«Η γνώση προκαλεί οδύνη.
Προτιμώ, όμως, την οδύνη
της γνώσης, από τη μακαριότητα της άγνοιας»
[Γκαίτε]

Μην αυτοκτονείτε Eγερτήριο σάλπισμα
Αυτοκτονίες! Απονενοημένο διάβημα χάριν ευφημισμού! Πράξη απελπισίας. Απαγορευμένη είδηση,
για να μη μας χαλάει το ...κέφι, η διάθεση και το
image - η εικόνα της υποκριτικά (περίπου) ευημερούσας κοινωνίας μας.

από τον Μητροπολίτη Μεσογαίας
& Λαυρεωτικής Νικόλαο

Οι παρακάτω αυτοκτονίες και πολλές άλλες που
παραμένουν άγνωστες έγιναν μόλις στο πρώτο
10ήμερο του Μαΐου!!!

“Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Αυτοκτόνησε αδερφός γνωστού τερματοφύλακα

Ἦρθε ἡ ὥρα ὅλοι μαζὶ νὰ πάρουμε

Σοκ στην οικογένειά του “Παναιτωλικού” όταν έγινε
γνωστό ότι αυτοκτόνησε ο αδερφός του τερματοφύλακα της ομάδας.

στὰ χέρια μας τὶς τύχες μας.
Ἂν δὲν ξυπνήσουμε, τελειώσαμε»
Σελίδα 11

Σε 24ωρη λειτουργία
το Κέντρο Υγείας
Μαρκοπούλου
Υπολοχαγός ο 46χρονος που αυτοκτόνησε στην Εύβοια
Ο 46χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του, ξημερώματα
πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο οικοδομής στη
Χαλκίδα.

Συρματόπλεξαν

Τέταρτη αυτοκτονία στην Κρήτη μέσα σε
λίγα 24ωρα

το camping Boύλας!

Τέλος στη ζωή του έβαλε, στις 7 το πρωί, ένας άνδρας περίπου 70 ετών, ο οποίος πήρε όπλο και αυτοπυροβολήθηκε.

34χρονη μητέρα έβαλε τέλος στη ζωή της
ανήμερα του Πάσχα
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Γεωργιούπολης στην Κρήτη, από την είδηση της αυτοκτονίας μίας 34χρονης γυναίκας...

Αυτοκτόνησε ο δικηγόρος Κ. Ρ.
Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του αντιπροέδρου
του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά Κώστα Ρεσβάνη, ο οποίος βούτηξε στο κενό από τον 5ο
όροφο κτιρίου, στον Πειραιά, όπου στεγάζεται το
Συνέχεια στη σελ. 2
γραφείο του.

Σελίδα 6

Σελίδα 12

Εργα στο οδικό δίκτυο της Ανατ. Αττικής
από την Αντιπεριφέρεια
Σελίδα 3

To Koρωπί οργανώνεται
για την πυρασφάλεια
Σελίδα 7
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Μην αυτοκτονείτε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αυτοκτονία 26χρονου στο συνεργείο του
πατέρα του
Τέλος στη ζωή του έβαλε τα ξημερώματα της πρωτομαγιάς
ένας 26χρονος στην Πάτρα.
Ο νεαρός άντρας βρέθηκε, σύμφωνα με το patrastimes.gr,
κρεμασμένος στις 03.00 τα ξημερώματα μέσα στο συνεργείο που διατηρεί ο πατέρας του.

Αυτοκτόνησε ο Βουλιώτης Τ. Σ.
Έδωσε τέλος στη ζωή του κάτω από την πίεση της οικονομικής κρίσης. Η οικογένειά του τον βρήκε κρεμασμένο στο
υπόγειο του σπιτιού του.
(πηγή newsbomb.gr)

Κάθε αυτοκτονία είναι ένα ακραίο “προσωπικό” δράμα. Ενα
ακραίο μοναδικό δράμα. Μια ατομική συνιστώσα, στη συλλογική κοινωνική συνισταμένη. Κι όμως, το ακραίο αυτό
ατομικό φαινόμενο, που δεν αποτελεί “μεμονωμένο” πλέον
γεγονός, αλλά αθροιστικά, τείνει να λάβει τη μορφή ομαδικής παράκρουσης, δεν αποτελεί είδηση!!
Πνίγεται στις δίνες των τηλεοπτικών δυαύλων. Στις “ρουφήχτρες” των τηλεοπτικών καναλιών.
Δεν τα μαθαίνουμε. Δεν τα προσέχουμε!
Οι τηλεοπτικοί αστέρες ή ετερόφωτοι πλανήτες, δεν βρίσκουν το “θέμα” άξιο ενασχόλησης, ανάλυσης, προβολής.
Οι ειδικοί επιστήμονες - κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι κλπ. έχουν εξαφανιστεί ή αγνοηθεί.
Κι όμως, η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ιδίως βίαια,
χωρίς φυσική αιτία ή ανωτέρα βία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός.
Οταν μάλιστα ο ίδιος ο άνθρωπος αποφασίζει μόνος του
να βάλει οριστικό τέρμα στη μοναδική και ανεπανάληπτη
ζωή του, στο εκθαμβωτικό αυτό θαύμα της φύσης, το γεγονός δεν είναι απλά “σημαντικό” είναι άξιο ερεύνης , σεβασμού και δέους.
Ενα μεγάλο ΓΙΑΤΙ. Ενα “πώς έφτασε εκεί”. Πώς και γιατί
έφτασε ο αυτόχειρας σε τέτοιο βαθμό απαξίωσης της ίδιας
του της ζωής, ώστε να επιζητήσει, να επιδιώξει και να
πραγματώσει την μεταπήδηση στην οριστική και άγνωστη
για πολλούς ανυπαρξία.
Ποιός τον υποκίνησε, ποιός ή ποιοί είναι οι ηθικοί αυτουργοί αυτού του εγκλήματος. Δεν αναζητώ ηθικές ενοχές
στους ηθικούς αυτουργούς. Είναι αναίσθητοι και έχουν
έτοιμες τις ανέντιμες βλακώδεις και ένοχες απαντήσεις
τους. Το ίδιο ηθικά υπεύθυνοι είναι κι εκείνοι που αποσιωπούν το γεγονός, που αποστρέφουν την προσοχή μας, που
την αποσπούν - να μη το προσέξουμε - που το κρύβουν
κάτω απ’ το χαλί! Να μη μαθευτεί πως “οι τεμπέληδες Ελληνες” αυτοκτονούν!

Δεν αποκτείνουν άλλους - ούτε καν τους υπαίτιους της
τραγωδίας - δεν εταιρο-κτονούν, αυτοκτονούν.
Κι εμείς τους φωνάζουμε. Μη!
Μη θυσάζετε την πολύτιμη και μοναδική ζωή σας γι’ αυτούς που σας τη στερούν.
Οχι μόνο δεν αξίζουν τέτοια θυσία αλλά το αντίθετο.
Η αυτοκτονία είναι παθητικός τρόπος αντίδρασης. Δεν
είναι καν μορφή παθητικής αντίστασης. Είναι φυγή. Υπάρχουν ενεργητικοί και δυναμικοί τρόποι αντίδρασης, για να
επιλέξετε.
Στ’ αλήθεια διερωτώμαι: Αληθεύει μήπως ότι “μωραίνει κύριος, ον βούλεται απωλέσαι; Γιατί πώς γίνεται να μη σκεφθούν ένα πιθανόν σενάριο, μιαν πιθανή απρόβλεπτη
εκδοχή. Αν, λ.χ. κάποιος απ’ αυτούς που μετέρχεται μιας
τέτοιας ακραίας και απονενοημένης πράξης - ν’ αφαιρέσει,
με μια σφαίρα, την ίδια του τη ζωή - μήπως σκεφθεί και
αποφασίσει κάπως διαφορετικά... «Αντί να σκοτώσω εγώ ο
ίδιος τον εαυτό μου, γιατί να μη “φάω” πρώτα κάποιον απ’
αυτούς που μ’ έφτασαν έως εδώ, και μετά ας με “φάνε”»;
Ή, επειδή είναι δύσκολη πιθανόν η επιλογή ή η εκτέλεση
του σχεδίου, να επιλέξει ν’ αναμιχθεί στο πλήθος μιας διαδήλωσης κι εκεί, πάνω στην αναμπουμπούλα των βομβίδων
κρότου λάμψης των χημικών, των συγκρούσεων με τις δυνάμεις καταστολής, δεν ρίξει κατά των επιτιθεμένων ΜΑΤ,
κι αυτοί αντιστοίχως δεν απαντήσουν με πυρά, χτυπώντας,
όχι μόνο το δράστη που το επειδίωκε εξ’ άλλου, αλλά και
του πλήθους των διαδηλωτών, με απρόβλεπτες συνέπειες...
Δεν τα έχουν σκεφθεί ολ΄αυτά ή μήπως και τα επιδιώκουν
κάποιοι.
Προσοχή, γιατί κάποιες ανεπιθύμητες καταστροφικές καταστάσεις από κάποιους ακροβολιστές ξεκίνησαν. ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κώστας Βενετσάνος

«Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε
Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα»
Την Τρίτη 14 Μαΐου και ώρα 5.30 μ.μ. στην αίθουσα ΕΡΜΗΣ
του Ε.Β.Ε.Α. (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος, Αθήνα) θα λάβει
χώρα ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και
Επιχειρηματικά Πάρκα».
Την εκδήλωση διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία
(ΕΛΑΝΕΤ), προς ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για
τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος
αυτού. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Η ίδια εκδήλωση θα επαναληφθεί και σε δύο ακόμη χώρους:

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
Ο Δήμος 3Β, καλεί στην 17η/2013 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15η Μαΐου
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 36 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

― την Τετάρτη 15 Μαΐου και ώρα 5.30 μ.μ. στο Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Πειραιά (Καραϊσκου 111, Γ’ όροφος, Πειραιάς)
― Την Πέμπτη 16 Μαΐου και ώρα 5.30 μ.μ. στο Μέγαρο του
Ε.Β.Ε.Π. (Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 1ος όροφος, Πειραιάς) θα λάβει χώρα ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος
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Δωρεάν μαθήματα μουσικών
οργάνων στα 3Β
Σελ. 5
Eγκαίνια Αγ. Νεκταρίου στο
Πανόραμα Βούλας
Σελ. 5
“Οι γιατροί του κόσμου” στο
Κορωπί
Σελ. 6
Δωρεάν αντιλυσσικό εμβόλιο
στα Σπάτα
Σελ. 7
Αθηναίοι κατά Μηλίων στο κλίμα μιας
διαχρονικής εποχής

Σελ. 8

γιάννης κορναράκης

Μανώλης Γλέζος: καιρός για
αλήθειες
Σελ. 9
Εχουν μπει ληστές στο σπίτι
σου Γρηγόρης Ρώντας
Σελ. 9
Η Ελλάδα 1500 χρόνια μπροστά στην τεχνολογία
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Συνάντηση δύο γενεών

Σελ. 13

Χορεύοντας στα Σπάτα

Σελ. 13

Ο αόρατος πόλεμος Μίκης Θεοδωράκης Σελ. 14

Αλλαγές που επέφερε το πολυνομοσχέδιο Παναγιώτης Αλεξίου
Σελ. 16
Επανέρχονται τα παράνομα stage Σελ. 16

Aνταποδοτικά τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού! Να αποσυρθεί ζητάει ο βουλευτής Γ. Πάντζας Σελ. 24
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Συντήρηση οδικού δικτύου & εγκαταστάσεων
ηλεκτροφωτισμού σε οδικό δίκτυο
της Αντιπεριφέρειας Ανατολικής Αττικής
Στις 07/06/2012 δημοπρατήθηκε το
έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες σε
οδούς αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής έτους
2012», προϋπολογισμού 3.500.000,00
€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), το
οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις
της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ
9781.05.010).

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω εργασίες:
― Καθαρισμός τάφρων στην Λ. Διονύσου, στην Λ. Καλάμου καθώς και στο
υπόλοιπο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής μετά από τις
πλημμύρες που έπληξαν την Ανατολική
Αττική.
Έγινε καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής καθώς και καθαρισμός τεχνικών
και οχετών σε όλο το οδικό δίκτυο.

οδός Εθνικής Αντιστάσεως στην Παλλήνη, Λεωφ. Αγίας Μαρίνας, Λεωφ.
Βάρης – Βάρκιζας, Ε.Ο. 31: Μαραθώνας – Κ. Σούλι – Ραμνούντα – Γραμματικό, Ε.Ο. 40: Τμήμα Παιανία – Σπάτα
(Γέφυρα Αττικής Οδού), Λεωφ. Διονύσου, Λεωφ. Πικερμίου, Ε.Ο. 36 (Κρυονερίου), Ε.Ο. 38: Αυλών – Σκάλα
Ωρωπού δια Συκαμίνου, Ε.Ο. 34: Σκάλα
Ωρωπού – Χαλκούτσι, Συνδετήρια οδός
Κορωπίου - Αεροδρομίου, Αγ. Μερκουρίου, Πάρνηθος, Παραλία Μαραθώνα,
Ε.Ο. 32: Μαραθώνας – Γραμματικό.
― Τοπικές επουλώσεις λάκκων σε όλο

Η σύμβαση του εν λόγω έργου υπογράφηκε στις 09/11/2012 με Ανάδοχο
την εταιρεία “ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ
Α.Ε.” με μέση έκπτωση 13% (δηλ. οικονομικό αντικείμενο 3.069.391,53€).

το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής.
Εργασίες σήμανσης – ασφάλισης: Τοποθετήθηκαν 1.800 m στηθαία ασφαλείας σε όλο το οδικό δίκτυο και έγινε
επιδιόρθωση κατεστραμμένων. Έγινε
διαγράμμιση περίπου 45.000 τ.μ. όλων
των νέων ασφαλτοτάπητων και επαναδιαγράμμιση παλαιών οδοστρωμάτων.
― Επισκευάσθηκαν περίπου 800 m
κάγκελα σε όλο το μήκος της Λ. Μαραθώνος και τοποθετήθηκαν 50 πινακίδες
σήμανσης.
― Εγινε αντικατάσταση κλεμμένων καλωδίων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο

― Συντήρηση οδοστρωμάτων συνολικής επιφάνειας 95.000,00 τ.μ. και μήκους περίπου 13 χλμ. στους εξής
δρόμους:
Λεωφ. Μαραθώνος, Λεωφ. Σπάτων,

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 34 ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ
Στις 20-09-2011 δημοπρατήθηκε το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 34 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΩΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΩΠΟΥ», προϋπολογισμού 194.385,00 € (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής.
Η σύμβαση του εν λόγω έργου υπογράφηκε στις 23/04/2012
με Ανάδοχο την εταιρεία “Α. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ – Σ. ΚΑΨΑΛΗΣ
Ο.Ε..” με μέση έκπτωση 64% (δηλ. οικονομικό αντικείμενο
89.658,59 € ).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε δύο
(2) μήνες και άρχισε από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου, έγιναν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στην Επαρχιακή Οδό 34, συνολικής
επιφάνειας
7.000 m2 περίπου. έργο περαιώθηκε στις
23/06/2012.

περίπου 2.000 m, αντικατάσταση 300
λαμπτήρων στο δίκτυο όπως και όλες
οι λοιπές απαραίτητες εργασίες συντήρησης του και επισκευής του ηλεκτροφωτισμού του δικτύου.
― Κατασκευάστηκαν επενδεδυμένες
τάφροι περίπου 1.300 m στη Λεωφ. Καλάμου και κατασκευάζονται τοιχία αντιστήριξης προκειμένου να γίνουν
εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων στην υπόψη οδό.
Έγινε εγκιβωτισμός των φρεατίων
ιστών ηλεκτροφωτισμού με σκυρόδεμα
για την αποφυγή κλοπών.
Έγινε ανακατασκευή περίπου 40 φρεατίων υδροσυλλογής στην Λεωφ. Μαραθώνος.
Οι εργασίες τεχνικών έργων συνεχίζονται.
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ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

"Σύνολο Κέλσος"

«Stoker» Θρίλερ
Το θρίλερ «Stoker» με τη Νικόλ
Κίντμαν και την προϊστορική κωμική περιπέτεια «Κρούντς», θα
προβάλλει το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,
έως 15 Μαϊου.
Προβολές: 21.15
Ηθοποιοί: Νικόλ Κίντμαν, Μία Βασικόβσκα, Μάθιου Γκουντ
Ένα οικογενειακό ψυχολογικό θρίλερ από τον πολυβραβευμένο Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη τoυ “Old
Boy”, Τσαν-Γουκ Πάρκ.
Όταν η Ίντια (Mια Βασικόφσκα) χάσει
τον πατέρα της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο θείος Τσάρλι (Μάθιου
Γκουντ), του οποίου αγνοούσε την
ύπαρξη, έρχεται να μείνει μαζί με την
κοπέλα και την συναισθηματικά
ασταθή μητέρα της (Νικόλ Κίντμαν).
Λίγο μετά την άφιξή του, η Ίντια αρχίζει να υποψιάζεται, ότι ο γοητευτικός
και μυστηριώδης άντρας έχει απώτερα
κίνητρα, αντί όμως να αισθανθεί οργισμένη ή φοβισμένη, το μοναχικό κορίτσι αρχίζει να τον ερωτεύεται τρελά.

ΟΙ ΚΡΟΥΝΤΣ (The Croods)
Προβολές: 19.30
Σκηνοθεσία: Κερκ ΝτεΜίκο, Κρις

Σάντερς
Οι Κρουντς, μας διηγούνται την
ιστορία της πρώτης μοντέρνας οικογένειας του κόσμου, που εκτυλίσσεται σε μιαν άγνωστη μέχρι
σήμερα εποχή, την Κρουντάκιο
Περίοδο. Μια εποχή, που η Μητέρα Φύση έκανε διάφορα πειράματα, με αποτέλεσμα ο πλανήτης
μας, να είναι γεμάτος από μια απίστευτα αλλόκοτη χλωρίδα και πανίδα.
Σ’ αυτόν ακριβώς τον κωμικά επικίνδυνο κόσμο, αρχίζει η περιπέτεια της αναζήτησης ενός
καινούργιου σπιτικού, για την οικογένεια Κρουντς, όταν η σπηλιά
της καταστρέφεται...
Προσφορά: Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός (7
Ευρώ) και καθημερινά έκπτωση
50% για τους μαθητές, φοιτητές,
νέους άνεργους, πολύτεκνους και
ΑμΕΑ (3,5 Ευρώ)!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
«ΑΡΤΕΜΙΣ»
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο,
τηλ.: 22990 23924

"Ιππότες, Πύργοι, Αυλές, και
Απόηχοι..."
"Μουσικοί δρόμοι από τον Μεσαίωνα στο πέρασμα του χρόνου”
Φωνητικά και οργανικά κομμάτια γνωστών και άγνωστων συνθετών και τραγούδια από την ανώνυμη μουσική
παράδοση πέντε αιώνων, θα έχετε τη
δυνατότητα να ακούσετε την Τετάρτη
15 Μαΐου, ώρα 8.30μ.μ. στο Διεθνές
Πολιτιστικό Κέντρο Αthenaeum,, (Αίθουσα Συναυλιών), Αδριανού 3, Θησείο, τηλ. 210-32119 87, 55 και 49
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

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

Ξενάγηση στο Βράχο της Ακρόπολης
Ξενάγηση στο Ναό Αφαίας, Αίγινα
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Μουσείων
(18 Μαϊου}
η
Εναλλακτική Δράση θα οργανώσει ξενάγηση στα
μνημεία του βράχου της
Ακρόπολης και στο νέο
Μουσείο της Ακρόπολης,
σύμφωνα με το πνεύμα των
σεμιναρίων της αρχαίας ελληνικής
ιστορίας που
πραγματοποιεί.
Συνάντηση
10πμ
στο
σταθμό του Μετρό Ακρόπολης (έξοδος Αρεοπαγίτου)
10.15 πμ Εισαγωγή στην ιστορία του χώρου κατά την αρχαιότητα
10.30 πμ Ξενάγηση στα μνημεία της Νότιας Κλιτύος (Θέατρο Διονύσου, Ιερό Ασκληπιού,
Ιωνική Στοά, Ιερή Κρήνη, Ωδείο
Ηρώδη του Αττικού)
11πμ Ξενάγηση στα Προπύλαια, το Ναό της Αθηνάς

Νίκης, το Ερεχθείο, τον Παρθενώνα, και τον Άρειο Πάγο.
12.30 πμ Μετά από την ξενάγηση στον Άρειο Πάγο θα κατέβουμε από την αρχαία οδό
των Παναθηναίων στην Αρχαία
Αγορά και θα βγούμε στο Θησείο
1μμ-2 μμ Διάλειμμα για καφέ
2.30μμ Συνάντηση έξω από το
νέο Μουσείο της Ακρόπολης
2.30μμ-4μμ Ξενάγηση στο
Μουσείο

Η είσοδος στα μουσεία και
τους αρχαιολογικούς χώρους για την ημέρα αυτή
είναι ελεύθερη, ενώ η ξενάγηση της Εναλλακτικής
Δράσης είναι δωρεάν.
Πληροφορίες και δηλώσεις
Υβόνη Βασταρούχα
Τηλ 6976002835
Email ena.drasi@gmail.com

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Τετάρτη 15 Μαΐου στις 21:15, Ποιητικό Αναλόγιο, «Ρομαντικός λύκος στην αίθουσα των προμηθειών» του Δημήτρη Ρόιτχαμερ Ντάνη. Ποίημα υπέρ ψυχής σε δυο
πράξεις κι ένα αλληλούια. Αφήγηση: Όλγα Νάνου
Παρασκευή 17, Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Μαΐου, στο
πλαίσιο της Κινηματογραφικής Λέσχης, από τις 19:30 έως
τα μεσάνυχτα θα προβληθούν επιλογές ταινιών του 15ου
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Πολύτροπο, Πολιτιστικές Απόπειρες.
Παρασκευή 17 Μαΐου 7.30m.m.
7:30 – 8:40 | Skapeta του Μένιου Καραγιάννη, 70 λεπτά
8:45 – 9:00 | Celtman του Τζώρτζη Γρηγοράκη, 15 λεπτά
09:10 – 09:43 | Μια κληρονομιά: Με την Ψυχή στο Στόμα της Κ.
Μάλαμα, 33 λεπτά
9:55 – 11:10 | Hippie-Hippie Matala! Matala! του Γιώργου Βαρελά, 75 λεπτά
11:15 – 12:00 | Το Kλεμμένο Mας Tσίρκο – Active Member του Χ.
Πανάγου, 45 λεπτά
Σάββατο 18 Μαΐου 7.30m.m.
7.30 – 8.18 Εργαστήρι αιώνων – στις λίμνες της Πρέσπας του Β.
Ευθυμίου, 48 λεπτά
8.25 – 9.23 Εξάντας: Ο Θησαυρός της Κασσάνδρας του Γ. Αυγερόπουλου, 58 λεπτά
9.35 – 10.55 Camino Musical: 9 Ημέρες Γαλιθιάνικης Μουσικής
της Ε. Δούρου, 80 λεπτά
11.05 – 12.10 Welcome to the Show: Παύλος Σιδηρόπουλος του
Αλέξη Πόνσε, 65 λεπτά
Κυριακή 19 Μαΐου
7.30 – 8.44 Στον λύκο της Χ. Κουτσοσπύρου και του Αράν Χιους,
74 λεπτά
8.55 – 10.12 Γράμμος, το βουνό της Ήττας, Γ. Ευαγγελίδου, 77 λ.
10.20 - 11.20 Ost – Original Soundtrack, Φάνη Λογοθέτη, 60 λ.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940 98500

Web: http://www.apopeires.gr/ Τηλ: 2294098500

Ερωτικές δυσαρμονίες στην αυλή μας
Ένα μικτό θέαμα με «γούστο μπαρόκ», βασισμένο στο κείμενο της μάσκας του
Aγγλου θεατρικού συγγραφέα των αρχών
του 17ου αιώνα, Ben Jonson: «Ο θρίαμβος
του έρωτα στην Καλλίπολη», πλαισιωμένο
με μικρά σχόλια απ' τον Οθέλλο του Σαίξπηρ, αλλά και απ' το συμπόσιο του Πλάτωνα. Ντυμένο μουσικά με το σπαρταριστό
έργο του Ιταλού συνθέτη των μέσων του
17ου αιώνα, Nicola Matteis: "Airs for the violin", μουσική μπαρόκ, αυθεντικά παιγμένη
με ιστορικά όργανα της εποχής: μπαρόκ
βιολί και θεόρβη (λαούτο).

Ξενάγηση στον Ναό της Αφαίας, εύκολη (προαιρετική)
πεζοπορία και μπάνιο στην παραλία της Αγίας Μαρίνας
Η Αίγινα από την αρχαιότητα αποτελεί σημαντική πόληκράτος και κατά την κλασική εποχή αποτελεί πόλη της
Αχαϊκής Συμπολιτείας. Σήμερα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση, πληθυσμό και ανάπτυξη νησί του Αργοσαρωνικού.

Ο ποιητικός λόγος του "ποιητή της Αυλής του
Καρόλου Ι", Ben Jonson, συνδιαλέγεται με την
χορευτική μουσική του ιταλού «μουσικού της
Aυλής του Καρόλου ΙΙ» Nicola Matteis, και αυτά
μαζί ζωντανεύουν μέσα σ' ένα φαγοπότι tableau vivant που μόλις ολοκληρώθηκε.
Ηθοποιός και μουσικοί παίζουν, αφηγούνται, χορεύουν, ξιφομαχούν, γελούν, αλλάζουν μάσκες
και μας μεταφέρουν στην αυλές των Καρόλων
της Αγγλίας, παρασύροντάς μας στο «παιχνίδι
της μάσκας».

Δηλώσεις συμμετοχής Νέλλη Γιαχανατζή 2104538187 και
6955493480 - Μαρια Κορομηλά 210- 8991145 & 6940- 308757
e-mail Ena.drasi@gmail.com
Σημ Όσοι δεν πεζοπορήσουν θα φθάσουν στην Αφαία με πούλμαν

Παίζει, χορεύει και ξιφομαχεί η Κλώντια
Διακομιχάλη.
Ερμηνεύουν με όργανα εποχής οι:

Στην Αφαία Αθηνά

Αναστασία Μηλιώρη, μπαρόκ βιολί και

Νίκος Παναγιωτίδης, θεόρβη
Σκηνοθεσία: Χαράλαμπος Κρεκουκιώτης,
Κλώντια Διακομιχάλη
Σκηνικά-Κοστούμια: Αφροδίτη Λυρούδια
Χορογραφία: Lisa Bassova
Σύλληψη-Επιμέλεια κειμένων: Αναστασία
Μηλιώρη
Για δύο παραστάσεις, στις 24 & 26 Μαϊου,
στο Θέατρο Βαφείο-Λάκης Καραλής, Αγ.
Όρους 16 & Κωνσταντινουπόλεως 115,
Βοτανικός.
Σταθμός μετρό «Κεραμεικός»
Τηλ. Κρατήσεων 210 3425637
Είσοδος 10 €
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Στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
Τζωρτζίνα Καλέργη
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, κλαρινέτο, τρομπέτα,
βαρύτονο, αλτικόρνο, τρομπόνι, μπάσο τούμπα, ντραμς,
καθώς και διδασκαλία θεωρίας της μουσικής, μελωδικές ασκήσεις και Dictee.
Τα μαθήματα φιλοξενούνται στο Πνευματικό Κέντρο Βάρης
(Βάκχου 10, 1ος όρ.). Τα τμήματα λειτουργούν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 15:30 ως 20:30.
Απευθύνονται σε παιδιά δημοτών ή κατοίκων του Δήμου
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και παρέχονται εντελώς δωρεάν, χωρίς κόστος εγγραφής ή συνδρομής. Επίσης, δεν απαιτείται η αγορά μουσικών οργάνων.
Ετσι, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν προσωπικές
και κοινωνικές δεξιότητες και επιπλέον, όσοι μαθητές το επιθυμούν,
να γίνουν μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρχιμουσικό 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)

Πολιτιστικός μήνας στο
Δήμο Παλλήνης

O ΟΑΠΠΑ του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών “Απολλωνία” οργανώνουν εκδήλωση,
τιμώντας τα 150 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή
Κωνσταντίνου Καβάφη, με τίτλο “Ιδανικές φωνές
και αγαπημένες”,. τη Δευτερα 13 Μαΐου στις 8μ.μ.
στην αίθουσα ”Ιωνία”, δίπλα από το Δημαρχείο στη
Βούλα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μήνας Πολιτιστικής δραστηριότητας από την Κοινωφελή
Επιχείρηση του Δήμου Παλλήνης.
Η Πολιτιστική Άνοιξη 2013 του Δήμου Παλλήνης, ξεκινά
το Σάββατο 18 Μαΐου και τελειώνει τη Δευτέρα 17 Ιουνίου, φιλοξενώντας μια σειρά αξιόλογων εκδηλώσεων.
Δείτε το πρόγραμμα:
Σάββατο 18 Μαΐου - Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
20:00 - Συναυλία παιδικών χορωδιών
Παιδικές Χορωδίες Δημοτικών Ενοτήτων Γέρακα και Παλλήνης
Σάββατο 25 Μαΐου ώρα 7μ.μ.- Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου» - Θεατρική παράσταση «Μάθημα ανάθεμα»
από την Ομάδα «Διασχολική» - Θεατρικά
εργαστήρια Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης

"The Jazz Side"
Χορέψτε γιατί χανόμαστε!!!
Με τίτλο: “Χορέψτε γιατί χανόμαστε”, η Σχολή μπαλέτου
Αλίκη Διαμαντή, το Σάββατο 18 Μαΐου και ώρα 18.30 παρουσιάζει μία δύωρο παράσταση, στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών. Λαμβάνουν μέρος και χορεύουν όλα τα
παιδιά της σχολής.
Τα μεγάλα παιδιά θα χορέψουν τη δεύτερη πράξη από το
μπαλέτο Zizel. Τo pas de deux θα χορέψουν μαζί τους, ο
Στράτος Παπανούσης (Α' χορευτής της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής), και η Βήκυ Τσιρογίαννη-Παπανούση (corps de
Ballet της Ε.Λ.Σ.)
ΟΛΑ τα έσοδα απ' την παράσταση θα δοθούν στο αθλητικό σωματείο ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ.

Σεμινάρια ιστορίας
Oλοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος με Σεμινάρια Εναλλακτικής Θεώρησης της Ιστορίας, που οργάνωσε η “Εναλλακτική Δράση” μέσα στον Απρίλιο.
Ξεκινάει πλέον νέος κύκλος και προχωράνε από την προϊστορία και τη γεωμετρική - κλασική εποχή στη Μακεδονία και στο Φίλιππο.
Συγκεκριμένα το δεύτερο μέρος των σεμιναρίων για να
ολοκληρωθεί το ταξίδι στην αρχαία περίοδο της ιστορίας,
προχωράει με τα σεμινάρια για την Εποχή Φιλίππου και
του Μ.Αλεξάνδρου, την Ελληνιστική Εποχή και τη Ρωμαϊκή Εποχή, λίγο πριν ξεκινήσει η Βυζαντινή Περίοδος.
Επίσης θα γίνουν και δύο σεμινάρια· ένα για τη μυθολογία και ένα για τις θρησκείες.
Δευτέρα 13. 05 – Μακεδονία, Φίλιππος, Αλέξανδρος
Δευτέρα 20. 05 – Ελληνιστικοί Χρόνοι & Ρωμαϊκή Εποχή
Δευτέρα 27. 05 – Η μυθολογία στην Αρχαία ΕλλάδαΔευτέρα 03. 06 – Οι θρησκείες στην Αρχαία εποχή
Για όποιον ενδιαφέρεται, ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Μαϊου
στις 18:00. Στο π. κάμπινγκ της Βούλας.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Υβόνη Βασταρούχα
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής-Συντονίστρια των σεμιναρίων
Τηλ 6976002835, Email ena.drasi@gmail.com

Πολιτιστικό τριήμερο
με το Γυμνάσιο Κερατέας
Η Διευθύντρια, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Γυμνασίου 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 Γυμναστήριο του Γυμνασίου Κερατέας.

Επίσκεψη στην Ακρόπολη από την
Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών
Η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας Βούλας, οργανώνει περίπατο την ημέρα των Μουσείων, 18 Μαΐου, με επίσκεψη στην Ακρόπολη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 8940689, 9623845.

«Η Λογική και το συναίσθημα
στην Εκπαίδευση»
H Ενωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων του Δήμου Παλλήνης οργανώνει ειδική εκδήλωση
με θέμα «Η Λογική και το συναίσθημα στην Εκπαίδευση», η οποία θα διεξαχθεί στα πλαίσια του 2ου Διασχολικού Πρωταθλήματος 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 σκακιού
και συγγραφέας Ηλίας Κουρκουνάκης (πτυχίο Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο).
Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Tην Κυριακή 12 Μαΐου, στο "Κελάρι" του ATHENAEUM ο
Μουσικός Παραγωγός & Dj ZAC F παρουσιάζει "The Jazz
Side". Zac F presents The Jazz Side!
Lazy Sunday Evenings at Athenaeum Kelari...
A Lazy Music Journey... from the Dark Sides of N.Y. to the
Bohemian Streets of Paris! ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19.00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΑTHENAEUM «Κελάρι» Αδριανού 3 Θησείο, Αθήνα (σταθμός ΗΣΑΠ «Θησείο») Τηλ.: 210 3210 239 & 6945 160 385
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Το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου επελέγη ως μόνιμο
Κέντρο Υγείας 24ωρης εφημερίας στα Μεσόγεια
Ανακοινώθηκε επίσημα, 8 Μαΐου, από
τον Υποδιοικητή της 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Αττικής, Σωτήρη Ζώτο, ότι
ως μόνιμο Κέντρο Υγείας 24ωρης εφημερίας στα Μεσόγεια, στελεχωμένο
στα πρότυπα ενός Σταθμού Α’ Βοηθειών, επιλέχθηκε, το Κέντρο Υγείας
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας!

Καθαρισμός
στην παραλία
της Χαμολιάς
στο Δήμο
Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου οργανώνει δράση
καθαρισμού στην παραλία της Χαμολιάς στη
Βραυρώνα, σε συνεργασία με το ΚΕΑΝ και
με το Earth Day Network (Δίκτυο Ημέρας της
Γης), την Κυριακή 15 Μαΐου από 11 έως 13
το πρωί.
Στην εκδήλωση για τον καθαρισμό της παραλίας της Χαμολιάς, θα πρωτοστατήσουν οι
17 εργαζόμενοι της κοινωφελούς εργασίας
και εθελοντές του ΚΕΑΝ, ενώ ακόμη θα συμμετάσχει η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου,
καθώς επίσης και η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών
Αποστολών Μαρκοπούλου-Κουβαρά.
Πρόσκληση έχουμε απευθύνει επιπλέον
προς την μαθητική κοινότητα, ενώ ευπρόσδεκτος στη μεγάλη αυτή παρέα, είναι κάθε
πολίτης που θέλει να συνεισφέρει με τον
τρόπο του, στη μεγάλη προσπάθεια για την
απαλλαγή των όμορφων παραλιών μας, από
πάσης φύσεως απορρίμματα.
Σακούλες απορριμμάτων δύο χρωμάτων, για
ανακυκλώσιμα και μη, θα εξασφαλισθούν
από τον Δήμο, καθώς επίσης πλαστικά γάντια και τα απαραίτητα απορριμματοφόρα και
φορτηγάκια για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Η Ημέρα της Γης αποτελεί μια ημέρα, όπου
διοργανώνονται εκδηλώσεις σε ολόκληρο
των κόσμο, με στόχο την ευαισθητοποίηση
σε περιβαλλοντικά θέματα. Συντονίζεται
παγκοσμίως από το Δίκτυο Ημέρας της Γης
και εορτάζεται σε περισσότερες από 175
χώρες κάθε χρόνο, την 22α Απριλίου. Ο
Δήμος Μαρκοπούλου μετέθεσε την εκδήλωση για τις 15 Μαΐου, επειδή στις 14/4 είχε
ανάλογη δράση με το Let’s do it.

Ο Σωτήρης Ζώτος, ανέλυσε τον τρόπο,
με τον οποίο σχεδιάστηκε η λειτουργία
του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου,
από 1ης Ιουνίου 2013, προκειμένου να
ανταποκριθεί επαρκώς, στις αυξημένες
απαιτήσεις που συνεπάγεται η επιλογή
του, ως μόνιμου Κέντρου Υγείας
24ωρης εφημερίας, παρουσία του Δημάρχου Μαρκοπούλου Σωτήρη Μεθενίτη, της Αντιδημάρχου Μαρίας

Επιπλέον, ανακοίνωσε την περαιτέρω
ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού του,
με τέσσερις ακόμη μόνιμους γιατρούς.
Το διοικητικό και ιατρικό προσωπικό
του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου,
όσο και η Δημοτική Αρχή του Δήμου,
αισθάνονται ιδιαίτερη ικανοποίηση,
γιατί ευοδώθηκε η πολύμηνη προσπάθειά τους προς αυτή την κατεύθυνση.

προκειμένου να διαπιστώσουν στην
πράξη, κατά πόσο μπορεί να τα φέρει
επάξια σε πέρας, όταν εκτός του πληθυσμού του Δήμου Μαρκοπούλου, που
πολλαπλασιάζεται με εντυπωσιακό
ρυθμό, θα έχει ταυτόχρονα να εξυπηρετήσει, πολλά επιπλέον περιστατικά,
των πολυπληθών όμορων Δήμων, ως
Κέντρο Υγείας μόνιμης 24ωρης, πλέον
λειτουργίας!
«Σε αυτό λοιπόν το διάστημα, θα εντοπίσουμε τις αδυναμίες του και τις
όποιες ελλείψεις, φροντίζοντας ώστε
αυτές να ξεπεραστούν άμεσα, για να
οικοδομήσουμε ένα Κέντρο Υγείας Πρότυπο, που θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες αποτελεσματικά,
δίχως αυτοί να χρειάζεται να απευθύνονται στο εκάστοτε εφημερεύον Νοσοκομείο, εφόσον δεν θα συντρέχει
απόλυτη ανάγκη και ιδιαίτερος λόγος,
γι αυτό.

Κιμπιζή, του Δημοτικού Συμβούλου
Χρήστου Δρίτσα, του Συντονιστή του
Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου Σπύρου
Σερλεμέ, και κάθε εμπλεκόμενου
φορέα.
Ο Υποδιοικητής της 1ης ΥΠΕ, έδωσε
έμφαση στη σημασία του ανθρώπινου
παράγοντα, προκειμένου να μπορέσει
το Κέντρο Υγείας, να λειτουργήσει
ορθά και με συνέπεια, γι’ αυτό και κάλεσε το Υγειονομικό Προσωπικό, να
δώσει το 100% των δυνατοτήτων του.

Το Κέντρο Υγείας, συγκεντρώνει σήμερα μακράν, τις καλύτερες δυνατές
προϋποθέσεις, από άποψη προσωπικού, ιατρικής εμπειρίας και χρήσης
υποδομών, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, όλων των δημοτών
της περιοχής των Μεσογείων.
Οι επόμενοι τέσσερις (4) μήνες, με
αφετηρία τον Ιούνιο, αποτελούν μία μεγάλη δοκιμασία – πρόκληση για το Κέντρο
Υγείας
Μαρκοπούλου,

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η επιτυχία μας
θα είναι διπλή, αφού και θα αποσυμφορηθούν οι Νοσοκομειακές Μονάδες και
ο πολίτης θα εξυπηρετείται άμεσα και
γρήγορα, από το Κέντρο Υγείας της περιοχής του», δήλωσε ο Δήμαρχος και
τόνισε ότι ως Δημοτική Αρχή «δεσμευόμαστε, πως θα πράξουμε ό,τι
περνά από το χέρι μας, προκειμένου να
διασφαλίσουμε τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου, ως μόνιμου πλέον Κέντρου
Υγείας 24ωρης λειτουργίας στα Μεσόγεια!»

Οι “Γιατροί του Κόσμου” στο Κορωπί
για ιατρική φροντίδα
Με πρωτοβουλία του ιατρού, Ελευθερίου Ντούνη και σε συνεργασία με την Δημοτική Επιτροπή Υγείας (Δ.Ε.Υ. Δήμου Κρωπίας), η διεθνής ανθρωπιστική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση,
«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», θα πραγματοποιήσει επισκέψεις
στον Δήμο Κρωπίας με σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της περιοχής που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης
σε υπηρεσίες υγείας για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους.
Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της
ελληνικής κοινωνίας και πιστοί στην ιδέα πως η υγεία αποτελεί
πανανθρώπινο δικαίωμα, υλοποιούν στο πλαίσιο των δράσεών
τους, δωρεάν προληπτική και διαγνωστική εξέταση με τη συμ-

βολή κινητών μονάδων.
Το πρόγραμμα των επισκέψεων της κινητής μονάδας των Γιατρών του Κόσμου με τη συνεργασία της Δημοτικής Επιτροπής
Υγείας (Δ.Ε.Υγ.Δήμου Κρωπίας) :
1. Τρίτη και Τετάρτη 14-15 Μαΐου: Δημαρχείο Κρωπίας, 09:0014:00
2. Τρίτη και Τετάρτη, 21-22 Μαΐου: Δημοτικό Γυμναστήριο Αγία
Μαρίνα Κρωπίας,09:00-14:00
3. Τρίτη και Τετάρτη, 28-29 Μαΐου: ΚΑΠΗ – πολυχώρος Κίτσι,
09:00-14:00
4. Τρίτη και Τετάρτη, 4-5 Ιουνίου : Ι.Ν Αγίου Φανουρίου Καρελλάς, 09:00-14:00
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Προετοιμασία και οργάνωση για την αντιπυρική περίοδο στο Δήμο Κρωπίας
Χρήσιμες πληροφορίες και επισημάνσεις
Συνεδρίασε την Παρασκευή 26 Απριλίου, το 1ο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Κρωπίας, υπό
την προεδρία του Δημάρχου Κρωπίας Δημήτρη Κιούση.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση, έγινε ενημέρωση από τον
Δήμαρχο για τις ενέργειες της δημοτικής αρχής προκειμένου να αυξηθεί το ποσό της κρατικής ενίσχυσης της δασοπυροπροστασίας προς τον Δήμο. Ο Δ. Κιούσης ήταν
ιδιαιτέρως επικριτικός και δεικτικός στην τοποθέτησή του
για τις συνέπειες των οικονομικών περιοριστικών μέτρων
στον τομέα της προστασίας από τις πυρκαγιές καθώς και
στο ζήτημα της στελέχωσης των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας του Δήμου και των κρατικών υπηρεσιών. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κρωπίας έχει υπό την ευθύνη του ένα
πολύ μεγάλο μέρος του δασικού οικοσυστήματος του ανατολικού, κεντρικού και νοτίου Υμηττού και πολλές οικιστικές περιοχές με μικτή βλάστηση, με περιαστικά δάση και
δασικούς θύλακες και πέρσι είχε δοθεί ποσό δασοπροστασίας, μόλις 22.000 χιλιάδων ευρώ. Το ποσό αυτό είναι πολύ
μικρό σε σχέση με άλλους δήμους που δεν έχουν αυτή την
γεωφυσική και οικιστική ιδιαιτερότητα. Ο Δήμαρχος εξέφρασε το δίκαιο του αιτήματος και περιμένει - όπως είπε επίσημες ανακοινώσεις και πράξεις από την πολιτική ηγεσία αρμόδια για την πολιτική προστασία.
Για τις αποφάσεις του Σ.Π.Α.Υ στα αιτήματα του Δήμου ο
Δ. Κιούσης παρέπεμψε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του συνδέσμου που έγινε τη Μεγάλη Τρίτη.

Κέντρο συντονισμού στην διασταύρωση
Ηφαίστου και Λεωφ. Αγίας Μαρίνας
Στη συνεδρίαση έγινε επίσης ενημέρωση για τις ενέργειες
της ανάπτυξης ραδιοεπικοινωνιών για τις ανάγκες εθελοντών και δημοτικών υπηρεσιών την φετινή περίοδο και ανακοινώθηκε η δημιουργία του πρώτου κέντρου (Ρ/Ε) και
κοινής βάσης εθελοντικής ομάδας και υπηρεσιών πολιτικής
προστασίας στη διασταύρωση της οδού Ηφαίστου και
Λεωφ. Αγίας Μαρίνας.

Βραβεύσεις εθελοντικών ομάδων
Την Τετάρτη 15 Μαΐου , στο Δημαρχείο Κρωπίας, στις 7 το
απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της
εθελοντικής ομάδας του Δήμου και τοπικών συλλόγων, στο
πλαίσιο της οποίας θα γίνουν και βραβεύσεις: της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των εθελοντικών ομάδων των
Δήμων του Υμηττού και της περιοχής των Μεσογείων, των
τοπικών συλλόγων του Κορωπίου, υπηρεσιών και μεμονωμένων εθελοντών και υπαλλήλων που συνέβαλλαν στην
περσινή θερμοπυρική περίοδο του 2012.

O Διοικητής της Π.Υ. Κορωπίου Αθ. Τζοΐλος με τον Αντιδήμαρχο
Θοδωρή Γρίβα.

Κίνητρα για προσέλκυση εθελοντών
O αντιδήμαρχος Θ. Γρίβας αναφέρθηκε στην οργάνωση των
πρώτων αποψιλώσεων σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ και τις δημοτικές υπηρεσίες, στην πρόσληψη των εποχικών υπαλλήλων
που πρέπει να γίνει εγκαίρως και στην έναρξη της λειτουργίας
του κέντρου δασοπυροπροστασίας για την οργανωμένη και
συντεταγμένη συμβολή εθελοντών και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Παράλληλα πρότεινε να καθιερωθούν κίνητρα για την προσέλκυση εθελοντών.
Ο Διοικητής της Π.Υ Κορωπίου Αθ. Τζοΐτης, εξήρε τους
υπαλλήλους και τους εθελοντές του Κορωπίου για την περ-

Δωρεάν αντιλυσσικό εμβόλιο στο Δήμο Σπάτων
Επιβεβαιωμένα πρόσφατα κρούσματα
λύσσας στη χώρα μας επιβάλουν την
επαγρύπνηση όλων μας ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου και να
προστατευτεί η δημόσια υγεία. Αποτελεσματική προστασία έναντι της λύσσας
εξασφαλίζεται
μέσω
του
αντιλυσσικού εμβολιασμού όλων των
ζώων συντροφιάς – δεσποζόμενων και
αδέσποτων.
Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος εκτός από
τον ετήσιο προγραμματισμό στειρώσεων και εμβολιασμό αδέσποτων ζώων,
στην προσπάθειά του να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους ιδιοκτήτες ζώων, διοργανώνει από κοινού με το
Φιλοζωικό Σωματείο Σπάτων, ημέρα δωρεάν αντιλυσσικού εμβολιασμού δεσποζόμενων
και
αδέσποτων
ζώων
συντροφιάς την Κυριακή 19 Μαΐου

2013. Στόχος μας είναι ο εμβολιασμός
συνολικά 100 ζώων (70 αδέσποτων και
30 δεσποζόμενων).
Οι εμβολιασμοί θα γίνουν από τους κτηνιάτρους κ.κ. Αρσενίου, Δημόπουλο,
Στεργίου, Στρατίκη και Χατζηκώστα που
θα προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Δημοτικό Στάδιο Σπάτων
από τι; 10:00 έως τις 17:00.
Στην προσπάθειά μας αυτή μας στηρίζουν:
 Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος που διαθέτει το
χώρο.
 Το εμπορικό κέντρο Smart Park που
καλύπτει το κόστος των εμβολίων.
 To Κτήμα Ιπποστάσιο που θα διαθέτει
την εκπαιδεύτρια κα Παρασκευοπούλου
Κ. για το χειρισμό των ζώων.
Οι δημότες - ιδιοκτήτες σκύλων και

γάτων, μπορούν να επικοινωνούν με το
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 2106632200 για να δηλώσουν
συμμετοχή (ένα ζώο ανά συμμετέχοντα) έως και την Τρίτη 14 Μαΐου. Σε
περίπτωση που το ενδιαφέρον υπερβαίνει τον αριθμό των 30 θα γίνει δημόσια
κλήρωση την Τετάρτη 15 Μαΐου και ώρα
12:00. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης
και η ώρα προσέλευσης θα αναρτηθούν
την επόμενη ημέρα στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων Σπάτων και Αρτέμιδος.
Οι δημότες και οι κάτοικοι που επιθυμούν να εμβολιάσουν αδέσποτο ζώο
μπορούν να επικοινωνούν με το Φιλοζωικό Σωματείο Σπάτων στα τηλέφωνα:
6982652007,
6976209030
και
6973680863.

σινή καθοριστική δράση τους στην υποβοήθηση της πυροφύλαξης και της πυρόσβεσης. Εξήρε επίσης τους άνδρες
της υπηρεσίας του για τις ικανότητές τους στην αντιμετώπιση όλων των περιστατικών φωτιάς, που περιλαμβάνουν
οικιστικές, βιομηχανικές και δασικές περιοχές στην περιφέρεια ευθύνης του, κάτι που κάνει το Κορωπί και την Αν.
Αττική ως τις πλέον δύσκολες περιοχές για το Πυροσβεστικό Σώμα και γι’ αυτό στελεχώνεται με τα καλύτερα πληρώματα πανελλαδικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα όταν
υπάρχει η ανθρώπινη αμέλεια και δεν λαμβάνονται μέτρα
πρόληψης.
Εξέφρασε δε την οργή του για την πρώτη περσινή μεγάλη
πυρκαγιά στους Δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής (30 χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων) καθώς και για την
ιδιαιτέρως επικίνδυνη πυρκαγιά, στις 25 Σεπτεμβρίου, στο
ορεινό δάσος του Βορού (300 στρέμματα) στον Δήμο Κρωπίας. Και οι δύο αυτές φωτιές προκλήθηκαν από δραστηριότητες ανθρώπων στις εργασίες τους. Κινδύνεψαν
άνθρωποι και πληρώματα της Π.Υ και των δήμων, καταστράφηκαν περιουσίες, χάθηκαν αξιόλογα δάση, δασικές
και καλλιεργήσιμες εκτάσεις εξαιτίας ανθρώπινης αμέλειας
και παράβασης των βασικών κανόνων πρόληψης και των
απαγορευτικών πυροσβεστικών διατάξεων.
Για το λόγο αυτό καλεί σε επαγρύπνηση τους κατοίκους να
μην επαναληφθούν τέτοιες συμπεριφορές και κηρύσσει,
μαζί με την πολιτική προστασία του Δήμου Κρωπίας, μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης.

Χρήσιμες επισημάνσεις και πληροφορίες
Από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου (αντιπυρική περίοδος) δεν
καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Η δε
αποψίλωση των οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως είναι υποχρεωτική.
― Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο
δάσος ή έξω από το αυτοκίνητό μας
― Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να
προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες)
― Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές τους θερινούς μήνες
εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα.
― Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Κίνδυνος ανάφλεξης.
― Σεβόμαστε τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στα
δάση σε περιόδους υψηλού κινδύνου (δυνατοί άνεμοι-κατάσταση υψίστης επιφυλακής).
― Δεν σταθμεύουμε το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν
ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται
υπερθερμασμένος για αρκετό διάστημα, με αποτέλεσμα
να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που αντιληφθούμε πυρκαγιά:
- Ειδοποιούμε ΑΜΕΣΩΣ την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον
αριθμό 199, δίνουμε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία
και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, και πληροφορίες για
τη συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε πυρκαγιά.
- Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
- Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
Δεν κλείνουμε το τηλέφωνο προτού δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες

Η κλήση στο 199 είναι ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ από σταθερό και
από κινητό τηλέφωνο ή καρτοτηλέφωνο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας και δηλώσεις συμμετοχών για την
εθελοντική ομάδα του Δήμου: 210 662 23 24 (εσωτ.:128),
6985 16 73 03 (Αντιδήμαρχος Τ.Υ Πολιτικής Προστασίας,
Γρίβας Θεόδωρος) & e-mail: koropi@hol.gr και grafeiotypou@e-koropi.gr.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

50 εκατομμύρια δώρο
στη γερμανική Χόχτιφ
50 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει η Χόχτιφ του Αεροδρομίου Ελ.
Βενιζέλος, στο Δήμο Σπάτων, για τέλη καθαριότητος κλπ. όπως
πληρώνει η κάθε επιχείρηση που στεγάζεται σε κάθε Δήμο.
Αυτά τα 50 λοιπόν που διεκδικεί ο Δήμος Σπάτων, τα χάρισε η
εσωτερική τροϊκανή κυβέρνηση στη Χόχτιφ, εν’ όψει της πώλησής της σε άλλους επιχειρηματίες επενδυτές!
Συγκεκριμένα γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής και γραμματέας του τομέα Αυτοδιοίκησης της ΝΔ, Δημήτρης Καλογερόπουλος έκανε δεκτή προσφυγή της εταιρείας
με την οποία ακυρώνει την υπ/ αριθμόν 620/12 απόφαση του δημάρχου Σπάτων - Αρτέμιδος που επέβαλε τέλη καθαριότητας
και μάλιστα αναδρομικά στη Hochtief, ύψους άνω των 50 εκατ.
ευρώ.
Ετσι ο Δήμος δεν θα εισπράξει ούτε ...λέπι.
Ο Δήμαρχος βέβαια τονίζει ότι θα προσφύγει δικαστικά να τα
διεκδικήσει, αλλά ως γνωστόν “ζήσε μαύρε μου, να φας τριφύλι...»

Απέλυσαν την καθηγήτρια που
έπιασε τον γιο του Σαμαρά
να αντιγράφει!
Οπως έγραψε κατ’ αποκλειστικότητα η εφημερίδα “Το Χωνί”,
πριν ένα χρόνο... Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012, στο Κολλέγιο Αθηνών, σε εξετάσεις στο μάθημα της βιολογίας, ο έφηβος γιος του

Αθηναίοι κατά Μηλίων,
στο κλίμα μιας διαχρονικής εποχής
«Δικαιοσύνη είναι του κρείττονος το συμφέρον»
Πλάτωνος Πολιτεία: Α 338 c ( Θρασύμαχος)
Δικαιοσύνη είναι το συμφέρον του ισχυρού.
Βάσει αυτού του σκεπτικού λοιπόν, η Αθήνα
του Περικλή εκβιαστικά απαιτεί λύτρα προστασίας από το μικρό νησί της Μήλου, άλλως η λεηλασία και η σφαγή, θα είναι επί θύρας.
Ταυτόχρονα με το μήνυμα για εκφοβισμό είχε
γίνει και αποβίβαση ενός αναλογικά υπερβολικού στρατεύματος, υπό την ηγεσία δύο Αθηναίων στρατηγών, του Κλεομήδη που ήταν γιός
του Λυκομήδη και του Τεισία, του γιού του Τεισίμαχου. Τους συνόδευαν τριάντα πλοία από
την Αθήνα, ακόμα έξι από τη Χίο και δύο από
τη Λέσβο. Οι πεζικάριοι στρατιώτες έφταναν
στους 1200, οι πεζοί τοξότες τους τριακοσίους,
οι ιππείς τοξότες τους είκοσι και ακόμα από
τους συμμάχους είχαν έρθει επικουρίες, που
αριθμούσαν άλλους 1500 οπλίτες στρατιώτες.
Το όλο δε ιστορικό και την εξέλιξή του, το μαθαίνομε από την καταγραφή του Θουκυδίδη.
Η Μήλος ήταν δωρική αποικία της Σπάρτης,
αλλά από την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου και μέχρι εκείνη τη στιγμή, διατηρούσε
ουδέτερη στάση.
Στον περίφημο διαπραγματευτικό διάλογο ανάμεσα στους Αθηναίους και στους Μηλίους, ο
Θουκυδίδης παρουσιάζει την Αθήνα το πιο ανθρωπιστικό και δημοκρατικό κράτος του κόσμου
εκείνης της εποχής, να οικειοποιείται και να καταπατεί την πάσα έννοια του δικαίου με το πρόσχημα του ισχυροτέρου και να καταφεύγει
στην κτηνώδη βία.
Το πρόσωπο το οποίο κυριαρχούσε εκείνα τα
χρόνια στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας,
ήταν ο Αλκιβιάδης. Ο Αλκιβιάδης ήταν γόνος
καλής οικογένειας και ανηψιός του Περικλή.

Νέος όμορφος, πανέξυπνος, άτακτος και τολμηρός, αλλά συνάμα και ματαιόδοξος στο έπακρο,
είχε
τα
χαρακτηριστικά
του
παραχαϊδεμένου παιδιού του καιρού του.
Παρ΄όλα τα αρνητικά του στοιχεία όμως, είχε
κερδίσει τη συμπάθεια των περισσοτέρων Αθηναίων, που ήταν πρόθυμοι να δικαιολογήσουν
κάθε ανώριμη πράξη του.
Λοιδωρούσε με τις πράξεις του κάθε κοινωνικό κανόνα και αρχή, με σκοπό μοναδικό την
προβολή του εαυτού του.
Η γοητεία και η δημαγωγική του ικανότητα
τον είχε βοηθήσει το 420 π.Χ. να εκλεγεί στρατηγός, αλλά και αρχηγός της φιλοπολεμικής μερίδας των Αθηναίων. Απέναντί του, πολιτικά
υπέρμαχος της ειρήνης, στεκόταν ο Νικίας,
ενώ τρίτος στον πολιτικό στίβο παρουσιαζόταν
και ο Υπέρβουλος, ο επονομαζόμενος λυχναράς, έμπορος το επάγγελμα, που και αυτός
καλλιεργούσε το μένος του πολέμου, όχι όμως
για δόξα και προσωπική προβολή, αλλά μόνο
για τα ποικιλότροπα υλικά οφέλη, που φέρνουν
οι εκστρατείες. Ο Αλκιβιάδης συνέπραξε με τον
Νικία, τον κατάφερε να επιτύχουν με οστρακισμό τον εκτοπισμό και την εξορία του Υπέρβουλου και κάτι ακόμα περισσότερο·
συμπαρέσυρε τον φιλειρηνικό Νικία άν όχι να
συναινεί, αλλά τουλάχιστον να ανέχεται σιωπηλά την πολεμική πολιτική του. Το αποτέλεσμα ήταν ύστερα από συνεχείς μάχες,
πολέμους και εκστρατείες, μικρές και μεγαλύτερες να μπει στο στόχαστρο της Αθήνας η
ανεξαρτησία της Μήλου.
Σταχυολογώ τα επίμαχα σημεία από το κείμενο
του Θουκυδίδη.
Οι Αθηναίοι μόλις πατούν στο νησί, με κοφτά
λόγια μπαίνουν κάπως έτσι στο προκείμενο:
«Δεν θα μακρυγορήσομε με ωραία λόγια. Είμα-

Σαμαρά συνελήφθη από την καθηγήτρια Ευφροσύνη Μπουλούτα να αντιγράφει και του μονόγραψε την κόλα.
Περίμεναν να περάσουν οι εκλογές (σκάνδαλο γαρ) και στις 18
Ιουλίου την απέλυσαν. Η καθηγήτρια προσέφυγε στα δικαστήρια
κατά του Κολεγίου Αθηνών, που το υπηρέτησε επί 22 συναπτά
έτη και απολύθηκε για «ανεπάρκεια στα διδακτικά της καθήκοντα»...
Πρόεδρος του Κολεγίου Αθηνών; ο αδελφός του Αντ. Σαμαρά,
Αλέξανδρος!

Τον Εθνικό μας Υμνο
αντί Χριστός Ανέστη
Aγημα των μαθητών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων τα μεσάνυχτα της Αναστάσεως, στον Ιερό Ναό Διονυσίου του Αεροπαγίτου, αντί του «Χριστός Ανέστη….» έψαλαν τον Εθνικό μας
Ύμνο, προσδοκώντας την Ανάσταση στις καρδιές μας, στο
Πνεύμα μας και στα Πιστεύω μας γιά την Πατρίδα μας.

στε οι ισχυρότεροι και το ξέρετε καλά. Έχομε
λοιπόν το δικαίωμα να κυβερνάμε κατακτητικά
όλους τους άλλους λαούς. Το αν εσείς ισχυρίζεσθε, ότι είσθε αποικία φίλη των Λακεδαιμονίων δεν μας φοβίζει, όπως και το ότι μέχρι
τώρα ποτέ δεν έχετε στραφεί εναντίον μας δεν
μετράει. Εμείς γνωρίζομε, πάλι πως μόνο η
υπέρτερη δύναμη καθορίζει την πολιτική και
τον κανόνα του δικαίου. Και ως εκ τούτου, οι
μη ισχυροί και ασθενέστεροι πρέπει να ενδίδουν
και να υποχωρούν.»
Οι Μήλιοι αντιμετωπίζουν τους Αθηναίους με
τον ισχυρισμό «ότι μια τέτοια επιθετικά εχθρική
συμπεριφορά δεν ωφελεί, ούτε εμάς, αλλά ούτε
κι εσάς τους δυνατούς, οι οποίοι ζημιώνεσθε με
αυτή σας την τακτική και αμαυρώνετε τη θέση
σας ανάμεσα στους συμμάχους σας.»
«Εδώ δεν ήρθαμε για να μιλήσομε για το δικό
μας συμφέρον και για τη δική μας πόλη», απαντούν οι Αθηναίοι, «αλλά για το συμφέρον το
δικό σας και τη ζωή τη δική σας, αλλά και για
την πόλη την δική σας, που τώρα από την δική
σας εγωϊστική απόφαση, οδηγείται στην καταστροφή. Εμείς θέλομε να σας σώσομε, να σας
κρατήσομε κάτω από την προστατευτική εξουσία μας και έτσι, να μην καταστραφείτε από
εμάς, που είναι το χειρότερο που θα μπορούσε
να συμβεί σε σάς. Άλλωστε η έχθρα που τρέφετε για μας δεν μας νοιάζει, αφού το μίσος
σας προς εμάς, δυναμώνει την ισχύ μας στη
συμμαχία, ενώ η φανερή φιλία μεταξύ μας είναι
απόδειξη της αδυναμίας μας. Αλλά όμως αν
σας υποτάξομε χωρίς να σας καταστρέψομε και
σας φέρομε κάτω από τη προστασία μας, εκτός
του ότι θα έχομε την ευκαιρία να κυριαρχήσομε
σε περισσότερους υπηκόους, θα έχομε και περισσότερη ασφάλεια, στις θάλασσες μας και
παντού γιατί όλοι θα μας φοβούνται. Μας λέτε
πάλι ότι πιστεύετε στην τύχη, η οποία μπορεί
να είναι κοινή και απρόβλεπτη και να αναστρέψει προοπτικές και προβλέψεις, αλλά ακόμα
πως περιμένετε και την εύνοια των θεών. Για
τους θεούς όμως εμείς, όπως και για τους ανθρώπους γνωρίζομε καλά, ότι σύμφωνα με μια
έμφυτη ανάγκη, συμπαρατάσσονται πάντοτε με
τους ισχυρούς. Εμείς χωρίς να έχομε φτιάξει
αυτό το νόμο και χωρίς να είμαστε οι πρώτοι
που τον εφαρμόσαμε, αλλά αφ’ ότου θεσπίστηκε τον κληρονομήσαμε από άλλους, θα τον
παραδώσομε στις μέλλουσες γενεές για να
ισχύσει αιώνια. Όσο για τις απειλές σας με τους
Λακεδαιμονίους, ότι δηλαδή θα σας βοηθήσουν
για να μην τάχα ντροπιαστούν, σας καλοτυχί-

ζομε για την αφέλειά σας και την ανοησία σας.
Οι Λακεδαιμόνιοι στις μεταξύ τους σχέσεις
μπορεί να είναι άμεμπτοι και εξαιρετικοί. Στις διπλωματικές σχέσεις τους όμως θεωρούν έντιμο
και δίκαιο αυτό και μόνο το οποίο αυτούς συμφέρει και ευχαριστεί.»
Οι Μήλιοι παραμένουν ανένδοτοι και ανυποχώρητοι και απορρίπτουν όλες τις κυριαρχικές προτάσεις των Αθηναίων.
«Πρέπει να ξέρετε ότι και εμείς νομίζομε ότι θα
είναι εξαιρετικά δύσκολο για εμάς να αντιμετωπίσομε πολεμικά, τόσο εσάς, όσο και τους
συμμάχους σας αλλά, ας μη γελιόμαστε, και την
ίδια την τύχη. Αν βέβαια αυτή παύσει να μένει
αμερόληπτη.
...Δεν είναι όμως ολότελα παράλογο το θάρρος
μας. Εμείς που διατηρούμε μέχρι τώρα ακόμη
την ελευθερία μας, θα είμαστε καθ΄ ολοκληρίαν
άνανδροι και δειλοί, αν δεν πράτταμε κάθε τι για
να μη γίνομε δούλοι .
...Αν τώρα υποχωρήσομε, χάνομε κάθε ελπίδα,
ενώ τουναντίον αν αντισταθούμε και επιχειρήσομε εναντίον σας, ίσως υπάρξει κάποιος δρόμος για να ανταπεξέλθομε.»
Οι Αθηναίοι μετά ταύτα γυρίζουν στο στρατόπεδό τους και περιτειχίζουν πολιορκητικά την
πόλη. Οι Μήλιοι ανθίστανται καίτοι στενάζουν
κάτω από τον στενό αποκλεισμό. Την μοιραία
λύση τη δίνει, η παντού και πάντοτε προδοτικά
ενδοτική συμπεριφορά ενίων Μηλίων και η συνθηκολόγηση υπογράφεται. Οι Αθηναίοι τότε εκδικούνται κτηνωδώς τον μάχιμο και άμαχο
πληθυσμό. Σφάζουν τους άνδρες και τους άρρενες εφήβους νέους. Στέλνουν τις γυναίκες
και τα παιδιά στα σκλαβοπάζαρα και 500 Αθηναίοι πολίτες στέλνονται και αποικίζουν το κατεστραμμένο νησί.
Στην αρχή ακόμη της συγγραφής της ιστορίας
του ο Θουκυδίδης γράφει: «Κτήμα τε εσαεί ές
αιεί μάλλον ή αγώνισμα ες το παραχρήμα
ακούειν ξύγκειται». (Aλλά θα είμαι ικανοποιημένος αν το έργο μου κριθεί ωφέλιμο και από
όσους θελήσουν να έχουν ακριβή γνώση των
γεγονότων που συνέβησαν και εκείνων που θα
συμβούν στο μέλλον),…. και μείνει το έργο μου
«αιώνιο κτήμα των ανθρώπων και όχι απλό ευχάριστο ανάγνωσμα.»
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
Θουκυδίδου: ‘’Ιστορία’’, Εκδ. Εστία
Botsford & Robinson: ’Αρχαία Ελληνική Ιστορία’’, Εκδ ΜΙΕΤ
Ηλ. Ηλιού: ‘’Το Μήνυμα του Θουκυδίδη”, Eκδ Κέδρος
J de Romilly :‘’Ιστορία και Λόγος στον Θουκυδίδη’’ Εκδ. ΜΙΕΤ
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«Κλείνω τα 91. Δεν έχω καιρό ούτε για ψέματα, ούτε για μισές αλήθειες»
Απόσπασμα από άρθρο του Μανόλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt - 3/5/13
...Τον προσεχή Σεπτέμβριο κλείνω τα 91.
Αρχίζω να γράφω αυτό το κείμενο 72 χρόνια ακριβώς από τη μέρα που είδα τους
Γερμανούς, πάνοπλους, με μοτοσυκλέτες
και αυτοκίνητα, να μπαίνουν στην Αθήνα.
Ήταν 27 Απριλίου του 1941. Οι περισσότεροι από τους αναγνώστες της εφημερίδας
ήταν τότε αγέννητοι. Όμως εγώ ήμουν ήδη
19 χρόνων.
Δεν έχω καιρό, λοιπόν, ούτε για ψέματα
ούτε για μισές αλήθειες. Θα ήθελα να σας
είχα κοντά μου, έναν-έναν, να σας μιλήσω
γι’ αυτά που έζησα, που άκουσα, που είδα.
Θα αρκεστώ, ωστόσο, να μοιραστώ από
εδώ, μαζί σας , μόνο κάποια από αυτά.
Μετά, ίσως μπορούμε να κοιταχτούμε αναμεταξύ μας με διαφορετικό βλέμμα…
Α. Η Μάχη της Κρήτης.
Για τη Μάχη της Κρήτης έχουν γράψει πολλοί. Είναι εύκολο να βρείτε σε βιβλία Ιστορίας τι έγινε. Θα διαβάσετε για άντρες,
γυναίκες και παιδιά που, με τσουγκράνες
και ραβδιά για όπλα, υπερασπίστηκαν τη γη
τους και τη γη των προγόνων τους. Απέναντί τους είχαν τον καλύτερο στρατό του
κόσμου, τη Βέρμαχτ.
Και ο ουρανός έβρεχε αδιάκοπα αλεξιπτωτιστές…
Όταν η Μάχη τέλειωσε, ο στρατός είχε νικήσει. Μα οι γυναίκες των ηττημένων που

είχαν χάσει παιδιά, αδέρφια, πατεράδες ή
συζύγους, κατέβηκαν στο γιαλό, σκαρφάλωσαν στα βουνά και, όπου βρήκαν νεκρό
σώμα εχθρού, το τίμησαν: το έπλυναν και
το έθαψαν, όπως του έπρεπε. Ο νεκρός δεν
ήταν πια εχθρός. Ήταν ο άταφος αδελφός.
Κι αυτές ήταν οι εγγονές της Αντιγόνης,
που έκαναν το χρέος τους απέναντι στους
νεκρούς. Την ίδια ώρα, οι νικητές έμπαιναν
στην Κάνδανο.
Στην περιοχή γύρω από το χωριό είχαν
χάσει 27 άντρες. Και τότε, ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ,
πήραν μια πρωτοφανή ‒ακόμα και για καιρό
πολέμου‒ απόφαση: Σκότωσαν όσους από
τους κατοίκους βρήκαν και ξεθεμελίωσαν
το χωριό. Φεύγοντας, περήφανοι για το
έργο τους, άφησαν και σχετικές πινακίδες!
Αναζητήστε τις στο διαδίκτυο...
Β. Καισαριανή, 10 Μάη 1944.
Οι Ναζί εκτελούν τον 19χρονο αδελφό μου.
Αν είχε ζήσει, θα γινόταν δάσκαλος. Μαζί
του εκτελούν άλλους ογδόντα έναν άντρες
και δέκα γυναίκες. Στον ίδιο τόπο, εννιά
μέρες νωρίτερα, τη μέρα της Πρωτομαγιάς,
είχαν εκτελέσει διακόσιους ακόμα Έλληνες
πατριώτες.
Γ. Αμέσως μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, ξεκίνησα αγώνα για να επιστρέψει η
Γερμανία στην Ελλάδα όσα της όφειλε. Τα
γνωρίζετε.

Πρόκειται για το αναγκαστικό δάνειο, τις
αποζημιώσεις για τις καταστροφές στις
υποδομές της χώρας και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς.
Μάλιστα, το 1995, είχα την ευκαιρία να εκθέσω το όλο ζήτημα στο γερμανικό λαό,
τόσο μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας
DieZeit, όσο και σε μια αλησμόνητη εκδήλωση στο Ανόβερο.
Αν το πέρασμα των χρόνων ακύρωνε αρχές
και αξίες, αν μετέβαλλε το ΗΘΟΣ των ανθρώπων, τότε οι τραγωδίες του Σοφοκλή,
του Αισχύλου ή του Ευριπίδη δεν θα έλεγαν
σήμερα τίποτα σε κανέναν.
Υπάρχουν όμως μερικά πράγματα που δεν
μπαγιατεύουν, που δεν παραγράφονται,
που δεν γερνούν καν. Και το δίκαιο είναι
ένα από αυτά. Αν σήμερα, με όλο το βάρος
των 90 χρόνων μου, συνεχίζω αυτόν τον
αγώνα, είναι γιατί θεωρώ δίκαιο και για τη
Γερμανία και για την Ελλάδα να επιστρέψει
η πρώτη όσα οφείλει στη δεύτερη. Και προσέξτε κάτι. Δεν θα με ακούσετε ποτέ να
μιλάω για ΕΚΔΙΚΗΣΗ.
Εμείς, που χάσαμε αγαπημένους ανθρώπους, δεν νιώθουμε μίσος για τον γερμανικό λαό και δεν επιζητούμε εκδίκηση. ΔΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ να το κάνουμε. Όσοι βγήκαμε
ζωντανοί από τον πόλεμο, είχαμε χρέος να
ζήσουμε και για λογαριασμό των νεκρών
μας. Να αγαπήσουμε για κείνους, να χορέ-

ψουμε για κείνους, να κολυμπήσουμε στη
θάλασσα για κείνους.
Μάθαμε, έτσι, να εκτιμάμε και να αγαπάμε
τη ζωή. Και το μίσος σε εμποδίζει να αγαπήσεις τη ζωή. Στα χρόνια μετά τον πόλεμο,
γνώρισα πολλούς Γερμανούς. Χαίρομαι
βαθιά όποτε μου δίνεται η ευκαιρία να τους
συναντήσω και οι συζητήσεις μαζί τους
είναι πάντα καλή τροφή για σκέψη. Όλοι
αυτοί, αφού άκουσαν με προσοχή τα επιχειρήματά μου, συμφώνησαν για το δίκαιο
των αιτημάτων της Ελλάδας.
Έτσι, στάθηκαν επανειλημμένα στο πλευρό
μου, βοηθώντας με να επικοινωνήσω με τον
γερμανικό λαό. Αλλά δεν αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για τη στάση τους. Αισθάνομαι
φιλία για τους ίδιους. Κι αυτό είναι πολύ πιο
πολύτιμο, πολύ πιο ακατάλυτο, πολύ πιο ανθρώπινο, πολύ πιο ισότιμο.
Κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι
ποτισμένη με αίμα. Πληρώσαμε πολύ
ακριβά τις θεωρίες των ανωτέρων φυλών
και των εθνικών κρατών. Χρειαζόμαστε μια
Ευρώπη της ειρήνης, της αλληλεγγύης,
της ισότητας και της αλληλοκατανόησης.
Και η αναγνώριση των όσων η Γερμανία
οφείλει στην Ελλάδα εξυπηρετεί απολύτως
αυτήν την Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη, άλλωστε, θα άρεσε και στον Σίλλερ και στον
Γκαίτε και στον Μπρεχτ…
για τη μετάφραση: papaioannou-giannis.net

Έχουν μπει ληστές στο σπίτι σου.
Θα πολεμήσεις ή θα φύγεις;
- Θα φύγω. Βρήκαμε δουλειά στην Αυστραλία κι εγώ κι η
κοπέλα μου. Θα φύγουμε και καθίστε εσείς εδώ να λουστείτε τα σκατά που τόσα χρόνια ετοιμάζατε γιά μας.
- Θα φύγετε και θα τους παραδώσετε αυτή τη χώρα; Αυτή
την πατρίδα; Το σκέφτηκες καλά;
- Γιά ποιά πατρίδα μού μιλάς; Γι’ αυτό το μπουρδέλο; Και
γιατί μού μιλάς; Κανονικά θά ‘πρεπε να ντρέπεσαι που
μού μιλάς. Εσείς, η γενιά σου, το ετοιμάσατε όλο αυτό.
Εσείς και οι προδότες που ψηφίζατε γιά να σας πετάνε
ένα κόκαλο ρουσφετιού και να ξεπουλάνε ανενόχλητοι
την Ελλάδα. Πιαστήκατε μαλάκες και θέλεις τώρα να μού
δώσεις συμβουλές; Ποιός; Εσύ;
- Εντάξει, το καταλαβαίνω να είσαι θυμωμένος μ’ εμάς.
Έτσι όπως τα λες είναι. Πιαστήκαμε κορόϊδα κι αφήσαμε
τα όσια και τα ιερά μας στα σκυλιά και στα όρνια, μ’ αντάλλαγμα αστραφτερά μπιχλιμπίδια. Όμως περαστικοί είμαστε από αυτή την πατρίδα. Περαστικοί κι ανάξιοί της
σταθήκαμε. Ξεπέρασέ μας, περιφρόνησέ μας, μάς αξίζει,
τέτοιοι πού ‘μαστε, και πάλεψε γιά την Ελλάδα. Είναι η
πιό όμορφη πατρίδα του κόσμου κι είναι δική σου τώρα.
Από σένα περιμένει να την υπερασπιστείς. Αξίζει να πολεμήσεις γι’ αυτήν. Γιά σένα, γιά την κοπέλα σου, γιά τα
παιδιά που θα κάνετε.
- Πλάκα έχεις. Εδώ δεν μπορώ να την πάω ένα σινεμά κι
εσύ μου μιλάς γιά παιδιά. Και γιά ποιά Ελλάδα μου ζητάς
να παλέψω; Αυτή που μου ζητάει να ζήσω με 500 ευρώ το
μήνα και να λέω κι ευχαριστώ; Όχι, ευχαριστώ, δεν θα
πάρω. Όπως στρώσατε κοιμηθείτε, ή μάλλον ψοφήστε.
Γιατί γιά ψόφο σάς έχουν, αν δεν τό ‘χεις καταλάβει. Εγώ

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

δεν θα κάτσω να τους κάνω το γκαρσόνι με δυό πτυχία.
Θα φύγω γιά να ζήσω σαν άνθρωπος.
- Θα σε βρουν, αργά ή γρήγορα, όπου κι αν πας. Όλη τη
γη θέλουν να κάνουν τσιφλίκι τους, όπως την Ελλάδα. Θ’
αναγκαστείς κάποια στιγμή να τους πολεμήσεις, όπου κι
αν είσαι. Δεν είναι καλύτερα να τους πολεμήσεις εδώ
στον τόπο σου, γιά τον τόπο σου;
- Μπράβο, μπράβο, είσαι πολύ σοφός! Απορώ πως πιάστηκες τόσο μαλάκας, αφού είσαι τόσο σοφός.
- Σοφό σε κάνουν τα παθήματα κι οι συμφορές. Πες μου
όμως: Αν ο λοχαγός σου στη μάχη σε οδηγήσει στην ενέδρα τού εχθρού, εσύ θα κυνηγάς να σκοτώσεις τον ανάξιο λοχαγό σου, ή θα πολεμήσεις γιά να σωθείς κι εσύ κι
οι συμπολεμιστές σου; Πάψε να σκέφτεσαι συνέχεια τι
κάναμε και τι δεν κάναμε εμείς. Εμείς τους ανοίξαμε τις
πύλες και τους οδηγήσαμε σε σένα, το δέχομαι. Έρχονται όμως τώρα και λένε σε σένα «ξεκουμπίσου, χάσου,
θέλουμε τη χώρα σου». Τι κάνεις; Τους λες «περάστε,
πάρτε την και κάντε την ότι θέλετε»; Ή τους πολεμάς;
Είναι σαν να σου λένε «θέλουμε τη μάνα σου, την
αδελφή σου, την κοπέλα σου». Το ίδιο είναι. Πες μου, την
αγαπάς;
- Ποιά; Την Ελλάδα; Όχι, αυτή που βλέπω δεν την αγαπώ.
Τη σιχαίνομαι.
- Δεν είναι αυτή που βλέπεις. Είναι αυτή που σου έχουν

κρύψει. Αυτή που βλέπεις, είναι απλά ένα σκιάχτρο, γιά
να το βλέπεις, να το σιχαίνεσαι και να σηκωθείς να φύγεις. Αυτό ακριβώς θέλουν από σένα, να φύγεις. Θέλουν
το οικόπεδο Ελλάδα, αλλά χωρίς Έλληνες. Οι παλιοί να
ψοφήσουν από την ανέχεια, κατά πως λες, και οι νέοι να
φύγουν. Απλό και έξυπνο σχεδιάκι. Όμως εγώ δεν σε ρώτησα αν αγαπάς την Ελλάδα. Σε ρώτησα αν αγαπάς την
κοπέλα σου. Την αγαπάς;
- Μιά μέρα αν δεν την δω, τρελαίνομαι. Και δεν έχω να
της πάρω ούτε ένα χτενάκι γιά τα μαλλιά της. Έχει πολύ
όμορφα μαλλιά.
- Η κοπέλα σου είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η κοπέλα
σου. Πολεμάς γιά την Ελλάδα, πολεμάς γιά την κοπέλα
σου. Το ίδιο είναι. Αξίζει να πολεμήσεις κι όχι απλά γιά
να της χαρίσεις ένα χτενάκι γιά τα μαλλιά της. Αλλά γιά
να της χαρίσεις μιάν όμορφη πατρίδα, να ζήσετε εσείς
και τα παιδιά σας. Είναι όμορφη η Ελλάδα, όμορφη σαν
την κοπέλα σου. Εμείς φταίμε που δεν την είδες, δεν την
γνώρισες και δεν την αγάπησες την Ελλάδα. Εμείς που
δεν σου δείξαμε πόσο όμορφη είναι. Ξεπέρασέ μας, περιφρόνησέ μας και πολέμα. Πολέμα γιά σένα, γιά την κοπέλα σου, γιά την αγάπη σας, γιά να σταθεί και να
λουλουδίσει σ’ έναν όμορφο τόπο. Πολέμα γιά τα παιδιά
που σου απαγορεύουν να κάνεις. Αν έμπαιναν ληστές
στο σπίτι σου, δεν θα τους πολεμούσες; Αν ήταν η κοπέλα σου στο σπίτι σου κι έμπαιναν ληστές, δεν θα τους
πολεμούσες;
Έχουν μπει ληστές στο μεγάλο σπίτι σου που είναι η Ελλάδα. Θα φύγεις;
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η Ελλάδα μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις
εδώ και 1.500 χρόνια
Την στιγμή που η Ελλάδα δέχεται πολύπλευρα “χτυπήματα” εκ των έξω και εκ
των έσω, “χτυπήματα” στην οικονομία της, “χτυπήματα” στις αξίες της, στην κοινωνική της συνοχή, στην ιστορία της, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξεχωρίζουν με την δράση τους και επιτελούν εθνικό έργο· έργο του οποίου
πρωτοστάτες θα έπρεπε να είναι το κράτος και οι εκπαιδευτικοί του.
Ένα Εθνος για να ορθοποδήσει, πρέπει να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την
ιστορία του και να εξυψώνει τον πατριωτισμό του λαού του. Το Ελληνικό κράτος
χωλαίνει και στα δύο.
Ένα πραγματικά αξιόλογο έργο εκμάθησης
της αρχαίας τεχνολογικής ιστορίας μας γίνεται από έναν ιδιώτη, τον Κώστα Κοτσανά
σε συνεργασία με τον Δήμο Πύργου, στο
Κατάκολο.
Ο Κώστας Κοτσανάς, μηχανολόγος μηχανικός στο επάγγελμα, ίδρυσε το Μουσείο
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στο Κατάκολο στο οποίο εκτίθενται 300 περίπου
λειτουργικά ομοιώματα εξαιρετικών εφευρέσεων του αρχαιοελληνικού τεχνολογικού
θαύματος (από το ρομπότ - υπηρέτρια του
Φίλωνος μέχρι τον κινηματογράφο του
Ήρωνος και από το αυτόματο ωρολόγιο
του Κτησιβίου μέχρι τον αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων) που καλύπτουν
την περίοδο από το 2000 π.Χ. μέχρι το
τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου κατόπιν 22χρονης έρευνας και μελέτης του
Κώστα Κοτσανά. Πρόκειται για την εγκυρότερη και την πληρέστερη έκθεση του είδους της παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί
ότι όλα τα εκθέματα και το υποστηρικτικό
τους υλικό έχουν δημιουργηθεί από τον ίδιο
χωρίς καμμιά επιχορήγηση από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και εκτίθενται μόνιμα στο ομώνυμο Μουσείο Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας και στο Μουσείο
Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων
και Παιχνιδιών που λειτουργούν στο Κατάκολο υπό την αιγίδα του Δήμου Πύργου.
Σκοπός του Mουσείου Aρχαίας Eλληνικής
Tεχνολογίας, όπως δηλώνει ο ίδιος, σε συνέντευξή του στο The Food & Leisure Guide,
“είναι να αποδείξουν ότι η τεχνολογία των
αρχαίων Ελλήνων λίγο πριν το τέλος του
αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν εξαιρετικά
όμοια με τις απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας μας. Οι κοχλίες και τα περικόχλια, οι οδοντωτοί τροχοί και οι κανόνες, οι
τροχαλίες και οι ιμάντες, οι αλυσοτροχοί
και οι αλυσίδες, τα πολύσπαστα και τα βαρούλκα, οι υδραυλικοί ελεγκτές και οι βαλβίδες, είναι μερικά μόνο από τα
εφευρήματα των αρχαίων Ελλήνων που

αποτέλεσαν τους θεμέλιους λίθους της πολύπλοκης τεχνολογίας τους. Αυτά τα κληροδοτήματα, ίδια και αναντικατάστατα,
εξακολουθούν και σήμερα να αποτελούν τα

δομικά στοιχεία της σύγχρονης τεχνολογίας μας. Απλά χρειάστηκε πάνω από μια χιλιετία ωρίμανσης για να επανακτήσει η
ανθρωπότητα αυτή την αξιοθαύμαστη λησμονημένη τεχνολογία. Η εξερεύνηση
αυτής της εποχής, που η τεχνολογία αιχμής
δεν κατοχυρωνόταν, αποδεικνύει περίτρανα
πόσα περισσότερα (από όσα νομίζουμε)
χρωστά ο σύγχρονος Δυτικός Τεχνολογικός Πολιτισμός στους Έλληνες”.
Και συνεχίζει στην ίδια συνέντευξη: “Οι αρχαίοι Έλληνες επινόησαν μηχανές ζωτικής
σημασίας για την πορεία της ανθρωπότητας.
Σαν παράδειγμα αναφέρω τις πολλές και διαφορετικές για κάθε περίπτωση ανυψωτικές
μηχανές που έδωσαν μια άλλη διάσταση στα

δομικά έργα που πλέον με λίγο προσωπικό
μπορούσαν να εκτελεστούν σε ευρεία κλίμακα και δημιούργησαν το αρχαιοελληνικό
αρχιτεκτονικό θαύμα. Επίσης οι εξαιρετικές
υδραυλικές μηχανές, όπως οι περίφημες
αντλίες του Φίλωνος, που έδωσαν τη δυνατότητα άρδευσης και καλλιέργειας μεγαλύτερων εκτάσεων και είχαν ως αποτέλεσμα το
πολιτιστικό θαύμα των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο. Ακόμη και οι καινοτομίες στην πολιορκητική τεχνολογία με την εφεύρεση των
φοβερών πολιορκητικών μηχανών (χελώνες,
ελεπόλεις, παλίντονοι καταπέλτες, κ.ά.) που
χρησιμοποίησαν οι Μακεδόνες του Φιλίππου,

του Αλεξάνδρου και των επιγόνων βοήθησαν
στην κατάλυση των βαρβαρικών αυτοκρατοριών και τον εκπολιτισμό της Ανατολής. Η
πρώτη αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας παγκοσμίως για την κίνηση μιας μηχανής με τον «ελληνικό» νερόμυλο που
αναφέρει ο Στράβων, η πρώτη αξιοποίηση
της αιολικής ενέργειας για την κίνηση της
υδραύλεως που περιγράφει λεπτομερώς ο
Ήρων ο Αλεξανδρεύς, αλλά και η πρώτη
εφαρμογή της ατμοκίνησης με την περίφημη
αιολόσφαιρα του τελευταίου, παρότι δεν
βρήκαν άμεσα ευρεία εφαρμογή επηρέασαν
στη συνέχεια την πορεία της ανθρώπινης
ιστορίας με καταλυτικό τρόπο.

Όμως αυτό που ολοκληρωτικά άλλαξε τον

κόσμο είναι οι εξαιρετικές μηχανολογικές
καινοτομίες των αρχαίων Ελλήνων, όπως η
επινόηση της οδοντοκίνησης, της αλυσοκίνησης, της ιμαντοκίνησης, των κοχλιών και
των περικοχλίων και τόσων άλλων. Οι μηχανισμοί για την κίνηση των αρχαιοελληνικών «αυτομάτων» εντυπωσιάζουν και
σήμερα με την πολυπλοκότητά τους. Για το
μέγεθος της σπουδαιότητας των αρχαιοελληνικών μηχανών αρκεί να αναφέρουμε τη
δίδυμη εμβολοφόρα πυροσβεστική αντλία
των Κτησιβίου και Ήρωνος που ίδια και
απαράλλακτη χρησιμοποιούνταν μέχρι
πρόσφατα”.
Το μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας και το Μουσείο των Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων και Παιχνιδιών
φιλοξενούν 350 εξαιρετικές εφευρέσεις
των αρχαίων Ελλήνων, 42 αρχαιοελληνικών
μουσικών οργάνων και πλήθος αρχαιοελληνικών παιχνιδιών. Τα εκθέματα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και
ακολουθούν όλες τις σύγχρονες απόψεις
της μουσειοπαιδαγωγικής. Κάθε έκθεμα
έχει το δικό του φανατικό κοινό. Ο «κινηματογράφος» του Ήρωνος, το ρομπότ-υπηρέτρια του Φίλωνος, η ύδραυλις του
Κτησιβίου, το υδραυλικό ωρολόγιο του Αρχιμήδη και ο πολυβόλος καταπέλτης του
Διονυσίου εντυπωσιάζουν το ίδιο μικρούς
και μεγάλους επισκέπτες”.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και η
ξενάγηση των μαθητών παρέχεται δωρεάν
στο πλαίσιο του εθελοντισμού.
Όπως αναφέρει ο ίδιος, δυστυχώς, περισσότερο ενημερωμένοι είναι οι ξένοι. Είναι
θλιβερό πολλοί από τους μαθητές μας να
μη γνωρίζουν τον Πυθαγόρα, τον Ίππαρχο,
τον Πτολεμαίο, ενώ σχεδόν κανένας τους
δεν έχει ακούσει ποτέ τίποτε για τους τρεις
κορυφαίους μηχανικούς της Αλεξάνδρειας, τον Κτησίβιο, τον Φίλωνα και τον
Ήρωνα, ενώ αντίθετα όλοι γνώριζαν τον
εξαιρετικό Ντα Βίντσι, που όμως χίλια χρόνια αργότερα αντέγραφε και αναβίωνε τους
προηγούμενους...
Οι επισκέψεις κλείνονται και με τηλεφωνική επικοινωνία 698-3239032 και στο
e-mail: kkotsanas@hotmail.com,
ενώ πραγματοποιούνται κινητές εκθέσεις
σε όλη την Ελλάδα. Μία απ’ αυτές λαμβάνει μέρος στο Mall του Αμαρουσίου μέχρι
τις 30 Ιουνίου καθημερινά από τις 12:00
έως τις 21:00.
Αξίζει μία επίσκεψη· μη την χάσετε.
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επιστολές - σχόλια...

Eγερτήριο σάλπισμα από τον Μητροπολίτη
Μεσογαίας & Λαυρεωτικής Νικόλαο
“Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,Ἦρθε ἡ ὥρα
ὅλοι μαζὶ νὰ πάρουμε στὰ χέρια μας τὶς τύχες μας.
Ἂν δὲν ξυπνήσουμε, τελειώσαμε»
Ἡ χάρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου μας
Ἰησοῦ Χριστοῦ εὔχομαι νὰ σκεπάζει ὅλους
σας, τὴν κοινωνία, τὸ ἔθνος καὶ τὴν Ἐκκλησία μας.
Σκέφθηκα πολὺ γιὰ νὰ συντάξω αὐτὴ τὴν
ἐγκύκλιο καὶ νὰ τὴν ἀπευθύνω στὴν ἀγάπη
σας. Μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ δὲν ἤμουν
σίγουρος, ἂν ἔπρεπε νὰ τὸ κάνω.
Τὶς τελευταῖες ὅμως μέρες, μέσα στὴν κατάσταση τοῦ γενικευμένου πανικοῦ ποὺ
ἐπικρατεῖ στὴν πατρίδα μας, τῶν σπασμωδικῶν ἀποφάσεων τῶν ὑπευθύνων διαχειριστῶν τῆς ζωῆς καὶ τοῦ μέλλοντός μας,
τὴν ἐπαναλαμβανόμενη ἐναλλαγὴ ὑποσχέσεων καὶ διαψεύσεων ποὺ ἔχουν τραυματίσει τὸ ἠθικὸ καὶ τὴν ἀξιοπρέπειά μας, τὸν
καταιγισμὸ τῶν χωρὶς τέλος φορολογικῶν
ἐπιβαρύνσεων, δέχθηκα σωρεία τηλεφωνημάτων καὶ μηνυμάτων πολιτῶν τῆς περιοχῆς μας ποὺ ζητοῦν ἀπεγνωσμένα μία
παρέμβαση καὶ κάποια συμπαράσταση στὸ
οἰκονομικό τους ἀδιέξοδο καὶ δράμα.

Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ αὐτό. Πρέπει ὅμως νὰ
τὸ ποῦμε. Νὰ τὸ φωνάξουμε στὰ αὐτιὰ
τῶν ἁρμοδίων: «Ὣς ἐδῶ! Δὲν μποροῦμε
ἄλλο. Βρέστε ἄλλες λύσεις. Ἴσως πιὸ δύσκολες, ἀλλὰ πιὸ ἀποδοτικές, πιὸ ἔξυπνες
καὶ σίγουρα πιὸ ἀνθρώπινες. Ἂν δὲν μπορεῖτε, ὁμολογῆστε τὴν ἀδυναμία σας. Δὲν
εἶναι ντροπὴ νὰ μὴν μπορεῖ κανείς. Εἶναι
ὅμως ἀπαράδεκτο νὰ ἐπιμένει στὴν εὐθύνη
τῆς γενικευμένης καταστροφῆς μας. Μᾶς
φτιάξατε ἕνα κράτος ποὺ προσφέρει στὸν
λαὸ πολὺ λιγότερα ἀπὸ ὅσα τοῦ ἀπαιτεῖ.
Πρέπει νὰ τὸ καταλάβετε· δὲν εἶστε μόνο
ὀφειλέτες στοὺς δανειστές σας, εἶστε
ὀφειλέτες καὶ στὸν λαὸ ποὺ ταχθήκατε νὰ
ὑπηρετεῖτε. Ἀφοῦ δὲν καταφέρνετε τὴν
ἐθνικὴ σωτηρία μέσα ἀπὸ πολιτικὴ συνεργασία, αὐτὴ θὰ προκύψει ἀναγκαστικὰ
μέσα ἀπὸ λαϊκὴ ἀπαίτηση καὶ πρωτοβουλία».
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ πρέπει ὁ λαὸς νὰ δείξει
τὸ διαμέτρημα τῆς δύναμής του, νὰ κάνει

Οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις περικόπηκαν,
ἀρκετοὶ ἀπολύθηκαν, οἱ ἄνεργοι πληθύνονται, πολλοὶ στέγνωσαν οἰκονομικά. Καὶ
ξαφνικὰ μᾶς ζητεῖται ἀπειλητικὰ καὶ ἐκβιαστικὰ νὰ πληρώσουμε, ἐπὶ πλέον φόρο γιὰ
τὸ σπίτι ποὺ μένουμε σὰν νὰ εἶναι τὸ κράτος πλέον φτωχότερο ἀπὸ τοὺς φτωχούς.
Φτάσαμε, ἀντὶ τὰ ἔξοδά μας νὰ γίνονται
γιὰ τὸ φαγητό, τὸ σπίτι καὶ τὶς ἀνάγκες
μας, ὅ,τι ξοδεύουμε νὰ πηγαίνει σὲ δύο φοβερὲς λέξεις: σὲ φόρους καὶ σὲ χρέη.
Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὸ
αἴσθημα πνιγμοῦ ποὺ διακατέχει ἴσως καὶ
τὴν πλειοψηφία τῶν συμπολιτῶν μας, σίγουρα καὶ ἀρκετοὺς ἀπὸ μᾶς. Ποιός μποροῦσε νὰ φαντασθεῖ ὅτι ὁ ὑπέροχος καὶ
ὑπερήφανος λαός μας θὰ ἔφτανε σὲ αὐτὸ
τὸ κατάντημα; Νὰ ἔχει δώσει καὶ τὴν τελευταία σταγόνα τοῦ ἱδρώτα του, τοῦ
κόπου του, τῆς ἀξίας του, καὶ παρὰ ταῦτα
νὰ ἔχουμε ὡς λαὸς διασυρθεῖ παγκοσμίως;
Καὶ τώρα χωρὶς καμμία ἐλπίδα καὶ ἐγγύηση
νὰ διεκδικεῖ τὸ κράτος μας πιεστικὰ τὰ δάκρυα καὶ τὸ αἷμα μας;
Εἶναι αὐτονόητο ὅτι δὲν ἀντέχουμε ἄλλο.

γνωστὰ τὰ ὅριά του.
Ἦρθε ἡ ὥρα ὅλοι μαζὶ νὰ πάρουμε στὰ
χέρια μας τὶς τύχες μας.
Ὅσο παραμένουμε ἀδρανεῖς, ὅσο μένουμε ὑποτελεῖς σὲ ἐσφαλμένες ἢ ἀβάσταχτες ἐπιλογές, τόσο καθιστοῦμε τὸν
ἑαυτό μας συνυπεύθυνο στὸν ἀργὸ, ἀλλὰ
βέβαιο ὑπαρκτικὸ ἐκφυλισμό μας.

Ἂν δὲν ξυπνήσουμε, τελειώσαμε.
Δὲν θὰ ὑπάρχει συνέχεια!
Καιρὸς πλέον νὰ ξεσηκωθοῦμε.
Τὰ πάντα πρέπει νὰ ἀλλάξουν. Καὶ ἐπειδὴ
δὲν θὰ τὰ ἀλλάξουν κάποιοι ἄλλοι, πρέπει
νὰ μποῦμε στὸ παιχνίδι ὅλοι.
Ὅποιος πονάει γιὰ τὴν κατάσταση καὶ ἀγαπάει τὴν ἀλήθεια ἔχει θέση σὲ αὐτὴ τὴν
ἀλλαγή. Κανεὶς δὲν περισσεύει.
Ὅλες οἱ ἀνατροπές, ὅλες οἱ μεγάλες
ἀλλαγὲς ἔγιναν ἀπὸ ἡρωικοὺς ἀνθρώπους,
κυρίως νέους.
Ὄχι ἀπὸ συμβιβασμένους οὔτε ἀπὸ ἀγανακτισμένους, ἀλλὰ ἀπὸ ὑγιῶς ἐπαναστα-

τημένους.
Ὅλοι μαζὶ καὶ πρέπει καὶ μποροῦμε καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἀλλάξουμε μὲ δική μας πρωτοβουλία τὸ μέλλον μας.
Ὄχι μὲ βία, ἀλλὰ μὲ δύναμη καὶ ἀποφασιστικότητα.
Ὄχι μὲ μηδενιστικὲς ἐπιλογές, ἀλλὰ μὲ καθαρότητα, ἡρωισμὸ καὶ ἐξυπνάδα.
Σίγουρα καὶ ἡ δική μας εὐθύνη ὡς λαοῦ δὲν
εἶναι καθόλου μικρή. Συμφωνήσαμε μὲ τὶς
μικρονοϊκὲς πολιτικὲς ἐπιλογὲς καὶ τὶς κάναμε συνήθειες καὶ νοοτροπία μας.
Ἡ ἀνειλικρίνεια, ἡ ἀδιαφορία, τὸ βόλεμα,
τὸ εὔκολο κέρδος, ἡ προσβολὴ τῶν
θεσμῶν, ἡ ὕβρις κατὰ τῆς πίστης καὶ παράδοσής μας, ἡ ἀσέβεια κατὰ τοῦ κράτους
καὶ τῶν νόμων, οἱ ἀλόγιστες διεκδικήσεις
ἀποτέλεσαν κομμάτια τῆς ζωῆς τοῦ Νεοέλληνα, ποὺ δὲν μᾶς τιμοῦν καθόλου. Δὲν
μᾶς φταῖνε μόνον οἱ ἄλλοι εἴτε αὐτοὶ λέγονται κερδοσκόποι εἴτε ξένα συμφέροντα
εἴτε πολιτικοί.
Τὸ δικό μας μερίδιο εὐθύνης γιὰ τὸ σημερινό μας κατάντημα δὲν εἶναι εὐκαταφρόνητο. Ἡ λύση τῆς μετάνοιας καὶ ἀλλαγῆς
εἶναι μονόδρομος.Τοὺς ἄλλους δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀλλάξουμε. Τὴ δική μας
ὅμως νοοτροπία καὶ ζωὴ ἔχουμε καὶ τὴ δυνατότητα καὶ τὴν εὐθύνη νὰ τὶς διορθώσουμε.
Ἂς ἀρχίσει ὡς ἐπανάσταση αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ
ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς μας. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ
ἡρωικό.
Ὁμολογῶ ὅτι καὶ ὡς Ἐκκλησία μᾶς κάνανε
κομμάτι τοῦ καταρρέοντος κρατικοῦ συστήματος.

ὅ,τι χειρότερο ὑπάρχει. Ὁ λαὸς εἶναι ὅ,τι
ἱερώτερο ἔχουμε μετὰ τὸν Θεὸ καὶ ἡ
Ἐκκλησία στὴ φύση της εἶναι ἡ ἀνάσα τοῦ
λαοῦ. Αὐτὴν τὴν ἀνάσα τελευταία στερηθήκαμε. Ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ξαναρχίσει ὁ ζωτικὸς θηλασμός.
Δὲν ἀμφισβητῶ βέβαια ὅτι εἴμαστε καὶ θύματα. Κάποιοι μᾶς ξεγέλασαν. Κάποιοι διαχειρίσθηκαν τὰ θέματά μας μὲ ἔνοχη
ἀνικανότητα. Κάποιοι μᾶς διέσυραν
διεθνῶς καὶ μᾶς ὁδήγησαν στὰ στόματα
τῶν θηρίων αὐτοῦ τοῦ κόσμου εἴτε ἀπὸ
ἐπιπολαιότητα εἴτε ἐνδεχομένως καὶ ἀπὸ
ὕποπτες σκοπιμότητες. Καὶ νὰ ποῦ φτάσαμε! Ἰσοπεδωθήκαμε στὸ μηδὲν τῆς περιουσίας μας καὶ στὸ τίποτα τῆς
ἀξιοπρέπειάς μας.
Παρὰ ταῦτα δὲν ψάχνουμε γιὰ ἐνόχους. Τώρα
ἐπειγόμαστε γιὰ λύσεις. Λύσεις ὅμως ποὺ δὲν
πατᾶνε τὸν λαό, ἀλλὰ ἀνασταίνουν τὴν τιμή
του. Ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ θὰ πρέπει ὅσοι παίρνουν ἀποφάσεις νὰ καταλάβουν τί συμβαίνει
στὰ σπίτια, στοὺς δρόμους, στὰ μαγαζιὰ καὶ
στὴν καθημερινότητα. Τί συμβαίνει στὶς
ψυχές μας. Αὐτὸ δὲν θὰ τὸ μάθουν ἀπὸ τὴν
τρόϊκα οὔτε ἀπὸ τὶς μεταξύ τους διαβουλεύσεις. Θὰ τὸ μάθουν ἀπὸ τὸν λαό. Πρέπει τὴν
φωνή μας νὰ τὴν ἀκούσουν. Δὲν γίνεται
ἀλλιῶς.
Θὰ ἤθελα λοιπὸν νὰ πῶ σὲ ὅσους δὲν μποροῦν νὰ πληρώσουν τὴν λεγόμενη «ἔκτακτη εἰσφορὰ ἀκινήτων» νὰ μὴ φτάσουν σὲ
ἀπόγνωση. Νὰ ξέρουν ὅτι θὰ βρεθοῦμε
ὅλοι ἑνωμένοι στὸ πλευρό τους καὶ θὰ φωνάξουμε μαζί: «Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ

ἔχοντος».
Γι’ αὐτὸ καὶ συχνὰ μᾶς παρερμηνεύει ὁ
λαός. Ἀγκαλιάσαμε τὸ κράτος, στηριχθήκαμε σὲ αὐτὸ καὶ τραυματίσθηκε ἡ βαθειὰ
σχέση μας μὲ τὸν λαό. Τὸν ὑπηρετήσαμε
μὲν ὡς πονεμένο καὶ φτωχό, ἀλλὰ δὲν τὸν
ἀγκαλιάσαμε ὡς κομμάτι τῆς ὑπόστασής
μας.
Τουλάχιστον δὲν καταφέραμε νὰ μᾶς νοιώσει ἔτσι. Μολύνθηκε τὸ γάλα τῆς μάνας
του, τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀπέστρεψε τὸ πρόσωπό του ἀπὸ τὸ στῆθος της. Αὐτὸ εἶναι

Ἂς καταλάβουν ὅτι δὲν ἔχουμε. Δὲν μποροῦμε. Φτάσαμε στὰ ὅριά μας, ἀλλὰ
ἀρνούμαστε νὰ μᾶς τελειώσουν. Ἂν ἀδρανήσουμε, δὲν θὰ τὸ καταλάβουν. Ὁ Ἅγιος
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς προφήτευσε πρὶν ἀπὸ
διακόσια πενήντα χρόνια λέγοντας: «Θὰ
σᾶς βάλουν βαρὺ καὶ δυσβάσταχτο φόρο
ἀκόμη καὶ στὰ παράθυρα καὶ στὰ κοτέτσια, ἀλλὰ ὅμως δὲν θὰ προλάβουν».
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Oι εθελοντές “φωτογραφίζουν” τη Δημοτική Αρχή
για τη σύλληψή τους και τη σφράγιση του Κάμπινγκ
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για τρεις εθελοντές του Κάμπινγκ Βούλας, που τους
συνέλαβαν και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο.
Οι εθελοντές του κάμπινγκ,”φωτογραφίζουν” τη Δημοτική Αρχή, ότι τους έστειλε την
Αστυνομία που τους συνέλαβε, ενώ η ίδια Δημοτική Αρχή άνοιξε το Κάμπινγκ και η ίδια
Δημοτική Αρχή, δήλωνε πριν από τρεις περίπου εβδομάδες, “ελάτε να ρίξουμε τα κάγκελα στις παραλίες”.
Μάλιστα έχει συσταθεί και διαπαραταξιακή Επιτροπή για να ενεργήσει, προκειμένου να
διασφαλίσουν την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες για κολύμβηση και αθλοπαιδειές!
Εχουμε γράψει επίσης, πολλές φορές για τις κοινωνικές δράσεις που γίνονται στο χώρο
του πρώην κάμπινγκ Βούλας και που είναι πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες. Τις πλαισιώνουν πολίτες όχι μόνο από το Δήμο 3Β, αλλά και όλου του λεκανοπεδίου (συλλογική
κουζίνα, κινηματογραφικές βραδιές, δωρεάν μαθήματα).
Αντί όλων αυτών, την Πέμπτη 9 Μαΐου σφραγίστηκε, η είσοδος του κάμπινγκ και κάθε
πρόσβαση της παραλίας βεβαίως. Εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι η απουσία της
Δημοτικής Αρχής στο σφράγισμα. Ή μάλλον η παρουσία της - θα έλεγα καλύτερα - με την
Δημοτική Αστυνομία να επιτηρεί!!!

μένου να υλοποιηθεί το φεστιβάλ, το οποίο
δεν μπορεί να αναβληθεί το τελευταίο λεπτό,
αλλά και θα προστατεύσουν την ελεύθερη
πρόσβαση στην παραλία.
Εμείς στο μεταξύ μιλήσαμε με υπεύθυνο της
ΕΤΑΔ, ο οποίος, έκανε σαφές ότι ο χώρος σφραγίζεται για λόγους ασφαλείας, αλλά συγχρόνως
δήλωσε μετά από ερώτημά μας για την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα, ότι θεωρεί απολύτως λογικό και νόμιμο ο εκάστοτε πολίτης να
θέλει να περάσει για να έχει πρόσβαση στην παραλία, δικαίωμα αναφαίρετο. Και πρότεινε να
γίνει μία αίτηση από τον Δήμο ή ακόμα και από
τους πολίτες, ώστε να δημιουργηθεί ένα πέρασμα από το οποίο θα μπορούν οι πολίτες να φτάνουν στην παραλία!
Πάντως οι εθελοντές είναι αποφασισμένοι

να κρατήσουν ανοιχτή την πρόσβαση στο
χώρο του κάμπινγκ για όλους τους πολίτες
και καλούν τα κινήματα και τις συλλογικότητες όλης της Αττικής, να ενώσουν τις
δυνάμεις τους για να σπάσουν το φράγμα
της απογοήτευσης, της απάθειας και του
φόβου. «Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας
και όλοι μαζί θα κρατήσουμε τις παραλίες
δημόσιες και ελεύθερες προς όφελος της
κοινωνίας και του περιβάλλοντος, επειδή η
φύση και οι άνθρωποι είναι πάνω από τα
κέρδη» δηλώνουν οι εθελοντές.
Στο μεταξύ, μόλις στο κλείσιμο της εφημερίδας, ελάβαμε την παρακάτω ανακοίνωσή
τους, που τονίζουν ότι θα παραμείνει ελεύθερη η πρόσβαση και θα περιφρουρήσουν
το δικαίωμα για ελεύθερες παραλίες.
Αννα Μπουζιάνη

Ο Δήμος οφείλει να προασπίσει τις παραλίες του και να τις δώσει ανοιχτές στους πολίτες.
Αν είχε όποια διαφωνία με τους εθελοντές, όφειλε να τους καλέσει και να βρουν λύσεις,
όχι να κλείσουν για άλλη μια φορά την πρόσβαση στην παραλία.
Πάντως, την Τετάρτη 15 Μαΐου ο Δήμος 3Β έχει δημοτικό συμβούλιο, στις 7μ.μ. και πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί και πρέπει να συζητηθεί προ ημερησίας.

Η προσπάθεια σφράγισης απετράπη
Την Πέμπτη 9 Μαΐου, η πολιτιστική τους
δράση φάνηκε να έληγε άδοξα, με αφορμή τη
διοργάνωση του «Αντιαπαγορευτικού φεστιβάλ» για τις 11-12 Μαΐου, στο χώρο του κάμπινγκ. Η δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης
εκδήλωσης, προκάλεσε αντιδράσεις, με αποτέλεσμα η ΕΤΑΔ να «ξυπνήσει» και να ξανακλειδώσει τον χώρο υποστηρίζοντας ότι της
ανήκει κι ότι δεν μπορεί να αφήσει να γίνονται
εκεί μέσα εκδηλώσεις και γενικά δεν γίνεται
να χρησιμοποιούν τον χώρο αυτό πολίτες, για
λόγους ασφαλείας, πάντα, αφού για οτιδή-

ποτε συμβεί την ευθύνη φέρει η ΕΤΑΔ (όπως
η ίδια ισχυρίζεται).
Υποχρέωσαν λοιπόν τους εθελοντές του Κάμπινγκ να βγάλουν όλα τους τα πράγματα από
τον χώρο, προκειμένου να τον σφραγίσουν
και τοποθέτησαν αγκαθωτό σύρμα.
Στο μεταξύ οι εθελοντές κινητοποιήθηκαν, κάλεσαν κόσμο, κράτησαν την μικρή πόρτα ανοιχτή και πραγματοποίησαν γενική συνέλευση
αργά το απόγευμα, με παρουσία Βουλευτών
και Δημοτικών Συμβούλων των 3Β. Δηλώνουν
δε ότι θα περιφρουρήσουν το χώρο προκει-

Ανακοίνωση του Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Ο Δήμος δεν έχει καμμία οργανωτική συνεργασία με τους
διοργανωτές εκδήλωσης στο κάμπινγκ Βούλας
Με αφορμή το περιεχόμενο αναρτήσεων σε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, σύμφωνα
με τις οποίες φέρεται ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης να συμμετέχει συνεργαζόμενος σε εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Μαΐου στο κάμπινγκ
Βούλας, ενημερώνουμε τους δημότες μας και δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι ο Δήμος ουδεμία σχέση ή οργανωτική συνεργασία έχει με αυτές τις εκδηλώσεις.
Ξεκαθαρίζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η χρησιμοποίηση του ονόματος του
Δήμου ως συνεργαζόμενου με τους διοργανωτές των εκδηλώσεων αυτών, είναι σε κάθε περίπτωση αυθαίρετη και παράνομη.
Ο Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης σε καμμία περίπτωση δεν νομιμοποιεί αυθαίρετες
πράξεις και ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της φυσιογνωμίας της παραλίας της Βούλας και την επιβάρυνση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.
Η θέση που έχουμε επίσημα διατυπώσει είναι ξεκάθαρη και δεν υποχωρούμε από αυτή: Διεκδικούμε ως Δήμος από την Πολιτεία, με νόμιμες διαδικασίες κι όχι με αυθαίρετες και παράνομες πράξεις, στην οποία ανήκει σήμερα η έκταση της πλάζ, την απόδοση της, έτσι ώστε να
έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης της. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουμε,
αφενός την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στις παραλίες. Αφετέρου, θα προωθήσουμε ένα μοντέλο αξιοποίησης της που θα υπηρετεί το συμφέρον του Δήμου και των κατοίκων και όχι επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος.

ΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ και η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
Σήμερα, 9 Μάη, στις 3 μμ, με αυθαίρετες ενέργειες και με πρόσχημα εισαγγελική εντολή, η αστυνομία συνοδευόμενη από εκπροσώπους της Ε.Τ.Α.Δ. (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Δημοσίου) και συνεργείο σιδεράδων, μας διέταξε υπό την απειλή σύλληψης, να εκκενώσουμε τον χώρο του πρώην
κάμπινγκ Βούλας.
Tο συνεργείο επιχείρησε να σφραγίσει το χώρο, αποκλείοντας με μόνιμο τρόπο κάθε δυνατή πρόσβαση στην ακτή.
Με τη δυναμική παρουσία τους, μέλη της Ανοιχτής Συνέλευσης Εθελοντών Κάμπινγκ Βούλας και
πλήθος αλληλέγγυων πολιτών, βουλευτών και συλλογικοτήτων, υπερασπιστήκαμε το χώρο και κρατήσαμε ελεύθερη την πρόσβαση στην παραλία.
Με την αποφασιστική αντίστασή μας οι φορείς και οι πολίτες, αποδείξαμε πως όταν διεκδικούμε τα
αδιαπραγμάτευτα δικαιώματά μας, μπορούμε ενωμένοι να πετυχαίνουμε νίκες.
Επειδή ο αγώνας για την υπεράσπιση ης δημόσιας περιουσίας τώρα ξεκινά, καλούμε όλους τους πολίτες που είναι οι πραγματικοί και αυτοδίκαιοι ιδιοκτήτες της, να συμμετέχουν ενεργά και μαζικά στις
δραστηριότητες που γίνονται στο χώρο του πρώην κάμπινγκ Βούλας, δίνοντάς του ζωή και προστετεύοντάς τον από τους επίδοξους κερδοσκόπους καταπατητές του.
Η Ανοιχτή Συνέλευση στο πρώην κάμπινγκ Βούλας εκτάκτως θα πραγματοποιείται μέχρι και την Κυριακή 12 Μάη, καθημερινά στις 5:00 μμ.
(Το κείμενο συντάχθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες, στη διάρκεια της ολονύκτιας περιφρούρησης του
πρώην κάμπινγκ Βούλας από πολίτες και μέλη της Ανοιχτής Συνέλευσης.)
www.voulacamp.blogspot.com

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!
Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει
μπαλόνια για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,
εγκαίνια, γάμους, πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!

Τηλέφωνο: 6944 841463
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Συνάντηση δύο γενεών στο Πόρτο Ράφτη την Πρωτομαγιά!
Από κοινού εκδήλωση των νηπίων του Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού Πόρτο Ράφτη, σε συνεργασία με τα μέλη του
ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη και την χορευτική τους ομάδα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 26 Απριλίου, στις 11:00 το
πρωί, στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Σταθμού.
Με αφορμή τον ερχομό της Πρωτομαγιάς, συναντήθηκαν
δύο ηλικίες. Τα νήπια του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
Πόρτο Ράφτη και τα μέλη του ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη, όπου
από κοινού παρουσίασαν, τραγούδια και χορευτικά· για
μικρούς και μεγάλους. Μοντέρνους χορούς οι μικροί, παραδοσιακούς οι μεγάλοι. Και τη βραδιά έκλεισε, ιδιαίτερα
ευχάριστα, ένα σκετσάκι από τα μέλη τα ΚΑΠΗ.

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων
«Η ΠΙΝΔΟΣ» σε συνεργασία με το ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, πρόσφερε ενόψει των εορτών του Πάσχα, κοτόπουλα σε άπορες
οικογένειες του Συλλόγου, οικογενειών των Εργατικών Κατοικιών Λαυρίου και στις ενορίες του Αγίου Ανδρέα Λαυρίου και Αγίου Δημητρίου Κερατέας.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» και Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Δράκος.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αμεση ανταπόκριση είχε το
κάλεσμα του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου στο πασχαλινό παζάρι με αγορές που έκαναν
οι επισκέπτες από την
πλούσια συλλογή καλαίσθητων χειροποίητων αντικειμένων
που
είχαν
ετοιμάσει η ομάδα χειροτεχνίας του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου,
οι
Δημοτικοί
Παιδικοί Σταθμοί Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη
και τα παιδικά τμήματα Ζωγραφικής, του Ν.Π.Δ.Δ.
«Βραυρώνιος», γνωρίζοντας ότι τα χρήματα αυτά θα
ενισχύσουν το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου.

Το ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου, γέμισε από λαμπάδες, πασχαλινά και πρωτομαγιάτικα
στεφάνια, σελιδοδείκτες βι-

βλίων, είδη προσωπικής καθαριότητας, κοσμήματα για
το λαιμό, πασχαλινά αναμνηστικά και στέκες μαλ-

λιών με πλεκτά λουλούδια,
μεταδίδοντας έτσι στους
επισκέπτες, το πασχαλινό
πνεύμα.
Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης και ο πρόεδρος της
«Βραυρώνιος» Σταμ. Δράκος, ευχαρίστησαν όλους
τους συμπολίτες τους, που
ανταποκρίθηκαν καθώς επίσης και τις επιχειρήσεις
(Αρτοποιείο Θανάση Σπανού, Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις «Βλατάκης», «Η
Απόλαυση της Ζωής») και
την Αιμιλία Αλλαγιάννη,
για την εθελοντική της βοήθεια.

Χορεύοντας και καλωσορίζοντας το Μάη στα Σπάτα
Παγκόσμια Ημέρα χορού
Την Κυριακή 28 Απριλίου
το μεσημέρι στην πλα-

φών» του Δήμου Σπάτων
– Αρτέμιδος με αφορμή

νιά την εκδήλωση «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΛΟΣΩΡΙ-

τεία Δημαρχείου στα
Σπάτα, ο Οργανισμός
Παιδείας Πολιτισμού &
Περιβάλλοντος «Ο Ξενο-

την Παγκόσμια Ημέρα
Χορού, που γιορτάζεται
στις 29 Απριλίου, πραγματοποίησε για 3η χρο-

ΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΗ».
Έλαβαν μέρος οι Σχολές
Χορού:
Άντας Γαλομητάκου –

Παπαχρήστου,
Ρένας
Καμπαλάδου, Rene Renessis και το Λύκειο Ελληνίδων
(Παράρτημα
Σπάτων).
Η Παγκόσμια Ημέρα
Χορού καθιερώθηκε το

1982 από το Διεθνές

Συμβούλιο Χορού της
Unesco. Εορτάζεται κάθε
χρόνο στις 29 Απριλίου,
ημερομηνία γέννησης το
1727
του
Ζαν-Ζορζ
Νοβέρ, δημιουργού του
σύγχρονου μπαλέτου.

Κάθε χρόνο το μήνυμα

της Ημέρας αναλαμβάνει
να συγγράψει μία γνωστή προσωπικότητα του
χώρου. Ο σκοπός της
Παγκόσμιας
Ημέρας
Χορού είναι να ενώσει
όλους τους ασχολούμενους με την τέχνη της
Τερψιχόρης, πέρα από
πολιτικούς,
πολιτισμικούς και ηθικούς φραγμούς.
Το φετινό μήνυμα είναι:
«Αν το τραγούδι δεν
είναι αρκετό, τότε ασυνείδητα τα χέρια μας χορεύουν και τα πόδια μας
χτυπούν στον ρυθμό».
Λιν-Χουάι Μιν, ιδρυτής και
καλλιτεχνικός διευθυντής
του χοροθεάτρου Cloud
Gate της Ταϊβάν
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Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Την επανάσταση δεν την διαπραγματεύεσαι. Την κάνεις! Το
ίδιο και την Αντίσταση.
Από τη στιγμή που η Αντίσταση κατά του
Μνημονίου έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, δεν είναι πια Αντίσταση αλλά παγίδευση στην λογική του Μνημονίου
συμπαρασύροντας και εκμηδενίζοντας το
Μέτωπο των χθεσινών αντιμνημονιακών δυνάμεων. Έτσι οι δυνάμεις αυτές από μοχλός
πίεσης μετατρέπονται σε ποσοστό εκλογικής επιρροής των παρατάξεων που στηρίχθηκαν στην αντιμνημονιακή φόρτιση
ορισμένων τμημάτων του λαού (ΣΥΡΙΖΑ και
Ανεξάρτητοι Έλληνες), για να τα εκφυλίσουν σε εκλογικούς οπαδούς-υποστηρικτές
βουλευτικών εδρών παγιδευμένων στο
υπάρχον Σύστημα Εξουσίας που τις χρησιμοποιεί σαν βιτρίνα δημοκρατίας και άλλοθι
στην αδιατάρακτη κατά τα άλλα και συνεχώς αυξανόμενη καταστρεπτική της πολιτική.
Πράγματι περιμένουμε να ακούσουμε σε
ποια περίπτωση τα δύο «αντιμνημονιακά»
κόμματα εμπόδισαν την τρικομματική κυβέρνηση-εντολοδόχο της Τρόικα να αλλοιώσει την πολιτική της και σε ποια
περίπτωση κατάφεραν να αντιστρέψουν το
κλίμα, έστω και για ένα φιλολαϊκό μέτρο,
ακόμα και το πιο ανώδυνο. Αλλά και στην
περίπτωση που αποφασίσουν να υψώσουν
τον τόνο μέσα στη Βουλή στοχεύοντας σε
λύσεις φιλολαϊκές, με ποιο τρόπο θα τις
επιβάλουν, εφ’ όσον μέσα στη Βουλή τα
κουκιά είναι μετρημένα, ενώ απ’ έξω από τη
Βουλή καταφέρανε το αλλοτινό ζωντανό
μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας και αντίστασης
να το μεταβάλουν σε έρημο τοπίο…
Δεν κατάλαβαν ακόμα οι ηγέτες της Αριστεράς ότι χωρίς την στήριξή τους πάνω σε
ένα ζωντανό μαχητικό λαϊκό κίνημα καταλήγουν να γίνουν άλλοθι δημοκρατικότητας, ιδιαίτερα στη σημερινή Βουλή, που
βαρύνεται με σωρεία αντισυνταγματικών
πράξεων και που ο μοναδικός της ρόλος
είναι να κάνει Νόμους τις εντολές της
Τρόικα και να τις ψηφίζει;
Τώρα ορισμένοι άρχισαν να συνέρχονται
από τη μέθη της βουλευτικής εξουσίας και
να διαπιστώνουν τη γύμνια τους μετά από
την καταδίκη σε θάνατο του μαζικού αντιστασιακού κινήματος, δηλαδή του μοναδικού όπλου-στηρίγματος απέναντι στο
φρούριο της συστημικής εξουσίας.
Οι περισσότεροι πάντως φαίνεται ότι εξακολουθούν να ονειρεύονται το φάντασμα
της Κυβέρνησης της Αριστεράς αλλάζοντας
ανενδοίαστα την λογική θέση ότι μια πραγματική Αριστερά δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξει με μνημόνια.
Για όσες όμως δυνάμεις αντιδρούν σ’ αυτόν
τον ανιστόρητο συμβιβασμό, που όχι μόνο
θα γελοιοποιήσει τους ίδιους αλλά και θα
έχει ολέθριες επιπτώσεις για ό,τι έχει απομείνει ακόμα από την ελληνική αριστερά, ο

καιρός δουλεύει εναντίον τους. Εάν δεν αντιδράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά, σε
ένα χρόνο το πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελεί
ένα ακόμα κακό όνειρο για όσους πιστέψουν ότι ο αγώνας για την εκπόρθηση της
κυβερνητικής εξουσίας στην Ελλάδα της
Τρόικα και του Μνημονίου είναι ένας απλός
εκλογικός περίπατος.
Η Σπίθα που αποφάσισε να σταθεί έξω και
ενάντια στο Σύστημα, ξεκινά μια νέα πορεία
απαλλαγμένη από οργανωτικές δομές
έχοντας ως βάση την δοκιμασμένη ιδεολογία της με την ξεκάθαρη στρατηγική της.
Αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημά μας είναι
η νέα τακτική που μας επιβάλλεται από τις
μεγάλες και βαθειές αλλαγές στην τακτική
του αντιπάλου μας, οι οποίες εν τούτοις
έχουν ένα θετικό στοιχείο: δηλαδή το γεγονός ότι οι σκοποί τους φαίνονται όλο και
πιο καθαρά, ειδικά ύστερα από την επίθεση
στην Κύπρο. Εάν παραβάλουμε τις Τράπεζες με βομβαρδιστικά και το πιστωτικό
χρήμα με βόμβες, έχουμε μια καθαρή επανάληψη της ολοκληρωτικής καταστροφής
του Βελιγραδίου στα 1941 από την αεροπορία του Γ΄ Ράιχ, γιατί οι Σόιμπλε εκείνης
της εποχής θύμωσαν με τους Γιουγκοσλαύους και θέλησαν έτσι να τους τιμωρήσουν.
Αυτή η εξομοίωση των Τραπεζών, των Μνημονίων, των δόσεων και των τόκων, των
ομαδικών απολύσεων και των κουρεμάτων
με τα βομβαρδιστικά, τα τανκς, τις σφαίρες
και τον τρόμο του Γ΄ Ράιχ πρέπει να γίνεται, έτσι ώστε ο σημερινός αόρατος πόλεμος (γιατί για πόλεμο πρόκειται και

στρατιές κατοχής) να γίνεται όλο και πιο
ορατός από τον λαό μας. Γιατί πιστεύω σε
μεγάλο βαθμό ότι το σημερινό του μούδιασμα οφείλεται στο ότι δεν βλέπει τον ουσιαστικό
χαρακτήρα
μιας
καθαρά
πολεμικής επιχείρησης, της οποίας είναι το
θύμα.
Σήμερα όλο και πιο πολλοί συνειδητοποιούν
ότι ο κίνδυνος από την εισβολή των Τραπεζών είναι μεγαλύτερος από κείνον του Χίτλερ του Γ΄ Ράιχ. Τότε η διαίρεση λαών,
κοινωνιών και ανθρώπων έγινε με βάση φυλετική. Τελικός στόχος υπήρξε η επικράτηση της άρειας φυλής και η μετατροπή
όλων των άλλων σε ανθρώπινα υποζύγια. Ο
στόχος αυτός παραμένει και σήμερα με βασικό κριτήριο τον πλούτο. Έτσι η διαίρεση
θα γίνει ανάμεσα σε πλούσια κράτη-έθνη
και λαούς, τους οποίους η πολιτική του
«Σοκ και Δέος» θα έχει μετατρέψει σε κοινωνίες υποδεέστερες, κοινωνίες παροχής
υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων. Η χώρα μας
λ.χ. μπορεί να προορίζεται να γίνει η Φλώριδα της Ευρώπης, οπότε οι κάτοικοί της
είναι καταδικασμένοι να μην ξεπεράσουν
από την άποψη ικανοτήτων εκείνες που
χρειάζεται ένας άνθρωπος αναγκαίος και
ωφέλιμος στην υπηρεσία της βιομηχανίας
του τουρισμού. Όπως γκαρσόνια, μάγειροι,
σωφέρ, αχθοφόροι, υπάλληλοι ξενοδοχείων, ναυτικοί και διασκεδαστές. Αναφέρομαι σε μια αισιόδοξη πιθανότητα,
δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποια σχέδια έχουν για τη μοίρα μας οι
νέοι Άρχοντες.
Φαίνεται ότι οι λαοί-θύματα αυτής της επίθεσης έχουν αιφνιδιαστεί, δεδομένου ότι η
παραπάνω προοπτική εξακολουθεί για τους

πιο πολλούς να είναι ένα αποκύημα επιστημονικής φαντασίας. Και γι’ αυτό δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα κάποια οργανωμένη
αντίδραση. Γι’ αυτό ίσως να είμαστε οι
πρώτοι που θα πρέπει να προτείνουμε τρόπους αντίστασης σ’ αυτή την εφιαλτική
προοπτική, μιας και έχουμε αρχίσει να τη
ζούμε στην καθημερινότητά μας. Όπως
έχουμε ζήσει και τις αντιδράσεις του λαού
μας, που αφού σε μια εποχή κορυφώθηκαν,
ξαφνικά ξεφούσκωσαν, λες και το σύνολο
του λαού μας δέχθηκε ένα τεράστιο ηλεκτροσόκ που τον παρέλυσε.
Θα ξεκινήσουμε μεθοδικά από την αρχή,
όπως κάναμε από τον Δεκέμβρη του 2010.
Όμως δεν θέλουμε να ξαναδημιουργηθούν
αγανακτισμένα ρυάκια, που τα πίνει το αποξηραμένο χώμα της ιδεολογικής φτώχειας
και του πολιτικού αποπροσανατολισμού.
Θέλουμε μικρούς χειμάρρους, ενημερωμένους και αποφασισμένους, που να γνωρίζουν προς τα πού βρίσκεται η κοίτη του
μεγάλου ποταμού, για να σμίξουν τα νερά
τους. Αντίσταση, Ανεξαρτησία, Εθνική και
Λαϊκή Κυριαρχία. Έτσι ονομάζεται το Μεγάλο Ποτάμι που χύνεται στη θάλασσα της
Ελευθερίας.
Και πάνω απ’ όλα ο Ελληνικός Λαός και η
Ελλάδα των Αγώνων και του Πολιτισμού.
Αθήνα, 27.4.2013

Μίκης Θεοδωράκης

Ἂν δὲν ξυπνήσουμε, τελειώσαμε
Συνέχεια από τη σελ. 11
Πράγματι, δὲν θὰ προλάβουν! Μὴ λυγίσετε
μπροστὰ στὴν οἰκονομικὴ χρεωκοπία.
Αὐτὴν ἤδη τὴ ζοῦμε. Ἀρνηθεῖτε τὴ χρεωκοπία τῆς ἀξιοπρέπειας, τῆς ἱστορίας, τῆς
ἐθνικῆς συνείδησης. Αὐτὰ μποροῦμε καὶ
πρέπει νὰ τὰ διεκδικήσουμε μέχρι τελευταίας ρανίδας. Ἔστω τώρα, τὴν τελευταία
στιγμή.
Τὰ Μεσόγεια καὶ ἡ Λαυρεωτικὴ εἶναι μία
εὐλογημένη περιοχὴ ποὺ μέχρι πρότινος
ἔσφυζε ἀπὸ ἀνάπτυξη καὶ εὐημερία. Τὸν
τελευταῖο ὅμως καιρὸ ὅλο καὶ πληθαίνουν
αὐτοὶ ποὺ μὲ ἀπόγνωση στρέφονται στὴν
Ἐκκλησία ἢ ὅπου βροῦν, καὶ ἐκλιπαροῦν
γιὰ συμπαράσταση καὶ βοήθεια.
Πολλοὶ ἔχουν λυγίσει, ἔχουν οἰκονομικὰ
γονατίσει. Δὲν μποροῦν νὰ θρέψουν τὰ
παιδιά τους. Ἔχασαν τὸν ὕπνο τους. Ζοῦν
τὴν ἀπειλὴ τοῦ παρόντος καὶ μὲ τὸν φόβο
τοῦ μέλλοντος.
Ἔχουν ἰδιοκτησίες, ἀλλὰ δὲν ἔχουν χρήματα. Αὐτοὶ πῶς θὰ πληρώσουν;
Ποῦ νὰ τὰ βροῦν;
Θὰ τοὺς πάρουν τὸ σπίτι;

Θὰ τοὺς κόψουν τὸ ρεῦμα;
Εἶναι δυνατὸν νὰ βυθίσουν στὸ σκοτάδι
τὴν Κερατέα ἢ τὸ Λαύριο ποὺ φιλοξενοῦν
τὸ μεγαλύτερο ἐργοστάσιο τῆς ΔΕΗ στὴν
πατρίδα μας;
Ὅ,τι καὶ νὰ συμβεῖ, ἀδελφοί μου, θὰ
ἤθελα νὰ ξέρετε ὅτι ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία
μας θὰ δώσει τὰ πάντα γιὰ νὰ σταθεῖ στὸ
πλευρό σας. Ἂν σὲ ἕναν κόψουν τὸ ρεῦμα,
ἐμεῖς θὰ τὸ κόψουμε σὲ ὅλους τοὺς
ναούς.
Θὰ κάνουμε γάμους μὲ κεριὰ στὰ χέρια
καὶ λειτουργίες μὲ δάκρυα στὰ μάτια. Μὲ
κανέναν τρόπο δὲν θὰ δεχθοῦμε, τὴ στιγμὴ
ποὺ νοικοκυριὰ εἶναι βυθισμένα στὸ σκοτάδι, οἱ ναοὶ νὰ λειτουργοῦν μὲ ἀναμμένους τοὺς πολυελαίους.
Ὅλοι μαζὶ λοιπὸν τώρα, ὀφείλουμε νὰ πιέσουμε τοὺς ἐκπροσώπους μας περισσότερο ἀπὸ ὅσο τοὺς πιέζουνε οἱ δανειστές.
Γιατί ἡ ἀνάγκη μας γιὰ ἐπιβίωση ξεπερνάει
τὴν ἀνάγκη τους νὰ κυριαρχήσουν πάνω
μας.
Γιατί ἡ ἀξιοπρέπειά μας ἀξίζει περισσότερο
ἀπὸ τὰ πάσης φύσεως συμφέροντα.
Γιατί ἡ ἐθνική μας ὑπερηφάνεια στηρίζεται
σὲ μία ἱστορία ποὺ ὅλοι τους ζηλεύουν.

Γιατί τὴν Εὐρώπη τὴν βλέπουμε περισσότερο ὡς οἰκογένεια, ποὺ κατανοεῖ τὴν δυσκολία τῶν λαῶν, παρὰ ὡς θηλιὰ ποὺ
ὁδηγεῖ σὲ ἀσφυξία τὶς κοινωνίες.
Δὲν μᾶς ἔμεινε τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ μεταμορφώσουμε ξανὰ τὴν Ἑλλάδα σὲ πατρίδα μας, τὴν ἱστορία της σὲ ταυτότητά
μας, τὰ παραδείγματα τῶν προγόνων μας
σὲ βιώματά μας καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε ἀπὸ
τὸν ἀσύνετο νεοπλουτισμὸ στὴν ἀξιοπρεπῆ λιτότητα καὶ ὀλιγάρκεια, ἀπὸ τὶς
ὑποτελικὲς ὑποχωρήσεις στὸν ἡρωισμὸ καὶ
ἀπὸ τὸν παγκόσμιο διασυρμὸ στὴν ἐθνικὴ
ὑπερηφάνεια καὶ τὸν πανθομολογούμενο
θαυμασμό.
Ἔτσι, ὁ Θεός, ὅπως λέγει καὶ ὁ λαός, δὲν
θὰ μᾶς ἀφήσει, γιατί μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο
δὲν θὰ Τὸν ἔχουμε κι ἐμεῖς ἀφήσει.
Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς ἀφύπνισης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ
πηγή: romfea.gr
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ κοντά σας και στη γειτονιά σας

40 χρόνια σε μας, η ποιότητα συναντά την παράδοση!

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

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

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

l

l

l

l

Η
ΟΜΗ
AΝΟΜ
ΔΙAΝ
ΔΙ
Ν
ΚΟ
ΟΙ
Τ’
Ν
ΚΑ
ΚΟ
ΟΙ
ΚΑΤ’

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

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00-20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ
Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
Με 168 «ναι», 123 «όχι», 1 «παρών» ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της
Βουλής το πολυνομοσχέδιο.
Το αργότερο ως την 1 Ιουλίου προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή η
ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία την οποία είχαμε προαναγγείλει και παρέχονται διευκρινίσεις στα επιμέρους θεματά της. Η πληρωμή του ΦΑΠ για το 2011
και το 2012 θα ξεκινήσει από τον ερχόμενο Αύγουστο, ενώ για τον ΦΑΠ
του 2013 από το Νοέμβριο, αφού ως καταληκτική προθεσμία για την καταβολή και της τελευταίας δόσης από τίθεται η 28η Φεβρουαρίου 2014.

Αναλυτικά το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:
1. Θεσπίζεται έκτακτη ρύθμιση χρεών
προς τις εφορίες και τα τελωνεία τα
οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα
έως 31.12.2012 έως και σε σαράντα
οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις
και πάντως όχι πέραν της 30. 6.2017
και η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή
να καταβάλλεται ως εξής:
α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις
κατά ποσοστό 50%, εφόσον εξοφληθεί εφάπαξ έως και την 30.6.2013,
β) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις
κατά ποσοστό 40%, εφόσον εξοφληθεί έως και την 30.6.2014,
γ) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις
κατά ποσοστό 35%, εφόσον εξοφληθεί έως και την 30.6.2015,
δ) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις
κατά ποσοστό 30%, εφόσον εξοφληθεί έως και την 30.6.2016,
ε) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις
κατά ποσοστό 25%, εφόσον εξοφληθεί έως και την 30.6.2017,
Για τα φυσικά πρόσωπα που χρωστούν έως και 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός δόσεων αλλά
στην περίπτωση αυτή χάνονται οι εκπτώσεις από τις προσαυξήσεις και
πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία που
να αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να
αποπληρώσουν την οφειλή τους .
Φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί
σε ρύθμιση η οποία βρίσκεται σε ισχύ
και είναι συνεπείς σε αυτήν μπορούν
να υπαχθούν σε νέα ρύθμιση εφόσον
όμως επιλέξουν πρόγραμμα με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων.
Υπάγονται στη νέα ρύθμιση και οφειλές οι οποίες είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και ο οφειλέτης «έχασε» τη
αρχική ρύθμιση μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου.
Δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές υπαχθείσες σε άλλη η οποία
απωλέσθη μετά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή
των Ελλήνων και σε όσους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις
καθώς και να είναι ενήμεροι για τις
οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013.
Αν οι συνολικές βασικές οφειλές

υπερβαίνουν το ποσό των 75.000,00
ευρώ, απαιτείται ο έλεγχος και η πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή.
Εάν
υπερβαίνουν το ποσό των
300.000,00 € πέραν των προηγούμενων απαιτείται η πρόσθετη παροχή
εγγύησης ή εμπράγματης ασφάλειας
(π.χ. προσημείωση ακινήτου).
Βέβαια ο οφειλέτης χρεώνεται με ένα
υψηλό εώς ληστρικό επιτόκιο της
τάξης του 8,75% για το σύνολο του
χρέους του (βασική οφειλή και προσαυξήσεις έως και την 31-12-2012)
Το δημόσιο, ακόμη και αν έχει χορηγήσει ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης
στην οποία ο οφειλέτης είναι συνεπής, μπορεί να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εφόσον η οφειλή
δεν είναι εξασφαλισμένη. Για παράδειγμα, μπορεί να εγγράφει υποθήκες
σε περιουσιακά στοιχεία και να μην
χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας.
2. Θεσπίζεται και πάγια ρύθμιση για
ποσά που καθίστανται ληξιπρόθεσμα
μετά την 1-1-2013 . Η πάγια ρύθμιση
προβλέπει 2 έως 12 δόσεις ενώ εφόσον η οφειλή έχει βεβαιωθεί εκτάκτως ο αριθμός των δόσεων μπορεί
να αυξηθεί στις 24. Εδώ η υπογραφή
της αίτησης από ανεξάρτητο εκτιμητή

της περιουσιακής και εισοδηματικής
κατάστασης του οφειλέτη απαιτείται
για ποσά οφειλής από 50.000 έως
150.000 ευρώ., ενώ εμπράγματες
εξασφαλίσεις απαιτούνται για οφειλές άνω των 150.000 ευρώ.
3. Θεσπίζεται νέα διαδικασία για την
άσκηση προσφυγής εναντίον των
πράξεων των φορολογικών αρχών
που εκδίδονται από 1.8.2013.
Δεν θα γίνεται πλέον απευθείας Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια
αλλά κατάθεση της από την 1.8.2013
και εφεξής στη φορολογική αρχή
εντός τριάντα (30) ημερών η οποία, εν
συνεχεία θα την διαβιβάζει μαζί με τις
απόψεις της και όλα τα σχετικά
έγραφα στην Υπηρεσία Εσωτερικής
Επανεξέτασης. Η απόφαση της Υπηρεσίας οφείλει να εκδοθεί ή να κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο εντός
εξήντα (60) ημερών, άλλως τεκμαίρεται, ότι έχει απορριφθεί. Κατά αυτής
της απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον φορολογούμενο και όχι
από την φορολογική αρχή.
4. Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής του
ΦΠΑ για τις εμπρόθεσμες περιοδικές
δηλώσεις που υποβάλλονται από
1.6.2013 και τις εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται
από 1.7.2013 και εφεξής.
Με την εμπρόθεσμη κατάθεση της περιοδικής δήλωσης απαιτείται η πληρωμή μόλις 10 ευρώ για να βεβαιωθεί
ο οφειλόμενος φόρος. Το υπόλοιπο
οφειλόμενο ποσό μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ έως το τέλος του
μήνα είτε σε δυο δόσεις. Εφόσον επι-

λεγούν οι δυο δόσεις θα πρέπει το
50% του φόρου να καταβληθεί έως το
τέλος του μήνα στον οποίο υποβλήθηκε η περιοδική δήλωση και το υπόλοιπο 50% έως το τέλος του
επόμενου μήνα. Η δεύτερη δόση χρεώνεται με προσαύξηση 2%. Εφόσον η
περιοδική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα τότε το σύνολο του φόρου θα
πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ.
Παράλληλα προβλέπεται ότι σε περίπτωση ελέγχου προσωρινού ή τακτικού, δεν θα μειώνεται ο πρόσθετος
φόρος κατά το συμβιβασμό, καθώς
και ότι δεν θα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε δόσεις του κύριου
και πρόσθετου φόρου, τόσο στην περίπτωση επίτευξης συμβιβασμού μετά
την καταβολή του 1/5, όσο και στην
περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή, ή
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής. Ειδικά στον τακτικό
έλεγχο η είσπραξη του 50% του
ποσού που βεβαιώθηκε αναστέλλεται
έως την κοινοποίηση στη Δ.Ο.Υ. της
οριστική πρωτόδικης απόφασης. Επίσης προβλέπεται ότι ο φόρος που θα
βεβαιώνεται βάσει ελέγχου δεν θα
είναι δυνατόν να υπαχθεί σε ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα
με το ν. 2648/1998 και κάθε άλλης
ισχύουσας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης . Δηλαδή πλέον δεν συμφέρει
να καταβάλλουμε ΦΠΑ με προσωρινή
πράξη γιατί θα έχει προσαύξηση 3,5%
ανά μήνα και εως 120% ( μη υπόβολη
δήλωσης) ενώ εάν υποβάλλεται η περιοδική έστω και εκπρόθεσμα η προσαύξηση θα’ναι 1,5% ανά μήνα και
εως 60% ανώτατο όριο.
5. Το χαράτσι μετονομάζεται σε

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

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων και
πλην μερικών μικροαλλαγών είναι
αυτό της τελευταίας διετίας, αλλά
στο αποτέλεσμα του υπολογισμού γίνεται «έκπτωση» 15%. Υπουργική
απόφαση που θα εκδοθεί θα προβλέπει περισσότερες δόσεις, μείωση του
ή πλήρη απαλλαγή για πρόσωπα που
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας .
Το ΕΕΤΑ θα επιβληθεί στα ακίνητα
που «έχουν ρεύμα» την 1η Μαϊου
2013. ‘Εως τις 15 Μαΐου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μεταβούν
στους δήμους και να διορθώσουν
λανθασμένα στοιχεία των ακινήτων
τους, που εμφανίζονται στους λογαριασμούς ρεύματος.
Θα βεβαιωθεί τον Ιούνιο και θα εμφανιστεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ. Η εξόφληση θα γίνει
σε πέντε διμηνιαίες δόσεις με την τελευταία δόση να πρέπει να πληρωθεί
έως το τέλος Φεβρουαρίου 2014.
6. Επίσης καταργείται η υποχρέωση
της υποβολής φορ. δήλωσης από
τους ενήλικους. Οι φορολογούμενοι
που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος
της ηλικίας τους θα υποχρεώνονται
να υποβάλουν δήλωση φορολογίας
εισοδήματος μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη.

Επανέρχονται τα παράνομα stage με άλλο όνομα!
Στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, εκτός των άλλων διατάξεων,
πέρασε επί της ουσίας η επαναφορά των προγραμμάτων stage για τους Δήμους.
Των προγραμμάτων εκείνων που καταργήθηκαν ως παράνομα το 2009, αφού αποκαλύφθηκε τότε το όργιο ρουσφετιού του πολιτικού
συστήματος και ότι τα προγράμματα αυτά κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δημοσίου, κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με τη
θεμελιακή νομική βάση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Αλλά δεν πρόκειται μόνο τη νομική καταπάτηση των δικαιωμάτων των κοινωνικών οργανώσεων του τρίτου τομέα, πρόκειται για την
απροκάλυπτη υφαρπαγή πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται για μια
ακόμη φορά εις βάρος της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και υπέρ της διόγκωσης
του σπάταλου και αναποτελεσματικού Δημό-

σιου Τομέα και των αντίστοιχων ελίτ και συντεχνιών.
Ο καθένας θα μπορούσε να αναρωτηθεί, είναι
δυνατόν το πολιτικό σύστημα και η Βουλή να
μη γνωρίζει τις νομικές ασυμβατότητες επαναφοράς των προγραμμάτων stage του Δημοσίου με άλλο όνομα αυτή τη φορά; Ασφαλώς
και το γνωρίζουν... και γι’ αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στο νομικό κείμενο ότι τα προγράμματα αυτά θα χρηματοδοτηθούν από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως στην
πραγματικότητα θα γίνει, κάτι που εξαγγέλλεται από τα τηλεοπτικά παράθυρα, μέσω ΕΣΠΑ.
Το νομικό τέχνασμα είναι, ότι ψήφισαν μια νομική διάταξη που απλά επιτρέπει στο Ελληνικό
Δημόσιο να χρηματοδοτήσει προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους και από
πρώτη άποψη δεν είναι παράνομο, εάν η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς πόρους.
Είναι όμως νομικά ασύμβατο εάν οι πόροι προέρχονται από το ΕΣΠΑ.

Έχουμε, μια ξεκάθαρη απάτη του ελληνικού
πολιτικού συστήματος κατά του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου και κατά της κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα.
Μια συνεχιζόμενη πολιτική και νομική απάτη
τεράστιων κοινωνικών διαστάσεων καθηλώνει
τη χώρα στο αδιέξοδο της αναποτελεσματικότητας του Δημοσίου.
Οι οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών δηλώνουν ότι δεν θα μείνουν απαθείς θεατές του
συνεχιζόμενου πολιτικού εγκλήματος που τροφοδοτεί τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά
στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων.
Ξεκινούν νομικό ακτιβισμό και καλούν όλες τις
οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, για να μην
περάσει το συνεχιζόμενο νομότυπο πολιτικό
έγκλημα στην Ελλάδα.
“Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της
Κοινωνίας Πολιτών”
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ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Να αποσυρθεί η τροπολογία ζητάει ο βουλευτής Γιώργος Πάντζας
Για την τροπολογία που
αφορά στους πτυχιούχους
φυσικής αγωγής, οι οποίοι
εργάζονται στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού
της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και τα οποία
υλοποιούνται από τους
ΟΤΑ, τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ
- ΕΚΜ Γιώργος Πάντζας
στην Βουλή.
Συγκεκριμένα, με την τροπολογία του Υπουργείου
Οικονομικών, προβλέπεται
η πρόσληψη γυμναστών για
την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού

στους ΟΤΑ, με ανταποδοτικό χαρακτήρα.
Δηλαδή, οι εργαζόμενοι γυμναστές στα προγράμματα
μαζικού αθλητισμού θα πληρώνονται στο βαθμό που οι
δημότες θα καταβάλλουν
τις συνδρομές, τα δίδακτρα
ή από χορηγίες.
Βάσει αυτών, ο Βουλευτής
Αττικής Γιώργος Πάντζας
άσκησε σκληρή κριτική,
προς τον Αναπληρωτή
Υπουργό
Οικονομικών
Σταϊκούρα, τονίζοντάς του
ότι είναι μια απαράδεκτη
τροπολογία την οποία πρέπει να αποσύρει.

Η αυθαίρετη «αυτοδίκαιη
αργία» των δημοσίων
υπαλλήλων!
Με αφορμή την έναρξη της ηλεκτρονικής διαβούλευσης
για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και
άλλες διατάξεις», οι Οικολόγοι-Πράσινοι καλούμε το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης να τροποποιήσει άμεσα την αντισυνταγματική και ηθικά απαράδεκτη διάταξη, που επιτρέπει την
αυτοδίκαιη αργία των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν
απλά παραπεμφθεί (χωρίς τεκμήριο ενοχής) σε Πειθαρχικό Συμβούλιο, ειδικά σε καταγγελίες όπως η παραβίαση
της αρχής της αμεροληψίας(!) που έχουν υποκειμενική αιτιολογία). Αναρωτιόμαστε εάν ο Υπουργός συνειδητοποιεί
ότι με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο παραβιάζεται κατάφωρα
το τεκμήριο αθωότητας, αλλά ταυτόχρονα αποτρέπονται
όλοι οι δημόσιοι ελεγκτές να ασκήσουν ενεργά τα καθήκοντά τους, υπό την φόβο απειλών για ατεκμηρίωτες καταγγελίες!
Οι Οικολόγοι-Πράσινοι είμαστε αποφασισμένοι να παρέμβουμε ενεργά στη δημόσια (ηλεκτρονική και μη) διαβούλευση, τόσο γι’ αυτό το σοβαρότατο θέμα, όσο και για
μία σειρά άλλων θεμάτων, όπως η επικίνδυνη απροσδιοριστία της «στοχοθεσίας» που εισάγει το σχέδιο νόμου, που
δυστυχώς ανοίγει εκ νέου την πόρτα της αυθαιρεσίας και
αδιαφάνειας στην αξιολόγηση δομών και υπαλλήλων στο
δημόσιο.
Ομάδα Εργασίας-Κοινωνικής Οικονομίας

Συγκεκριμένα ανέφερε:
«Κύριε Υπουργέ, αυτή είναι
μία απαράδεκτη τροπολογία, αλλά μας έχετε συνηθίσει σε αυτές. Είναι γεγονός
ότι ο αθλητισμός, δυστυχώς
πάντα, αποτελούσε τον
προθάλαμο για την εφαρμογή ελαστικών σχέσεων
εργασίας σε όλους τους
χώρους, από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για
ανασφάλιστους προπονητές και καθηγητές φυσικής
αγωγής, «μαύρο χρήμα», εικονικά συμβόλαια, αυθαιρεσία και κανέναν έλεγχο. Οι

ελαστικές σχέσεις εργασίας σε αθλητικά σωματεία,
ομοσπονδίες, ενώσεις και
δήμους, συνέβαλαν στη δημιουργία των παθογενειών
του αθλητισμού. Τώρα, η
Κυβέρνηση των μνημονίων,
σε μια προσπάθεια να συγ-

καλύψει την καταστροφή
που συντελείται στον αθλητισμό, εισάγει τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των
προγραμμάτων
μαζικού
αθλητισμού.
Θεσμοθετείτε, δηλαδή, την
αποχώρηση του κράτους
από την υποχρέωση ενίσχυσης του αθλητισμού και
προχωράτε στην πλήρη
ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή, οι
εργαζόμενοι γυμναστές στα
προγράμματα μαζικού αθλητισμού θα πληρώνονται στο
βαθμό που οι δημότες θα
καταβάλλουν τις συνδρομές, τα δίδακτρα ή από χο-

ρηγίες. Η πραγματικότητα,
όμως, κύριε Υπουργέ, είναι
ότι οι γυμναστές θα πληρώσουν από την τσέπη τους,
αφού οι ασφαλιστικές τους
υποχρεώσεις θα είναι σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερες από την τελική
αμοιβή τους. Σας καλώ, λοιπόν, να αποσύρετε την εν
λόγω τροπολογία διότι είναι
απαράδεκτη και προσβάλλει
όλους τους γυμναστές που
έχουν αφιερώσει τη ζωή
τους στον αθλητισμό.»
E-mail:
gpantzas@parliament.gr

Ενιαίο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
για τις προμήθειες των δήμων
Με στόχο την πλήρη διαφάνεια στις
δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες
της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΣ), κόμβος του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) που αποτελεί τον
κεντρικό ηλεκτρονικό κόμβο για τις
δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα.
Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων θα καταχωρούνται στοιχεία όλων των δημοσίων
συμβάσεων άνω των €1000 για προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια έργα.
Στόχος του Μητρώου είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ενίσχυση του
ανταγωνισμού.
Στόχοι του Μητρώου, όπως σημειώνεται στο (www.eprocurement.gov.gr)
είναι η διαφάνεια στις προμήθειες του
ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και η ενίσχυση του ανταγωνισμού.
«Η καταχώριση αποτελεί προϋπόθεση
κανονικότητας της δαπάνης κατά την
έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου
26 του ν.2362/55». Αυτό σημαίνει ότι
κανένας φορέας δε θα μπορεί να
εκταμιεύσει τα απαιτούμενα ποσά και
να πληρώσει τους προμηθευτές του,
αν νωρίτερα δεν έχει προβεί στην

ανάρτηση των αναγκαίων δεδομένων
στην ηλεκτρονική βάση.
Η βάση δεδομένων (www.eprocurement.gov.gr) έχει ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 4 Φεβρουαρίου 2013,
ενώ από τη Μ. Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013,
εντάχθηκαν και επίσημα στο σύστημα
και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Συγκεκριμένα, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι εποπτευόμενοι φορείς
τους, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τη
σχετική διαδικασία για μια σειρά από
προμήθειες τους.
Στο Μητρώο καταχωρούνται στοιχεία
που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς,
με ηλεκτρονικό τρόπο ή προφορικό,
μεταξύ των φορέων του δημοσίου
τομέα και τρίτων, με αντικείμενο την
εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτου
διαδικασίας
ανάθεσης.
Προϋπόθεση είναι το κόστος να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρούν οι φορείς είναι: τα πρωτογενή αιτήματα, τα εγκεκριμένα αιτήματα, οι
διακηρύξεις ή προσκλήσεις, οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμής.

Η θέση της ΚΕΔΕ
Στα μέσα Απριλίου, η ΚΕΔΕ, είχε υποβάλει
σειρά παρατηρήσεων με αφορμή τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις».
Σε ότι αφορά τις διατάξεις για ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών, η ΚΕΔΕ αναγνώρισε
στις παρατηρήσεις, τη συμβολή των τυποποιημένων σχεδίων, προκηρύξεων και δημοσίων συμβάσεων στην εξάλειψη των
καθυστερήσεων, τη μείωση των δικαστικών
αμφισβητήσεων για τους όρους των διαγωνισμών, ωστόσο υπογράμμιζε ότι, υπάρχει δυσκολία στην εφαρμογή και προσαρμογή σε
αυτό το σύστημα, πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπουργείο.
Επίσης, η ΚΕΔΕ σε ότι αφορά τις αναθέτουσες Αρχές, πρότεινε στο χώρο της Αυτοδιοίκησης να περιοριστεί ο αριθμός των
αναθετουσών Αρχών ανά Δήμο, δεδομένου
ότι, με το Ν.4111/2003 οι δήμοι έχουν πλέον
αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνισμών
όλων των νομικών τους προσώπων. «Τυχόν
απόφαση για ένταξη όλων των διαγωνισμών
των Δήμων (και των νομικών τους προσώπων) σε άλλες Κεντρικές Αρχές (π.χ. Περιφέρειες ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) είναι
δεδομένο ότι θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα καθυστερήσεων και αναποτελεσματικότητας», υπογραμμίζει η ΚΕΔΕ.
στοιχεία: e-polis.gr
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ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
Με την λήξη του σχολικού έτους, δημοσιεύουμε το παρόν ενημερωτικό δελτίο με
την επιθυμία να συμβάλουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των αποφοίτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Πιστεύουμε ότι οι σπουδές στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης αποτελούν αξιόπιστη λύση μετά το σχολείο, που προσφέρει διεξόδους στις προκλήσεις του καιρού μας με αρχική επαγγελματική κατάρτιση, ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου.
Στόχος των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι: να
παρέχουν οιουδήποτε τύπου
επαγγελματική κατάρτιση,
αρχική ή συμπληρωματική, να
εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της παροχής
επιστημονικών,
τεχνικών,
επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να
αναπτύσσουν τις αντίστοιχες
δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και
να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες
ανάγκες
της
παραγωγικής διαδικασίας.
Οι διάφορες ειδικότητες των
Δημοσίων Ι.Ε.Κ., δέχονται
απόφοιτους Λυκείων και Γυμνασίων. Η κατάρτιση διαρκεί
έως 4 εξάμηνα, για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου
και 2 εξάμηνα για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου.

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα
κατάρτισης,
το
χειμερινό και το εαρινό, που
το καθένα περιλαμβάνει 14
πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο
κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό
εξάμηνο αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο.
Η κατάρτιση, στα Δημόσια
Ι.Ε.Κ., πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές
ώρες.
Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά
μαθήματα. Κατά τη διάρκεια
της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια
εξετάσεων προόδου, κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου, όσο
και με τη διενέργεια τελικών
εξετάσεων στο τέλος του
εξαμήνου.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κα-

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

κής με το οποίο διαβιβάστηκε ο πίνακας ενστάσεων της Α’ Ανάρτησης της Πράξης Εφαρμογής όπως
κρίθηκε αρμοδίως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη:
- Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδιικότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώθηκε 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 - πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής
περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού
Αττικής».
- Το έγγραφο 156320/2012 από 43-2013 της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Πολεοδομικών
Θερμάτων της Περιφέρειας Αττι-

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
οι κύριοι και νομείς των ακινήτων
της Πράξης Εφαρμογής της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβηίων
Θορικού Αττικής» στην περιοχή
«Μαυρίκεζα» του Δήμου Καλυβίων
Θορικού (Ν. Αττικής), όπως αυτή
προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα, κλίμακας 1:1.000 και πίνακες της Β’ ανάρτησης της
πράξης εφαρμογής, να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις επί αυτής στον οικείο Δήμο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα, να
δημοσιευθεί σε δ΄θυο τοπικές εφημερίδες και σε δύο ηεμρήσιες των
Αθηνών σε δύο συνεχείς δημοσιεύσεις.
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης.
Ο Δήμαρχος Πέτρος Ι. Φιλίππου

τάρτισή τους, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή,
τους δίνει το δικαίωμα να
συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την
απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας
επαγγελματικής κατάρτισης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Ι.Ε.Κ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ:
• Σπουδές στον τόπο σου.
• Αξιόπιστες εναλλακτικές
λύσεις μετά το Λύκειο.
• Διεξόδους στις προκλήσεις
του καιρού μας με αρχική
επαγγελματική κατάρτιση,
ανάλογα με τις κλίσεις και τα
ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου.
• Χαμηλά δίδακτρα κατάρτισης.
• Δικαίωμα υποβολής αίτησης
για χορήγηση της επιταγής
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (voucher) με επιδόΕΛΛΗΝΙΚΗ 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 ειδιικότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώθηκε 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-

τηση των σπουδών τους σε
ποσοστό που μπορεί να καλύπτει ακόμα και το 100% των
διδάκτρων.
• Κατάρτιση, από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
• Σπουδές σε σύγχρονες ειδικότητες, που ανοίγουν το
δρόμο για την επαγγελματική
αποκατάσταση σε σύγχρονα
επαγγέλματα.
• Μαθητεία σε πραγματικούς
χώρους εργασίας.
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις
σε φορείς, επιχειρήσεις, μουσεία κ.λ.π.
• Ημερίδες συμβουλευτικής
και σταδιοδρομίας.
• Δράσεις ένταξης ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων.
• Σχεδιασμό και υλοποίηση
προγραμμάτων αξιολόγησης
και διασφάλισης ποιότητας.
• Αναβολή στράτευσης για
την ολοκλήρωση των σπουδών.
• Πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτηση
επαγγελματικών
δικαιωμάτων.
• Κρατικό δίπλωμα.
• Εποπτεία της πρακτικής
άσκησης στους εργασιακούς
χώρους.
• Συμβολή στη δημιουργία
επαγγελματιών που μέσω της
δια βίου μάθησης θα μπορούν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που αφορούν στον
επαγγελματικό τους τομέα.
• Επαγγελματική κατάρτιση
νης παραλίας Λαγονησίου του
Δήμου Σαρωνικού Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή προσδιορίζεται
στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, κλίμακας 1:1.000 και πίνακες, να υποβάλλουν τις τυχόν
παρατηρήσεις και δηλώσεις ιδιοκτησίας της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 2242/94, σε ειδικό
έντυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (τίτλους ιδιοκτησίας, μερίδες ιδιοκτήτη τώρα και προ ‘82,
τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα
κλπ.) στον οικείο Δήμο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκοληθεί
στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες
και σε δύο ημερήσιες Αθηνών και
να ανακοινωθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής Αθηνών.
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευεταία δημοσίευση της πρόσκλησης.
Ειδικό έντυπο για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτήτη θα χορηγείται από
τον οικείο Δήμο.
Ο Δήμαρχος Πέτρος Ι. Φιλίππου

συνεχιζόμενη, ώστε οι καταρτιζόμενοι μέσω της διαρκούς
παροχής θεωρητικών και τεχνικών επαγγελματικών γνώσεων που αφορούν στην
παραγωγικότητα και την εξοικείωση με νέες τεχνολογίες,
να διευκολυνθούν στη μετακίνηση από ένα επάγγελμα
σε ένα άλλο.
• Δίπλωμα Επαγγελματικής
Κατάρτισης αναγνωρισμένο,
τόσο στην Ελλάδα, όσο και
στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με
το οποίο ενσωματώθηκε στο
ελληνικό δίκαιο η οδηγία
92/51/Ε.Ο.Κ.).
Oι αιτήσεις εγγραφών πραγματοποιούνται στις αρχές
Σεπτεμβρίου. Περισσότερες
πληροφορίες για το Δημόσιο
Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου (Γ. Παπαβασιλείου 36 – τ.κ. 19003,
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 ενστάσεων 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 ειδικά το άρθρο 5 αυτής.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων
16, 17 & 22, της παραγ. 1, του άρθρου 95, του ιδίου Νόμου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
Δήμους».
4. Την υπ’ αριθ. 7432/29.12.10 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντγρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Διοικητική Υποστήριξη ια την άσκηση πρόσθετων
αρμοδιοτήτων των δήμων, σύμφωνα 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 έγγραφο της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού
τμήμα
Πολεοδομικών
Θεμάτων, της Περιφέρειας Αττικής.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή οι νομείς ων ακινήτων
εντός της περιοχής της εγκεκριμέ-

Μαρκόπουλο Μεσογαίας,
τηλ: 2299040670-71, Fax:
2299040672) μπορείτε να &
στην ιστοσελίδα: www.iekmarkopoulou.blogspot.gr
Δρ. Γεώργιος Μ. Στυλιαράς
Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου
d_iek_markop@freemail.gr
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου συστεγάζεται με το 1ο
Γυμνάσιο. Στο ίδιο κτιριακό
συγκρότημα, στην ανατολική
πλευρά, βρίσκεται και το κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο.
Στη νότια πλευρά βρίσκεται
το Πολιτιστικό Κέντρο Μαρκοπούλου. Παραθέτουμε ορισμένες φωτογραφίες.

νης πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Π.Ε. 1, 2, 3
της Α’ κατοικίας, του τέως Δήμου,
και νυν Δημοτικής Κοινίοτητας Αναβύσσου, του Δήμου Σαρωνικού, να
προσέλθουν στο παλαιό Δημοτικό
κατάστημα του τέως Δήμου Αναβύσσου, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, προκειμένου να λάβουν
γνώση των ανηρτημένων διαγραμμάτων και πινάκων της υπ’ αριθ.
1/2011 Πράξης Εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολεοδομικής μελέτης
Α’ κατοικίας, της Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου, του Δήμου Σαρωνικού, όπως αυτή διαρθρώθηκε
μετά την αποδοχή ενστάσεων που
υποβλήθηκαν εκ μέρους των κιδιοκτητών, κατά την 2η ανάρτηση της
μελέτης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής
και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους και νέες δηλώσεις ιδιοκτησίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή ένστασης, αποτελεί η
υποβολή της εκ της υπ’ αριθ.
93027/7188/94,
ΦΕΚ
877Β\/
25.11.94 απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, δήλωσης ιδιοκτησάις (εάν
δεν έχει ήδη υποβληθεί), με τα υποχρεωτικά εκ του Νόμου συνυποβαλλόμενα παρακάτω στοιχεία:
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίων του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου, καθώς και
των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 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 ενστάσεων ορίζεται σε 15 ημέρες, από
την ημερομηνία, της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, στον ημερήσιο τύπο των
Αθηνών.
Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Σαρωνικού

ΕΒΔΟΜΗ

11 ΜΑΪΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΓΑΜΟΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

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

38τ.μ., σε οικόπεδο 218τ.μ. σε υποένταξη περιοχή με
μπάρμπεκιου, χωριάτικο φούρνο, ηλιακό θερμοσίφωνα,
καλοριφέρ, μπόιλερ, 90.000 ευρώ.
Τηλ. 210 8964.294, 6944 758426.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

διόροφη μεζονέτα στο ΚΟΡΩΠΙ, οικισμός Καρελά, 216 τ.μ. ( καλοριφέρ,
διπλά τζάμια, ηλιακό, μπάρμπεκιου, πάρκινγκ και αποθήκη). Κουφώματα ιροκο σε οικόπεδο 265 τ.μ.
Ανατολικομεσημβρινό, με δέκα οποροφόρα δέντρα. Τιμή
200.000 €. Τηλ. 2691041533, 6972 182194

MAΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Κυριάκος Κακαλέτρης
28 χρόνια εμπειρίας και επιτυχίας
στην προετοιμασία
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Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και
της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το γένος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην Αγία Τριάδα
Λαγονησίου του Δήμου Σαρωνικού και η ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΕΤΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και της ΑΣΗΜΙΝΑΣ, το
γένος ΦΟΥΝΤΟΥ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην Αγία Τριάδα Λαγονησίου, θα έλθουν σε
γάμο που θα γίνει στο παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδος
στο Δήμο Σαρωνικού.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Πανελλαδικών εξετάσεων

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Ιδιαίτερα ή ολιγομελή τμήματα

Παναγούλη 13 Βουλιαγμένη - Τηλ. 6944429670 - 210 9671461

Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος
παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παιδιά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές
ΑΣΚΤ.
Τηλ. 6945 330566

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

στις

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

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δυάρια δια-

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

μερίσματα, 80τ.μ. Το ένα με τζάκι, κατασκευής
1986, οδός Παπαβασιλείου 11 στο Μαρκόπουλο.
Τηλ. 6973 246887.

ΖΗΤAΕΙ: Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα (Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκαράζ
σκεπαστό για ένα ΙΧ.
Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

παιδιών ή ηλικιωμένων. Τηλ. 6984 752597

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

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

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

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

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

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

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Τηλ. 6944 311 163, 210 723 1723

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

ΕΟΠΠΥ μόνο συνταγογράφηση

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

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

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

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

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

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

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

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

ΕΒΔΟΜΗ

11 ΜΑΪΟΥ

2013 - ΣΕΛΙΔΑ 21

...για την υγειά μας
Συμβουλές στοματικής υγιεινής
Τα δόντια καταστρέφονται από την οδοντική μικροβιακή πλάκα. Ο μόνος τρόπος για να απομακρύνουμε την μικροβιακή πλάκα από το στόμα μας,
είναι η καλή καθημερινή στοματική υγιεινή. Παρακάτω θα βρείτε μερικές χρήσιμες οδηγίες στοματικής υγιεινής.
Βούρτσισμα των δοντιών
• Το βούρτσισμα των δοντιών πρέπει να γίνεται
τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ.
Ιδανικό είναι να βουρτσίζετε τα δόντια μετά από
κάθε γεύμα. Ειδικά πριν τον νυχτερινό ύπνο, είναι
απαραίτητο, γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας, μειώνεται η ποσότητα του σάλιου που προστατεύει
από την τερηδόνα και έτσι τα υπολείμματα τροφών
είναι πολύ πιο καταστροφικά. Μην ξεχνάτε ότι
ακόμη και αν δεν φάτε τίποτα κατά την διάρκεια
της ημέρας, η στοματική υγιεινή πρέπει να εφαρμόζεται. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η τροφή καθαυτή, αλλά και η μικροβιακή πλάκα, που
σχηματίζεται πάνω στα δόντια από τα μικρόβια που
υπάρχουν.
• Το βούρτσισμα πρέπει να διαρκεί 2-3 λεπτά βουρτσίζοντας επιμελώς όλες τις επιφάνειες των δοντιών. Αυτό που έχει σημασία είναι οι σωστές
κινήσεις και όχι η άσκηση μεγάλης δύναμης που
προκαλεί διάβρωση στα δόντια και υφιζήσεις στα
ούλα.
• Βουρτσίζουμε ως εξής: Τοποθετούμε την οδοντόβουρτσα πάνω στα δόντια με τέτοιο τρόπο ώστε
οι ίνες της, να σχηματίζουν γωνία 450 με το επίπεδο των δοντιών. Ένα τμήμα των ινών, θα πρέπει
να βρίσκεται πάνω στα δόντια, ένα άλλο στην παρυφή των ούλων και το υπόλοιπο πάνω στα ούλα.

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

Οι κινήσεις που πρέπει να εφαρμόζουμε είναι παλινδρομικές ήπιας δύναμης. Η ίδια διαδικασία γίνεται σε όλα τα δόντια χωρίς να ξεχνάμε τις
εσωτερικές επιφάνειές τους. Συνεχίζουμε στις μασητικές επιφάνειες των δοντιών, οι οποίες βουρτσίζονται κάνοντας οριζόντιες κινήσεις. Τέλος δεν
ξεχνάμε να καθαρίσουμε τη γλώσσα για βελτίωση
της αναπνοής και της γεύσης.

Οδοντόβουρτσα
• Προτιμήστε μέτριας σκληρότητας ή μαλακές
οδοντόβουρτσες και αποφύγετε τις σκληρές γιατί
φθείρουν τα δόντια και τραυματίζουν τα ούλα.
• Η οδοντόβουρτσα πρέπει να έχει μικρή σχετικά
κεφαλή για να φτάνει στα δύσκολα σημεία, ανατομική λαβή και οι ίνες της να είναι από νάιλον.
• Οι κλασικές οδοντόβουρτσες είναι το ίδιο αποτελεσματικές με τις ηλεκτρικές αρκεί να βουρτσίζουμε με τον σωστό τρόπο. Η χρήση ηλεκτρική
οδοντόβουρτσας προτείνεται συνήθως σε ασθενείς, με σωματική ή διανοητική αναπηρία καθώς και
σε παιδιά.
• Αντικαθιστούμε την οδοντόβουρτσα όταν οι τρίχες αρχίζουν να λυγίζουν, γύρω στους 3-4 μήνες.
Χρησιμοποιώντας μία φθαρμένη οδοντόβουρτσα ο
καθαρισμός των δοντιών είναι ελλιπής.
• Η οδοντόβουρτσα είναι ατομική, δεν την μοιραζόμαστε με άλλους και αν πέσει κάτω την πετάμε.
Οδοντόκρεμες
• Οι σύγχρονες οδοντόκρεμες είναι στην πλειοψηφία τους εμπλουτισμένες με φθόριο, συνεπώς
είναι αποτελεσματικές ανεξαρτήτως τιμής. Το φθόριο είναι απαραίτητο συστατικό γιατί θωρακίζει τα
δόντια έναντι της τερηδόνας.
• Η ποσότητα της οδοντόκρεμας θα πρέπει να ισούται σε μέγεθος ένα μπιζέλι, ενώ σε παιδιά μέχρι 6
ετών το βούρτσισμα θα πρέπει να γίνεται πάντα με
επίβλεψη για την αποφυγή κατάποσης.
• Η συμβουλή του οδοντιάτρου σας στην επιλογή
οδοντόκρεμας, είναι σημαντική, αφού θα σας προ-

τείνει την κατάλληλη ανάλογα με τη στοματική σας
κατάσταση.
Οδοντικό νήμα
• Το οδοντικό νήμα είναι απαραίτητο μέσο στοματικής υγιεινής, γιατί εισχωρεί σε δύσκολες περιοχές ανάμεσα στα δόντια που η οδοντόβουρτσα δεν
μπορεί να φτάσει. Στο εμπόριο υπάρχει κυρωμένο
και ακύρωτο νήμα. Διαφορές μεταξύ τους δεν
υπάρχουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι
λεπτό για να μπαίνει με ευκολία στα μεσοδόντια
διαστήματα.
• Η χρήση του νήματος μία φορά την ημέρα αρκεί,
και γίνεται ως εξής: κόβουμε περίπου μισό μέτρο
νήματος και διπλώνουμε τις άκρες του στα δάχτυλα μας. Μετά το τεντώνουμε, το περνάμε ανάμεσα στα δόντια και με κινήσεις εμπρός-πίσω,
αφαιρούμε την πλάκα από τα μεσοδόντια διαστήματα.
• Η χρήση του νήματος, απαιτεί υπομονή και εξάσκηση γι αυτό μην απογοητεύεστε στην αρχή.
Προσοχή χρειάζεται αν παρατηρήσετε ότι μεταξύ
κάποιων δοντιών το νήμα σπάει. Αυτό σημαίνει ότι
στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει κάποια κακότεχνη αποκατάσταση (σφράγισμα, θήκη) ή τερηδόνα
Στοματικά διαλύματα
• Τα στοματικά διαλύματα σε καμία περίπτωση δεν
υποκαθιστούν το καλό βούρτσισμα των δοντιών,
αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν συμπλήρωμα, δημιουργώντας μία αίσθηση δροσερής και
ευχάριστης αναπνοής.
• Σε ειδικές περιπτώσεις ασθενών, όπως άτομα που
υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση στο στόμα,
άτομα με υψηλό κίνδυνο περιοδοντικής νόσου,
καθώς και άτομα με ξηροστομία, ο οδοντίατρος
μπορεί να συστήσει τη χρήση κάποιου στοματικού
διαλύματος.
• Τα στοματικά διαλύματα καλό είναι να χρησιμοποιούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν (αλλεργικές αντιδράσεις, αλλοίωση γεύσης, χρώση
δοντιών και βλεννογόνου, ενώ τα αλκοολούχα
στοματικά διαλύματα πρέπει να αποφεύγονται).
• Δεν συνίσταται για χρήση σε παιδιά ηλικίας, κάτω
των 12 ετών.
Ειρήνη Ρούσσου
Χειρουργός Οδοντίατρος
www.roussou.gr
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ΔΩΡΕΑΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΚΑΚΙ
ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Ο Δήμος Μαρκοπούλου,
συνεχίζει τα ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ, που παραδίδονται
εδώ
και
περίπου ένα χρόνο στον
Δήμο.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, 6-8 μ.μ., στην
αίθουσα Παπουλάκου στο
Μαρκόπουλο, στον χώρο
που γίνονται και τα μαθήματα ζωγραφικής του παιδικού τμήματος και κάθε
Τετάρτη, 6-10 μ.μ., στο
ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη.
Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να απευθύνονται
στην Ντίνα Δρίτσα, στο
τηλ.: 22990-20197.
Ο Δήμος
ευχαριστεί
θερμά, τον Αντώνιο Αλιβιζάτο και τον Δημήτρη
Ρουμελιώτη, για την εθελοντική τους προσφορά,
καθώς οι πολίτες έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ τα
μαθήματα σκάκι.

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ
Οι Παμπαίδες του Άρη Βούλας στις 27 Απριλίου επικράτησαν του Χαραυγιακού με ένα
γκολ μετα απο την τέλεια εκτέλεση του κόρνερ (Ν.Μουτεσίδης) και την τέλεια ολοκλήρωση (Κ.Ζαχάρης).

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
Ολοκληρώθηκε το τριήμερο
26,27 και 28 Απριλίου η τελική φάση του Πανελληνίου
πρωταθλήματος πινγκ πονγκ, Εφήβων Νεανίδων,
τόσο στα ομαδικά όσο και
στα ατομικά και διπλά αγωνίσματα.
Ο Αθλητής του Α.Ο.ΑΡΗΣ
2006 Νίκος Σκουτέρης
πραγματοποιώντας πολύ
καλή εμφάνιση έφτασε στα
προημιτελικά και
στο
διπλό, με συμπαίκτη τον
Κότση του Αίαντα Ευόσμου
έφτασε στην οκτάδα.
Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η αθλήτρια του
Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ Στέλλα

Πατεράκη με συμπαίκτρια
την Κορδούλη Θάλια του
ΦΟΙΝΙΚΑ της ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
Στα ομαδικά η ομάδα του
Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 με τους

ΝΟΒ-Ηρακλής 15-4 (3-1, 3-1, 71, 2-1)
Οι σκόρερς:
ΝΟΒ (Κώστας Δήμου): Ασημάκη 4, Ρουμπέση 3,
Γερόλυμου 3, Κοντογιάννη 2, Τσουκαλά, Χυδηριώτη, Κουτέλη
Ηρακλής (Γιώτης Ιωακειμίδης): Ζάντου 2, Τζε-

αθλητές ΤΣΑΠΟΓΑ ΧΡΗΣΤΟ, ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΝΙΚΟ και
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΗ με 2
ήττες δεν κατάφεραν να περάσουν στα μετάλλια.

λέπη, Φλώρου Μαρίνα

Η Βουλιαγμένη χρησιμοποίησε όλες τις
παίκτριες, από τη 2η περίοδο κιόλας.
Ο αγώνας του Σαββάτου, μεταξύ Νηρέα
Χαλανδρίου - ΝΟΒ, θα γίνει στο κολυμβητήριο του Λαιμού, κατόπιν αιτήματος του
Νηρέα. Ωρα έναρξης 14:30.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ
Προσκλήσεις αθλητών μπάσκετ στα διάφορα κλιμάκια των Εθνικών Ομάδων
Στην κατηγορία των Παμπαίδων καλούνται για να πλαισιώσουν την Εθνική οι παρακάτω αθλητές, από όλη την Ελλάδα και τον Πρωτέα ειδικότερα. H Εθνική ομάδα
Παμπαίδων αποτελείται από αθλητές που έχουν γεννηθεί
το 1999, 2000.
ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙAΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΙΟΥΝΗΣ ΧΑΡΗΣ (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ (ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΘΑΝ. (ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ (ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ)
ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. (ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ).
ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ).
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΡΦΕΑΣ (ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ).
ΤΖΕΛΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ).
ΜΕΞΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ (TRIPLE CROWN).
ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ.(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ) και ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ).
Στην κατηγορία των Παίδων καλούνται για την Εθνική οι
παρακάτω αθλητές, από όλη την Ελλάδα.
Ανακοίνωση ΕΟΚ: Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής παίδων Μάνος Μανουσέλης κάλεσε για προετοιμασία
τους παρακάτω αθλητές: Χαραλαμπόπουλος (Παναθηναϊκός), Παπαγιάννης, Σκουλιδάς (Περιστέρι), Κόνιαρης
(ΠΑΟΚ), Μουράτος (Αγ.Ανάργυροι), Ντουζίδης (Γ.Ε. Χαλκίδας), Φραγκιαδάκης (ΟΑΑ Ηρακλείου), Φλιώνης (Αρης Θεσσαλονίκης), Παπαδημητρίου (Μαρούσι), Πεφάνης (Πρωτέας
Βούλας), Γκαβέζος, Χρηστίδης (Μαντουλίδης), Μακρυγιάννης, Κέκης (ΑΟΝΑ), Ναούμης (Φι.Μπ.Αργινίου)
Στην κατηγορία των Γυναικών καλούνται για την Εθνική Γυναικών, οι παρακάτω αθλήτριες.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής γυναικών Τζώρτζης Δικαιουλάκος κάλεσε εν’ όψει των προκριματικών του

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τις παρακάτω αθλήτριες για
προετοιμασία: Καλέντζου (Παναθηναϊκός) Χατζηνικολάου
(Κάχα Ρουλάρ), Σωτηρίου (UNB Ομπενάσα), Λύμουρα,
Κοσμά (Αθηναϊκός), Δημητράκου (Καϊσερί), Παπαμιχαήλ
(Ραγκούσα), Σπανού (Ρόμπερτ Μόρις), Καλαμπάκου, Παντέλη, Γλυνιαδάκη (Αστέρας Εξαρχείων), Σταμάτη (ΑΣΕ Ελληνικού), Σπυριδοπούλου (Σόλνα), Νικολοπούλου,
Φασούλα (Πρωτέας Βούλας), Σκιαδοπουλου (ΑΟ Τερψιθέα), Τζεγιαννάκη (Ικαρος Καλ.), Σταμολάμπρου (ΠΑΟΚ).
Η Μαριέλα Φασούλα ανήκει στο νέο αίμα από την ταλαντούχα γενιά των μικρότερων Εθνικών (Γεν.1997 του Πρωτέα Βούλας, από την Εθνική Κορασίδων) (φωτο αριστερά).

Επίσης κλήθηκε δε για πρώτη φορά και η Αγγελική Νικολοπούλου του Πρωτέα Βούλας (δεξιά).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ «ΑΓΓΕΛΑ ΜΙΚΕΔΑΚΗ» του ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ
Από 17 Μαΐου έως τις 9 Ιουνίου θα
διεξαχθεί το Εσωτερικό Τουρνουά
Ακαδημιών του Πρωτέα. Το Τουρνουά
είναι πάντα η κορυφαία εκδήλωση του
Πρωτέα. Είναι η ευκαιρία για τα παιδιά
να δείξουν την πρόοδο που πραγματοποίησαν στους γονείς τους, στους
προπονητές τους αλλά και στους συναθλητές τους. Το σύστημα διεξαγωγής (μεικτές ομάδες από μικρότερα
και μεγαλύτερα παιδιά, αρχάρια και
προχωρημένα) δίνει σε όλα τα παιδιά
τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με
τους συνομήλικούς τους από τις
άλλες Ακαδημίες, να μετρήσουν τις
δυνάμεις τους και να βρουν σε ποια
σημεία χρειάζεται να βελτιωθούν. Παράλληλα η υποχρεωτική συμμετοχή
όλων των αθλητών συμβάλλει στη
καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος,
μιας και η νίκη της ομάδας εξαρτάται
εξ ίσου από την απόδοση τόσο των μικρότερων όσο και των μεγαλύτερων,
τόσο των αρχάριων όσο και των προ-

χωρημένων.
Όλα τα παιδιά των Ακαδημιών θα χωριστούν σε ομάδες που ανάλογα με
την ηλικία θα συμμετάσχουν στις εξής
κατηγορίες:
1. Κορίτσια Α’ (Παγκορασίδες, Ακαδ. 23)
2. Κορίτσια Β’ (Ακαδημίες 20, 21 και 22)
3. Αγόρια Α’ (Παίδες 2, Παμπαίδες 1, 2, 3 & 4)
4. Αγόρια Β’ (Μίνι, Ακαδημίες 13, 16 και 18)
5. Αγόρια Γ’ (Ακαδημ. 10, 12, 14, 15 & 17)
6. Αγόρια Δ’ (Ακαδημίες 5, 6, 7, 8 και 9)
7. Juniorάκια (Ακαδημίες 1, 2, 3 και 4)

Οι αγώνες του τουρνουά θα διεξάγονται την Παρασκευή από τις 17:00 έως
τις 22:00, το Σάββατο και την Κυριακή
από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις
17:00 έως τις 22:00. Την Κυριακή 09
Ιουνίου θα γίνουν οι τελικοί και η Τελετή Λήξης με τις απονομές.
Το καθιερωμένο Πάρτυ Έναρξης του
Τουρνουά όπου θα ανακοινωθούν οι
συνθέσεις των ομάδων και το Πρόγραμμα θα γίνει την Κυριακή 12 Μαΐου
στις 18:00 στο κλειστό γήπεδο. Για

πρώτη φορά θα διεξαχθεί φιλικός αγώνας ανάμεσα στην Εθνική Παίδων και
την ομάδα των Ανδρών του Πρωτέα.
Όπως κάθε χρόνο θα διεξαχθούν και
αγώνες γονέων. Δηλώσεις συμμετοχής στην Γραμματεία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των παιδιών στο Τουρνουά
είναι να έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.
Προκειμένου να καταρτιστούν οι ομάδες, να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα
έξοδα λόγω τουρνουά, παρακαλούνται όλοι οι γονείς να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους, μέχρι 12 Μαΐου.
Σας θυμίζουμε ότι την Κυριακή 12/05
ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί το
πάρτυ έναρξης του 21ου τουρνουά
“ΑΓΓΕΛΑ ΜΙΚΕΔΑΚΗ”,
όπου θα
έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε φιλικό αγώνα της Εθνικής Παίδων με την ομάδα των Ανδρών του
Πρωτέα.

2o ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Μαΐου
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 9 π.μ.
2Ο Δημοτικό Σχολείο ΓΕΡΑΚΑ, ΓΑΡΓΗΤΟΥ 83
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Παλλήνης προκηρύσσει το 2ο
Διασχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού Παλλήνης, για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο κ.
Κωνσταντίνος Σακελλαρίου.
3. ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: Την Κυριακή 19 Μαΐου 2013 και
από 9:30 έως 14:00 περίπου. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε πέντε
γύρους. Ο πρώτος γύρος θα αρχίζει στις 9:30 και για το λόγο
αυτό οι αγωνιζόμενοι 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 μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Παλλήνης.
5. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: 2ο Δημοτικό σχολείο Γέρακα, Γαργηττού
83, Γέρακας.
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομίλους
ανά τάξη και θα αγωνιστούν με Ελβετικό Σύστημα πέντε (5)
γύρων. Όμιλος θα σχηματίζεται από 7 μαθητές και άνω, στους
έξι μαθητές θα γίνεται πούλ 5 γύρων.

Οι αγώνες θα γίνουν ανά τάξη στις εξής κατηγορίες: Μαθητές Μαθήτριες Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και Στ Τάξης Δημοτικού, μαθητές –
μαθήτριες Γυμνασίου, μαθητές – μαθήτριες Λυκείου. Σε περίπτωση που οι συμμετοχή μαθητών-μαθητριών γυμνασίων-λυκείων είναι μικρή τότε θα παίξουν όλοι σε έναν όμιλο.
7. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Η διάρκεια του γύρου θα είναι 30’λεπτά
για ολόκληρη την παρτίδα. Σε περίπτωση που κάποιες παρτίδες
δε θα έχουν τελειώσει μετά από 20’ από την έναρξη του συγκεκριμένου γύρου, θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο με χρόνο σκέψης 5’ για κάθε παίκτη.
8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια κατά σειρά:
Αποτελέσματα του τουρνουά των ισόβαθμων (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 Μουρούτη, Διεθνής Διαιτητής.
11. ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ: Θα βραβευτούν με
κύπελλο ο πρώτος νικητής και με μετάλλια ο δεύτερος και τρίτος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για τις θέσεις αυτές θα ισχύσουν
τα κριτήρια άρσης της ισοβαθμίας, για την σειρά των νικητών,
θα βραβευτούν όμως όλοι οι ισόβαθμοι με μετάλλια. Επίσης θα
υπάρχει ομαδική βαθμολογία των σχολείων λαμβάνοντας υπόψιν τους 6 καλύτερους σε βαθμολογία του κάθε σχολείου ανεξαρτήτου τάξης. Τα τρία σχολεία με την μεγαλύτερη βαθμολογία

θα βραβευθούν με κύπελλα. Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες θα
βραβευθούν με τιμητικά διπλώματα για την συμμετοχή τους. Η
τελετή απονομών θα γίνει μετά το τέλος των αγώνων.
12. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: την Κυριακή 19 Μαΐου από 08.30
έως 09.00 στη Γραμματεία των αγώνων.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Μαν.
Κακλιδάκης, Δημήτρης Κοτρώνης, Κων/νος Σακελλαρίου, Μανούσος Ριτζάκης, Βίκυ Κακαμπούκη, Μιχάλης Μεταξάς.
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΟ ΔΣ

Nέα Διοίκηση στον Παλληνιακό
Συγκροτήθηκε σε σώμα την Τετάρτη 8/5, το νέο διοικητικό συμβούλιο του A.O. Παλληνιακού, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 28/4. Η νέα σύνθεση της διοίκησης του συλλόγου της
Παλλήνης, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μερτύρης Παναγιώτης - Αντιπρόεδρος: Ζάβρας Γιώργος - Γενικός Γραμματέας: Τσαρούχας Γιάννης - Γενικός Αρχηγός: Διονυσίου Ζήσης - Ταμίας: Μπούρας Κωνσταντίνος Έφορος: Καρανίκας Απόστολος - Υπεύθυνος ακαδημιών: Κάλανδρος Παναγιώτης - Υπεύθυνος Τύπου: Λάιος Γιώργος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Αναστασίου Χρήστος
Στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε να τεθούν νέα αγωνιστικά οργανογράμματα κατόπιν σχετικών συζητήσεων και διεργασιών.

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 11 ΜΑΪΟΥ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ στην Ανατ. Αττική
Σην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, υλοποιήθηκε ήδη, από τις 2 Μαΐου έως και τις 7 Μαΐου
πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών από εδά-

φους με άμεσες στοχευμένες παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας σε επιλεγμένες περιοχές του φυσικού και
περιαστικού συστήματος των Δήμων Μαραθώνος &
Μαρκοπούλου Μεσογαίας (υδροβιότοποι Σχοινιά,
Βραυρώνας, περιαστικά στους Δήμους Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Μαραθώνα και στην περιοχή
«Μπρεξίζα» Ν. Μάκρης).
Η επιλογή των περιοχών αυτών έγινε με κριτήριο το
γεγονός ότι οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν
τις μεγαλύτερες εστίες πολλαπλασιασμού και ανάπτυξης κουνουπιών, καθώς και την εμφάνιση κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου και ελονοσίας κατά
τα προηγούμενα έτη.
Οι ψεκασμοί έγιναν στους μεν υγροβιότοπους με

Η πρόληψη των πυρκαγιών
είναι υπόθεση όλων
Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης εφιστά για μια ακόμη
φορά την προσοχή όλων των πολιτών, σε θέματα πρόληψης πυρκαγιών.
Παρά τους περιορισμένους πόρους που διατίθενται από το
κράτος για πολιτική προστασία και έκτακτο εποχικό προσωπικό δασοπροστασίας, η Δημοτική Αρχή λαμβάνει κάθε
δυνατό μέτρο, με στόχο να διαφυλάξει τους πνεύμονες
πρασίνου της περιοχής μας.
Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί και φέτος Πρόγραμμα Εθελοντικής Πυροπροστασίας, που αφορά τη συμμετοχή εθελοντών πολιτών σε δράσεις επιτήρησης των δασών, υπό την
καθοδήγηση του Πυροσβεστικού Σώματος και των δημοτικών υπηρεσιών πυρασφάλειας. Επίσης, έχει θέσει σε
εφαρμογή το πρόγραμμα καθαρισμού των κοινόχρηστων
χώρων και πευκόφυτων εκτάσεων από ξερά χόρτα.
Ωστόσο, η επαγρύπνηση και η συμμετοχή όλων των δημοτών στις δράσεις αντιπυρικής προστασίας είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για να προστατέψουμε το πράσινο ενάντια
στις πυρκαγιές.
Υπενθυμίζεται στους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέδων ότι οφείλουν να απομακρύνουν ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά από τις ιδιοκτησίες τους, το συντομότερο
δυνατό, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες πρόληψης.
Ο δήμος μας ξεχωρίζει για τη μοναδική φυσική ομορφιά
του. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε όσα μας έχει χαρίσει η φύση και να συνεχίσουμε να φροντίζουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
Με εθελοντική συνεργασία και τη ευαισθητοποίηση όλων
των δημοτών, μπορούμε να καταφέρουμε για ακόμη μια
χρονιά να προστατεύσουμε αποτελεσματικά το πράσινο
της πόλης μας.
Η πρόληψη των καταστροφικών πυρκαγιών είναι υπόθεση
όλων μας.

σκευάσματα βιολογικού παράγοντα (Bti), ενώ στις
λοιπές περιοχές χρησιμοποιήθηκε το εγκεκριμένο
σκεύασμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(Diflubenzuron).
Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε η αντιπεριφερειάρχης
Χρυσάνθη Κισκήρα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διεθνής
διαγωνισμός για την καταπολέμηση των κουνουπιών
σε όλες τις περιοχές της
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
και προγραμματίζεται να
ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του έτους.

