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“Αντιρατσιστικό” Οχι σε υπερμεγέθη εργοστάσια
ή φίμωση και περιχαράκωση;
Πολύς θόρυβος, πολλή φασαρία, βερμπαλισμός και
“λυρικές” κορώνες δημοκρατικών ευαισθησιών, ανθρωπισμού, αντιρατσισμού και όλα τα σχετικά, τις τελευταίες ημέρες, που έφτασε δήθεν να κλονίσει την
αρραγή ενότητα και συνεργασία της τρικοματικής Κυβέρνησης Σαμαρά.
Ο θόρυβος αυτός με παρέπεμψε στην εκκωφαντική
“μουσική” σε χώρους βασανιστηρίων, για να υπερκαλύπτονται οι οιμωγές των βασανιζομένων.
Εδώ ο κόσμος καίγεται, αυτοκτονεί, πεινάει, καταθλίβεται, συνθλίβεται – και αναφερόμαστε στο 30% τουλάχιστον των
Ελλήνων, ενώ άλλο ένα 30% ζει σε
αγωνιώδη ανασφάλεια για το τι τέξεται η επομένη, κι εμείς, ασχολούμαστε με τον “ρατσισμό”, την ξενοφοβία
και τα σχετικά, λες και οι Έλληνες
έγιναν ξαφνικά ή ήταν ρατσιστές,
του Κώστα επειδή ένα κόμμα, - η Χρυσή Αυγή –
Βενετσάνου σημειώνει σταθερή άνοδο, που υπερβαίνει δημοσκοπικά το 10%!
Να ψάξουν γι’ αυτό, αλλού τις αιτίες. Τί κατευθύνει
ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους στη Χ.Α.;
Είναι οι Έλληνες ρατσιστές;
Αλλά πρώτα απ’ όλα, τι είναι ρατσισμός;
Είναι ρατσισμός να πούμε ότι ο τάδε λαός είναι “βρωμιάρης”, ή “βοϊδάκια”, ή εργασιομανείς, ή αντίστοιχα
«τεμπέληδες», ή απείθαρχοι ή εξαιρετικά «πειθαρχημένοι»· ρομποτάκια;
Άσχετα αν αποδίδονται δίκαια ή άδικα αυτοί οι χαρακτηρισμοί, δεν είναι κατ’ αρχήν καθολικού χαρακτήρα,
ούτε αφορούν σώνει και καλά την πλειονότητα ενός
λαού. Συνηθέστατα πρόκειται για ένα έντονο χαρακτηριστικό που αφορά ένα ικανό τμήμα του λαού
αυτού, ο οποίος κι αν έχει αυτό το ελάττωμα ή «προτέρημα», έχει αντίστοιχα άλλα προτερήματα ή ελαττώματα.
Ρατισμός ή Φυλετισμός είναι το δόγμα που πιστεύει
στη βιολογική φυλετική διαβάθμιση σε ανώτερες και
κατώτερες φυλές (ράτσες)1 και ως εκ τούτου, πως οι
κατώτερες πρέπει να υπηρετούν και να υποκύπτουν
στις ανώτερες. Πράγμα που πρώτα διακήρυξε ο «περιούσιος λαός» που υπέστη το «ολοκαύτωμα», αλλά
δεν αναγνωρίζει την γενοκτονία κανενός άλλου λαού.
Η επιστήμη δεν δέχεται καμμία βιολογική διαφοροποίηση μεταξύ των φυλών και επομένως οι όποιες
διαφορές οφείλονται σε κλιματολογικές, υλικές – οικονομικο – γεωπολιτικές διαφορές και κοινωνιολογικές συνθήκες που διαβιούν οι διάφορες ανθρώπινες
ομάδες. Ακόμη και σε πολλούς άλλους λόγους, όπως
ιστορικούς, θρησκευτικούς, γεωγραφικούς κλπ.
Συνέχεια στη σελ. 2
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“Αντιρατσιστικό” ή φίμωση και περιχαράκωση;
Συνέχεια από τη σελ. 1
Ορθώς λοιπόν ο Μοντεσκιέ είχε καταλάβει ότι «η θεωρία
της κατωτερότητας των μαύρων χρησίμευε για να δικαιολογηθεί η εκμετάλλευσή τους από τους λευκούς2». Υπ’
αυτήν την έννοια, οι Έλληνες ουδέποτε υπήρξαν «ρατσιστές».
Λοιπόν, πώς δικαιολογείται η δύναμη της Χ.Α.; Το θέμα μου
δεν είναι η Χ.Α., ούτε με φοβίζει η άνοδός της αυτή την
στιγμή. Άλλα με απασχολούν και είναι εκείνα από τα οποία
θέλουν να αποσπάσουν την προσοχή μας, αυτή τη στιγμή:
Η ανεργία, οι αυτοκτονίες, η οικονομική κρίση, η κρίση
αξιών και θεσμών, η πολιτική κρίση, οι εθνικοί κίνδυνοι...
Φόροι, χαράτσια, νέα μέτρα...
Αυτά «με καίνει» κι όχι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, τουλάχιστον στο βαθμό που τα παρουσιάζουν. Βεβαίως και δεν
δέχομαι, μερικοί μπρατσωμένοι νταήδες να παριστάνουν
τους αστυνομικούς, τους αγορανόμους ή δεν ξέρω τι.
Αλλά την αυτοπροστασία των πολιτών ή την προστασία σε
εθελοντική βάση, εντός ορίων και κανόνων, όταν η κρατική
προστασία απουσιάζει ή αδυνατεί, την θεωρώ αυτονόητη
και ως κοινωνική αλληλεγγύη και ως αυτοάμυνα. Αυτό όταν
υπάρχει πραγματικός κίνδυνος από κακοποιά στοιχεία,
ασχέτως προελεύσεως, χρώματος, φυλής ή θρησκείας.
Το φαιδρό της υποθέσεως είναι ότι η τρικομματική Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν φέρνει στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργού της Αντ. Ρουπακιώτη, χωρίς
αυτός να παραιτείται ή ο πρωθυπουργός να τον αντικαθιστά, και φέρνουν το Ν/Σ οι δύο εκ των τριών εταίρων –
ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ με την ελπίδα να υπερψηφιστεί με τις
ψήφους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης – το ΣΥΡΙΖΑ – ή
να τον «στριμώξουν» και να τον εκθέσουν ως... συνοδοιπόρο της Χρ. Αυγής! Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνεται την κίνηση
και θα καταθέσει δικό του Ν/Σχέδιο, όπως έκανε την τελευταία στιγμή και η Ν.Δ. - η Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να
μην ψηφιστεί (ευτυχώς) κανένα.
Και λέω «ευτυχώς» γιατί οι εν λόγω κατασταλτικοί δρακόντιοι Νόμοι, ενώ δεν επιτυγχάνουν τον προβαλλόμενο
στόχο τους, περιορίζουν Συνταγματικά κατωχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών (ελευθερία στοχασμού, έκφρασης
γνώμης κλπ). Ενδεικτική η τοποθέτηση στελέχους του
ΠΑΣΟΚ στον ΣΚΑΙ επί του Ν/Σ και η αναφορά του στα γιαουρτώματα και στους αγανακτημένους της πλ. Συντάγματος. Να, που αποβλέπουν: Στην αυτοπροστασία τους από

τις αποδοκιμασίες των αγανακτισμένων πολιτών, για τα αντιλαϊκά και αντεθνικά μέτρα που λαμβάνουν, ψηφίζουν και
εφαρμόζουν, για την ικανοποίηση της Τρόικα, των δανειστών, των Τραπεζών και του μεγάλου Κεφαλαίου.
«...Η πρόταση νόμου περιλαμβάνει μια σειρά καινοτόμων
διατάξεων, οι οποίες, όπως δείχνει και η πρόσφατη συγκυρία, με την έξαρση των ρατσιστικών εγκλημάτων βίας, είναι
απολύτως απαραίτητες, όχι μόνο για την προστασία των
αλλοδαπών και μη θυμάτων τέτοιων εγκλημάτων αλλά και
για την αντιμετώπιση της διάχυτης βίας και σοβαρής εγκληματικότητας κάθε είδους, αλλά και για την διαφύλαξη
του κύρους των δημοσίων θεσμών»!!! λέει χαρακτηριστικά
για το σχετικό Ν/Σ η επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ3.
Άλλο είναι το θέμα της ξενοφοβίας, του «ρατσισμού», της
εταιροδοξίας και άλλο το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και των συνεπειών της.
Με το δεύτερο θ’ ασχοληθούμε σε προσεχές σημείωμά
μας, αν δεν μας το απαγορεύσει, εν τω μεταξύ, η «προοδευτική» εταιροφυλετική λατρεία και η ανερμάτιστη εθνοφοβία, που κατευθύνονται έντεχνα και συστηματικά από
ξένα κέντρα, με σκοπό την απώλεια της εθνικής ταυτότητας, την ομογενοποίηση και την μετατροπή των κοινωνιών
των πολιτών, σε κοπάδια φτηνών και εξαρτημένων παραγωγών και κατευθυνόμενων καταναλωτών. Ιδού:
Το μετα-νεωτεριστικό κράτος τοποθετεί πάνω απ’ όλα το
άτομο. Εναντίον διαφόρων μορφών συλλογικότητας, του
έθνους, της φυλής, του κράτους ή της τάξης. Αποβλέπει
σε μια κοινωνία λιγότερο (ή καθόλου) εθνοκεντρική, στην
οποία αφθονούν οι πολλαπλές ταυτότητες και στην οποία
τα άτομα έχουν ως κεντρικό στόχο της ζωής τους το άτομό
τους και την προσωπική τους κατανάλωση4.

Οι κομματικές αντιπαραθέσεις και οι ζημώσεις λοιπόν
που παρατηρούνται γύρω από το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, που λέει και το ΚΚΕ, «δεν αφορούν
την αντιμετώπιση του ρατσισμού και του ναζισμού, που
γεννά και θρέφει το σύστημα που οι ίδιοι υπερασπίζονται. Έχουν πραγματικό στόχο, αφ’ ενός την αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και τον εγκλωβισμό του
λαού σε νέα ψεύτικα διλήμματα και αφετέρου την ενσωμάτωση αντιδραστικών αποφάσεων της Ε.Ε., τον
αποπροσανατολισμό του λαού από τα πραγματικά προβλήματα, λέω εγώ, και την περιχαράκωση και αυτοπροστασία τους, από λαϊκές εξεγέρσεις και κινήματα που

Τo Δ.Σ. του Δήμου 3Β συνεδριάζει σε δύο συνεδρίες
Ελπίζουμε να πραγματοποιηθούν
οι συνεδριάσεις γιατί έχουν αναβληθεί δύο στη σειρά λόγω έλλειψης απαρτίας.
O Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, καλεί σε Συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου την 3η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00,
με 33 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Επιλέγουμε:

1. Καθορισμός διαδικασίας για την δημόσια διαβούλευση και την επιλογή οριστικής ονομασίας του Δήμου. (το θέμα
έρχεται στο Δ.Σ. μετά από υπογραφές 18
Δημοτικών Συμβούλων).
2. Επαναφορά του εθνόσημου στα έγγραφα του Δήμου. (Το θέμα έρχεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από υπογραφές
18 Δημ. Συμβούλων).
3. Απόφαση για τις ελεύθερες παραλίες
της περιοχής μας και την λειτουργία του
κάμπινγκ Βούλας.
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τους οδηγούν με τα αδιέξοδα που δημιουργούν.
Έρχονται χειρότερες μέρες και φοβούνται τις λαϊκές
αντιδράσεις.
Εμείς φοβόμαστε τις πρώτες, εκείνοι τις δεύτερες!
―――――――
1. UNESCO: Λεξικό Κοινων. Επιστημών τομ. 3οw, σελ. 832
2. Αυτόθι σελ.833
3. www.pasok.gr
4. R. Cooper* «Η Διάσπαση των Εθνών» σελ. 85
* Ο R. Cooper είναι διαπρεπής Ευρωπαίος διπλωμάτης, πρ. Ειδικός
Σύμβουλος του Τόνι Μπλερ και γενικός Δ/ντής του Συμβουλίου της
Ε.Ε. σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικο – Στρατιωτικών
υποθέσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Δεκαήμερο δράσεων για το παραλιακό μέτωπο
Σελ. 5
Διήμερο ειρήνης και αλληλεγΣελ. 6
γύης
Χώρος διαλογής ανακύκλωσης το
Λατομείο Μαρκοπούλου;
Σελ. 6

Το πρελούντιο της άλωσης της
Πόλης το 1453 γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Προς καπηλευτές της μνήμης του Γρηγόρη Λαμπράκη
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Παγώσαμε... αλλά αυτοί δεν εισέπραξαν! Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σελ. 10
Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

5. Διαγραφή οφειλών Κοινοπραξίας στις
καντίνες Καβουρίου, ως αποζημίωση χρήσης και επαναβεβαίωση αυτών ως μίσθωμα.
6. Ανάθεση ή μη οικονομικής προσφοράς
από την Δικηγορική Εταιρεία.
7. Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή του
στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Ο Ν. Καλαντζής “βομβαρίζει” με
ερωτήσεις το Δήμαρχο
Σελ. 14

Συνεδριάζει και την Τρίτη 4 Ιουνίου στις 8μ.μ. με 10 θέματα στην
ημερήσια διάταξη.

Αγώνες “Πρίφτεια”, Κορωπί Σελ. 22

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Πλαστές άδειες από υπαλλήλους
στο Λιμεναρχείο Ραφήνας Σελ. 16

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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«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» («European Destinations of Excellence» – EDEN V)

Διάκριση για την Ανατολική Αττική
“Πρωταθλητής” ο Μαραθώνας
Η Ανατολική Αττική, με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα,
φυσικό περιβάλλον και ιστορικά μνημεία, αναδεικνύεται
για άλλη μια φορά ως τουριστικός προορισμός που μπορεί
να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αποκτώντας ταυτόχρονα ευρωπαϊκή προβολή.
Η αρχή έγινε το 2011, όπου για πρώτη φορά, η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, συμμετείχε στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» («European
Destinations of Excellence» – EDEN V), της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, προτείνοντας τη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής, και ιδιαίτερα το Τεχνολογικό και
Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.
Το αποτέλεσμα της προσπάθειας ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής να αναδειχθεί ως πρώτος επιλαχών προορισμός από την Επιτροπή Αξιολόγησης της
Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.
Ετσι η προσπάθεια συνεχίστηκε από την Αντιπεριφέρεια
για προβολή της Ανατολικής Αττικής διεθώς δημιουρ-

O αρχαίος οικισμός στον Ραμνούντα

γώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσουν το τουριστικό ενδιαφέρον καθ’ όλην τη διάρκεια του
έτους, τονώνοντας έτσι την τοπική κοινωνία και οικονομία.
Αξιολογώντας το φετινό θέμα του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» («European Destinations of Excellence» – EDEN VΙ) – «Προσβάσιμος
Τουρισμός», πρότειναν και παρότρυναν το Δήμο Μαραθώνα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως αυτοτελής οντότητα. Ο Δήμος Μαραθώνα, ανταποκρίθηκε άμεσα και
ενεργά, αφού συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις με την
πλούσια ιστορική και αρχαιολογική του κληρονομιά, το φυσικό τοπίο αλλά και τις υποδομές που διαθέτει ως προσβάσιμος τουρισμός.
Η επιλογή για το Δήμο Μαραθώνα δικαιώθηκε πλήρως με
τη νέα σημαντική διάκριση του Δήμου ως νικητή του φετινού Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού. Ο Δήμος Μαραθώνα, και
κατ’ επέκταση η Ανατολική Αττική, θα προβληθεί σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Αντιπεριφερειάρχης Χρυσάνθη Κισκήρα επισημαίνει ότι:
«Η διάκριση του Δήμου Μαραθώνα στο πρόγραμμα EDEN
δεν αποτελεί μόνο επιβράβευση της πίστης μας για την
αξία της Ανατολικής Αττικής, αλλά κυρίως επιβεβαιώνει για
τις ποικίλες δυνατότητες που έχουμε για να αναδείξουμε
πολιτιστικά και να προωθήσουμε τουριστικά την περιοχή
μας, υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης.
Επίσης, είναι στο πνεύμα για τη χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής για την ολοκληρωμένη πολιτιστική και τουριστική

ανάπτυξη της Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα και με τη βούληση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Σγουρού, με σεβασμό
στο περιβάλλον και με όπλα την “κουλτούρα” και τον πολιτισμό της περιοχής μας».

Λίγα λόγια για το Μαραθώνα
Ο Μαραθώνας είναι μια ιστορική περιοχή της Αττικής, η οποία
έχει αξιοποιηθεί τουριστικά. Κατά την περιήγησή σας θα δείτε
τον Τύμβο του Μαραθώνα, ένα αρχαιολογικό μνημείο που κτίστηκε προς τιμή των Αθηναίων που έχασαν τη ζωή τους στο
490 π.Χ. στην περίφημη μάχη του Μαραθώνα. Θα επισκεφθείτε
τον αρχαιολογικό χώρο του Ραμνούντα, όπου τα ερείπια δύο
ναών: του ναού που ήταν αφιερωμένος στη Νέμεση (θεά της
Θείας Δίκης) και ήταν το σημαντικότερο ιερό της συγκεκριμένης θεότητας σε όλη την αρχαία Ελλάδα και το ναού που ήταν
αφιερωμένος στη Θέμιδα (θεά της δικαιοσύνης). Και οι δύο
ναοί οικοδομήθηκαν τον 5ο π.Χ. αιώνα.
Η βόλτα στην τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα που κατασκευά-

στηκε στη συμβολή των χειμάρρων Χαράδρου και Βαρνάβα και
το φράγμα του Μαραθώνα, είναι εντυπωσιακά.
Στο Μαραθώνα έλαβε χώρα η περίφημη μάχη του Μαραθώνα
την οποία περιγράφει στα κείμενά του ο αρχαίος ιστορικός
Ηρόδοτος. Οι Έλληνες αντιμετώπισαν τον Περσικό στρατό και
θριάμβευσαν χάρη στην ευφυία του στρατηγού Μιλτιάδη. Αμέσως μετά τη νίκη ένας στρατιώτης ο Φειδιππίδης στάλθηκε
στην Αθήνα για να μεταφέρει την είδηση. Έτρεξε όλο το δρόμο
και φτάνοντας στην Αθήνα κατέρρευσε αφού πρόλαβε να πει
το: “Νενικήκαμεν”. Αυτός ήταν και ο πρώτος μαραθωνοδρόμος.
Δίπλα στο πεδίο της μάχης στήθηκε ο τύμβος του Μαραθώνα.
Ένα μνημείο εις ανάμνηση των 192 Αθηναίων που έχασαν τη
ζωή τους στη μάχη.
Αξιόλογο το Αρχαιολογικό μουσείο του Μαραθώνα. Ενα μικρό
μουσείο που φιλοξενεί σημαντικά ευρήματα από γειτονικές πόλεις και προέρχονται από διάφορες ιστορικές περιόδους. Ξεχωρίζουν τα ευρήματα της νεολιθικής εποχής που βρέθηκαν
στο σπήλαιο του Πανός στην Οινόη, οι επιτύμβιες στήλες και
οι αναθηματικές επιγραφές των ιερών του Μαραθώνα.
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Aποχαιρετώντας την Ανοιξη
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΑΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Έκθεση υπαιθρικής τοπιογραφίας της Νανάς Παπαδοπούλου εγκαινιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης (Αναπαύσεως 14 Α, 190 02 Παιανία – Τηλ. (& Fax):
210-66.43.854) το βράδυ της Παρασκευής 31 Μαΐου, με
την ευκαιρία του αποχαιρετισμού της άνοιξης. Πρόκειται
για ένα ταξίδι κυρίως στην Αττική φύση οργανωμένο πλαστικά πάνω στο άρωμα του χρώματος με συχνές συμβολι-

κές προεκτάσεις, που προλογίζει ο Πρέσβης - ποιητής, κριτικός και μεταφραστής λογοτεχνίας - Δημήτρης Ηλιόπουλος.

Ξενάγηση
στον Αρχαιολογικό Χώρο
του Ραμνούντα
Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων τους διοργανώνουν ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ραμνούντα, την Κυριακή 02 Ιουνίου 2013 και ώρα 09:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ.
Οι μη έχοντες κάρτα μέλους των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, θεωρημένη για το 2013 θα επιβαρυνθούν με το κόστος εισόδου στον Αρχαιολογικό
Χώρο (Εισιτήρια: Ολόκληρο: €2, Μειωμένο: €1, Ξενάγηση: €3 ανά άτομο).
O αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να φτάσει έως και
τους πενήντα (50) γι’ αυτό είναι απαραίτητη η δήλωση
συμμετοχής. (κος Μουγνάϊ 6977617040, 22940-98678, κα
Σουγιά 6976864596.
Λόγω της έλλειψης σκίασης και της εποχικής θερμοκρασίας θα είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να φέρουν
μαζί τους καπέλο και ένα μπουκαλάκι νερό.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

11η ΓΙΟΡΤΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟY
«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» Δ.Α.
Σάββατο, 8 Ιουνίου - 10.00 – 17.00
40 εθελοντικοί οργανισμοί με τους εκατοντάδες εθελοντές
τους, για 11η συνεχή χρονιά, οργανώνουν ανοιχτή γιορτή
για τον Εθελοντισμό, το Σάββατο 8 Ιουνίου, από τις 10.00
π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., στην «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ», Πειραιώς 100,
Γκάζι στην αίθουσα «Νέοι Φούρνοι». Οι ιδέες του Εθελοντισμού και της Αλληλεγγύης αποδεικνύονται, ως απαραίτητο
στοιχείο για µία κοινωνία ζωντανή, υγιή και εξελισσόμενη.
Η Γιορτή Εθελοντισμού είναι ανοιχτή σε όλους! Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έργο των εθελοντικών οργανισμών, σε ανοιχτή έκθεση ενημερωτικού
υλικού.
Θέατρο δρόμου, χορευτικά δρώμενα, διαδραστικά παιχνίδια, θα γεμίσουν με ρυθμό και ενέργεια τη Γιορτή του Εθελοντισμού, ενώ από 11.00 - 16.30 θα βρίσκεται η «Κινητή
Μονάδα Ενημέρωσης και Εξέτασης για HIV» της PRAKSIS
στη Γιορτή, όπου και θα ενημερώνουμε για τον HIV, καθώς
και για το γρήγορο τεστ.
Τη διοργάνωση της γιορτής έχουν αναλάβει οι οργανισμοί
«Μέριμνα Ζωής Μ.Κ.Ο», «Νέα Ακρόπολη», PRAKSIS,
AIESEC, AEGEE Αθήνα, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. ΕΔΡΑ, Ευρωπαϊκή Έκφραση, Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ALMA», ΚεΠΕΝΕΤ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ
Trash Art & Arte Povera

από “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ”
και “ΑΧΡΗΣΤΑ” Αντικείμενα
Δημήτρης Ν. Χατζής
3 Ιουνίου έως 8 Ιουνίου - Ώρες: 18:00 – 21:30

Εγκαίνια: Κυριακή 2 Ιουνίου, ώρα 20:00
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου
(πεζόδρομος Γ.Σ. Παπασιδέρη 13)
Διοργάνωση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ»

Κρητικό γλέντι

Δωρεάν μαθήματα
στο Δήμο Γλυφάδας
ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα/ δράσεις για παιδιά και νέους από 14
έως 30 ετών προσφέρει ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με τον όμιλο Νέοι Ορίζοντες Φιλίας.
Τα μαθήματα καλύπτουν τις θεματικές ενότητες:

ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ta μαθήματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης Για
Την Κοινωνική Ενσωμάτωση Και Την Καταπολέμηση Του
Κοινωνικού Αποκλεισμού –Στήριξη Του Παιδιού Και Του
Νέου σε συνέχεια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τα μαθήματα μπορούν να
απευθύνονται Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34 (Κ.Α.Π.ΠΑ.
ΓΛΥΦΑΔΑΣ) στο τηλ.: 210 9602130 ή να στέλνουν email
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: drasi.nof@gmail.com

Tρέχουμε στο κάμπινγκ
της Βούλας!
Σ’ όσους αρέσει η ελαφρά άσκηση και το τρέξιμο, μπορούν να βιώσουν τα μεγάλη οφέλη στον Ελεύθερο Χώρο
του Κάμπινγκ της Βούλας, κάθε Τετάρτη και Σάββατο
πρωί από τις 07:30 μέχρι τις 08:30
Τρέχουν εσωτερικά και περιμετρικά του χώρου. Ο πλήρης
κύκλος είναι 950 μέτρα.

ΚΡΗΤΙΚΟ παραδοσιακό γλέντι οργανώνει η Ενωση Κρητών Βούλας-Βουλιαγμένης-Βάρης-Βάρκιζας, το Σάββατο
1η Ιουνίου, ώρα 8μ.μ. στο χώρο των εγκαταστάσεων της
Σχολής
Ποδοσφαίρου στη Βαρη (Προτάσωφ)
Καποδιστρίου 2 και Μαραθωνομάχων – Χέρωμα Βάρης
Πληροφορίες: Τηλ. Προέδρου 6972005586.

Η γιορτή του Κλήδονα
“Ανοίγουμε τον κλήδονα με τ’Αϊ Γιαννιού τη χάρη,
κι όποια έχει καλό ριζικό σήμερα να το πάρει”
O Πολιτιστικός Σύλλογος Λαυρίου Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ σας προσκαλεί στις 22 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 20:30 να
αναβιώσουμε μαζί το παραδοσιακό έθιμο του Κλήδονα και
τις φωτιές του Αϊ Γιάννη στη δεξαμενή του Αγίου Ανδρέα
στο συνοικισμό.
• Θα χορέψει το χορευτικό τμήμα του συλλόγου!
• Θα ακολουθήσει γλέντι με μουσική, χορό και κρασί!
• Μη ξεχάσετε να πάτε τα μαγιάτικα στεφάνια σας για
προσάναμμα!
Πάρτε μαζί σας σκωπτικά στιχάκια…
“Απ’όλα του προσώπου σου, η μύτη σου μ’αρέσει, που
κρέμεται σαν το σοβά κι ειν’ έτοιμη να πέσει!!!”

Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι, μέσα σε 2 μήνες οι αρχάριοι να μπορούν να τρέχουν απόσταση 5 χιλιομέτρων.
Μακροπρόθεσμος στόχος - για όσους ενδιαφέρονται είναι να λάβουν μέρος στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων
του Κλασσικού Μαραθωνίου της Αθήνας στις 10 Νοεμβρίου.
Αρχίζουν από την Τετάρτη 5 Ιουνίου, ραντεβού στις 07:30
στην είσοδο του Κάμπινγκ με συνοδοιπόρους τον Νίκο
και τον Πέτρο.
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Εκδηλώσεις με το ΚΔΑΠ στα 3Β

Συναυλία πιάνου
Θεατρική παράσταση

με την

“Ηρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς...”

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (KΔΑΠ) του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, θα κλείσουν το φετινή χρονιά με
δύο εκδηλώσεις:

Βραδιά με μουσική και τραγούδια Μάνου Χατζι-

― Συναυλία Πιάνου και Παράσταση Χορού, την Τετάρτη
5 Ιουνίου στις 18:30

τίλτο «Ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς...» το Σάββατο

― Θεατρική Παράσταση του έργου της Μάγιας Δεληβοριά “Ο Ιππότης της Αγάπης”, την Παρασκευή 7 Ιουνίου
στις 18:30.

ατρο ( Γ. Ζωγράφου 17 – είσοδος από Ιερό Ναό

δάκι και Ηλία Λιούγκου, οργανώνει το τμήμα Πολιτισμού-Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου, με
1 Ιουνίου ώρα 9μ.μ., στο Υπαίθριο Δημοτικό ΘέΑγ. Γεωργίου). Είσοδος ελέυθερη

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Ιωνία» (Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

«2nd Athens Bar
Theatre Festival»

Πολιτιστικός μήνας
στο Δήμο Παλλήνης

Από 17 Μαϊου έχει ξεκινήσει έως και τις 02 Ιουνίου,
κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μια πληθώρα θεατρικών παραστάσεων, μουσικών live και
άλλων πολλών events θα σας κρατούν συντροφιά
από τις 19:00 μ.μ έως και τις πρώτες πρωϊνες ώρες,
στο 2nd ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL.
Και το σημαντικότερο. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ για
το κοινό σε όλες τις εκδηλώσεις.
Το φεστιβάλ γίνεται στο ΘΕΑΤΡΟ ELIART (Κωνσταντινουπόλεως 127, Κεραμεικός).

Η Πολιτιστική Άνοιξη 2013 του Δήμου Παλλήνης,
έχει ξεκινήσει από το Σάββατο 18 Μαΐου και τελειώνει τη Δευτέρα 17 Ιουνίου, φιλοξενώντας μια
σειρά αξιόλογων εκδηλώσεων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6:
• Όλα Όσα Είδα - ARTISTIC ESSENCE, 7.30μ.μ.
(Competition)
• Πτέρυγα του Δημοσθένη
Παπαμάρκου – Ερμηνεύει
ο Δημήτρης Πετρόπουλος,
9.00μ.μ. 1η θεατρική παρουσίαση, (Guest)
• Δωμάτιο 32 - Λευτέρης
Παπανικολάου Γκιωνάκης,
9.30μ.μ. (Guest)
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/6:

• «ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ» - Παιδαγωγικό Τμήμα, Ι.Ι.Ε.Κ.
ΔΟΜΗ, 12.00μ.μ. (Guest)
Θεατρική παράσταση για
παιδιά.
• Μπαρ σε καλό μας - ΤΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΛΟΜΠΟΥΣ, 7.30μ.μ. (Competition)
• Σαίξπηρ τα πάντα όλα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
9.30μ.μ.
(Competition)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

«Ένας άλλος κόσμος»
Την Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 9μ.μ. θα παιχτεί Ντοκιμαντέρ μεγάλης διάρκειας που γυρίστηκε με αφορμή το 1ο
Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής
Οικονομίας που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2012
στο Ελληνικό. Επιχειρεί μια ενδεικτική καταγραφή μερικών από τις κυριότερες πρωτοβουλίες που ασχολούνται
με τη μετάβαση σε έναν άλλο κόσμο εδώ και τώρα, πέρα
από τον καπιταλισμό και την κρίση. Ακόμη αποτελεί μια
συνέχεια παρουσίασης και ενδυνάμωσης αυτού του
"άλλου κόσμου" που έγινε μέσα από την μετάφραση του
ντοκυμαντέρ «Φορος τιμής στην Καταλωνία ΙΙ».
Παραγωγή, επιμέλεια, συνεντεύξεις, σενάριο: Ηλιόσποροι (2013). Η προβολή γίνεται στο χώρο του κάμπινγκ
Βούλας, στο κτίριο που βρίσκεται στην παραλία.
Πληροφορίες: http://www.voulacamp.blogspot.com/

Σάββατο 1 Ιουνίου - ΚΕΕΤ - πρώην αποθήκες Καμπά
20:00 - Εγκαίνια Εικαστικών εργαστηρίων (έως 3/6)
Παιδικό τμήμα Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης και τμήματα ενηλίκων Δημοτικών Ενοτήτων Γέρακα Παλλήνης
21:00 - Εκδήλωση «Χορεύοντας για το διαμάντι». Τμήματα μοντέρνων χορών Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
Κυριακή 2 Ιουνίου - 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
19:00 - 19η χορευτική συνάντηση Δήμου Παλλήνης
Τμήματα παραδοσιακών χορών Κοινότητας Παλλήνης

“Στέρηση και πλήξη.
Οι δύο προαιώνιοι εχθροί
της ευτυχίας”
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, οργανώνει,
την προσεχή Πέμπτη, 6 Ιουνίου, εκδήλωση με τίτλο: “Στέρηση και πλήξη. Οι δύο προαιώνιοι εχθροί της ευτυχίας”.
Ομιλητής είναι ο Σπύρος Σπηλιωτόπουλος, δικηγόρος οικονομολόγος. Θα ακολουθήσει συζήτηση. Η εκδήλωση
ξεκινάει στις 6.30μ.μ.

Ημερήσια εκδρομή
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού οργανώνει
ημερήσια εκδρομή την Πέμπτη 20 Ιουνίου, στον Οσιο
Εφραίμ, Λίμνη Μαραθώνα, Ραμνούντα, Τρόπαιο και...
9.00 Αναχώρηση από Πλατεία Κορωπίου
9.45 Όσιος Εφραίμ Ν.Μάκρη
10.45 Λίμνη Μαραθώνα (Μουσείο ΕΥΔΑΠ-καφές)
12.30 Ραμνούντα (Ναός Νέμεσης)
13.30 Τρόπαιο στον Μαραθώνα
13.45 Φαγητό στην παραλία του Αγ.Ανδρέα
Η τιμή είναι 19 € ολα μαζί.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 2106020026.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Δεκαήμερο εκδηλώσεων
για το Περιβάλλον σε όλο
το παραλιακό μέτωπο
Το δεκαήμερο θα ξεκινήσει στις 5 Ιουνίου (Ημέρα Περιβάλλοντος) και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 15 Ιουνίου.
- Τετάρτη 5 Ιουνίου 10 πμ Συνάντηση αντιπροσωπείας του
Δικτύου και της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τους δημάρχους του παραλιακού μετώπου στα γραφεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ
-Τετάρτη 5 Ιουνίου Εθελοντικός καθαρισμός παραλίας Σαρωνίδας από το Ναυταθλητικό Σύλλογο Σαρωνίδας
-Τετάρτη 5 Ιουνίου 8μμ στο αυτδιαχειριζόμενο κάμπινγκ
Βούλας -Εκδήλωση με τη στήριξη της ΒΙΟΖΩ με σύνθημα
«Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα» Προβολή βίντεο και
πρακτικές εφαρμογές για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων με στόχο τη μείωση των εξόδων μας και την προστασία του περιβάλλοντος.
-Σάββατο 8 Ιουνίου 6-9μμ Επιστημονική Ημερίδα στη Σχολή
τουριστικών Επαγγελμάτων με θέμα «Η δική μας πρόταση
για την ήπια τουριστική ανάπτυξη στο Σαρωνικό» (Αφορά
την παραλία του Σαρωνικού από το Φάληρο μέχρι ο Σούνιο)
-Σάββατο 8 Ιουνίου από τις 6.30 μμ Φεστιβάλ και συναυλίες
στην παραλία του Μπάτη στο Φάληρο με τίτλο «Κοινωνικές
Αντιστάσεις»
- Κυριακή 10 Ιουνίου 5-9μμ Αγώνες ποδοσφαίρου στο κάμπινγκ με σύνθημα «Το ποδόσφαιρο ενάντια στο ρατσισμό»
-Παρασκευή 14 Ιουνίου 6-9μμ Επιστημονική Ημερίδα στο
Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης» στο Κερατσίνι με
θέμα Βιομηχανικές δραστηριότητες και προστασία του περιβάλλοντος στο Σαρωνικό. (Αφορά την παραλιακή ζώνη από
τον Πειραιά μέχρι την Ελευσίνα)
Σάββατο 15 Ιουνίου 5μμ - Καλλιτεχνική εκδήλωση του Global Water Dances Greece στο αυτοδιαχειριζόμενο κάμπινγκ
Πληροφορίες: Θανάσης Καλογιαντσίδη 6979775853, Μάκης Σταύρου 6977990887, Ελευθερία Ψυχογιού 6936858664

Περιβαλλοντικές διαδρομές
στο Δήμο Μαρκοπούλου

«Η θεά Άρτεμις και τα αγαπημένα της ζώα»
Η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων, η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή 2 Ιουνίου:
Α. ώρα 10.30: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μικρούς και
μεγάλους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας, με
τίτλο «Η θεά Άρτεμις και τα αγαπημένα της ζώα».
Β. ώρα 12.00: περιβαλλοντική περιήγηση για το ευρύ
κοινό σε επιλεγμένες περιηγητικές διαδρομές στον Υγρότοπο Βραυρώνας με παράλληλη υλοποίηση δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με σκοπό τη γνωριμία
με τη φύση του υγρότοπου Βραυρώνας.
Τηλέφ. επικοινωνίας για το κοινό στη διάρκεια του εορτασμού:
210 8227937, 210 8228704 (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία),
6977528200 (Ρούλα Τρίγκου, Ε.Ο.Ε.), 2290 27340 / 27020 (Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας), 210 3310474 (ΔΜΕΕΠ,
Έλενα Μπαζίνη), 210 3321755 (ΔΜΕΕΠ, Αλεξάνδρα Σέλελη)

ΕΒΔΟΜΗ

6 ΣΕΛΙΔΑ - 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΤΑ ΚΕΠ Σπάτων Αρτέμιδος

χορηγούν βεβαιώσεις
συντάξεων
Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των
κατοίκων της πόλης, o Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος με απόφαση του Δημάρχου, τα Κ.Ε.Π. του Δήμου θα χορηγούν αντίγραφα βεβαιώσεων καταβληθεισών συντάξεων στους
συνταξιούχους των ταμείων ΙΚΑ και ΟΓΑ.
Τα Κ.Ε.Π. του Δήμου λειτουργούν καθημερινά
από τις 8.00 π.μ. – 8.00μ.μ. & το Σάββατο : 8.00π.μ. – 14.00
και βρίσκονται :
Στα Σπάτα, επί της πλ. Λοχαγού Μιχαλάκη (Δημαρχείου)
τηλέφωνα επικοινωνίας 2106630311-2106630312
e-mail: d.spaton@kep.gov.gr
Στην Αρτέμιδα, Θεμιστοκλέους & Τριαίνης 1
τηλέφωνα επικοινωνίας2 294084121-2294084128
e-mail: d.artemidos@kep.gov.gr

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
50 χρόνια από τη δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη
Ο ΣΥΡΙΖΑ –ΕΚΜ για να τιμήσει τη μνήμη του Γρ. Λαμπράκη
και το μεγάλο Κίνημα των Λαμπράκηδων, το Σαββατοκύριακο
1-2 Ιουνίου, οργανώνει διήμερο Ειρήνης και Αλληλεγγύης
στο Μαραθώνα και στη Ν. Μάκρη, με πλούσιο πολιτιστικό
πρόγραμμα και διεκδικητικό πλαίσιο:
- Να οριστεί «Έτος Λαμπράκη» το 2013.
- Να δοθεί το όνομα του Λαμπράκη σε πλατεία του Δήμου
Μαραθώνα.
- Να οργανώσουν την κοινωνική αλληλεγγύη, χωρίς καμμιά
διάκριση, σύμβολο της οποίας υπήρξε ο Γρ. Λαμπράκης, ο
«γιατρός των φτωχών».
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1η ΙΟΥΝΙΟΥ παραλία Ν. Μάκρης - λιμανάκι
18.30 Κατάθεση στεφάνου στην προτομή του Γρ. Λαμπράκη στον
Τύμβο Μαραθώνα και πορείας ειρήνης προς το Λιμανάκι της Ν. Μάκρης.

20.15 Χαιρετισμοί: Πάνος Τριγάζης πρό. επιτροπής πρωτοβουλίας
για το έτος Λαμπράκη, Ηλία Χρονόπουλο γραμματέας νεολαίας Συνασπισμού και Φώτη Δεληβοριά γραμ. δημοτικού συμβουλίου Μαραθώνα
20.30 Κεντρική ομιλία από τη ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ.
21.00 Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον Γιώργο Καλκάνη
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Ιουνίου. Επετειακή εκδήλωση στο παλαιό δημαρχείο Ν.
Μάκρης
10.30 Το χρονικό της δολοφονίας του Γρ. Λαμπράκη. Ντοκιμαντέρ
του σκηνοθέτη και παραγωγού Γιάννη Κατωμερή. Κείμενα διαβάζει
η ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάνια Παπαδημητρίου.
11.00 Ομιλία του ιστορικού Μιχάλη Λυμπεράτου
11.30 Η δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη με την ματιά των ποιητών.
13.00 Εγκαίνια γραφείων Πολιτ. Κίνησης Μαραθώνα ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
Πολιτική Κίνηση Μαραθώνα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
Ν.Ε.Αν. Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ - Τμήμα πολιτ. ΣΥΡΙΖΑ -ΕΚΜ

"Τεχνολογικό Λύκειο, αγορά εργασίας
& νέο αναπτυξιακό μοντέλο"
Το ΙΣΤΑΜΕ “Ανδρέας Παπανδρέου” οργανώνει ημερίδα με
θέμα: "Τεχνολογικό Λύκειο, αγορά εργασίας και νέο
αναπτυξιακό μοντέλο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Ιουνίου
και ώρα 15:00-19:00 στο Αμφιθέατρο "ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ" του Υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδημίας 1.
Aναλυτικά στο www.ebdomi.com.

Επικίνδυνα για την υγεία τσιμπούρια
Με επιστολή του που μας κοινοποίησε ο Εξωραϊστικός
Σύλλογος “Νέα Ανάφλυστος”, και απευθύνεται στην Περιφέρεια Αττικής – Υγειονομική υπηρεσία και κοινοποιεί στο
Δήμο Σαρωνικού και την Κοινότητα Αναβύσσου, μας ενημερώνει ότι έχουν εμφανιστεί κρούσματα με τσιμπήματα
τσιμπουριών τα οποία, όπως τους ενημέρωσαν οι γιατροί,
είναι επικίνδυνα για την υγεία.
Γράφουν συγκεκριμένα
«Πληροφορηθήκαμε
από
μέλη μας, πως διαπίστωσαν
τόσο στους ίδιους, οι οποίοι
είχαν επιδοθεί σε αγροτικές
εργασίες, όσο και σε μικρά
παιδιά, που είχαν παίξει με
χώματα, ότι υπήρχαν στο
σώμα τους τσιμπούρια.
Οι ιατροί, στους οποίους
απευθύνθηκαν, τους συνέστησαν, πολύ σωστά, να μην προβούν σε επιπόλαιες ενέργειες και να μην αφαιρέσουν οι
ίδιοι τα τσιμπούρια, αλλά να απευθυνθούν σε ειδικευμένους ιατρούς, σε κέντρα υγείας ή σε νοσοκομεία.
Εκεί οι ιατροί, αφού προέβησαν σε αφαίρεση των τσιμπουριών, τούς συνέστησαν και θεραπευτική αγωγή, τονίζοντάς

τους και αυτοί ότι πρόκειται για περιπτώσεις, που μπορούν
να έχουν σοβαρές συνέπειες στην υγεία τους, εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά».
Και εκφράζουν τη μεγάλη απορία τους, γιατί ποτέ κανείς
δεν μας ενημέρωσε για τα τσιμπούρια! Τα «αναγκαία προ-

ληπτικά, κατασταλτικά και θεραπευτικά μέτρα αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων, τόσο ως προς στα άτομα, όσο
και προς τα ζώα και το έδαφος».
Ετσι προτείνουν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
να συντάξει σχετικές οδηγίες, τις οποίες να στείλει στους
Δήμους της περιοχής ώστε να μεριμνήσουν να ενημερώσουν, τους Δημότες καθώς και τους μόνιμους και περιστασιακούς κατοίκους της περιοχής.

«ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΨΩΡΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ Α.Τ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»
Η νεοϊδρυθείσα Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής,
με επιστολή που απευθύνεται προς
την Ομοσπονδία τους, επισημαίνουν
ότι εννέα κρατούμενοι στο Αστυνομικό Τμήμα Μαρκοπούλου έχουν προσβληθεί με ψώρα, ασθένεια άκρως
κολλητική και γίνονται κίνδυνος για
τους ίδιους και την περιοχή γενικότερα, αφού το Αστυνομικό Τμήμα επισκέπτονται
καθημερινά
πολλοί
πολίτες.
Γράφουν συγκεκριμένα:
«Η νεοϊδρυθείσα Ένωσή μας έχει γίνει
αποδέκτης πληθώρας καταγγελιών
αστυνομικών που υπηρετούν στο Α.Τ.
Μαρκοπούλου περί της ύπαρξης σο-

Εγιναν ψεκασμοί κουνουπιών
στο Μαρκόπουλο
Στον Δήμο Μαρκοπούλου, ξεκίνησαν
από τις 2 Μαΐου, από ειδικά συνεργεία
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, έκτακτοι επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί, που διενεργούνται
τώρα, λόγω των αυξημένων για την
εποχή, θερμοκρασιών.
Οι ψεκασμοί από εδάφους, έγιναν με
άμεσες στοχευμένες παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας σε επιλεγμένες περιοχές
του φυσικού και περιαστικού συστήματος. Η επιλογή των θέσεων έγινε με
κριτήριο το γεγονός, ότι οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν τις μεγαλύτερες εστίες. Ωστόσο αναμένεται γενικός
ψεκασμός από την Περιφέρεια.

βαρού ζητήματος που σχετίζεται με
την ασφάλεια και υγιεινή τους κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους
έτσι όπως αυτή προβλέπεται από το
Π.Δ. 45/2008.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες οι οποίες έχουν λάβει και ενυπόγραφο χαρακτήρα εντός των
κρατητηρίων του Α.Τ. Μαρκοπούλου
κρατούνται 9 κρατούμενοι αλλοδαποί
οι οποίοι πάσχουν από το άκρως μεταδοτικό νόσημα της ψώρας. Το παραπάνω ζήτημα δημιουργεί κίνδυνο
τόσο για την υγεία των συναδέλφων
μας, που υπηρετούν στο Α.Τ. Μαρκοπούλου, όσο και των οικογενειών τους
καθώς επίσης και των πολιτών που
προσέρχονται στο Α.Τ. για να διευθε-

τήσουν ζητήματά τους, αφού τα κρατητήρια της ανωτέρω υπηρεσίας ευρίσκονται δίπλα ακριβώς από το
γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας.
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην
ενίσχυση και τη συνδρομή από πλευρά
σας στην Ένωσή μας, προκειμένου
διενεργηθούν οι απαραίτητες ενέργειες με απώτερο σκοπό την αποσυμφόρηση των κρατητηρίων, την άμεση
μεταγωγή των παραπάνω κρατουμένων σε χώρους με την προβλεπόμενη
υποδομή καθώς και την άμεση απολύμανση του χώρου των κρατητηρίων».
Την επίστολή υπογράφουν ο πρόεδρος Χρήστος Συνδρεβέλης και ο
Γραμματέας Γεώργιος Καλλιακμάνης.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
Το ΚΔΑΠ θα λειτουργήσει στην Παλαιά
Φώκαια με θερινό ωράριο λειτουργίας
(Δευτέρα-Παρασκευή 7:30π.μ. έως
15:30μ.μ.), για το χρονικό διάστημα από
17/6/2013 έως 31/7/2013 και 2/9/2013
έως 10/9/2013.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μαθήματα θεατρικού παιχνιδιού, εικαστικών
(ζωγραφική, γλυπτική, κατασκευές) και
γυμναστικής. Το κόστος συμμετοχής
είναι 50€ το μήνα.
Δικαιολογητικά εγγραφής:
1. Φωτοτυπία Α.Τ. της μητέρας
2. Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
3. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού

4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφαλιστικού
ταμείου των γονέων
5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος
6. Βεβαίωση εργοδότη ή κάρτα ανεργίας της μητέρας ή έναρξη από εφορία
για ελεύθερους επαγγελματίες.
Το πρόγραμμα ισχύει για παιδιά ηλικίας
από 6-12 ετών. (Παιδιά που πρόκειται
να φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού μέχρι
και την Στ’ Δημοτικού).
Υποβολή αιτήσεων έως 10 Ιουνίου. Για
πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής
μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλ.
22910-38809 και εσωτερικό 121 ή 117.
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Οχι σε υπερμεγέθη εργοστάσια επεξεργασίας
σύμμεικτων απορριμμάτων από Ε.Ε.
Η Επιτροπή των Περιφερειών δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη και στην ανακύκλωση

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Οχι στην εκποίηση του δημόσιου χώρου και την τσιμεντοποίηση των ακτών
Ημερίδα για την ακτογραμμή του Σαρωνικού οργανώνει το
“Δίκτυο για την προστασία Σαρωνικού” το Σάββατο 8 Ιουνίου,
ώρα 6.30 μμ στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στην
Ανάβυσσο (49ο χλμ παραλιακής λεωφ Αθηνών- Σουνίου).
Θα καταθέσουν τις προτάσεις τους οι:
Μαρία Καραμανώφ Σύμβουλος του ΣτΕ – Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας με θέμα: Το
φυσικό περιβάλλον και η ήπια διαχείριση του παραλιακού
μετώπου
Σοφία Αυγερινού Καθηγήτρια ΕΜ Πολυτεχνείου με θέμα
Τουριστικές δραστηριότητες και ήπια ανάπτυξη στην παραλία του Σαρωνικού
Γιώργος Σαρηγιάννης Επ. Καθηγητής ΕΜ Πολυτεχνείου με
θέμα: Οι μετακινήσεις στο παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού με σεβασμό στο περιβάλλον,
Μάκης Σταύρου Ιστορικός με θέμα: Τα ιστορικά μνημεία
στην παραλιακή ζώνη του Σαρωνικού και η σημασία της
προστασίας και ανάδειξής τους
Παρεμβάσεις θα γίνουν από οικολογικούς και κοινωνικούς
φορείς όπως και από εκπροσώπους επαγγελματιών και θα
ακολουθήσει συζήτηση
Θα συντονίσει η Ελευθερία Ψυχογιού Μέλος της Γραμματείας του Δικτύου

GRAPHICA 2013
Η ετήσια έκθεση της GRAPHICA (Εκτύπωση - Χάρτινη
Συσκευασία - Ετικέτα - Οπτική Επικοινωνία), θα πραγματοποιηθεί στο Σύγχρονο Εκθεσιακό Κέντρο MEC ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, στην Παιανία,
από 31 Μαΐου - έως 3 Ιουνίου.

Πρόγραμμα προληπτικής
ιατρικής στα ΚΑΠΗ
του Δήμου 3Β
Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σε συνεργασία
με το Τμήμα Νοσηλευτικής Β’ του ΤΕΙ Αθήνας οργανώνει
Πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για τους πολίτες Τρίτης
Ηλικίας, από 28 Μαΐου έως 25 Ιουνίου.
Συγκεκριμένα, ομάδα φοιτητών νοσηλευτών θα πραγματοποιεί εβδομαδιαίες επισκέψεις στα ΚΑΠΗ του Δήμου
και θα παρέχει στα μέλη υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής,
όπως αξιολογήσεις νοητικής κατάστασης, ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων αίματος.
Οι επισκέψεις των νοσηλευτών θα γίνονται κάθε Τρίτη
στο ΚΑΠΗ Βούλας και κάθε Τετάρτη στο ΚΑΠΗ Βάρης,
από τις 09.30 έως τις 13.00.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και ειδικότερα
των δράσεων με στόχο τη στήριξη της Τρίτης Ηλικίας.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ελεονώρα Θεοδώρου 2132019930.

Η ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ανατρέπει τα σχέδια κυβέρνησης
και εργολάβων, δίνοντας προτεραιότητα σε δράσεις πρόληψης -ανακύκλωσης και όχι σε υπερμεγέθη
εργοστάσια επεξεργασίας σύμμεικτων
απορριμμάτων.
Με μια γνωμοδότηση-κόλαφο, η ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών «τινάζει στο αέρα» το διαμορφωμένο στην
Ελλάδα σκηνικό για τη διαχείριση των
απορριμμάτων, εξοστρακίζοντας «φαραωνικού» τύπου εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων
που χωροθετούνται ανά τη χώρα.
Η Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, η
χρηματοδότηση της Ε.Ε. να χορηγείται
κατά προτεραιότητα σε δράσεις για την
πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και
την ανακύκλωση των απορριμμάτων.
Βγάζοντας «κόκκινη κάρτα» σε υπερμεγέθη εργοστάσια επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, όπως τα
τέσσερα που χωροθετούνται σε Κερα-

τέα, Γραμματικό, Φυλή και Λιόσια, τονίζει:
«Η χορήγηση των επιδοτήσεων, που
προορίζονται για έργα στα χαμηλότερα
επίπεδα ιεράρχησης της διαχείρισης
αποβλήτων, θα πρέπει να εξαρτάται
από την προηγούμενη εφαρμογή όλων
των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των στόχων που τίθενται στις
ανώτερες θέσεις».
Με άλλα λόγια θέτει ως προϋπόθεση,
για την επιχορήγηση σε εργοστάσια
επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και σε ΧΥΤΑ, την προηγούμενη
εφαρμογή εκτεταμένης πρόληψης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
Δράσεις που στη χώρα μας βρίσκονται
στο σημείο μηδέν ή προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Σε πλήρη αντίθεση με τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, τα προωθούμενα σχέδια κατασκευής των 4 εργοστασίων προβλέπουν
επεξεργασία σε σύμμεικτη μορφή άνω

Μελέτη για χώρο διαλογής ανακύκλωσης στο ανενεργό
Λατομείο Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου,
ενημερώθηκε στις 22
Μαΐου από από την Περιφέρεια Αττικής και
συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού, Τμήμα Συλλογικών οργάνων & Επιτροπών, ότι έχει πάει
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Μελέτη Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων
για υποδοχή και διαλογή
υλικών στα λατομεία.
Το έγγραφο ζητούσε από
το Δήμο να δώσει τη με-

γαλύτερη δημοσιοποίηση
και να στείλει την άποψή
του για το θέμα εντός 15
ημερών.
Συγκεκριμένα γράφει το
έγγραφο: «στο Περιφερειακό Συμβούλιο διαβιβάστηκε
η
Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα
υποδοχής,

διαλογής, ανακύκλωσης
(επεξεργασίας - αξιοποίησης) και προσωρινής
αποθήκευσης αποβλήτων,
εκσκαφών, κατεδαφίσεων

και κατασκευών και επιχωμάτωσης - ανάπλασης
εκτάσεων ανενεργού λατομικού χώρου με τη
χρήση αδρανών καταλοίπων από την επεξεργασία
των ΑΕΚΚ, της εταρείας
“Ελληνικά Λατομεία Α.Ε.
στη θέση Χωνί Ντάγλα
στο Δήμο Μαρκοπούλου».
Ο Δήμαρχος Σωτήρης
Μεθενίτης δήλωσε ότι
«θα εξετάσει με μεγάλη
προσοχή την σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, που υποβάλει η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»
στον Δήμο μας για γνωμοδότηση, φροντίζοντας
ταυτόχρονα να διασφαλίσει τη νόμιμη λειτουργία
των παραπάνω δραστηριοτήτων, χωρίς φυσικά
να υφίσταται παράλληλα,
η οποιαδήποτε πιθανότητα λατομικής δραστηριότητας, στον πολύπαθο
χώρο της Μερέντας!»

του 80% των παραγόμενων στην Αττική
απορριμμάτων.

Προτάσεις
Μεταξύ των προτάσεων που απευθύνει
η Επιτροπή των Περιφερειών στην Κομισιόν, ορισμένες από τις βασικότερες
είναι οι παρακάτω:
- Γνωμοδοτεί ρητά ότι η πρόληψη παραμένει ο πρώτος και πιο σημαντικός τρόπος για να μειωθεί η επιβάρυνση στο
περιβάλλον.
* Τάσσεται υπέρ της αύξησης του υφιστάμενου υποχρεωτικού στόχου, όσον
αφορά την ανακύκλωση αστικών στερεών αποβλήτων, από 50% επί του συνόλου των παραγόμενων απορριμμάτων,
που είναι σήμερα, σε 70% έως το 2020.
* Υποστηρίζει το αίτημα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την απαγόρευση της
καύσης ανακυκλώσιμων και οργανικών
αποβλήτων έως το 2020.
* «Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο
Συνοχής (σ.σ. που διαθέτουν κοινοτικά
κονδύλια) θα πρέπει να συμμετέχουν σε
έργα υποδομών καύσης ή ανάκτησης
ενέργειας μόνο εφ' όσον εντάσσονται σε
ένα συνεκτικό σύνολο διαχείρισης αποβλήτων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται
επαρκείς υποδομές που θα εξασφαλίζουν
προηγουμένως τη διαλογή, τον καθαρισμό και την ανακύκλωση των συλλεχθέντων
αποβλήτων»
αναφέρει
η
γνωμοδότηση. Δηλαδή, πριν πάμε σε
υποδομές καύσης ή ανάκτησης ενέργειας, πρέπει προηγουμένως να έχει
εξαντληθεί κάθε δυνατότητα πρόληψης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
* Τάσσεται ρητά υπέρ της απαγόρευσης
ταφής οποιουδήποτε οργανικού ή βιοαποδομήσιμου αποβλήτου (τροφές, χαρτί,
ξύλο κ.λπ., που αποτελούν σχεδόν το
70% του συνόλου των αστικών στερεών
αποβλήτων), το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Θέτει
ως στόχο να προορίζεται για ταφή το 5%
ή και λιγότερο μέχρι το 2020.
Στην Επιτροπή των Περιφερειών συμμετέχουν όλοι οι Ευρωπαίοι -βεβαίως και οι
Ελληνες- αιρετοί περιφερειάρχες. Στο
πλαίσιο αναθεώρησης ευρωπαϊκών οδηγιών για τα απόβλητα, ζητήθηκε από την
Κομισιόν να καταθέσει γνωμοδότηση η
οποία πρόκειται να λάβει την οριστική
της μορφή στις 3 Ιουλίου 2013.
Σημειώνουμε ότι το περιεχόμενο της
γνωμοδότησης, αν και εκδόθηκε στις 24
Απριλίου, μέχρι τώρα δεν έχει δημοσιοποιηθεί από καμία περιφέρεια της χώρας.
Επιτροπή των περιφερειών
γνωμοδότηση στην ολομέλεια
Τάσος Κεφαλάς
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ο “δράκος” είχε μπάρμπα...
O “Δράκος” των σχολείων, που εδώ και χρόνια “χτυπάει”
ανεξέλεγκτα παιδικές ψυχές, ασελγεί επάνω τους, είναι
γνωστός από πολλά χρόνια στις αρχές.
Ο δράστης εντόπιζε τα θύματά του όταν έφευγαν από το
σχολείο τους και τα ακολουθούσε μέχρι την είσοδο της κατοικίας τους. Προσποιούμενος τον αστυνομικό που διενεργεί έρευνα για κλοπές ή ναρκωτικά στο σχολείο τους,
τα οδηγούσε σε απόμερους κοινόχρηστους χώρους και τα
αποπλανούσε. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά.

Το 1995 συνελήφθη για πρώτη φορά, και μετά από μικρή
διάρκεια στη φυλακή, αφέθη ελεύθερος. Το 2005 ξαναδικάστηκε γιατί επανέλαβε τα εγκλήματά του και καταδικάστηκε σε 37 χρόνια ειρκτή. Το 2008 βγήκε από τη φυλακή
λόγω καλής ...διαγωγής.
Το 2013 συνελήφθη αφού έχει μέχρι στιγμής 21 θύματα.
Παιδιά που ασέλγησε επάνω τους από ηλικία 8 ετών!
Ποιος είναι ο “μπάρμπας” που τον άφησε ελεύθερο τη
στιγμή που είχε καταδικαστεί σε ειρκτή;
Ποιος θα πληρώσει τα ψυχικά τραύματα αυτών των παιδιών
που θα βλέπουν καχύποπτα ολόκληρη την κοινωνία;

Σιγά μην πέσει η κυβέρνηση!...
Οποιος ονειρεύεται ότι η εσωτερική τρόικα τα ‘σπασε για
τον αντιρατσιστικό νόμο και μπορεί να έχουμε σύντομα
εκλογές, πλανάται οικτρά. Είναι τόσο γαντζωμένοι στις καρέκλες τους που δεν ξεκολάνε ούτε με ...σεισμό.
Πόσοι απ’ αυτούς θα ξαναδούν βουλευτική καρέκλα, το
έχετε σκεφτεί; Σιγά μη την αφήσουν τώρα που τη βρήκαν!

Το αμαρτωλό ιστορικό της Δ΄ Σταυροφορίας

Tο preludio της Αλωσης της Πόλης τού 1453*
Στα επετειακά μνημόσυνα της Άλωσης, αφθονεί το μαύρο μελάνι που χύνεται κατά της
Δύσης. Εν πολλοίς τούτο είναι σωστό και δίκαιο αλλά υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά, η
οποία παραβλέπει και παραγράφει ασύστολα
την ενοχή των πρωταιτίων.
Και εν συμπεράσματι, μπορεί από χρόνια η
Δύση να υπέβλεπε κατ΄εξοχήν εμπορικά και
ολιγότερο θρησκευτικά το μεγαλείο του Βυζαντίου, αλλά αυτή η Δύση κατέλαβε την
Πόλη, μετά από πρόσκληση των βυζαντινών
ηγετών, για να το κάνει αυτό και την λεηλάτησε μόνον όταν αυτοί αθέτησαν τις συμφωνίες τους.
Να πάρομε όμως τα πράγματα χρονικά από
την αρχή, με τον αναγκαίο δυστυχώς σεβασμό στην οικονομία του χώρου.
Πάπας στη Ρώμη το 1198 εκλέγεται ο ονομαστός Ιννοκέντιος Γ΄. Την εξουσία του, την
έχουν ήδη υποσκάψει οι Γερμανοί αυτοκράτορες και διαβρώσει το Ισλάμ.
Εκείνες τις στιγμές ο Πάπας παίρνει γράμμα
από τον Αλέξιο Γ΄ , τον τότε αυτοκράτορα του
Βυζαντίου, με τις λέξεις: «΄Ελα να ενώσομε
τις δυνάμεις μας και τις εξουσίες μας, για να
εξοντώσομε τους Γερμανούς».
Αυτό του άρεσε του Πάπα, αλλά ήθελε και κάτι
παραπάνω. Την ένωση των Εκκλησιών υπό την
καθέδρα του, καθ’ όσον την εκκλησία των Βυζαντινών την χαρακτήριζε σαν αποσπασθείσα
σχισματική.
Αυτό το τελευταίο δεν άρεσε στον Αλέξιο Γ’,
άσε που το άγρυπνο μάτι των μοναχών δεν θα
του επέτρεπε κάτι τέτοιο. Κι έτσι συνεχώς
ανέβαλε να προχωρήσει στην συναίνεση. Ο
Πάπας αδημονούσε και με αυτή την αναμονή
εκνευρίστηκε, τόσο ώστε να περάσει στην
απειλή: «Ή έρχεσαι κοντά μου με τους όρους
τους δικούς μου ή συμμαχώ με τους Γερμανούς και σου παίρνω το θρόνο που σφετερίστηκες».
Οντως το θρόνο του ο Αλέξιος Γ΄ τον είχε αρ-

πάξει με επανάσταση εκτοπίζοντας τον
αδελφό του Ισαάκιο Άγγελο, και όχι μόνο. Τον
Ισαάκιο τον είχε τυφλώσει και μετά τον είχε
ρίξει στη φυλακή μαζί με τον γιό του Αλέξιο
Άγγελο. Σημειωθείτω δε ότι τον Ισαάκιο, τον
υποστήριζαν οι Γερμανοί βασιλείς, με τους
οποίους συγγένευε από τη γυναίκα του, η
οποία ήταν Γερμανίδα κόρη, βασιλικής γενιάς.
Μαζί δε με τις απειλές και ενώ ακόμη συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, ο Πάπας σπεύδει
και διοργανώνει Σταυροφορία, την 4η στη
σειρά, με αρχηγό τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό, με το πρόσχημα πάλι της απελευθέρωσης των Αγίων Τόπων. Στην έκκλησή του
συμμετέχει επίσημα μοναχά η Ουγγαρία και
μεμονωμένοι ανεξάρτητοι Ιππότες και στρατιώτες μισθοφόροι, όλα «ρεμάλια τυχάρπαστα», όπως εύστοχα και εκ των πραγμάτων
τους έχει αποκαλέσει ο Τσιφόρος.
Πρώτος και καλύτερος σπεύδει ο δόγης της Βενετίας ο Δάνδολος. Ευφυής πολιτικός διπλωμάτης και ικανότατος περί τα εμπορικά διαβλέπει
ότι στην Ανατολή τόσο από την μεριά των χριστιανών όσο και από τη μεριά του Ισλάμ υπάρχει άφθονο χρήμα και συνάμα προσβλέπει στα
λιμάνια των μισητών Βυζαντινών**.
Έτσι σκέφτεται να επωφεληθεί από την όλη
κατάσταση. Καράβια έχει και αναλαμβάνει τη
μεταφορά των σταυροφόρων επί πληρωμή και
με την προνομιακή αποκλειστικότητα της εκμετάλλευσης των λιμανιών της Ανατολής.
Πρώτος σταθμός προγραμματίζεται η Αίγυπτος και από εκεί η απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Οι Βενετοί όμως απαιτούσαν την
προπληρωμή του ναύλου και χρήματα δεν
υπήρχαν. Έτσι οι Βενετοί συμβιβάστηκαν οι
αντί πληρωμής οι σταυροφόροι να καταλάβουν για χάρη τους τη Δαλματική Πόλη Ζάρα
που τους είχε πάρει η Ουγγαρία. Το οξύμωρο
στην όλη ιστορία είναι πως η Ζάρα σαν ουγγρική πόλη συμμετείχε στην σταυροφορία μαζί
με τον βασιλιά της τον Ούγγρο. Παρά την

Της ...διάλυσης στα 3Β
Και ο γυαλός είναι στραβός και στραβά αρμενίζουν. Δεν
εξηγείται αλλιώς να μη μπορούν να αποκτήσουν απαρτία
για να συνεδριάσουν στα 3Β. Αλλη μία μάταιη πρόσκληση
δημοτικού συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα. Ο πρόεδρος απουσίαζε (είπαν στο εξωτερικό) η μείζονα πλειοψηφία ολόκληρη πλην του αντιπροέδρου Διον.
Γεωργουλόπουλου που έκανε χρέη προέδρου και το μεγαλύτερο μέρος της φθίνουσας πλειοψηφίας, επίσης.
Εντάξει, η πλειοψηφία έχει πρόβλημα, προστέθηκε όμως
άλλο ένα. Καταργήθηκε η αποζημίωση που έπαιρναν για
κάθε συνεδρίαση, ήτοι 90 €. Λέτε...
Ομως ο πρόεδρος μπορεί να είναι νέος και να μην έχει δημοτική πείρα, αλλά, το πόστο που έχει αναλάβει έχει δουλειά. Και δουλειά υπεύθυνη, ο Δήμος δεν μπορεί να
περιμένει... Πρέπει να σηκώσει μανίκια και να βρίσκεται
στο Δήμο, αλλιώς το διαλύσαμε το μαγαζί...

άμεση αντίδραση του Πάπα οι Σταυροφόροι
επετέθησαν κατά της Ζάρας. Οι κάτοικοί της
έντρομοι βγήκαν στους δρόμους με Σταυρούς
και άλλα χριστιανικά σύμβολα, λέγοντας κάτι
τέτοιο: «Εμείς πολεμάμε στο πλευρό σας, μαζί
σας για τους Άγιους τόπους. Είμαστε χριστιανοί όπως και εσείς. Γιατί μας σφάζετε;» Κανείς
όμως δεν τους άκουσε και η πόλη λεηλατήθηκε, βιάστηκε και καταστράφηκε κατά τα συνήθη. Ο Πάπας μόλις το έμαθε θύμωσε και
έστειλε τον αφορισμό του στους σταυροφόρους: «Ανόσιοι γευτήκατε το αίμα των αδελφών σας χριστιανών και τα τοιαύτα», αλλά
γρήγορα μετάνιωσε, ανακάλεσε και συγχώρεσε.
Εκείνες τις στιγμές φάνηκε στο στρατόπεδο
των σταυροφόρων, ως από μηχανής θεός, ο
Αλέξιος Άγγελος, ο γιός του εκθρονισμένου
και φυλακισμένου Ισαακίου, ο οποίος είχε καταφέρει να δραπετεύσει. Διαπραγματεύεται με
τους σταυροφόρους και υπόσχεται άφθονα
χρήματα και θησαυρούς, αρκεί να τον βοηθήσουν να ανακτήσει τον θρόνο, από τον θείο
του Αλέξιο Γ. Οι Σταυροφόροι δέχτηκαν και
μαζί με τον Αλέξιο το γιό του Ισαακίου ξεκινούν να επιτεθούν στην Κωσταντινούπολη. Το
μαθαίνει ο σφετεριστής αυτοκράτορας, ο Αλέξιος Γ΄ , και δραπετεύει έγκαιρα αρπάζοντας
και τους κρατικούς θησαυρούς. Έτσι ο Αλέξιος, ο γιος του Ισαακίου, τώρα ανενόχλητος
απελευθερώνει τον τυφλό πατέρα του, τον καθίζει ξανά στο θρόνο και αυτός παίρνει τη θέση
του συναυτοκράτορα με το όνομα Αλέξιος Δ’.
Οι Σταυροφόροι όμως τώρα του χτυπούν την
πόρτα και ζητούν την αμοιβή τους. Λεφτά
όμως δεν υπάρχουν. Τα έχει πάρει μαζί του
φεύγοντας ο Αλέξιος Γ. ΄ Ο αυτοκράτορας
Αλέξιος Δ’ τους παρακαλεί να μείνουν έξω
από τα τείχη και να περιμένουν. Οι Σταυροφόροι δεν αργούν να αντιληφθούν την κοροϊδία που τους παίζεται και πολιορκούν από
ξηρά και θάλασσα. Από την άλλη μεριά ο λαός
έχει ήδη μάθει τα καμώματα και τις προδοσίες
των ηγετών του. Επαναστατεί και τους διώχνει. Στο θρόνο ανεβαίνει Ο Αλέξιος Ε΄ Δούκας, ο επονομαζόμενος Μούρτζουφλος. Η
Πόλη αμύνεται σθεναρά για λίγες μέρες. Πέφτει όμως την 13η Απριλίου του 1204 και αν
δεν κάνω λάθος ημέρα Τρίτη. Ο Μούρτζουφλος όμως έχει προλάβει και εγκαταλείψει
την Πόλη. Γρήγορα η μοιραία στιγμή φτάνει
και οι Σταυροφόροι μπαίνουν στην Βασιλεύουσα. Ιππότες, στρατιώτες και Λατίνοι
μοναχοί πρωτοστατούν και συναγωνίζονται
στη δήωση. Οι μελετητές, γράφουν πως ποτέ
στην ιστορία άλλοτε δεν έχει αναφερθεί πα-

ρόμοια λεηλασία, βία και καταστροφή.
«Ακόμα και οι Μωαμεθανοί υπήρξαν πιο ευσπλαχνικοί, έναντι των χριστιανών κατά την
κατάληψη της Ιερουσαλήμ», γράφει ο αυτόπτης μάρτυρας Νικήτας Χωνιάτης, διαπρεπής
ιστορικός. Όλος ο πλούτος και οι θησαυροί
αρπάζονται και με καραβιές αποστέλλονται
στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο Πάπας
στο άκουσμα και αυτής της λεηλασίας πάλι
αγανάκτησε, αλλά πάλι υπαναχώρησε:
«Αυτός ο πλούτος θα συμβάλλει στην πρόοδο
των χριστιανικών κρατών», εδήλωσε.
Η αυτοκρατορία της Ανατολικής Ρώμης ονομάστηκε Λατινική και Λατίνος αυτοκράτορας
έγινε ο Βαλδουϊνος κόμης της Φλάνδρας.
Στον Βονιφάτιο δόθηκε η Θεσσαλονίκη, η
γύρω Μακεδονία και μέρος της Θεσσαλίας
(Βασίλειο της Θεσσαλονίκης). Αργότερα δε
πήρε και την Αθήνα. Η Βενετία πήρε το Δυρράχιο, τα νησιά του Ιονίου, κάποια νησιά από
το Αιγαίο, την Κρήτη και μέρος της Πελοποννήσου και λιμάνια της Θράκης. Ο Δάνδολος
πήρε τον βυζαντινό τίτλο του Δεσπότου. Εκεί
στη Συρία βρισκόταν ο ευγενικής γενιάς Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουϊνος o ανηψιός του
ομώνυμου ιστορικού. Έμαθε ότι στην Ελλάδα
μοιράζουν βασίλεια και εσπευσε να επωφεληθεί. Αρχικά πήρε τη νότιο Πελοπόννησο και
αργότερα με τη βοήθεια του Γουλιέλμου ολόκληρη, την νήσο του Μορέα όπως τη είπε, και
την έκανε Γαλλικό Πριγκηπάτο.
Συμπέρασμα: Μπορεί η Δύση να μην είχε ποτέ
ήθος, και να είναι αυτή που είναι, αλλά στην
προκειμένη περίπτωση όπως προανέφερα δεν
ήρθε μόνη και αυτόκλητη. Τη φέρανε οι ηγέτες των βυζαντινών και αυτή υπό τη σκέπη
τους βίασε το λαό τους.
Τώρα πως γίνεται σε κάθε αντιξοότητα να βιάζεται το γένος και ο λαός, οι δε ηγέτες μαζί με
τους βιαστές να μοιράζονται την ηδονή, δεν
μπόρεσα ποτέ να καταλάβω. Ίσως όμως εσείς
κάτι να ξέρετε περισσότερο...
γιάννης κορναράκης του μάνθου
*Λόγω της επετείου η συνέχεια περί του δεύτερου αποικισμού αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα
** Nέος ο Δάνδολος είχε βρεθεί για εμπορικούς σκοπούς
στην Πόλη και οι βυζαντινοί τον τύφλωσαν ή αποπειράθηκαν να τον τυφλώσουν με καθρέφτη μέσω των ακτίνων
του ηλίου, εξ ού και το μίσος του.
Βοηθήματα
1) Α.Α. Βασίλιεφ: «Ιστορία της Βυζαντινής. Αυτοκρατορίας», Εκδ Πάπυρος
2) Πανεπ. Καίμπριτζ: «Ιστορία της Βυζαντινής. Αυτοκρατορίας», Εκδ Μέλισσα
3) Ch . Diehl: «Ιστορία της Βυζαντιν. Αυτοκρατορίας»,
Εκδ. Ηλιάδη
4) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάννικα
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1 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εάλω η Πόλις
29 Μαϊου του 2013
Σκυφτή Ελλάδα του νεο-ραγιά, «ξεχασμένη»
από χρόνια η Κερκόπορτα, ορθάνοιχτη, αφύλαχτη, να μπαίνουν κάθε μέρα ανεμπόδιστα τα
στίφη του νέου Πορθητή, δίχως θριαμβικούς
αλαλαγμούς των νικητών, δίχως τις οιμωγές
των ηττημένων, του θανάτου ησυχία, σωπάστε
νεο-Ελληνίδες, νεο-Έλληνες, καθίστε ήσυχα κι
εκστατικά στον καναπέ κι αφήστε τις ανομολόγητες ερωτικές σας ονειρώξεις ν’ ακουμπήσουν λίγο στο βελούδινο καφτάνι του
τηλεοπτικού Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή.

Όνειρα γλυκά!
11 Μαϊου του 330
Θριαμβευτής ο Μέγας Κωνσταντίνος ιδρύει
την Κωνσταντινούπολη, την Βασιλεύουσα
Πόλη. Πέρασαν 1.123 χρόνια μέχρι τον τελευταίο αυτοκράτορα, Κωνσταντίνος κι
αυτός, Μάης και τότε ήτανε.
Γράφτηκε γιά την των πόλεων Πόλιν:
«Μάη πανώρια είδες το φως,
Μάη και του θανάτου το σκοτάδι,
όταν χωρίς ελπίδα Ανάστασης
την Κάθοδο έζησες στον Άδη»
29 Μαϊου του 1453
Ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου,
Κωνσταντίνος Δραγάσης Παλαιολόγος, μά-

χεται στην Πύλη του Ρωμανού. Αντικρίζει τα
στίφη των Τούρκων να πλημμυρίζουν τη νικημένη πόλη κι αναφωνεί με φρίκη, λίγες
στιγμές πριν πέσει μαχόμενος: «Η Πόλις
εάλω και εγώ εισέτι ζω»; Λίγες μέρες νωρίτερα είχε απαντήσει στο προτεινόμενο από
τον Μωάμεθ Β΄ «μνημόνιο» παράδοσης:
«Το την Πόλιν σοι δούναι, ούτ’ εμόν εστί, ούτ’
άλλου των εν αυτή κατοικούντων. Κοινή γαρ
γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν
και ου φεισόμεθα της ζωής ημών».
Τι χαζός που ήταν, ε Γιωργάκη, Βαγγελάκη,
Αντωνάκη, Φωτάκη ...
Θα μπορούσε να είχε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον Πορθητή. Θα μπο-
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ρούσε άνετα ο Μωάμεθ να τον κάνει πρωθυπουργό του, να του δώσει έναν καλό
μισθό και να τον βγάζει ντελάλη στα μπαλκόνια να φωνάζει πως ότι κάνει το κάνει γιά
το καλό της πατρίδας. Αλλά είπαμε, ήταν
χαζός και σκοτώθηκε πολεμώντας ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Δεν ήταν απόφοιτος του Χάρβαρντ. Ήταν αμαθής σαν τους
αγωνιστές του ’21 που ο Πάγκαλος αποκάλεσε στο Λονδίνο αμόρφωτους. Ενώ εσείς
είστε παραμορφωμένοι. Φρικτά κι αποκρουστικά παραμορφωμένοι. Δηλαδή τέρατα ...μορφώσεως.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Προς καπηλευτές της μνήμης του Γρηγόρη Λαμπράκη
Προς ασεβείς της Ιστορίας, ορκισμένους και λυσσασμένους
ανθέλληνες, ευάριθμοι και κορυφαίοι των οποίων τυγχάνουν
ελληνικής υπηκοότητος και μέλη της ΔΗΜ.ΑΡ. Οργάνωσε, λοιπόν, ο αυτονομαζόμενος Τομέας Πολιτισμού της ΔΗΜ.ΑΡ. εκδήλωση στον Πολυχώρο «Χυτήριο», στο Γκάζι, με τίτλο
«Δεκαετία του 60 – Αναζητώντας τη χαμένη Άνοιξη». Είμαι βέβαιος ότι αναφέρθηκαν και στον Γρηγόρη Λαμπράκη και στη
δολοφονία του από το βασιλικό παρακράτος το 1963. Είμαι
επίσης βέβαιος ότι αντιλαμβάνονται πως χωρίς τον δικό τους
τροχό δεν θα εφορμούσε με την ίδια δολοφονική αποτελεσματικότητα στην Πατρίδα και στη Δημοκρατία το τρίκυκλο του
σύγχρονου μνημονιακού Γκοτζαμάνη. Όθεν και η παραμικρή
αναφορά της ΔΗΜ.ΑΡ. στον Γρηγόρη Λαμπράκη συνιστά καπηλεία, ασέβεια και ύβρη στη μνήμη του. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ. «Ερυθρός, κατέρυθρος», όπως
χαρακτήριζε τους ροπαλιασμένους από την Αστυνομία διαδηλωτές, ο αλήστου μνήμης Τούμπας, υπουργός Δημοσίας Τάξεως της μητσοτάκειας κυβέρνησης των Αποστατών.
«Ερυθρός, κατέρυθρος» σαν το τίμιο αίμα του που έβαψε την
άσφαλτο της Θεσσαλονίκης. Όταν μιλούσε γιά Παγκόσμια Ειρήνη δεν εννοούσε την μηχανή του κιμά μέσα από την οποία
η νεοταξίτικη Παγκοσμιοποίηση των Τραπεζών θέλει να αλέσει
όλους τους λαούς της γής και να τους βγάλει πανομοιόμορφα
ροζ κεφτεδάκια. Η καρδιά του γιατρού της Δημοκρατίας δεν
παλλόταν απ’ το πολύ ουίσκι, σαν κάποιων θλιβερών ψευτοαριστερών, αλλ’ απ’ τον πολύν κι αγιάτρευτο καημό και την
αγάπη του γιά τον Άνθρωπο και την Ελλάδα.
«Και τι σόϊ νταής είσαι λόγου σου; που με τρίκυκλο πας και
μπαμπέσικα, με λοστό τον λεβέντη χτυπάς και σκοτώνεις»
αναρωτιέται ο Ιάκωβος Καμπανέλης στον «Εχθρό Λαό».
Μπαμπέσικα, πισώπλατα, οι ψευδεπίγραφοι «αριστεροί» κολαούζοι της Μέρκελ και του Ροκφέλερ επιτέθηκαν στην Ελλάδα και στη Δημοκρατία. Ψευτοαριστεροί και ψευτονταήδες.
Ένας τους νομίζει ότι οι βωμολοχίες και οι ύβρεις κατά των
Ελλήνων πατριωτών και της Εκκλησίας συνιστούν δημοσιογραφία και πολιτικό λόγο, η άλλη θεωρεί τον εαυτό της ιστορικό, επειδή βωμολοχεί κατά της Ιστορίας των Ελλήνων και
των ποταμών ελληνικών αιμάτων, άλλον τον μαζεύουν συχνά
οι αστυνομικοί από τα παγκάκια, τύφλα στο μεθύσι. Κι έρχεται
τώρα όλος αυτός ο παρακμιακός συρφετός να απαιτήσει την
διά νόμου φίμωση κάθε φωνής που αντιδρά στη -βάσει σχεδίου- μουσουλμανοποίηση της Ελλάδας. Όμως, γιά να είμαι
δίκαιος, μέσα στα Τάγματα Εφόδου των Δημάρατων υπάρχει κι
ένας ευεργετικά διασκεδαστικός τυπάκος, που αγωνίζεται γιά
την προσωπική του πολιτική επιβίωση στην εκλογική περιφέρεια Αττικής και μας χαρίζει απλόχερα το γέλιο, καταγγέλοντας με ερωτήσεις του στη Βουλή τις συνέπειες των όσων
υπερψηφίζει. Τι παιδί κι αυτό!
Χαμένη Άνοιξη» της δεκαετίας του ’60. Στις απαρχές της άρχισαν ήδη να μηδίζουν κάποια «παιδιά των λουλουδιών» της.
Στο πέρασμα του χρόνου έγιναν πιό πολλά εκείνα τα παιδιά,
που είπαν το «μεγάλο Ναι» στις εκμαυλίστριες σειρήνες του
Κεφαλαίου, στα παράκεντρα εξουσίας του Τύπου, στις μασο-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
νικές στοές και στη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Κάποτε τραγουδούσαν τους μελοποιημένους από τον Μίκη Θεοδωράκη στίχους του Άγγελου Σικελιανού «Ομπρός βοηθάτε να
σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ομπρός παιδιά και
δεν μπορεί μοναχός του ν’ ανέβει ο ήλιος». Κάποια από εκείνα
τα παιδιά μαύρισαν έκτοτε πάρα πολύ, από την πολλή ηλιοθεραπεία, βοηθώντας τον ήλιο ν’ ανέβει πάνω από την Ελλάδα.
Μαύρισε η ψυχή τους, σκοτείνιασε η όποια συνείδησή τους κι
έφτασαν σήμερα να βοηθούν τα Μνημόνια ν’ ανέβουν πάνω
στην Ελλάδα.
Όπως η αγωνίστρια κατά της δικτατορίας «Μαρία του Πολυτεχνείου», που σήμερα ως Ευρωπαία Επίτροπος αγωνίζεται
γιά την επιβολή της παγκόσμιας δικτατορίας των μεταλλαγμένων σπόρων της Μονσάντο και προωθεί ευρωπαϊκά νομο-

«Είναι σαν να με ρωτάς γιατί σκότωσαν τον Χριστό.
Τον Χριστό τον σκότωσαν επειδή έλεγε την αλήθεια.
Ε, γι’ αυτό σκότωσαν και τον Λαμπράκη».

θετήματα που θ’ απαγορεύουν την επαναχρησιμοποίηση των
φυσικών σπόρων, όχι μόνο στους αγρότες, αλλά και σε όποιον
πολίτη θέλει να φυτέψει κάτι φαγώσιμο στον κήπο του.
Ήμουν έξη στα εφτά, όταν σ’ ένα φιλικό σπίτι ρώτησα τον πατέρα μου: «ποιός είναι αυτός ο ψηλός κύριος, μπαμπά; Γιατί
του μιλάνε όλοι;». Και μου απάντησε: «Είναι ο Γρηγόρης Λαμπράκης, έχετε το ίδιο όνομα, είναι πολύ ωραίος άνθρωπος».
Ο πατέρας μου πρόσκειτο τότε πολιτικά στην Ένωση Κέντρου
του Γεωργίου Παπανδρέου. Όμως τιμούσε τις αξίες όπου τις
συναντούσε και προσπαθούσε να μου εμφυσήσει από τότε
αυτή του την στάση ζωής. Γνώριζε πολλούς βουλευτές της
Ένωσης Κέντρου, αλλά μόνο γιά έναν θυμάμαι μου μιλούσε με
ενθουσιασμό, κάθε φορά που τύχαινε να έρθει στον εκδοτικό
οίκο που είχαμε. Γιά τον Γιάννη Ζίγδη. «Αυτός είναι αληθινός

πατριώτης και δημοκράτης πολιτικός», έλεγε, «είναι παλληκάρι, το λέει η ψυχή του».
Σ’ εκείνο το μεσημεριάτικο γεύμα όταν ήρθαν οι καφέδες κι
άναψαν τα τσιγάρα, μιά ευειδής γνωστή μας κυρία, που είχε
συνηθίσει να μην της χαλάνε χατίρι τ’ αγοράκια κάθε ηλικίας,
με τράβαγε απ’ το χέρι (τραβάτε με κι ας κλαίω, που λέμε),
«έλα Γρηγοράκη, μη ντρέπεσαι, έλα να σε συστήσω στον γιατρό, τ’ αγαπάει πολύ τα παιδάκια ο γιατρός». Γιατρός; Δεν
έμοιαζε καθόλου με γιατρό. Είχα σαν όλους τους πιτσιρικάδες
άλλη εικόνα σχηματίσει για τους γιατρούς. «Γρηγόρη, να σου
συστήσω τον Γρηγόρη», είπε η ευειδής κυρία, συστήνοντάς με
στον Λαμπράκη. Μου έδωσε το χέρι του χαμογελώντας. Μεγάλο, δυνατό, ζεστό χέρι.
- Κι εσύ Γρηγόρης, λοιπόν. Είμαστε λίγοι. Ξέρεις κάναν άλλον;
- Ξέρω τον Γρηγόρη Μπιθικώτση. Η μαμά μου έχει πολλούς δίσκους. Μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια του.
- Κι εμένα μ’ αρέσει πολύ ο Μπιθικώτσης. Με το διάβασμα πως
τα πας;
- Διαβάζω λίγο την εφημερίδα του μπαμπά.
Γέλασε, δηλαδή ξεκαρδίστηκε.
- Ωχ, από τώρα εφημερίδα; Καήκαμε.
Κρατούσα την εφημερίδα με τους πηχιαίους τίτλους της δολοφονίας του. Την άφησα πάνω στο γραφείο του πατέρα μου.
- Μπαμπά γιατί τον σκότωσαν;
- Δεν θα καταλάβεις τώρα Γρηγόρη. Να μεγαλώσεις λίγο
ακόμα κι έχεις τον λόγο μου, θα σου εξηγήσω.
- Πες μου, σε παρακαλώ, πες μου. Ήταν καλός άνθρωπος, γιατί
τον σκότωσαν;
- Είναι σαν να με ρωτάς γιατί σκότωσαν τον Χριστό. Τον Χριστό τον σκότωσαν επειδή έλεγε την αλήθεια. Ε, γι’ αυτό σκότωσαν και τον Λαμπράκη.
- Όποιον λέει την αλήθεια τον σκοτώνουν;
- Άμα τον φοβηθούν πολύ, ναι, τον σκοτώνουν. Πήγαινε τώρα,
έχω δουλειά.
Φύλαξα την εφημερίδα και τον ξαναρώτησα μετά από οκτώ
χρόνια. Στης χούντας τα χρόνια. «Γιατί σκότωσαν τον Λαμπράκη; Τώρα θα μου πεις».
Μου είπε. Μετά την μεταπολίτευση διάβασα σε βιβλία κι εφημερίδες γιά τους αγώνες του Γρηγόρη Λαμπράκη, γιά το ήθος
και τη λεβεντιά του, γιά τη δολοφονία του, γιά τους καθοδηγητές, τους δράστες και τον ηρωϊκό ανακριτή Χρήστο Σαρτζετάκη, μετέπειτα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Μίλησα με συναγωνιστές του και μ’ έναν Σαλονικιό, στενό
φίλο του Τζίμη του Τίγρη, του παλληκαριού που ξυλοφόρτωσε
και συνέλαβε τους φονιάδες Γκοτζαμάνη κι Εμμανουηλίδη. Κι
έρχονται σήμερα κάτι κοψομεσιασμένα δουλικά των τραπεζών
να δηλώνουν «αριστεροί» και να πιάνουν τον Γρηγόρη Λαμπράκη στο στόμα τους, χωρίς να τό ‘χουν πρώτα ξεπλύνει με
ακουαφόρτε. Άντε χωθείτε στα λαγούμια σας αρουραίοι. Αν
ζούσε ο Άρης Βελουχιώτης θα σας είχε εκτελέσει. Κάτι
...«αγωνιστές» σαν εσάς οδήγησαν τους φονιάδες του στο
κρησφύγετό του.
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ΕΒΔΟΜΗ

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

κοινωνική εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους τα τελευταία χρόνια δείχνει να έχει πάρει την “κάτω
βόλτα”. Ανθρώπινα δικαιώματα, εργατικά, θέματα ισότητας, φυλετικές διακρίσεις και πολλά άλλα μείζονα
θέματα για την ομαλή συμβίωση στον πλανήτη που
μας φιλοξενεί, όχι μόνο δεν διορθώνονται, αλλά μας
θυμίζουν σκοτεινές εποχές της ανθρωπότητας, τότε
που έλειπε η γνώση και η σοφία από τον λαό.

Η

Πώς εξηγείται αυτή η οπισθοδρομικότητα σε ανθρώπινα ζητήματα; Γιατί υπάρχει διάχυτος ο φόβος; Ο
φόβος σε βάζει σε άμυνα, αλλά και σε επίθεση. Και το
φόβο τον φέρνει η άγνοια...
Μήπως και τώρα απουσιάζει η γνώση, τεχνηέντως;

Και παγώσαμε το χειμώνα, χωρίς πετρέλαιο
και δεν εισέπραξε η εσωτερική τρόικα
Με τις μειώσεις, των μισθών, τις αυξήσεις των φόρων και την κατακόρυφη άνοδο της τιμής του
πετρελαίου, τα νοικοκυριά που συνέχισαν να ζεσταίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο, ήταν ελάχιστα το
χειμώνα που μας πέρασε. Έχοντας
και τη “βοήθεια” του καιρού, ενός
γλυκού χειμώνα, χωρίς τσουχτερά
κρύα (στην Αθήνα τουλάχιστον), η
μείωση στην κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης έφτασε σε ποσοστό 68,7%, στο πεντάμηνο
Οκτωβρίου
2012-Φεβρουαρίου
2013 όπως έδειξαν τα στοιχεία του
Υπουργείου Οικονομικών που δια-

βιβάστηκαν στη Βουλή. Τζάκια,
ηλεκτρικά καλοριφέρ, υπέρυθρη
θέρμανση, πέλετ και άλλες πολλές
νέες μορφές θέρμανσης ζέσταναν
τα ελληνικά σπίτια.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Μπερλουσκόνι, 71 χρονών, η γκόμενα του 18. Bill Gates 52 χρονών, η
γκόμενα του 24. Madonna 52 χρονών,
ο γκόμενος της 21. Μην ανησυχείτε
αν δεν έχετε βρει την αγάπη σας,
μπορεί να μην έχει ακόμη γεννηθεί....!
4 Το ιντερνετ θελει συντονισμο. Οταν
δε σηκωνεις το κινητο γιατι υποτιθεται
οτι κοιμασαι, ΔΕΝ ποσταρεις τραγουδι
στο facebook μετα απο 5’.

4 Μου είπαν: "ξεκινά να τρέχεις για
να χάσεις κιλά"... Εχω φάει τρεις κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και δεν
εχω χάσει γραμμάριο.....!!!!!!
4 Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να βρεις
γκόμενα, πρέπει να έχει και την ίδια
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.
4 Αφρικανικός αέρας, κινέζικες επενδύσεις, γερμανική κυβέρνηση, βουλγάρικοι μισθοί .... Live your Myth in
Greece.

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στα
στοιχεία που αποτυπώνονται στις
αναλώσεις στην περίοδο από
Οκτώβριο έως και Φεβρουάριο για
τα έτη 2011-2012 και 2012-2013,
οι αναλώσεις έχουν ως εξής:
• τον Οκτώβριο του 2011 ανήλθαν
σε 307.218.000 λίτρα και τον Οκτώβριο του 2012 σε 36.265.000 λίτρα
(μεταβολή -88,2%).
• Το Νοέμβριο του 2011 οι αναλώσεις ανήλθαν σε 406.048.000 λίτρα
και το Νοέμβριο του 2012 σε
95.152.000 λίτρα (μεταβολή -76,6%)
• Τον Δεκέμβριο του 2011 οι αναλώσεις ήταν 502.090.000 λίτρα και το
Δεκέμβριο
του
2012
ήταν
232.908.000 λίτρα (μεταβολή 53,6%)
• Τον Ιανουάριο του 2012 οι αναλώσεις ήταν 618.443.000 λίτρα και τον
Ιανουάριο του 2013 ήταν 171.392.000
λίτρα (μεταβολή -67,1%)
• Το Φεβρουάριο του 2012 οι αναλώσεις ήταν 524.766.000 λίτρα και το Φεβρουάριο του 2013 ήταν 171.392.000
λίτρα (μεταβολή -67,3%).
Συνολικά το πεντάμηνο της περιόδου

2011-2012, οι αναλώσεις είχαν
ανέλθει σε 1.833.800.000 λίτρα και
το πεντάμηνο της περιόδου 20122013 ανήλθαν μόλις σε 567.634.000
λίτρα (μεταβολή -68,7%).

Οικολογικές μπαλίτσες
πλυντηρίου, τέλος!
Μετά τις πολλαπλές διαφημίσεις για τις λεγόμενες
μπάλες πλυντηρίου που θα αντικαθιστούσαν τα απορρυπαντικά η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Γ.Γ.Κ.)
μετά από έρευνά των αρμόδιων υπηρεσιών της, επέβαλε πρόστιμα περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
του Ν.22521/94, ύψους 178.500,00 ευρώ.
Σύμφωνα με
την Γενική
Γραμματεία
Καταναλωτή,
οι
εταιρίες
χρησιμοποίησαν ισχυρισμούς που
αφορούσαν στην οικολογική, αντιμικροβιακή, απορρυπαντική και καθαριστική δράση τους καθώς και
την μη παρουσία χημικών σε αυτά κλπ, χωρίς ωστόσο
να προσκομιστούν στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ. αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ακρίβεια των
ισχυρισμών αυτών, κάτι που θεωρήθηκε παραπλανητικό για τον καταναλωτή ως προς τη φύση, τα οφέλη,
τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση τους,
τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιμών ή ελέγχων
του προϊόντος, τις προδιαγραφές και τα διακριτικά
τους γνωρίσματα.
Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προέβη
σε απόσυρση των προϊόντων δύο εταιρειών παρ’ όλο
που δεν προέκυπταν λόγοι ανησυχίας για το καταναλωτικό κοινό, για την αποφυγή οιασδήποτε άσκοπης ραδιολογικής επιβάρυνσης ατόμων και
περιβάλλοντος.
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επιστολές - σχόλια...
Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Λαυρίου, Σταύρος Παπασταυρόπουλος, απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τον Αθανάσιο Μαρτίνο, για την βοήθειά του
στην κτιριακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Λαυρίου. Η αναβάθμιση αυτή
έδωσε τη δυνατότητα να διπλασιαστεί η έκταση των επειγόντων περιστατικών,
κάτι που το είχε πολύ μεγάλη ανάγκη το Κέντρο Υγείας και λόγω του πληθυσμού
που πυκνώνει χρόνο με το χρόνο στο Λαύριο, αλλά και λόγω της αυξημένης κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το δημοσιεύουμε:
κ. Μαρτίνε
Ως ιατρός-ΕΣΥ, ως Δντής του ΚΥ Λαυρίου, αλλά και ως “ενεργός πολίτης”
της Λαυρεωτικής, σας απευθύνω ένα
θερμότατο ευχαριστώ για την συμβολή
σας στην κτιριακή αναβάθμιση του ΚΥ,
η οποία σκοπό έχει και την αναβάθμιση
των παρεχομένων προς τους πολίτες
υπηρεσιών του, και την εναρμόνιση της
λειτουργίας του με τα νέα δεδομένα
που δημιουργούνται στον χώρο της
υγείας στην περιοχή μας.
Το έργο που με την ευγενή χορηγία
σας υλοποιήθηκε, έδωσε την δυνατότητα στα ιατρεία των επειγόντων περιστατικών να διπλασιαστούν σε
έκταση, να αποκτήσουν δεύτερη είσοδο, και με δεδομένη την ενίσχυσή
του ΚΥ από την 1η Υγειονομική Περιφέρεια με δύο ειδικευμένους ιατρούς
επί πλέον των υπηρετούντων και με 46 ειδικευόμενους ανά δεκάμηνο, να
λειτουργούν δύο εξεταστικές κλίνες
ταυτόχρονα, ώστε να αποφεύγεται η
μεγάλη αναμονή και η πολύωρη ταλαιπωρία των ασθενών, και τέλος να διατίθενται σε ετοιμότητα επί 24ώρου

βάσεως, δύο κλίνες βραχείας νοσηλείας ασθενών.
Επίσης ο χώρος του χειρουργείου που
ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή στα
οργανογράμματα των ΚΥ δεν προβλέπεται θέση χειρουργού, διαμορφώθηκε
σε χώρο σύγχρονου γυναικολογικού
ιατρείου, που θα παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στις γυναίκες της περιοχής μας ( test- pap).
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να σας
ενημερώσω ότι το ΚΥ Λαυρίου, μικρό
σε μέγεθος μεν, αλλά μεγάλο σε διαχρονική προσφορά δε, έχοντας ήδη
διαγράψει μια μεγάλη πορεία στον
χρόνο, υπηρέτησε και συνεχίζει να
υπηρετεί με συνέπεια και με τον πλέον
εναργέστερο τρόπο, την πρωτοβάθμια
φροντίδα της υγείας των κατοίκων της
Λαυρεωτικής, και των περιστασιακών
επισκεπτών της, αν λάβει κανείς υπ’
όψη ότι ο πληθυσμός της περιοχής
υπερδιπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς
μήνες. Ως εκ τούτου το Κ Υ Λαυρίου,
χρήζει και της τελευταίας ικμάδας του
ενδιαφέροντος και της αγάπης όλων
μας.

Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΟΓΙΣΤΑ
ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Μια πράξη που χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα της
«συμφοράς» της Ελλάδας
και της Κύπρου, σήμερα και
επερχόμενα, με συντελεστές την «βρωμιά» του δανεισμού.
«Βρωμιά» είναι η δυσοσμία
από κατάλοιπα αποβλήτων
και ό,τι άλλο, μη ανεκτά
στις αισθήσεις μας, όπως
όσφρηση, αφή, όραση και
που ωστόσο εμείς δημιουργούμε, κάτω από την επήρεια της αρρωστημένης
αλαζονείας, του εγωκεντρισμού μας, αποκλειστική
απόρροια του άκρατου και
αλόγιστου υπερδανεισμού
μας, στην προσπάθεια καταφυγής στην πρόσκαιρη

ευμάρεια.
«Δανεισμός» είναι το ξένο
χρήμα, που αποτελεί την
δύναμη που επιζητούμε
απεγνωσμένα, για να καλύψουμε την καταφανέστατα
ενοχλητική και αβάσταχτη
επίγνωση της ανεπαρκέστατης προσωπικότητάς
μας, αναζητούντες την διέξοδο που παρέχει αυτή η
δύναμη του χρήματος, που
επειδή ακριβώς είναι ξένο,
δεν εμπεριέχει την αξία
του κόπου απόκτησής του
και κατά συνέπεια αποστερείται και από το μέτρο της
αλόγιστης κατασπατάλησής του.
Αυτή είναι συνοπτικότατα,
η βασική αιτία της κατα-

στροφής,
οικογενειών
στην προσωπικά-ατομική
τους υπόσταση και δυστυχώς αμετανόητα αισθάνονται ότι όλοι τους φταίνε για
την κατάντια τους, εκτός
από το «αρρωστημένο»
τους εγώ.
Συμβουλευτικά: Ας έχουν
λοιπόν οι πλείστοι εξ’
αυτών περισσότερη και ειλικρινέστερη αυτογνωσία
και λιγότερη εσκεμμένη
υποκρισία, όπως θα συνιστούσε για την ψυχολογική
τους αποθεραπεία και ο
Κάρλ Γιούνγκ (Ψυχαναλυτής και μαθητής του Σίγκμουντ Φρόϋντ).
Νίκος Θωκταρίδης

Μόνο η ψυχρή γλώσσα των αριθμών με
την μοναδική δύναμη που διαθέτει, μπορεί να εκφράσει με απόλυτο τρόπο, το
μέγεθος της διαχρονικής προσφοράς
του. Κατ’ έτος αντιμετωπίζει 15.000 περίπου περιστατικά όλων μορφών
( παθολογικά, χειρουργικά, καρδιολογικά, τροχαία, εργατικά ατυχήματα, γυναικολογικά), και στον αριθμό αυτό
πρέπει να προστεθούν 18.000 περίπου
ιατρικές επισκέψεις στα τακτικά ιατρεία
του κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού. Οι εργαστηριακές και παρακλινικές
εξετάσεις δε που υλοποιούνται ετησίως
ξεπερνούν τις 40.000.
Και βεβαίως όλα αυτά σε ένα ΚΥ, στο
οποίο αφ’ ενός ο αριθμός του ιατρικού
προσωπικού υπολείπεται του αριθμού
των οργανικών θέσεων που προβλέπει
το οργανόγραμμα λειτουργίας του, και
αφ’ ετέρου λόγω ηλικίας αλλά και της
φύσεως του λειτουργήματος, έχει ξεπεράσει ήδη προ πολλού τα όρια των
σωματικών αλλά κι των ψυχικών αντοχών του.
Όμως, η υψηλού επιστημονικού επιπέδου κατάρτιση των υπηρετούντων στο
ΚΥ ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, η διάθεσή τους που πολλές φορές
ξεπερνά την έννοια του υπηρεσιακού
καθήκοντος, και η ζεστή ανθρώπινη
επαφή που στ σύνολό του το ΚΥ αποπνέει, έχουν κάνει όσους ζήτησαν την
φροντίδα του, να το αγκαλιάσουν και
να αναγνωρίσουν την ανάγκη της συνεχούς και απρόσκοπτης παρουσίας
του στην περιοχή μας.

κ. Μαρτίνε
Μετά απ’ αυτή την μικρή αλλά εμπεριστατωμένη αναφορά στην λειτουργία
του ΚΥ Λαυρίου, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η προσφορά σας, δεν συμβάλλει μόνο στην αναβάθμιση των
υπηρεσιών του, αλλά συμβάλλει κυρίως
σε κάτι που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία μας, αλλά και τόσο πολύ στερείται.
Συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, της
οποίας ο συνεκτικός ιστός διαρρηγνύεται στην πατρίδα μας, μετά τα γεγονότα των τελευταίων ετών στα οποία
δεν έχει νόημα να αναφερθώ, γιατί μας
αγγίζουν όλους μας με οδυνηρό τρόπο.
Γι’ αυτό αξίζουν συγχαρητήρια για το
παράδειγμά σας, το οποίο οφείλουν να
το ακολουθήσουν και άλλοι επιφανείς
πολίτες , σε όποιον επιχειρηματικό
τομέα κι’ αν δραστηριοποιούνται.
Η λέξη ευχαριστώ ίσως είναι ελάχιστη
απάντηση στην συμπεριφορά σας,
τόσο έναντι του ΚΥ, όσο και συνολικά
έναντι της τοπική κοινωνίας της Λαυρεωτικής, την οποία έμπρακτα υποστηρίζετε τα τελευταία χρόνια. Είμαι όμως
βέβαιος, ότι εσείς γεύεστε την υπέρτατη ικανοποίηση, όχι μόνο από το δικό
μας ευχαριστώ, αλλά από τον διάλογο
που έχετε με την συνείδησή σας.
Ο Θεός πάντα να ευλογεί το έργο σας,
και να σας χαρίζει υγεία.
Με εκτίμηση
Παπασταυρόπουλος Σταύρος
Δντης ΚΥ Λαυρίου

Ανύπαρκτη αστυνομία, κλεισμένα
πεζοδρόμια στην πλατεία Βούλας
Από τους αναγνώστες Παν. Δαγκλή και Θαν. Παπαδημητρίου, ελάβαμε την παρακάτω
επιστολή, η οποία απευθύνεται προς το Δήμο 3Β, όπου περιγράφουν μια ζοφερή κατάσταση στην πλατεία της Βούλας. Κλεισμένα πεζοδρόμια, διπλο-παρκαρισμένα και και...
Αλλά ας αφήσουμε τους ίδιους να μας τα περιγράψουν:

«Κύριο Δήμαρχο, κυρίους Αντιδημάρχους
κυρίες - κύριοι
Είμαστε κάτοικοι του κέντρου και ζούμε καθημερινά την αθλιότητα και το κατάντημα της
κάποτε όμορφης πόλης μας.
Εφτασε σε σημείο να μη μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας από την αναρχία, τα παρκαρίσματα στα πεζοδρόμια και τις παραβιάσεις.
Ανύπαρκτη αστυνομία (κι όμως την πληρώνουμε), έμειναν οι απαγορεύσεις πινακίδες
του άτυχου Κασιδόκωστα. Δεν τις ξηλώνετε τουλάχιστον για να μην ξευτελιζόσαστε!
Τώρα τελευταία κλείσατε και τα πεζοδρόμια με καινούργια τραπέζια και καρέκλες.
Μάνες με καροτσάκια δεν μπορούν πια να κυκλοφορήσουν στο κέντρο και στις παρόδους του.
Σας καλούμε να κάνετε έναν απολογισμό του έργου σας(;) για την πόλη μας και ειδικά
για το τί έχετε κάνει για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των δημοτών σας.
Μία είναι η προσδοκία των κατοίκων αυτής της πόλης.
Ο, ευτυχώς σχετικά σύντομος, αναμενόμενος πολιτικός θάνατός σας».
Παν. Δαγκλής - Θαν. Παπαδημητρίου
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10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ξεσήκωσαν τους θεατές, που
κατέκλυσαν το ανοιχτό θέατρο Σάρας, στο Μαρκόπουλο,
οι χοροί των μαθητών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων
της
Ανατολικής
Αττικής, στα πλαίσια του
10ου Φεστιβάλ Χορού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής
Αττικής, με χορηγό την Περιφερειακή ενότητα Ανατ. Αττικής και τη συνεργασία του
Δήμου Μαρκοπούλου, στις 24
Μαΐου.
Την εκδήλωση άνοιξε, με χασαποσέρβικο το 3ο Νηπιαγωγείο
Μαρκοπούλου,
σε
διδασκαλία της Αφροδίτης

Κόλια. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκοπούλου, με ηπειρώτικους
χορούς
σε
διδασκαλία των Σωτήρη Νικολάου και Δήμητρας Χασόγια
και το 2ου Δημοτικο Σχολείο
Πόρτο Ράφτη, με χορούς του
ανατολικού Αιγαίου, σε διδασκαλία της Ελευθερίας Νικολαϊδου.
Κανείς από τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους, που
είχαν κατακλύσει το χώρο
του θεάτρου από νωρίς, δεν
κατάφερε να μείνει ασυγκίνητος, από τα 48 είδη χορών
από 13 περιοχές της Ελλάδας, με κυρίαρχους τους παραδοσιακούς,
αλλά
και

Αριστερά ο περιφερειακός σύμβουλος Δημ. Μπαρούτας, ο Δήμαρχος Σωτ.
Μεθενίτης, η αντιδήμαρχος Μ. Κιμπιζή, η Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Κισκήρα

μοντέρνους, που παρουσίασαν οι λιλιπούτιοι χορευτές,
από τριάντα και πλέον νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία,
ενδεικτικά, με συμμετοχές
από Κρυονέρι, Αυλώνα, Μαραθώνα,
Βαρυμπόμπη,
Σκάλα Ωρωπού, Θρακομακεδόνες και Ψυχικό.
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 24 Μαΐου το 10ο
Φεστιβάλ Χορού Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Ανατολικής Αττικής
στο ανοικτό θέατρο του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Πάνω από 700 μικροί
μαθητές της περιοχής μας
παρουσίασαν, με την καθοδήγηση των δασκάλων τους,
παραδοσιακούς χορούς από
όλη την Ελλάδα χαρίζοντας
στους θεατές ένα πολύ
όμορφο θέαμα. Η Περιφέρεια
Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής, για άλλη
μια χρονιά, συνέδραμε οικονομικά για την υλοποίηση του
Φεστιβάλ Χορού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ.
Αττικής.
Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατ.

Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα,
κατά το χαιρετισμό της ανέφερε, «τη δεδομένη στήριξη
της Περιφέρειας σε τέτοιες
συλλογικές προσπάθειες πολιτιστικών εκδηλώσεων που
αποτελούν τον κρίκο εκείνο
που μας δένει γερά με τις
ρίζες και την παραδόση μας.
Ειδικά στην Ανατολική Αττική, με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει,
αυτές οι εκδηλώσεις αποκτούν ξεχωριστό νόημα».
Η Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής Βασιλική Ξυθάλη, στο χαιρετισμό
της, ευχαρίστησε ιδιαίτερα
την Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής καθώς και
τον Περιφερειακό Σύμβουλο
Δημοσθένη Μπαρούτα για
την έμπρακτη υποστήριξη
τους στο θεσμό του ετήσιου

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βούλας που συμμετείχαν σε πολιτιστικά προγράμματα του σχολείου την τρέχουσα σχολική χρονιά ταξίδεψαν, μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους (Κασκαντάμη Μαρία -Διευθύντρια του σχολείου, Καλογερόπουλο Νικόλαο, Βλάχου Μαρίνα, Καλαμάρα Γεωργία και Τζίτρου Ευαγγελία) στην Ιταλία! Επισκέφθηκαν τη Φλωρεντία, το Μιλάνο και τη λίμνη Κόμο και είχαν την
ευκαιρία να προσεγγίσουν βιωματικά όσα είχαν μελετήσει και συζητήσει όλοι μαζί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Οπως είπαν ήταν ένα ταξίδι με δυνατές εμπειρίες, πλούσιες γνώσεις και ανεξίτηλες αναμνήσεις!

μαθητικού φεστιβάλ χορού
της Ανατολικής Αττικής, προσφέροντας τους και ένα αναμνηστικό δώρο.
Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης
Ι. Μεθενίτης, ευχαρίστησε
τους συνδιοργανωτές και ιδιαίτερα τη Δ/ντρια Β. Ξυθάλη,
για την πρωτοβουλία της εκδήλωσης και δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφανος, που ο

Δήμος Μαρκοπούλου, είχε
την τιμή, να φιλοξενήσει το
10ο Φεστιβάλ Χορού, και
συγκέντρωσε στον ίδιο χώρο,
τόσα χαρούμενα παιδικά προσωπάκια, δίνοντας φως και
ελπίδα στη δύσκολη εποχή
μας. Κάλεσε δε το κοινό και
στις υπόλοιπες εκδηλώσεις,
στη «Γιορτής Νέων» του
Δήμου Μαρκοπούλου που συνεχίζονται μέχρι 10 Ιουνίου.

Πολιτιστικές Διαδρομές στο Σαρωνικό

Ξενάγηση στον Βυζαντινό
ναό των Ταξιαρχών
Ο Δήμος Σαρωνικού, στο Πλαίσιο των Πράσινων Πολιτιστικών Διαδρομών που υλοποιεί η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Γενικής
Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχή χρονιά, εκδήλωση την
Κυριακή 26 Μαΐου με ξενάγηση στον Βυζαντινό ναό των Ταξιαρχών στα Καλύβια. Οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν, είχαν
την ευκαιρία να επισκεφθούν και να περιηγηθούν στο μνημείο με τη βοήθεια της αρχαιολόγου και διευθύντριας της 1ης
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ελένης Γκίνη – Τσοφοπούλου, της αρχαιολόγου της 1ης ΕΒΑ Δήμητρας Πέτρου και
του αρχιτέκτονα και προέδρου της Εταιρείας Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής κου Νίκου Παπαγιαννάκου.

Ο ναός των Ταξιαρχών είναι ένα σπουδαίο μνημείο του 9ου μ.Χ.
αιώνα με οικοδομικές φάσεις παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και
μεταβυζαντινής εποχής και αξιόλογο ζωγραφικό και γλυπτικό διάκοσμο. Οι περίτεχνες τοιχογραφίες που κοσμούν τον ναό, μαρτυρούν την ιστορικότητα της μονής. Επιβλητική είναι η
τοιχογραφία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ύψους 2x3 μέτρων.
Ιδιαίτερο είναι το κτιστό τέμπλο του με τα εντοιχισμένα παλαιοχριστιανικά γλυπτά, καθώς και το δίδυμο προσκυνητάρι μπροστά στο βόρειο τμήμα του, το οποίο αποτελείται από δύο
μονόλιθους, ραβδωτούς κορμούς κιόνων με διακοσμημένα κιονόκρανα, με φύλλα καλάμου και άκανθας. Το τέμπλο αυτό, έχει
χρονολογηθεί από τον Ορλάνδο στους βυζαντινούς χρόνους.
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Παραμύθια, θέατρο, χορός και εικαστικά στην Παλλήνη
Το Οινοποιείο Πέτρου στην Παλλήνη πλημμύρισε από
τις χαρούμενες φωνές της Διασχολικής ομάδας του θεατρικού εργαστηρίου Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης και
όσων παρευρέθηκαν για να παρακολουθήσουν την φετινή παράσταση στα πλαίσια της «Πολιτιστικής Άνοιξης»
του Δήμου Παλλήνης, ως εκδήλωση λήξης της φετινής
χρονιάς, το Σάββατο 25 Μαΐου.
Η ομάδα αποτελείται από παιδιά Δημοτικών Σχολείων
του Δήμου, που μέσα από την θεατρική αγωγή μαθαίνουν να εκφράζονται και μεγαλώνουν κοινωνικά και
πνευματικά.
Η παράσταση με τίτλο «Μάθημα Ανάθεμα», με κείμενα
του Βασίλη Αναστασιάδη και σκηνοθεσία της δασκάλας
τους Νίκης Ζαρμποζάνη, χτίστηκε ομαδικά πάνω στις
ανησυχίες και αναζητήσεις των παιδιών και τις κοινωνικές και οικογενειακές πιέσεις που δέχονται σχετικά με
την απόδοσή τους στο σχολείο, δίνοντάς τους ευκαιρία

βύθι» από το πρώτο τμήμα ενηλίκων των θεατρικών εργαστηρίων Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης. Σε μία προσπάθεια να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν οι μικροί
τον χαμένο κόσμο του παραμυθιού που αντικαταστάθηκε από την τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια,
η ομάδα αυτή, με την καθοδήγηση της Νίκης Ζαρμποζάνη, ξαναζωντανεύει το παραμύθι και τα πάντα επίκαιρα μηνύματά του. Μια σειρά παραμυθιών που στη
συνέχεια θα ξεκινήσει για μια περιοδεία σε ευαγή ιδρύματα.

Εγκαίνια Εικαστικών Εργαστηρίων
Οι εκδηλώσεις της «Πολιτιστικής Άνοιξης» θα συνεχιστούν το Σάββατο 1 Ιουνίου στις 20:00 με τα εγκαίνια των Εικαστικών Εργαστηρίων στο Κ.Ε.Ε.Τ.
Την ίδια ημέρα και ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεί η
Εκδήλωση: «Χορεύοντας για το διαμάντι» από τα
Τμήματα Μοντέρνων Χορών Δημοτικής Ενότητας
Παλλήνης.

Tην Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η 19η Χορευτική
Συνάντηση του Δήμου Παλλήνης στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Παλλήνης από τα τμήματα παραδοσιακών
χορών Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.

Oι “Γιατροί του Κόσμου”
στο Κίτσι
Οι Γιατροί του κόσμου” βρέθηκαν εθελοντικά, στο
Πολιτιστικό Κέντρο, στο Κίτσι Κορωπίου, στις 29
Μαΐου, όπου έγιναν διάφορες εξετάσεις σε κατοίκους της περιοχής, από παιδίατρο- παθολόγο–γυναικόλογο-ορθοπεδικό.
να περάσουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, μέσα
από τη θεατρική έκφραση, το δικό τους μήνυμα.
Την Κυριακή 26/5 δόθηκε η θεατρική εκδήλωση αποτελούμενη από τη σειρά παραμυθιών «Το Κουκί και το Ρε-

"Βαδίζω στα χνάρια των προγόνων μας....
Γνωρίζω τον υγρότοπο Βαλανάρη...."
Μια πρωτότυπη περιήγηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
26 Μαϊου στην περιοχή Πικερμίου ξεκινώντας από το
Ντράφι και καταλήγοντας στο Πικέρμι από το Ελληνικό
Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού. Τρεις 3 ώρες περιήγηση
μέσα στη φύση γνωρίζοντας τον αρχαίο και σύγχρονο πολιτισμό της περιοχής. Οδηγός τους σ’ αυτή την περιήγηση
ο Δημήτρης Μακρής που χάρισε μια ενδιαφέρουσα και ευχάριστη περιήγηση στον Σύλλογο Διώνη.
Στην πεζοπορία συνάντησαν μυκηναϊκές ταφές, αρχαίους
και σύγχρονους νερόμυλους,γέφυρα εκατοντάδων χρόνων,
αρχαίο αγωγό ύδρευσης και φρεάτια, κίονες αρχαίου ναού
και δίπλα βυζαντινού ναού, αρχαία ερείπια κτισμάτων.
Τέλος έφτασαν στην Πικερμίδα, στο σημείο όπου βρέθηκαν
πάνω από 40 είδη οστών ζώων ηλικίας 6.5 εκατομμυρίων
ετών. Λίγοι τα γνωρίζουν αν και μένουν στην περιοχή ...
Ο Δημήτρης Μακρής γεννήθηκε στη Ραφήνα και μετά το
6τάξιο Γυμνάσιο, τελείωσε σχολή Εργοδηγών Ηλεκτρονικών, (Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ.) και Στρατιωτική Σχολή Σωματικής Αγωγής. Εδώ και 40 χρόνια ασχολείται με την ιστορία των
λιγνιτωρυχίων/λιγνιτωρύχων της Διασταύρωσης Ραφήνας,
έχει καταγράψει ιστορικά γεγονότα, λαογραφικά στοιχεία

Την πρωτοβουλία της οργάνωσης είχε ο Δήμαρχος
Δημ. Κιούσης και ο Αντιδήμαρχος Μαν. Γρινιεζάκης.

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!
συγκεντρώνοντας φωτογραφικό και άλλο υλικό (έπιπλα, οικιακά σκεύη, εργαλεία, κεντήματα κ.ά) ομιλίες και παρουσίαση εκθέσεων λαογραφικού υλικού αλλά και περιηγήσεις
για να κάνει γνωστά τα ευρήματα σε όσους ενδιαφέρον.
Αν ενδιαφέρεστε για μια μικρή εξόρμηση επικοινωνήστε με
το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού www.ektp.gr
τηλ. 2106020026 το οποίο αναλαμβάνει την διοργάνωση.

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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Νεκτάριος Καλαντζής

Καταιγισμός ερωτήσεων στο
Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης
O αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Παλλήνης
Νεκτάριος Καλαντζής, στη
συνεδρίαση που διεξήχθη στις
22/5, κατέθεσε μια σειρά ερωτήσεων προ ημερησίας για
φλέγοντα ζητήματα του
Δήμου, όπως:
― Τι τελικά συμβαίνει με το
ταμείο του δήμου και τις καταγγελίες - ψιθύρους που
υπάρχουν για υπεξαίρεση
χρημάτων; Εχει ολοκληρωθεί
η ΕΔΕ για το θέμα, γιατί πρέπει να αποδοθούν ευθύνες.
Ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος
απάντησε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα στο ταμείο που
αγγίζει τα όρια της κατάχρησης και ότι σύντομα θα υπάρχει εξέλιξη πάνω σ’ αυτό.
― Για τη μη λειτουργία του
συστήματος ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WI-FI)
σε κεντρικά σημεία του
δήμου, όπως η κεντρική πλατεία Γέρακα, το δημαρχείο και
τα αθλητικά κέντρα, μίλησε
επίσης ο Ν. Καλαντζής, σημειώνοντας ότι έχουν δαπανηθεί
αρκετά χρήματα γι’ αυτή την
εγκατάσταση.
― Για το κόστος της πολιτιστικής άνοιξης και γιατί σε

αυτή δε συμμετέχουν οι θεατρικές ομάδες της Ανθούσας,
της Κάντζας και του Γέρακα;
― για την κακή κατάσταση
που παρουσιάζει το πάρκο της
Κάντζας και οι κοινόχρηστοι
χώροι στον Αγ. Νικόλαο

Μία ώρα αναμονή για
5 λεπτά διαδρομή!
― για το μεγάλο πρόβλημα
της εσωτερικής συγκοινωνίας που υπάρχει στον Αγ. Νι-

― για την ανακατασκευή του
παλαιού δημαρχείου Παλλήνης, προκειμένου να στεγάζονταν εκεί υπηρεσίες που
σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες σε διαφορετικά κτίρια της
πόλης, αλλά σχετίζεται και με
την ανάπλαση του ιστορικού
κέντρου της πόλης της Παλλήνης γενικότερα.
Στο θέμα αυτό ο δήμαρχος
εξήγησε ότι έχουν βρεθεί αρχαία στο σημείο και το έργο
παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες στη συνέχισή του.

Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ε.ΠΑ.Μ
“Η Δημοκρατία στην πράξη”
Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο
του ΕΠΑΜ Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου από τις 31
Μαϊου,
στο
CINE
KEΡΑΜΕΙΚΟΣ (Kεραμεικού
58 & Μαραθώνος, Στάση
ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείο ή
Ομόνοια).
Το Συνέδριο, έχει τριήμερη
διάρκεια και θα ολοκληρωθεί
την Κυριακή 2 Ιουνίου, με την
εκλογή των Οργάνων του
Μετώπου.
Στο Συνέδριο έχουν προσκληθεί πολιτικοί φορείς, εγχώρια και ξένα Κινήματα,
εκπρόσωποι πρεσβειών, προσωπικότητες κ.α.

Τί είναι και τί θέλει
το Ε.ΠΑ.Μ

κόλαο, γιατί με τις αλλαγές
και τις καταργήσεις στα δρομολόγια, οι περίοικοι περιμένουν το λεωφορείο στις
στάσεις της Λεονταρίου, για
πάνω από μία ώρα, μόνο για
να πάνε Παλλήνη!

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της εταιρίας ΑΤΤΙΚA ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 17-05-2013 και
σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας
με την επωνυμία “Αττικά Διόδια Ανώνυμη Εταιρία” και το διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.”, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Αττικής Οδού,
41,9 χλμ, στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
της Εταιρείας της 31-12-2012 (12η εταιρική χρήση: 1-1-2012
έως 31-12-2012) καθώς και των αντιστοίχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 12η εταιρική
χρήση.
3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για
τη χρήση 1/1-31/12/2013.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή κερδών.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τους τουλάχιστον
πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις
δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν να καταθέσουν
στην εταιρεία επίσης πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση
της Γενικής Συνέλευσης.
Παιανία, 17 Μαΐου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

― Για την προετοιμασία του
Δήμου στην πυρασφάλεια
λόγω του ζεστού θέρους που
έρχεται.
― ζήτησε να μάθει τι είδους
προετοιμασία έχει γίνει για τις
αιτήσεις των παιδιών στους
βρεφονηπιακούς σταθμούς,
προκειμένου να βρεθεί χρυσή
τομή στη σχέση ζήτησης-προσφοράς, που είναι πολύ σημαντικό για τους νέους
εργαζόμενους γονείς του
δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 29/5/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.21459
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΥ, ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ,
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΠΗ, κ.λπ. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΤΟΥ,
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝΚΑΠΗ, κ.λπ. Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 1) 100.889,68 € το
οποίο αφορά το Δήμο και 2)
6.988,86€ το οποίο αφορά το Ν.Π.
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”.

Οπως σημειώνουν στα έντυπά
τους, «το Ενιαίο Παλλαϊκό
Μέτωπο (ΕΠΑΜ) απηχεί την
προσπάθεια να συγκροτηθεί η
ευρύτερη δυνατή κοινωνικοπολιτική συμμαχία του ίδιου
του λαού, η οποία να υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές
ιδεολογίας και κομματικής
ταυτότητας στη βάση ορισμένων άμεσων στόχων ανατροπής
της
σημερινής
κατάστασης και ανοίγματος
του δρόμου για μια ριζικά διαφορετική πορεία του τόπου.
Το ΕΠΑΜ έχει σαν σκοπό να
πάρει πίσω ό,τι έχει στερήσει

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου
108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 21/6/2013
ημέρα Παρασκευή και από ώρα
10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι
5.044,49 € ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που θα προσφερθεί.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.spata-artemis.gr.
(Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία,
τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

από τον εργαζόμενο λαό και
τη χώρα το καθεστώς της δουλοπαροικίας του χρέους που
έχει επιβάλει η τρόικα και η
ντόπια οικονομική και πολιτική
ολιγαρχία.
Να καθίσει στο σκαμνί τους
δήμιους του ελληνικού λαού,
τους υπεύθυνους της σημερινής χρεοκοπίας και τους σύγχρονους δωσίλογους.
Να επιβάλει τη μη αναγνώριση του δημόσιου χρέους και
το σταμάτημα της πληρωμής
του εδώ και τώρα.
Να απαλλάξει τη χώρα από
τον ζουρλομανδύα του ευρώ
και με την επιστροφή σε
εθνικό νόμισμα να αποκτήσει
ο λαός τον έλεγχο της οικονομίας του.
Να εθνικοποιήσει τις κορυφές του πιστωτικού συστήματος, τις υποδομές και τους
βασικούς οικονομικούς μοχλούς της χώρας έτσι ώστε

να αντιμετωπιστεί η ύφεση
και να ανοίξει ο δρόμος για
την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου.
Να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της παγκόσμιας
οικονομίας και των διεθνών
σχέσεων με όλους τους
λαούς και όλα τα κράτη στη
βάση της πλήρους ελευθερίας των συναλλαγών και του
αμοιβαίου οφέλους, ενάντια
στη μονοπώληση της τεχνολογίας και της αγοράς από
τις πολυεθνικές, ενάντια στα
δεσμά και τους περιορισμούς
που θέτουν οι διεθνείς οργανισμοί και οι “οικονομικές
ολοκληρώσεις” των ισχυρών
και των αγορών.
Τέλος να επιβάλει την δημοκρατία με κατοχύρωση της
αυθεντικής λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της εταιρίας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22-05-2013 και σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας με
την επωνυμία “Αττική Οδός, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης
Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού” και το διακριτικό τίτλο
“ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.” καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική
Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00
π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Αττικής Οδού, 41,9 χλμ,
στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των
εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της
31-12-2012 (16η εταιρική χρήση: 1-1-2012 έως 31-12-2012) καθώς
και των αντιστοίχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 16η εταιρική χρήση.
3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη
χρήση 1/1-31/12/2013.
4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 24 ΚΝ 2190/1920, αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή κερδών και τον
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού από τα κέρδη της 16ης εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση
οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους τους τουλάχιστον πέντε (5)
ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,
στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία επίσης πέντε
(5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Παιανία, 22 Μαΐου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Ο Δήμος 3B γιατί σιωπά για την παραλία;
Δεν αρκεί μόνο να διαπιστώνουμε τη ζοφερή πραγματικότητα, αλλά πρέπει ο καθένας μας να κάνει έστω μια μικρή
προσπάθεια για το κοινό καλό.
Οι δημοτικές αρχές έχουν υποχρεώση
και πρέπει να δίνουν το παράδειγμα. Η
συνεργασία με τους φορείς, τους Συλλόγους, τους πολίτες είναι επιβεβλημένη,
αν θέλουν να πετύχουν τους στόχους
τους. Γι ‘ αυτό η στάση του Δημου στα 3Β
σχετικά με την ελεύθερη Ακτή (πρώην
κάμπινγκ) δίπλα στο ΠΙΚΠΑ της Βούλας
και η ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα δηιούργησε πολλά ερωτηματικά.

Μετάνοιωσε ο Δήμος που πρωτοστάτησε
στο άνοιγμα της συγκεκριμένης παραλίας; Μετάνοιωσε για την ομόφωνη απόφαση που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο
για ελεύθερες ακτές;
Γιατί ο Δήμος δεν ανέλαβε τις υποχρεώσεις του;
Ο Δήμος δεν είχε και έχει τον πρώτο
ρόλο σε έναν χώρο που είναι στα διοικητικά του όρια;
Γιατί ψάχνει ενόχους τώρα, όταν αυτός
όλο το διάστημα των δύο ετών σιωπά;
Είναι διατεθειμένος να κάνει αγώνα για

το παραλιακό μέτωπο;
Ο Δήμος πρέπει να ξεκαθαρίσει την θέση
του, η όποια άποψη είαι σεβαστή.
Η διγλωσσία είναι ανέντιμη πράξη, οι μικρότητες που χωρίζουν πάντοτε τους ανθρώπους στην προκειμένη περίπτωση
πρέπει να πάνε στην άκρη.
Η προσπάθεια όλων πρέπει να είναι αγώνας για να μείνει αυτό το πανέμορφο
κομμάτι ελεύθερο για όλους. Ας μην ξεχνάμε τη γνωστή ρήση «χαμένος αγώνας
είναι αυτός που δεν γίνεται».

Υ.Γ. Θέλω να ελπίζω ότι ο Δήμος θα πάει
μάρτυρας υπεράσπισης στο δικαστήριο
για τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν
μαζί του για ελεύθερες ακτές.

Σωτήρης Ελευθερίου
τ. Δημοτικός σύμβουλος τέως δήμου Βουλιαγμένης

Επαγγελματίες
Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

κοντά σας και στη
γειτονιά σας, φιλικά
και οικονομικά
Γαυρίου 2, Βάρη, τηλ.: 210 8970.897

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

Λεωφ. Αθηνάς 90 (παλιό Video-club) Boυλιαγμένη
Τηλ. 210 8965.944
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Απάτη με πλαστές άδειες εξέδιδαν υπάλληλοι στο Λιμεναρχείο Ραφήνας
Ερώτηση των βουλευτών Γιώργου Πάντζα και Θοδωρή Δρίτσα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
Με αφορμή καταγγελίες
πολιτών και δημοσιεύματα
σχετικά με την απάτη με τις
άδειες σκαφών στο Λιμεναρχείο Ραφήνας, οι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. –
Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάντζας
(Αττικής) και Θοδωρής Δρίτσας (Α΄ Πειραιά και Νησιών – Υπεύθυνος της
Επιτροπής Ελέγχου Κυβερνητικού
Έργου
του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. για θέματα Ναυτιλίας και Αιγαίου)
κατέθεσαν Ερώτηση για το
θέμα προς τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Υπενθυμίζεται ότι, στο εν
λόγω Λιμεναρχείο, μεγάλο
ποσοστό ιδιοκτητών σκαφών έχουν πέσει θύματα
απάτης υπαλλήλων που
υπηρετούσαν εκεί στο παρελθόν. Οι συγκεκριμένοι
υπάλληλοι ενώ εισέπρατταν χρήματα για μεταβιβάσεις - ανανεώσεις αδειών
αλιείας ή/και πλόων δεν
χορηγούσαν τα ανάλογα
βιβλιάρια λέγοντας ότι
αυτά είχαν τελειώσει, επικαλούμενοι την κρίση. Αντίθετα, έδιναν έγγραφα με
στρογγυλές σφραγίδες,
υπογραφές, λογότυπο του
Υπουργείου και πρωτόκολλο σε χαρτιά Α4, που
έμοιαζαν καθ’ όλα νομότυπες στους ανυποψίαστους
πολίτες και τους καλούσαν
να ξαναπεράσουν τον επόμενο μήνα. Κάθε επόμενο
μήνα τους έλεγαν ότι
ακόμα δεν έχουν τα βιβλιάρια, και ότι θα έπρεπε να
ξαναπεράσουν τον επόμενο μήνα.
Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι αυτοί έχουν απομακρυνθεί και η συγκεκριμένη
υπόθεση έχει πάρει το
δρόμο της Δικαιοσύνης.
Ωστόσο, από εκεί και πέρα,
το αρμόδιο Υπουργείο «νίπτει τας χείρας του», λέγοντας στους παραπάνω
ιδιοκτήτες, που ενώ πλήρωσαν κανονικά τα νόμιμα
ποσά, ότι τα χαρτιά τους
είναι άκυρα. Επίσης τους
καλεί να ξαναπληρώσουν
προκειμένου να εκδοθούν
οι νόμιμες άδειες ή να

διεκδικήσουν οι ίδιοι μέσω
της Δικαιοσύνης τα χρήματα από τους υπαλλή-

λους που υπάγονται στο
Υπουργείο.
Με την ερώτησή τους, οι

Βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν
από
τον
Υπουργό εάν προτίθεται να

διευθετήσει το θέμα όπως
οφείλει, εκδίδοντας τις κατάλληλες, νόμιμες και ήδη

πληρωμένες άδειες χωρίς
επιπλέον επιβάρυνση των
ιδιοκτητών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 29/5/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.21459
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΥ, ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ,
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ,
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ -ΚΑΠΗ, κ.λπ. ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:
Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΤΟΥ,
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ,
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ-ΚΑΠΗ, κ.λπ. Δήμου
Σπάτων - Αρτέμιδος, συνολικής
προϋπολογισθείσης
αξίας 1)
100.889,68 € το οποίο αφορά το
Δήμο και 2) 6.988,86€ το οποίο
αφορά το Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος “Η
ΑΡΤΕΜΙΣ”.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στο δημοτικό κατάστημα του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, Βασ.
Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα
Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού, την
21/6/2013 ημέρα Παρασκευή και
από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του
Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι
5.044,49 € ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την
ποσότητα που θα προσφερθεί.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.spata-artemis.gr.
(Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία,
τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα
περίπτερα

ή διαβάστε τη
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com
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ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο,
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά
συστήματα ταχείας εκμάθησης.
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ζητά προς ενοικίαση, για γραφεία, ενιαίο χώρο 50-60τμ. κατά προτίμηση σε 1ο
όροφο στην περιοχή.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944539542.

λασσα στη Λεωφ. Αναβύσσου.
Τηλ. 6937194268
παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παιδιά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές
ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

ΓΑΜΟΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο με θέα στη θά-

Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος
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Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, το γένος Μουζακίτη, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα και κατοικεί στην Ανω Γλυφάδα
και η ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΑΡΑΚΗ του ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
και της ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ, το γένος Τσιροζίδη, που γεννήθηκε στη Γλυφάδα και κατοικεί στην Ανω Γλυφάδα,
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη νήσο Κέα.

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Βούλα, δυάρι 59τμ.,1ου ορόφ,
ημιεπιπλωμένο, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, κάγκελα
ασφαλείας, 200μ από θάλασσα, 100μ. από πλατεία Βούλας,
διαθέσιμο από 1/6. Τηλ. επικοινωνίας 6932336022.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμα, στη
Βούλα (Πρ. Πέτρου 42
Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσεις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ) - όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ

& Τζαβέλα γωνία), 180
τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2
μπάνια, ένα WC, κήπος, γκαράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800,
6978 504490

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

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνιδα πεπειραμενη
πτυχιουχος
νοσηλευτρια αναλαμβανει κατ'οικον νοσηλεια
σε πασης φυσεως περιστατικα οπως και περιποιηση
ηληκιωμενων.
Τηλεφωνο: 6983044814.

ΖΗΤAΕΙ: Ελληνίδα
ζητάει εργασία για φύλαξη 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

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

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

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

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-38740 3

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

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

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

ΕΟΠΠΥ μόνο συνταγογράφηση

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

www.psychosynthesis.gr

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

•
•
•

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

1 ΙΟΥΝΙΟΥ

Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσεις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

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
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Ποδοσφαιρικοί αγώνες δημοτικών σχολείων «Πρίφτεια»

Οι ετήσιοι αγώνες ποδοσφαίρου Αγοριών – Κοριτσιών Δημοτικών Σχολείων Κορωπίου,
από φέτος ονομάστηκαν
«Πρίφτεια» αφιερωμένοι στη
μνήμη του Αντώνη Πρίφτη*,
με την συμπλήρωση των 100
χρόνων από τον θάνατό του.
Οι αγώνες εξελίχθηκαν από
16 έως 18 Μαΐου στο Δημοτικό γήπεδο Ποδοσφαίρου
“Αντώνης Πρίφτης” και την
έναρξη έκανε ο Αντιδήμαρχος Αθαν. Πουλάκης.
Πρωταθλήτριες ομάδες αναδείχθηκαν, στα αγόρια το
Δημοτικό σχολείο Κιτσίου
και στα κορίτσια το 1ο Δημοτικό σχολείο Κορωπίου.
Τους αγώνες διοργάνωσε ο
Δήμος Κρωπίας με το νομικό
του πρόσωπο “Σφηττός” σε
συνεργασία με τα Δημοτικά
Σχολεία του Δήμου.
Την ελλανόδικο – αγωνόδικο
ευθύνη είχαν ο Πρόεδρος
του “Σφηττός” Νικόλαος
Γιαννάκος, οι Αντιδήμαρχοι
Ανδρέας Ντούνης, Αθανάσιος Πουλάκης, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Γεώργιος Σπέλλας και ο εθελοντής Γεώργιος Γκίκας.

Ποδηλατοπορεία στο Δήμο Παλλήνης
Μεγάλος αριθμός ποδηλατών
κάθε ηλικίας παρακολούθησε
την ποδηλατοπορεία που διοργάνωσε ο Δήμος Παλλήνης σε
συνεργασία με την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή, στα πλαίσιο του εορτασμού της Ολυμπιακής Ημέρας.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος
και ο Γενικός Γραμματέας της
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Εμμανουήλ Κατσιαδάκης.
Ο Δήμαρχος τόνισε μεταξύ
άλλων ότι «ο εορτασμός είναι
μια χρυσή ευκαιρία στο πλαίσιο
του ευ αγωνίζεσθαι, να μάθουμε τις χαρές της νίκης αλλά
και τη σημασία της ήττας και
της συμμετοχής και να ανακαλύψουμε όλες τις χαρές του
αθλητισμού».
Η ποδηλατοπορεία διήνυσε
απόσταση 5 χιλιομέτρων και
κατέληξε στην Πλατεία Μακε-

δονίας της ΔΕ Γέρακα, όπου
έγινε ενημέρωση από το
Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ για της βλαβερές συνέπειες στον ανθρώπινο
οργανισμό από χρήση «συμπληρωμάτων διατροφής».

Η θέσπιση της Ολυμπιακής
Ημέρας αποφασίστηκε τον Ιανουάριο του 1948 προκειμένου
να γιορτάζεται κάθε χρόνο η
ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής επιτροπής που έγινε στο

Παρίσι το 1894. Η Ελλάδα ήταν
μεταξύ των κρατών που μερικούς μήνες αργότερα στις 23
Ιουνίου 1948 διοργάνωσαν τελετές που αποδεικνύουν ότι
πάντοτε η χώρα μας πρωτοστατεί στην καθιέρωση στην

ανάπτυξη και στην προώθηση
του Ολυμπιακού Κινήματος.
Ο Δήμος έχει έντονη δράση
στο μαζικό αθλητισμό, δημιουργώντας προγράμματα καθ’
όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Διαιτητές των αγώνων ήταν
οι δημότες Σωτήριος Παπαδημόπουλος (Προπονητής
ΟΥΕΦΑ Β΄) και Γεώργιος
Τσώλης (Πρώην διαιτητής
ποδοσφαίρου ΕΠΣΑΝΑ), οι
οποίοι προσφέρθηκαν εθελοντικά.Το Ιατρικό team
αποτελούσαν οι ιατροί

όνομα με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 ετών από
το θάνατο του μεγάλου Κορωπιώτη αθλητή». Αυτή η
απόφαση αναβαθμίζει σε
συμβολικό επίπεδο το
θεσμό και μαζί με άλλες
ενέργειες η διοργάνωση
μπορεί να γίνει ένα παράδειγμα ανάπτυξης ποδο-

H νικήτρια ομάδα αγοριών του Κιτσίου με τους συντελεστές της εκδήλωσης και τη Δημοτική Αρχή.

Λάμπρος Λάσδας και Θεόδωρος Αργυρόπουλος.
Ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν.
Κιούσης χαιρέτισε την εκδήλωση, τονίζοντας ότι «οι
καθιερωμένοι αγώνες ποδοσφαίρου δημοτικών σχολείων Κορωπίου αποκτούν
πλέον «ταυτότητα» και

σφαιρικής και ευρύτερα
αθλητικής παιδείας».
* Ο Αντώνης Πρίφτης γεννήθηκε
στο Κορωπί το 1885. Πατέρας
του ήταν ο Μιχάλης Αθανασίου
Πρίφτης (1861-1937) που χρημάτισε Δήμαρχος Κρωπίας (18951899), μητέρα του η Κατερίνα
(1861-1933), κόρη του Γιάννη

Παπαγεωργάκη και είχε πέντε
αδελφές. Ο χαρακτήρας του περιγράφεται ως εξωστρεφής,
εξαιρετικά ζωηρός και τολμηρός,
αλλά και πονόψυχος, πρόθυμος
να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη.
Ήταν ευφυέστατος, αξιαγάπητος, μοντέρνος για την εποχή
του και δεινός χορευτής. Φοίτησε στο 4τάξιο Δημοτικό Σχολείο και στο 3τάξιο Σχολαρχείο,
από το οποίο αποφοίτησε το
1898. Από το 1903 ασχολήθηκε
συστηματικά με τον αθλητισμό,
ως αθλητής του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου Αθηνών, έλαβε
μέρος στους Ε΄ Πανελληνίους
αγώνες στίβου, στο αγώνισμα
του άλματος εις μήκος (το σημερινό “απλούν” άλμα εις μήκος)
που πραγματοποιήθηκαν στις 17
Μαρτίου 1906 και ήταν πρόκριμα
της συμμετοχής των τριών νικητών στην “Μεσολυμπιάδα της
Αθήνας του 1906”. Ανακηρύχθηκε 3ος πανελληνιονίκης με
επίδοση 5,49 μέτρα.
Αρχές του Οκτωβρίου 1912 ξέσπασαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι.
Ο Αντώνης επιστρατεύθηκε και
βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του
πολέμου στη Μακεδονία, όπου
και απεβίωσε τον Ιούλιο του
1913 από χολέρα.
Προς τιμήν του το Δ.Σ έδωσε
το όνομά του στο Δημοτικό Γήπεδο της Δεξαμενής.

1o Σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στο Μαρκόπουλο
Με μεγάλη επιτυχία, διοργανώθηκε
για πρώτη φορά στον Δήμο μας,
Δημοτικό Σχολικό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 25 - 26 Μαΐου, στο
Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου. Ο
Δήμος και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους καθηγητές
φυσικής αγωγής των Δημοτικών
Σχολείων του Δήμου, διοργάνωσαν
γιορτή ποδοσφαίρου, με μοναδικούς πρωταγωνιστές τους μικρούς
μαθητές της περιοχής.
Τα Δημοτικά Σχολεία που έλαβαν
μέρος στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ήταν τα εξής:
1ο Δ.Σ. Μαρκοπούλου, 2ο Δ.Σ.
Πόρτο Ράφτη, 3ο Δ.Σ. Μαρκοπούλου, 3ο Δ.Σ. Πόρτο Ράφτη
Στο τέλος της διοργάνωσης, δεν
υπήρξαν νικητές και ηττημένοι,
καθώς κυριάρχησε η ευγενής
άμιλλα μεταξύ των συμμετεχόντων
σχολείων. Η ομαδικότητα μεταξύ
των μαθητών, η ευγενής άμιλλα και

η χαρά του παιχνιδιού κυριάρχησαν. Στο τέλος όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικό
δίπλωμα και τα σχολεία τιμητικές
πλακέτες για τη συμμετοχή τους.
Αψογη, η παρουσία των Εθελοντών της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με επικεφαλής
τον Κων/νο Μαγγανά και η Επίλε-

ρώνα. Τέλος, για την διεξαγωγή
του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου,
βοήθησε στα μέγιστα το Δ.Σ. του
Γ.Σ «ΜΑΡΚΟ», καθώς επίσης και ο
κος Γιάννης Μαντάλας, προπονητής ακαδημιών ποδοσφαίρου
«ΜΑΡΚΟ», που ανέλαβε εθελοντικά την διαιτησία του πρωταθλήματος.

κτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών
Μαρκοπούλου – Κουβαρά, με τον
πρόεδρό της και εθελοντή διασώστη Χρήστο Χουχουλή, που ανέλαβαν την παροχή πρώτων βοηθειών
στους αγώνες.
Παρούσα,
η παιδίατρος του
«Βραυρώνιος» Κων/να Παλληκα-

Και αγώνες βόλεϊ
Το Σάββατο, 1 Ιουνίου, στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου και ώρα
18:00, για τη διεξαγωγή του 1ου
Δημοτικού Σχολικού Πρωταθλήματος βόλεϊ κοριτσιών των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας.

ΕΒΔΟΜΗ
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15ήμερο Καλοκαιρινό Basketball
Camp στον Πρωτέα
Η ομάδα των Νεάνιδων προετοιμάζεται για την τελική φάση του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος
Νεανίδων, που θα διεξαχθεί στο
κλειστό γυμναστήριο του Βλαχιώτη,
στη Σκάλα Λακωνίας από την Πέμ-

πτη (20/06) ως την Δευτέρα (24/06).
Θα λάβουν μέρος ο Πρωτέας Βούλας, η Άμιλλα Τρίπολης, ο Π.Α.Ο.Κ
Θεσσαλονίκης, η Ο.Κ.Α Αρκαδίου, ο
Απόλλων Πτολεμαΐδας και η Α.Ε.Σ
Ένωσης Γαλατσίου.

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκαν οι αγώνες στο 21ο Εσωτερικό
Τουρνουά Ακαδημιών “Αγγέλα Μικεδάκη”. Oι νεαροί και νεαρές αθλητές και αθλήτριες του Πρωτέα
έπαιξαν όμορφο μπάσκετ με πάθος
και ένταση, γονείς και φίλοι χαρήκαν παιχνίδια στην παράταση, ανατροπές και αναψοκοκκινισμένα
χαρούμενα προσωπάκια..

15ήμερο Basketball Camp
O Πρωτέας διοργανώνει το 15ήμερο
Καλοκαιρινό Basketball Camp για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5 έως 16 ετών
από 17 έως 28 Ιουνίου.
Περίοδος Α: 17 έως 21 Ιουνίου. ΠερίοδοςΒ: 24 έως 28 Ιουνίου. Προσέλευση: 09.00 Αναχώρηση: 14.00
Δηλώσεις Συμμετοχής έως 12 Ιουνίου
Τηλέφωνα: 2109653823.

2013 - ΣΕΛΙΔΑ 23

Διενοριακό
Πρωτάθλημα
Στίβου
Tήν Κυριακήν 9ην Ἰουνίου
τρ. ἔ. καί ὥρα 6.00 ἕως
10.00 μ.μ., στό 6ο Δημοτικό Γυμναστήριο Γλυφάδας (Ζέρβα καί Τατάκη) ὁ
Ἀθλητικός Ὀργανισμός
τῆς Μητροπόλεως Ελληνικού, Γλυφάδας & 3Β, «Ο
ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ», μέσα
στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων αὐτοῦ, διοργανώνει τό I΄Διενοριακό
Πρωτάθλημα Στίβου γιά τά
παιδιά, τούς νέους καί τίς
νέες τῶν Κατηχητικῶν
Σχολείων καί τῶν Φοιτητικῶν Συνάξεων τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.
Τό ἀγωνιστικό πρόγραμμα
περιλαμβάνει ἀγωνίσματα
δρόμων, ἅλματα καί ρίψεις.
Στήν τετράωρη αὐτή ἀθλητική γιορτή καλοῦνται νά
συμμετάσχουν ὅλοι οἱ Μαθητές καί οἱ Μαθήτριες,
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ὡς καί ὅσα ἄλλα
παιδιά τῆς Μητροπολιτικῆς
περιφέρειας τό ἐπιθυμοῦν.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 – ΚΟΡΩΠΙ,
ΤΗΛ: 210-6624420,
ΦΑΞ: 210-6022094
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΚ.Ο.Σ.Ε.
e-mail:kskorop@otenet.gr
ΚΟΡΩΠΙ 27/5/2013
ΑΡ.ΠΡΩΤ.127

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΝΗΓΩΝ
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου προκηρύσσει διαγωνισμό συμφέρουσας προσφοράς
για την ασφάλεια των κυνηγών του, που αριθμούν περίπου τους 3000, κατά την
κυνηγετική περίοδο 20132014.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να προσκομίσουν τις προσφορές τους έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 και
ώρα 13:00 στα γραφεία του
Συλλόγου.
Πληροφορίες
καθώς και τεχνικές προδιαγραφές στα γραφεία του Συλλόγου,
οδός
Χρήστου
Δημητρίου 18, Κορωπί.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΡΟΠΗ ΒΑΡΝΑΒΑ

ΕΒΔΟΜΗ
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Πανδαισία χρωμάτων και γεύσεων στο Παιδικό Χωριό SOS Bάρης
Γεύσεις, χοροί, μουσικές, δρώμενα από 37 χώρες
Το αδιαχώρητο έγινε την περασμένη
Κυριακή (26/5) στο Παιδικό Χωριό SOS
Βάρης. Ενα πολύχρωμο ανθρώπινο πανηγύρι, που οργανώθηκε από την
Ενωση Γυναικών Πρέσβεων και συζύγων Πρεσβευτών στην Ελλάδα
(LAASA) για να υποστηρίξουν το παιδικό χωριό SOS!

Μια σειρά πάγκοι διακοσμημένοι με τα
χρώματα των χωρών και τις σπεσιαλιτές (φαγητά, γλυκά, ποτά), από 37
χώρες των τεσσάρων ηπείρων, της Ευρώπης, της Αφρικής, της Αμερικής και
Ασίας, που επωλούντο σε χαμηλή τιμή,
τα έσοδα και των οποίων πήγαιναν στο
Παιδικό χωριό SOS.

Παρόντες οι πρέσβεις των χωρών, η
Υπουργός Πολιτισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Επικεφαλής Πρωτοκόλλου
του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης
Πάνος Καλογερόπουλος, ο Βουλευτής
Επικρατείας και Ολυμπιονίκης Πύρρος
Δήμας με τον γιό του.

Κάτω από τη μεγάλη τέντα εξελίχθηκαν δρώμενα θεατρικά, χορευτικά, μουσικά, από πολλές χώρες με τις
παραδοσιακές φορεσιές τους, ιδιαίτερα
αξιόλογα.

Μία απίθανη συλλογή γεύσεων, που οι
επισκέπτες δεν σταματούσαν να
γεύονται.

Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο δήμαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς.

«Το Παιδικό
Χωριό SOS αξίζει την αναγνώριση, το σεβασμό και πάνω από όλα τη στήριξή μας. Ειδικά σήμερα, σε μια εποχή δύσκολη, όπου οι
ανάγκες στήριξης της κοινωνικής συνοχής
αυξάνονται, ενώ ταυτόχρονα οι διαθέσιμοι
πόροι από το κράτος περιορίζονται.
...Οφείλω, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω
από καρδιάς τους εκπροσώπους των Πρεσβειών, που προσφέρθηκαν να διοργανώσουν
αυτή την εκδήλωση, αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο, δημιουργικότητα και αγάπη. Είναι
μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο ότι η ανθρωπιά, η ευαισθησία
και η διάθεση προσφοράς είναι αξίες οικουμενικές».
Σπ. Πανάς, δήμαρχος 3Β

Στο τέλος όλοι μπήκαν στο χορό κάτω
από τη μεξικάνικη μουσική που έδινε
μεγάλο κέφι.

Σε άλλη αίθουσα, ζωγράφοι και παιδαγωγοί απασχολούσαν τα παιδιά με χαρούμενα δρώμενα.
Α. Μπουζιάνη

Θερινά μαθήματα προετοιμασίας Γ’ Λυκείου
- Ολιγομελή τμήματα (έως 5 μαθητές)
Έναρξη μαθημάτων 19 Ιουνίου
Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες των καιρών, αλλά και
τον διακαή πόθο των μαθητών για ένα καλύτερο μέλλον,
αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε τις τιμές μας, στα νέα δεδομένα
της εποχής, προσφέροντας
υπηρεσίες σε ιδιαίτερα οικονομικά πακέτα.

Επιπλέον 50% έκπτωση σε παιδιά εκπαιδευτικών
καθώς και σε μαθητές με βαθμό επίδοσης 18 και άνω.
Δ/νση: Παναγούλη 13, στη Βουλιαγμένη
Πληροφορίες: τηλ. 210 9671.461
Διεύθυνση Σπουδών: Κυριάκος Κακαλέτρης, κινητό 6944 429670

