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Οι “Αγορές” δεν είναι
Shopping Therapy
“Πώς θα βγούμε στις Αγορές” (αν δεν δημιουργήσουμε
πρωτογενές πλεόνασμα)
“Όταν μπορέσουμε να βγούμε στις Αγορές” (Τι προσδοκία!)
“Θα βγούμε στις Αγορές!” (Τι χαρά!)
Λες και πρόκειται για …ψώνια! Κάτι σαν shopping therapy.
Έχετε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει «αγορές»;
“Αγορές” σημαίνει ότι “θα βγούμε” για δανεικά στους μεγάλους τοκογλύφους των χρηματοπιστωτών με τα
spreads, τους «οίκους αξιολόγησης» και τ’ άλλα «μαγικά», με επιτόκιο 7 & 8% που μας έχει φέρει σ’ αυτήν
ακιβώς την κατάσταση, για να μας ξαναφέρει.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ΟΛΟΙ
ότι με δανεικά ΔΕΝ ζεις· υποδουλώνεσαι.
Ζεις μόνο με ό,τι παράγεις. Άρα αύξηση της παραγωγής κατά ποσότητα,
ποιότητα και πλήθος. Με μία λέξη, ανάπτυξη.
Ένα δεύτερο που πρέπει να καταλάβουμε καλά, είναι ότι δανείζεσαι μόνο
του Κώστα σε δύο περιπτώσεις, όχι για να πας
Βενετσάνου ...διακοπές!
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και
μόνο κατά το αναγκαίο μέρος. Η δεύτερη περίπτωση
είναι όταν χρειάζεσαι άμεσα κεφάλαιο για επενδυτικούς
– αναπτυξιακούς σκοπούς. Και σ’ αυτήν την περίπτωση,
δεν πρέπει επ’ ουδενί το δανειακό κόστος να υπερβαίνει
την απόδοση της επένδυσης.
Για όσους θέλουν να εμβαθύνουν, τους συνιστώ να διαβάσουν το βιβλίο του John Perkins «Εξομολόγηση ενός
Οικονομικού δολοφόνου». Δεν είναι δική μου έκδοση για
να θεωρηθεί ότι το «διαφημίζω», για ιδιοτελείς λόγους.
Ενα απόσπασμα από το βιβλίο:
Το σύστημα, οι κυβερνήσεις των ισχυρών κρατών – κυρίως των ΗΠΑ – οι μεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες, το
επονομαζόμενο “Εταιρειοκρατία”, με μοχλό αδρά αμοιβόμενους “υπαλλήλους”, που φροντίζει να τους τοποθετεί σε κομβικά πόστα (Υπουργούς, τεχνοκράτες κλπ, σε
διεθνείς οργανισμούς, περιφερειακούς φορείς, και κυβερνήσεις) «χρησιμοποιεί διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, με τρόπους τέτοιους ώστε να δημιουργεί τις
κατάλληλες συνθήκες, για την υποδούλωση ξένων κρατών στην εταιρειοκρατία που διευθύνει τις μεγάλες εταιρείες μας, την κυβέρνησή μας και τις τράπεζές μας»
(αναφέρεται βέβαια στις ΗΠΑ). «Όπως ακριβώς και οι συνάδελφοί μας της Μαφίας, παρέχουμε εξυπηρετήσεις. Οι
εξυπηρετήσεις αυτές γίνονται υπό την μορφή δανείων...»
«... τα δάνεια είναι τόσο μεγάλα που ο οφειλέτης, (κράτος)
μετά από λίγα χρόνια αδυνατεί να πληρώσει τις δόσεις
του». Όταν συμβεί αυτό – και θα συμβεί με μαθηματική
Συνέχεια στη σελ. 2
ακρίβεια – τότε, λέει ο Perkins,

IE Eπιστημονική Συνάντηση
Νοτιοανατολικής Αττικής στο Κορωπί
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεματολογία για την
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Η νήσος Υδρούσα και Mε 33 εκατ. μειωμένα έσοδα
ο προϋπολογισμός
το ιδιοκτησιακό της
Με «σπονδυλωτά» ρεπορτάζ της 28/9 και 12/10, για την
νήσο Υδρούσα – το γνωστό «νησάκι» της Βούλας, έχουμε
αναφερθεί αναλυτικά για την επένδυση – επιχειρηματική
εκμετάλλευση της νησίδας, που άρχισε ήδη από εφέτος
να κάνει ιδιώτης, καθώς και για τους περιορισμούς που
του θέτουν το Σύνταγμα, οι νόμοι και οι αποφάσεις των
αρμοδίων φορέων για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων
των πολιτών στους κοινόχρηστους χώρους και τη δυνατότητα πρόσβασης στη νησίδα. Υπενθυμίζουμε ότι οι κοινόχρηστοι χώροι εκτείνονται πέραν του ενός τρίτου της
Συνέχεια στη σελ. 2
νησίδας.

της Περιφέρειας Αττικής
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Στο τελευταίο ρεπορτάζ καταλήγαμε με την υπογράμμιση
της απόφασης του ΟΡΣΑ που τονίζει ότι η απόφαση αυτή,
σε καμμία περίπτωση, «δεν συνιστά νομιμοποίηση των τίτλων ιδιοκτησίας».

Το «ιδιοκτησιακό» της
Πώς περιήλθε όμως η νήσος στην ιδιοκτησία των ιδιοκτητών;
Είναι μια μακρά, πικρή ιστορία που αποτυπώνει περίπου αντιγραφικά (copy paste, για τους αγλλομαθείς) πως καταληστεύτηκε η δημόσια κτήση, δηλ. η κοινή κτήση.
Εν ολίγοις με καταπατήσεις, μεταβιβάσεις, βυζαντινολογούσες δικαστικές αποφάσεις που στηρίζονται σε καταθέσεις μαρτύρων που βεβαιώνουν την καταπάτηση και την ιδιοκτησία,
λόγω χρησικτησίας, πατώντας σ’ ενα αλληλοσυγκρουόμενο,
πολυδαίδαλο νομικό καθεστώς, που φρόντισαν συνήθως κατά
περίπτωση, να εφοδιάσουν τα δικαστήρια οι ταγοί μας και αντιπρόσωποί μας του κοινοβουλίου.
Στο συγκεκριμένο, ας ξεκινήσουμε απ’ το πιο πρόσφατο στοιχείο που καταμαρτυρεί και αποτυπώνει το τραγελαφικό και νεφελώδες της υπόθεσης.
Πρόκειται για το πιστοποιητικό (αρ. 3715/ 2-7-2009) της Μεταγραφύλακος Κρωπίας. Αρχίζει και καταλήγει με τη διαπίστωση ότι «η έκδοση πιστοποιητικού ιδιοκτησίας [...]
καθίσταται ανέφικτος λόγω πληθώρας μεταβολών εν αυτή»,
δηλαδή τη νήσο.
Από τις δικαστικές αποφάσεις και τα Συμβόλαια που έχουμε
στην κατοχή μας προκύπτει ότι:
1. Τελευταίοι ιδιοκτήτες, για ν’ αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το
κουβάρι, είναι οι κληρονόμοι του Μιλτιάδου Αχ. Αλαμανή, ο
οποίος το αγόρασε, αντί 900 χιλ. δρχ. τον Αύγουστο του 1941
– δηλαδή 4 μήνες μετά την έναρξη της Γερμανικής κατοχής –
από την προηγούμενη ιδιοκτήτρια, «οικοδέσποινας, άνευ ειδικού επαγγέλματος», όπως αναφέρει το Συμβόλαιο, που είχε
περιέλθει στην κατοχή της με αγορά από την προηγούμενη

Οι “Αγορές” δεν είναι Shopping Therapy
Συνέχεια από τη σελ. 1

“διευκολύνουν” το συγκεκριμένο χρεωμένο κράτος, ζητώντας κάποια ανταλλάγματα, “κατά το πρότυπο της Μαφίας”!
Τα ανταλλάγματα αυτά είναι συνήθως σωρευτικά, όπως υπαγορευόμενη ψήφος σε διεθνείς οργανισμούς, - ΟΗΕ, Ε.Ε.,
ΝΑΤΟ κλπ – εγκαταστάσεις στρατιωτικών βάσεων, ακολουθητέας κοινής γεωστρατηγικής πολιτικής και “πρόσβαση σε
κερδοφόρες πρώτες ύλες, όπως το πετρέλαιο, ή υπηρεσίες”.»1
Αυτό τα λέει ΟΛΑ, για όποιους έχουν λίγο νιονιό και δεν είναι
κολλημένοι και ετεροκαθοριζόμενοι.
Γι’ αυτό και εξοργίζομαι όταν ακούω και βλέπω στην τηλεόραση κάποιους υπουργούς, βουλευτές και δημοσιογράφους
να αγωνιούν πότε «θα βγούμε στις Αγορές» ή να θριαμβολογούν, κατά περίπτωση, ότι «από το ’14 θα βγούμε στις Αγορές». Και το χειρότερο, να τρομοκρατούν το λαό ότι αν δεν
ακολουθήσουμε πιστά τη μνημονιακή πολιτική, «δεν θα
βγούμε στις αγορές»!
«Το μυαλό τους και μια λίρα». Αυτοί, εκόντες – άκοντες, είναι
ή συνεργοί των οικονομικών Δολοφόνων ή οι ίδιοι ενταγμένοι στην ομάδα αυτή του συστήματος.
Και το χειρότερο, μετά απ’ αυτούς, ακολουθούν τα «Τσακάλια», σύμφωνα πάντα με τον ...εξομολογούμενο J. Perkins.
――――――
1. John Perkins: «Εξομολόγηση ενός Οικονομικού Δολοφόνου» εκδ. ΑΙΩΡΑ
σελ. 26, 27

Το ιδιοκτησιακό τηςΥδρούσας
«ιδιοκτήτρια», το 1936. Συμειωτέον ότι η μεταβίβαση της νησίδας επετράπη μετά από απόφαση, της 12ης Αυγούστου του
1941, του (κατοχικού) Υπουργού Γεωργίας, μετά βεβαίως από
γνωμοδοτήσεις Επιτροπών και Συμβουλίων, καθώς και πιστοποιητικού του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, το οποίο βεβαιώνει ότι αγοραστής, μεταξύ των άλλων ιδιοτήτων του,
«...εμφορείται υπό υγειών κοινωνικών φρονημάτων»!
Όπως αντιλαμβάνεσθε, για όσους γνωρίζουν στοιχειωδώς την
σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, «υγειή κοινωνικά φρονήματα» τότε σήμαινε «να κάθεσαι καλά» και να υπακούεις στην
Κυβέρνηση των Κουίσλιγκ1 και στα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής...
Εξ ιδίας αντιλήψεως γνωρίζουμε ότι το νησάκι χρησιμοποιήθηκε κατά την κατοχή ως ναυτική, αντιαποβατική βάση των
στρατευμάτων κατοχής, με πυροβολία, αποθήκες πυρομαχικών, τροφίμων και δεξαμενές πόσιμου νερού. Το είχα επισκευθεί κατά την εφηβεία μου με φίλους για ...εξερεύνηση και
είμαι αυτόπτης μάρτυρας των εγκαταστάσεων αυτών και των
δικτύων διαδρόμων, μέχρι τις μπούκες των πυροβολίων. Ως εκ
τούτου νομίζω ότι το νησάκι είναι και ένα ιστορικό μνημείο
της σύγχρονης εποχής.
Ας επανέλθουμε όμως στο ιστορικό του ιδιοκτησιακού.

Το Δημόσιο διεκδικεί
Όμως το δημόσιο κάποτε ξυπνάει και απαιτεί το 1957, (15/3),
με αγωγή του στα δικαστήρια, ν’ αναγνωριστεί ως κύριος της
νησίδας, εκτάσεως περίπου 57 στρεμμάτων και μάλιστα “ν’
απειληθεί” κατά του Μιλτ. Αχ. Αλαμανή2 “χρηματική ποινή και
ν’ απαγγελθεί κατ’ αυτού προσωπική κράτηση”.
Το Υπ. Οικονομικών στην αγωγή του ισχυρίστηκε, όπως ήταν
λογικό, ότι το νησάκι είχε περιέλθει στην κυριότητά του, “δια
εκτάκτου χρησικτησίας από το 1870 [...] ως διάδοχος του
τουρκικού κράτους”.
Η προδικαστική απόφαση του δικαστηρίου το 1958 έκρινε
“ουχί ορθώς”, κατά τη γνώμη του Υπ. Οικονομικών, ότι “το δικαίωμα του δημοσίου δεν είναι απαράγραπτο επί βοσκοτόπων” (απόφ. Πρωτ. Αθηνών 6970/.68).
Καταλάβατε δηλαδή τι αποφάσισαν οι δικαστικοί μας λειτουργοί; Πάει ο πονηρός με μερικά πρόβατα, τα βάζει να βοσκήσουν σ’ ένα δημόσιο κτήμα, μερικά χρόνια και μετά λέει «είναι
δικό μου, λόγω “χρησικτησίας”. Γιατί δε μου ‘λεγαν τίποτα
τόσα χρόνια;» Ποιος να του πει; ο Εφορας; τι να κάνει ο αρμόδιος διευθυντής της κάθε ΔΟΥ, το βιγλάτορα ή το δραγάτη;
Αφήνω που υπάρχει και η περίπτωση, να τα ‘χουν βρει...
Εξ’ άλλου, σύμφωνα με το Νόμο ΨΑΖ’ του 1880 - και ασφαλώς νεότερους - «το Δημόσιο διατηρεί ανέπαφον την νομήν
επί των εθνικών λειβαδίων (βοσκοτόπων) και δεν υπόκεινται
εις κτητικήν παραγραφήν».
Δεν το δέχθηκε όμως αυτό το σεβαστό δικαστήριο, γιατί λέει
ότι αυτό ισχύει για τα κοπάδια που ήταν εγκατεστημένα μέχρι
το 1864!!! και αραδιάζει νομολογία του Αρ. Πάγου.
Δεν μπορώ να υπεισέλθω στην ερμηνεία των καφκικών δια-

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
41η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί
στην 41η συνεδρίαση, την 24η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και
ώρα 19:00, με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Αναλυτικά τα θέματα: www.ebdomi.com/προσεχή
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δρομών των αλληλοσυγκρουόμενων νόμων, διατάξεων και δικαστικών αποφάσεων. Εκείνο που ακραδάντως πιστεύω είναι
πως οι δικαστικοί μας ταγοί έπρεπε να φυλάσσουν ως Κέρβεροι τη δημόσια - κοινή περιουσία, από τους κατεργάρηδες και
όχι να δολιχοδρομούν σε περίπλοκα στενοσόκακα νομικών
μαιάνδρων, όπου όλοι εν τέλει οδηγούν στο Μηνώταυρο της
αρπαγής, της απληστίας και της πολυαναπαραγόμενης, πολυπλόκαμης και διαπλεκόμενης διαφθοράς.
Η απλή εφαρμογή των νόμων δεν υπηρετεί τη δικαιοσύνη· τη
διαβρώνει. Το κράτος δικαίου είναι πρωτίστως κράτος ισχυρής
Δικαιοσύνης, ως έννοια. Δεν είναι απλή εφαρμογή νόμων,
γιατί οι νόμοι πλέον, δεν ψηφίζονται με γνώμονα το Δίκαιο και
το ορθό, αλλά εν πολλοίς, το συμφέρον, τη συγκεκριμένη σκοπιμότητα, την “εξυπηρέτηση” κάποιων και, αλληλέγγυα εν
τέλει, εκείνων που νομοθετούν. Δεν είναι οι Νόμοι του Σωκράτη, που παραδειγματικά δίδασκε την τυφλή υπακοή σ’ αυτούς. Δεν είναι οι νόμοι του Αγίου Αυγουστίνου. Τελικά το
δικαστήριο δικαίωσε τους δικαιοπάροχους του εναγόμενου
αγοραστή της νησίδας, η οποία αποκτήθηκε «δια της επί συνεχή 30ετίαν νομής ταύτης, από του έτους 1870 μέχιρ του
1900» επειδή βοσκούσαν πρόβατα, όπως βεβαίωσαν μάρτυρες, τους οποίους το δικαστήριο εδέχθη ως αξιόιπιστους.
Ετσι καταπατήθηκε και διασκορπίστηκε η δημόσια - κοινή περιουσία την οποία κατέλαβαν οι καγεργάρηδες κι έγιναν “νοικοκυραίοι”!!! Οχι ως σκληρά εργαζόμενοι ή επιχειρούντες αλλά ως
άρπαγες σαλταδόροι δίνοντας κάκιστο παράδειγμα προς μίμησιν.
Για την πληρότητα και τον τύπο συμπληρώνω ότι οι καταπατητές
και ο αγοραστής “δικαιώθηκαν” και από Εφετείο (απ.αρ. 419/1961).
――――――
1. Κουΐσλινγκ, Νορβηγός κατοχικός πρωθυπουργός ναζιστής.
2. Αδελφός του επί σειρά ετών κυβερνήσεων Υπουργού Στυλ. Αλαμανή.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ανθυγιενές οι συνθήκες συνεδρίασης στο Δήμο 3Β
Σελ. 6
Καλύβια και Πέτα αποχετεύουν
στο Μαρκόπουλο
Σελ. 7
Τραγωδία “Ευμενίδες” Αισχύλου γιάννης κορναράκης
Σελ. 8
Αρωμα προβοκάτσιας Γρ. Ρώντας

Σελ. 9

Οχι στο άνοιγμα των εμπορικών
καταστημάτων στα 3Β
Σελ. 10
Ανάπλαση Κέντρου Παλλήνης Σελ. 14

Ο Παντελής Κασιδόκωστας ξεΣελ. 14
καθαρίζει

Ωρωπός και δημοτικές εκλογές

Σελ. 18

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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Ποτέ ξανά φασισμός
Η Εναλλακτική Δράση σε συνεργασία με το Σύλλογο Υπαλλήλων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οργανώνουν την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 7μ.μ. εκδήλωση με
τίτλο: «Ο φασισμός τότε και τώρα”, στην Πνευματική Εστία
Βούλας με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Ο ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
Η ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ οργανώνει
εκδήλωση - συζήτηση με θέμα: Ο ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, που θα γίνει το Σάββατο 19 Οκτωβρίου
και ώρα 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο στα Καλύβια.
Η συζήτηση θα γίνει με τους δημοσιογράφους:
Κώστα Αρβανίτη (διευθυντής του ρ/στ "Στο Κόκκινο"),
Πέτρο Παπακωνσταντίνου (αρθρογράφος στην "Καθημερινή") Δημήτρη Τρίμη (πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ)

“To μπλόκο του Ασκληπιείου 1944
Η μάχη απέναντι στο φασισμό
Εκδήλωση οργανώνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Τ.Ε.Βάρης Βούλας,
Βουλιαγμένης, με θέμα τη «Μάχη απέναντι στο φασισμό»
Η ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ οργανώνει
εκδήλωση - συζήτηση με θέμα: Ο ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, που θα γίνει το Σάββατο 19 Οκτωβρίου
και ώρα 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο στα Καλύβια.
Η συζήτηση θα γίνει με τους δημοσιογράφους:
Κώστα Αρβανίτη (διευθυντής του ρ/στ "Στο Κόκκινο"),
Πέτρο Παπακωνσταντίνου (αρθρογράφος στην "Καθημερινή") Δημήτρη Τρίμη (πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ)

“Mνημονιακό τόξο, φασιστικό
βέλος και λαϊκές ελευθερίες
στην εποχή μας”
Ακρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση οργανώνει η ΚΕΔΔΕ
(Κίνηση για τις ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα της εποχής μας) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22
Οκτωβρίου στις 6 μ.μ. στη μεγάλη αίθουσα της ΕΣΗΕΑ
(Ακαδημίας 20 Αθήνα) με θέμα “μνημονιακό τόξο, φασιστικό βέλος και οι λαϊκές ελευθερίες στην σποχή μας”,
στην οποία θα μιλήσουν οι: Γιώργος Κατρούγκαλος,
Γιώργος Κασιμάτης, Κώστας Αρβανίτης, Δημήτρης Καλτσώνης και Μανώλης Αρκολάκης.

Πνευματικές βραδιές με τον
Αττικό Πνευματικό Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, την Πέμπτη
25 Οκτωβρίου στις 6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo Παλλάς, Βασ. Γεωργίου 75 και Δούσμανη, Γλυφάδα, θα μιλήσει o Λεων. Κατερίνης αν. αξιωματικός ε.α. με θέμα την
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

ΙΕ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημαρχιακό Μέγαρο Κρωπίας 19 & 20 Οκτωβρίου
Η ΙΕ Επιστημονική συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής φιλοξενείται εφέτος
στο Δημαρχιακό Μέγαρο
(Βασ. Κων/νου 57), του
Δήμου Κρωπίας, από 16
έως 20 Οκτωβρίου.
Η φετινή συνάντηση θα
ασχοληθεί με θέματα που
αφορούν: την αρχαιότητα,
την κοινωνιολογία, την αρχαιολογία (προϊστορικοί
χρόνοι, ιστορική περίοδος,
βυζαντινή – μεταβυζαντινή
περίοδος),
αρχειακή
έρευνα, λαογραφία, Ιστορική έρευνα, Ανθρωπος και
περιβάλλον, με πολλούς
και πολύ έγκριτους ομιλητές.

― Η μουσική και οι μουσικοί στην
Κερατέα των Μεσογείων Αττικής,1900-1980.
― Εγκαίνια χριστιανικών Ναών
στην περιοχή της Κερατέας.
― Τα παρεκκλήσια και εξωκκλήσια των Μεσογείων και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς – Το
παράδειγμα του Μαρκόπουλου.

Οι συνεδρίες του Σαββάτου
και της Κυριακής θα ασχοληθούν με την παρακάτω θεματολογία.

Σάββατο 19/10 Συνεδρία 3η (Α)
τομέας Αρχαιολογία.
― Παλαιές και νέες ανασκαφές
συνθέτουν την αρχαία τοπογραφία.
― Η μυκηναϊκή περίοδος στα
Μεσόγεια και τη Λαυρεωτική.
― Τεχνικά Έργα και κτιριακές
κατασκευές σε περιοχές του
Δήμου Σαρωνικού από τα Νεολιθικά χρόνια έως τη Ρωμαιοκρατία.
― Ταφικές πρακτικές σε μυκηναϊκό τάφο των Γλυκών Νερών.
Σάββατο 19/10 Συνεδρία 3η (Β)
τομέας Λαογραφία.
― Σημειολογικές ερμηνείες στο
αντίδοτο της μαγείας του «δεσίματος» του γαμπρού.
― Η περίπτωση του «Πανηγυριού του Αγίου Πέτρου» στα
Σπάτα.
― Οι απροσδόκητες ομοιότητες
συγκεκριμένων κεντητικών μοτίβων των παραδοσιακών νυφικών
ενδυμασιών της Αττικής με αντίστοιχες λαών της ανατολικής

Σάββατο 19/10 Συνεδρία 2η (Α)
τομέας Αρχαιολογία.
― Μία αυτοτελής ενότητα συμφραζομένων. Τα πρώτα στοιχεία
της έρευνας στο σπήλαιο Πανός
Κερατέας.
― Ο οικισμός Ψηλοκορυφή και οι
επαφές του με την Ανατολική Αττική, τις Κυκλάδες και την Αίγινα
κατά την 4η και 3η χιλιετία π.Χ.
― Οικισμός Νεολιθικής εποχής
στην περιοχή «Γυαλού» στα
Σπάτα Αττικής.
― Λιθοτεχνίες της ΠΕΧ από τη
Νότια και Νοτιοανατολική Αττική: παλιές και νέες προσεγγίσεις.
Σάββατο 19/10 Συνεδρία 2η (Β)
τομέας Αρχειακή έρευνα.
― Η Ψαλτική τέχνη στα Μεσόγεια. Από το χτες στο σήμερα και
το αύριο.

"ΧΑΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ"
στην Αρτέμιδα
Η Παιδική Σκηνή του ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ θα βρεθεί στην Αρτέμιδα με το καινούργιο του έργο, το παραμύθι των Αδερφών ΓΚΡΙΜ "ΧΑΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ", σε
σκηνοθεσία ΧΑΡΗ ΡΩΜΑ!
Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στο Ξενοδοχείο “MARE NOSTRUM", ώρες παραστάσεων:
11:30 & 6:00. Ισχύουν εισιτήρια Ο.Γ.Α.
Μουσική του πολύ αγαπητού ΓΙΑΝΝΗ ΖΟΥΓΑΝΕΛΛΗ
Τηλέφωνα για πληροφορίες: 6973.056635 -6944.283935

Ευρώπης και οι πιθανές καταβολές τους.
― Το φυτό μανδραγόρας στα
Μεσόγεια (τοπωνυμία-λαογραφία) και ο μανδραγόρας στην
τέχνη.
― Το κεντημένο τριγωνικό
σχήμα του Μεσογείτικου σιγκουνιού και ο συμβολισμός του.
Σάββατο 19/10 Συνεδρία 4η (Α)
τομέας Αρχαιολογία (ιστορική
περίοδος).
― Αρχαιότητες της περιοχής Κορωπίου στη διασπορά.
― Nομίσματα από την Υστερορωμαϊκή Νεκρόπολη στη θέση
Πλάκες Σουνίου.
― Αττικές αρχαιότητες σε μουσεία του εξωτερικού: ανιχνεύοντας τις διαδρομές διαφυγής
τους.
― Σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση στα αναβαθμισμένα
μουσεία της Νοτιοανατολικής
Αττικής.
― Βιοαρχαιολογική προσέγγιση
πολλαπλών ταφών της ύστερης
αρχαιότητας από τη Λαυρεωτική.
― «Ας γίνουμε αρχαιολόγοι»
(εκπαιδευτικό πρόγραμμα).
― Αρχαία ελαιόδενδρα της
Ανατ. Αττικής.
Σάββατο 19/10 Συνεδρία 4η (Β)
τομέας Λαυρεωτική
― Το τοπωνύμιο «Θορικός» –
Μία θρησκειολογική προσέγγιση.
― Διεθνής Εμπειρία: παραδείγματα πόλεων του εξωτερικού
που παρουσιάζουν ομοιότητες
με την πόλη του Λαυρίου. Η
αξιοποίηση των μεταλλευτικών
τους χώρων ή των παλαιών βιομηχανικών τους εγκαταστάσεων.
― Οι εμπνευστές της μεταλλευτικής ανάπτυξης και η ιδεολογία
του κατά τον 19ο αιώνα.
― Προτάσεις και τρόποι αντιμετώπισης από τη Γ.Ε.Μ.Λ. και από
το Τ.Π.Π.Λ
Σάββατο 19/10 Συνεδρία 5η (Α)
τομέας Αρχαιολογία (βυζαντινή
- μεταβυζαντινή περίοδος).
― Ο ρόλος των πύργων στη Νοτιοανατολική Αττική.
― Tυπολογική εξέλιξη των Τρουλαίων Βυζαντινών Ναών από τον
10ο έως τον 13ο αιώνα στα Μεσόγεια.
― Ναοί της Ενωτικής περιόδου
στην Αττική – Το παράδειγμα της
Αγ. Τριάδας στο “Αγγελήσι” Μαρκοπούλου «Γκιουβέτσια, καπάκια
και αλογάκια»

Σάββατο 19/10 Συνεδρία 5η (Β)
τομέας Ιστορική έρευνα ― Η

σύζευξη του λογικού και του παράλογου στοιχείου σε Σαρακατσάνικη ιστορία πάθους.
― Κέφαλος: ένας μύθος στις δυτικοευρωπαϊκές τέχνες.
― Το λιμάνι των Πρασιών –
Πόρτο Ράφτη: οι απεικονίσεις
του στους Πορτολάνους και στη
Χάρτα του Ρήγα.
― Η πολεοδομική εξέλιξη της
πόλεως του Κορωπίου από τα
μέσα του 18ου αιώνα μέχρι σήμερα – Οριοθέτηση του Ιστορικού Κέντρου.
― Οικογένεια Θεοδωράκη 19ος
– 20ός αιώνας: Ύδρα, Αλεξάνδρεια, Καρελάς.
Σάββατο 19/10 Συνεδρία 6η (Α)
τομέας Ανθρωπος και Περιβάλλον
― Βιοκαταλυτική παραγωγή
kompost-εδαφοβελτιωτικών από
κλαδέματα.
― Η Ποιότητα του Αέρα στην
Περιοχή της Νοτιοανατολικής
Αττικής.
― Διαμόρφωση (αποκατάσταση)
παραλίας Κυπριανού
― Τοπικά υψομετρικά Δίκτυα
Αναφοράς και Ελέγχου.
― Παρατεταμένη συστημική επισιτιστική κρίση στην Ελλάδα
(στα χρόνια της δημοσιονομικής
σταθερότητας και προσαρμογής). Τρόποι αποφυγής της συνεπαγόμενης
ανθρωπιστικής
κρίσης στην Ανατολική Αττική.

Παράλληλες
εκδηλώσεις
Κυριακή 20/10, 10.30π.μ.
Περίβολος Ι.Ν. Αγ. Λουκά
(Λαμπρικά)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
“Ταξιδεύοντας στο παρελθόν
των Λαμπρικών”, Ιωάννα
Γκουτζιούμη, Αικατερίνη, Πέτρου, Αρχαιολόγοι της Β’
ΕΠΚΑ.
11.30 Ξενάγηση από την
Ελένη Γκίνη - Τσοφοπούλου,
επίτιμο Δι/ντρια Αρχαιοτητων.
17.30 Συζητήσεις.
19.30 Συμπεράσματα
8μ.μ. Οινοποιείο Αναγνώστου, παρουσίαση “Οίνων
διαδρομές”.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με
ομιλητές και ώρες:
www.ebdomi.com-eidiseis

ΕΒΔΟΜΗ
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Τριήμερη εκδρομή
26 - 28 Οκτωβρίου

"Το μυστικό της
ευτυχισμένης βασίλισσας"

(ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΡΟΦΛΙΑ- ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΚΟΤΥΧΙΟΥ–
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ-ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ)

Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου
και ώρα 17:00 στην αίθουσα "Ιωνία" (δίπλα στο
Δημαρχείο - Κ. Καραμανλή
18) στην Βούλα, η θεατρική
ομάδα του Μητροπολιτικού
Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού παρουσιάζει την θεατρική παράσταση, για
μικρούς και μεγάλους, "Το
μυστικό της ευτυχισμένης
βασίλισσας", του Γ. Βήχα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη,
όποιος θέλει μπορεί να
φέρει παιδικά γάλατα/κρέμες και μη ληγμένα φάρμακα, τα οποία και θα
διαθέσει το ιατρείο στους
ασθενείς του.

Σαββάτο 26/10, 8 πμ Αναχώρηση από Βούλα
Κόστος εκδρομής 115 € ανά άτομο σε δίκλινο για τα
μέλη και 125 ευρώ για τα μη μέλη
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
Όλες οι μετακινήσεις με πούλμαν.
Διαμονή με πρωινό στο LETRINA www.hotelletrina.gr

Αρχηγός Μάκης Σταύρου 6977990887
Δηλώσεις συμμετοχής
Λίτσα Χρυσομαλλίδου 2109655563 6937511022
και στο email ena.drasi@gmail.com

Mονοήμερη εκδρομή στα
Σπήλαια Λιμνών
Με αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Γ’ Ηλικίας το
Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» του Δήμου Μαρκοπούλου διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στα Σπήλαια Λιμνών –Πλανητέρο. Τιμή μεταφοράς ΔΩΡΕΑΝ
Αναχώρηση: 7:30π.μ.
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής η εκδρομή θα επαναληφθεί Πέμπτη 24/10/2013

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης
(δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από την
Τροχαία Ελληνικού)
Blog http://mki-ellinikou.blogspot.com
Email mkiellinikou@gmail.com

Ξενάγηση στον Κεραμεικό
«ΘΛΙΜΜΕΝΗ ΤΖΑΣΜΙΝ»
ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
Το «χιουμοριστικό» δράμα, με τη μοναδική ματιά του
Γούντι Άλεν, «ΘΛΙΜΜΕΝΗ ΤΖΑΣΜΙΝ» (Blue Jasmine), θα
παρουσιάσει την εβδομάδα 17 – 23 Οκτωβρίου, το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις.
Προβολές: 19.15 και 21.15
Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν
Το ρομαντικό αυτό δράμα, δια χειρός Γούντι Άλεν, παρουσιάζει τις ολέθριες συνέπειες που μπορεί να έχει η
αδιαφορία και η μη αντιμετώπιση σοβαρών καταστάσεων
στη ζωή μας....
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»,
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924.

Κεραμεικές Πύλες, την Ιερά Πύλη,
Δίπυλο, οδός Κεραμεικού, "Πομπείον" και...
Μία πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση προγραμματίζουν για
την Κυριακή 20 /10, η “Εναλλακτική Δράση” στον Κεραμεικό, γιατί συνδυάζει και τις
δύο περιόδους της αρχαιότητας: ελληνική και ρωμαϊκή.
Θα επισκεφθούν ακόμη τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού, τη
Ρωμαϊκή Αγορά, το κτίριο της
Αγοράς, κ.ά.

Την ξενάγηση θα κάνει δωρεάν ο ιστορικός Μάκης Σταύρου.
Συνάντηση στις 10.00 πμ στο
σταθμό Μετρό Κεραμεικού
έξοδος Τεχνόπολις (Γκάζι)
Δηλώσεις συμμετοχής
Λίτσα Χρυσομαλλίδου
2109655563, 6937511022

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

Οκτώ νέοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν για
πρώτη φορά το έργο τους και σας περιμένουν στο «Χοροστάσιον». Η έκθεση θα
ανοίξει την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, στις
8μ.μ. και από την Πέμπτη 24 έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου.
Μια έκθεση από φρέσκες ματιές με ώριμες

O Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”,
οργανώνει εκδήλωση με ομιλία του καθηγητή Χρήστου Γιανναρά και θέμα: «Γιατί η Δύση, υποχρεω-

τικά, ανθελληνική”. Η εκδήλωση θα γίνει την
Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 8μ.μ. στο Πνευματικό
Κέντρου της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Εκδηλώσεις με το ΚΑΠΗ
στη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη
• την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στις 19.00, ενημερωτική ομιλία στην Αίθουσα Πνευματικής Εστίας Βούλας, με θέμα “Η σημασία της διατροφής” εν’ όψει
της “Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής”
• τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στις 18.00, επίσκεψη
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών με ξενάγηση
στην έκθεση “Το ναυάγιο των Αντικυθήρων“
• την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου στις 11.00 ομιλία με
θέμα “Διατροφή και Καρδιαγγειακά νοσήματα”
στo ΚΑΠΗ της Βουλιαγμένης
• και το Σάββατο 26 Οκτωβρίου, μονοήμερη εκδρομή στη Μονή Οσίου Λουκά στη Λειβαδιά.
• και την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στις 11.00 ομιλία
με θέμα «Η Αξία της Μεσογειακής Διατροφής»
στo ΚΑΠΗ της Βάρης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με την Ελεονώρα Θεοδώρου τηλ. 2132019930

Η ΓΙΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΜΠΑΜΠΕΤ

«Έκθεση φωτογραφίας
Kolektiva Photographers
Οι Kolektiva Photographers είναι μία νεοσύστατη καλλιτεχνική ομάδα φωτογράφων και μέχρι στιγμής αποτελείται από τα
εξής μέλη: Πηνελόπη Ανδρέου, Αποστόλης Γρυλλάκης, Κώστας Δείξιμος, Μαρία
Θάλεια, Αγγελική Κορωναίου, Ξένια Λουκοπούλου, Κωνσταντίνος Μάντζαρης και
Νίκος Παγανόπουλος.

“Γιατί η Δύση, υποχρεωτικά,
ανθελληνική”

σκέψεις και πολλά happening στην έναρξη!
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Ημέρες και ώρες επίσκεψης:
Πέμπτη 24/10 – στις 22:00μ.μ
Παρασκευή 25/10 στις 22:00μ.μ
Σάββατο 26/10 στις 22:00μ.μ
«Χοροστάσιον», Σκουλενίου 2, Πλ. Κλαυθμώνος,
1ος όροφος πίσω από το εκκλησσάκι των Αγίων
Θεοδώρων, Τηλ. επικοινωνίας: 21 0331 4330
Fb: https://www.facebook.com/SpoudaioiPhotographoi?fref=ts
E-mail: mantzaris.kon@gmail.com

“H MΑΧΗ ΤΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ”

ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στις
7.30μ.μ., θα γίνει προβολή της Δανέζικης ταινίας “Η γιορτή της Μπαμπέτ”, του
Gabriel Axel, που γυρίστηκε το 1987 βασισμένη σε βιβλίο της Karen Blixen,
γνωστής και από το "Πέρα από την
Αφρική".
Διαδραματίζεται στα τέλη του 19ου
αιώνα, σ'ένα ψαροχώρι στη Δανία, όπου
φτάνει αναζητώντας μια καλύτερη τύχη
η Γαλλίδα Μπαμπέτ, πρώην σεφ σε μπιστρό υψηλής γαστρονομίας.
Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κ. Βούλας
Πληρ.: http://www.voulacamp.blogspot.com/

Ιστορική και τοπογραφική
προσέγγιση
Το βιβλίο του Βουλιαγμενιώτη επιστήμονα
Χρήστου
Διονυσόπουλου, “H
MΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - Ιστορική και
τοπογραφική προσέγγιση” παρουσιάζουν οι εκδόσεις
ΚΑΠΟΝ την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στις
7μ.μ. στην Αρχαιολογική Εταιρεία (Πανεπιστημίου 22 Αθήνα)
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Συνθήκες ανθυγιεινής εργασίας οι συνεδριάσεις στα 3Β
Τα καύσιμα καίνε...
Μετά από πολλές, άπρακτες, συγκλήσεις
δημοτικού συμβουλίου στα 3Β, λόγω έλλειψης απαρτίας, δηλαδή απουσίας των περισσοτέρων
δημοτικών
συμβούλων,
πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Δευτέρα 14/10, δύο δημοτικές συνεδριάσεις.
Η πρώτη αφορούσε την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης με απευθείας
ανάθεση, ύψους 390.000 ευρώ.

Είναι ένα πολυσυζητημένο θέμα, το οποίο
σηκώνει πολλά ερωτηματικά. Γιατί δεν
έχουν καταφέρει οι υπηρεσίες να προχωρήσουν σε έναν σωστό διαγωνισμό για την
προμήθεια καυσίμων και καταφεύγουν στο
παρά πέντε σε πρόχειρο διαγωνισμό όπως
τώρα. Ετσι με το «μαχαίρι στο λαιμό» καλούνται οι σύμβουλοι να ψηφίσουν για να
μπορεί ο δήμος να μαζέψει τα σκουπίδια

Προηγήθηκαν βέβαια αυτές οι ερωτήσεις των συμβούλων, που
μόνο ερωτήσεις δεν είναι τις περισσότερες φορές. Αρχίζει ένας
φιλολογικός μονόλογος από τους περισσότερους, που πολλές
φορές καταλήγει σε απαντήσεις και ανταπαντήσεις, σε κόντρες
και κοκορομαχίες. Και εδώ έχει μεγάλη ευθύνη ο πρόεδρος Κ. Κικίλιας που τους αφήνει να μιλάνε χωρίς να διακόψει τον σύμβουλο
που έχει «ξεφύγει». Δεν συγχωρείται πλέον έλλειψη εμπειρίας,
είναι αρκετός ο καιρός που προεδρεύει.
Κι έτσι αντί οι ερωτήσεις να κρατήσουν μία ώρα κρατάνε δύο, τρεις
και βάλε και φτάνει η ωρα του …βρυκόλακα, δωδεκάτη νυχτερινή
για να συζητήσουν τα θέματα.
Ετσι έγινε και σ αυτή τη συνεδρίαση με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η δημοτική συνεδρίαση μετά τις 5 ώρα πρωινή, την ώρα που
λαλούν τα κοκόρια...
Εντεκα ώρες συνεχής συνεδρίαση, χωρίς καφέ, χωρίς φαϊ, ακίνητοι πάνω σε μια καρέκλα…

Eργαστήρι Φυσικής Καλλιέργειας
Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Οκτωβρίου διοργανώνεται από
το Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας και τον Κοινωνικό
Συνεταιρισμό Ελληνικού-Αργυρούπολης ΒΛΑΣΤΟΣ, θεωρητικό και πρακτικό εργαστήρι Φυσικής Καλλιέργειας (και υποστηρίζεται από το Δήμο Ελληνικού) με τον Παναγιώτη
Μανίκη στον Υμηττό, στη θέση «Ανθιστήρι» της Αργυρούπολης.
Το σεμινάριο αφορά σε λαχανόκηπο- οπωροφόρα δέντρα σβόλους- ενώ θα γίνει και σπορά έκτασης. Η συμμετοχή
είναι ελεύθερη.
Πρόσβαση: Οδός Κιάφας και Επτανήσου (Το Ανθιστήρι βρίσκεται στην προέκταση της οδού Επτανήσου, 200μ. από τη
Λ. Κύπρου και 200μ. από τη Λ. Αργυρουπόλεως.
- voulacamp.blogspot.com - blastos.worldpress.com
- 6974342771, 6977925877, 2291079507

Μαθήματα χορού, γιόγκα,
γυμναστικής, πλέξιμο και...
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, ξεκινάει μαθήματα σε διάφορα τμήματα. Ετσι ήδη λειτουργούν:
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Παιδικό τμήμα: - Τμήμα ενηλίκων:
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΓΙΟΓΚΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - ΛΑΤΙΝ-ΛΑΪΚΟΙ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΛΕΞΙΜΟ (υε βελόνες)
ΚΟΠΤΙΚΗ-ΡΑΠΤΙΚΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ & ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ
ΒΑΚΧΟΥ 10 ΒΑΡΗ τηλ. 210-8973455 ΚΙΝ: 6944-308718 / 6948-505748

του και να ζεστάνει τα σχολεία.
Πολύ χαρακτηριστικά το είπε ο Γ. Νιτερόπουλος: «Εχουμε μπει σε μια διαδικασία εξπρές εδώ και είκοσι ημέρες και μας
διαβεβαίωνε ο αντιδήμαρχος Ελ. Αργυρουδάκης, ότι δεν έχουμε καύσιμα να μαζέψουμε τα σκουπίδια»…
Δύο οι προμήθειες δύο και οι προσφορές.
Μία για το πετρέλαιο κίνησης και μία για το
πετρέλαιο θέρμανσης
Η μοναδική προσφορά για το πετρέλαιο
θέρμανσης είχε 0,01% έκπτωση, έτσι που ο
δημοτικός σύμβουλος Παν. Σωτηρόπουλος

είπε ότι αυτό είναι κοροϊδία «Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Θα έλεγα ότι κάτι
δεν πάει καλά. Να έχουμε τόσα βενζινάδικα
στην περιοχή και να έχουμε μία μόνο προσφορά για το καύσιμο κίνησης και μία για τα
σχολεία;
Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς υπεραμύνθηκε
της κατάστασης και είπε ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι, γιατί
είναι μεγάλοι πλέον και αντίστοιχα είναι μεγάλα και τα ποσά που δεν μπορεί να σηκώσει ένα βενζινάδικο και είναι διεθνής ο
διαγωνισμός.

Δεν σεβόμαστε τις αποφάσεις

Θετική ήταν η ομόφωνη απόφαση σε ψήφισμα που είχε αποστείλει
η Ομοσπονδία Εργαζομένων του ΕΟΠΥ για δημόσια και δωρεάν
υγεία στα κρατικά Νοσοκομεία, το οποίο ζήτησε μετ επιμονής ο
δημοτικός σύμβουλος Παν Καπετανέας.
Ερώτηση κατέθεσε ο Παν. Καπετανέας, προς την αντιδήμαρχο Μ.
Σίνα, γιατί υπέγραψε και έδωσε άδεια στον αιγιαλό της Βουλιαγμένης για μαθήματα θαλάσσιου σκι, χωρίς κανένα αντάλλαγμα
υπέρ του Δήμου. Δεν πήρε συγκεκριμένη απάντηση.
Ο Κ. Πασακυριάκος επανήλθε σε απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, με δική του παρέμβαση, να σταματήσουν άμεσα
οι κατασχέσεις σε περιουσιακά στοιχεία δημοτών από το Δήμο.
Κοίτα και σελίδα11.
Κι ακόμα ότι θα πρέπει ο Δήμος να μεριμνήσει να συσταθεί ομάδα
που θα ελέγξει την αντισεισμικότητα όλων των δημοτικών κτιρίων,
κάτι που αποδέχθηκε ο δήμαρχος Σπ. Πανάς.

Δεν έχει υλοποιηθεί η απόφαση του Δ.Σ. για τροποποιηση υπηρεσιών αθλητισμού από τον Ιούνιο με κίνδυνο να χαθούν οι υπηρεσίες του ΟΑΠΠΑ και να απολυθούν οι εργαζόμενοι.
Σ αυτό επιβεβαίωσε και ο Γ. Νιτερόπουλος τονίζοντας: «τι διοικητικές ενέργειες έχουν γίνει για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Δήμου; Γίνεται υπόγειος πόλεμος στον ΟΑΠΠΑ. Γιατί
δεν υλοποιείται η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου;»
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι έστειλε σχετική έκθεση η κα Δρακούλη,
για να δεχθεί την αντίδραση πολλών συμβούλων, που φώναζαν:
Είναι δυνατόν να παρακάμπτεται ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. από
μία έκθεση της Διοίκησης;
Ο Αντιδήμαρχος Διον. Κοντονής, αναφέρθηκε στο “Μαϊστράλι”,
που είχε κάνει καταγγελία στο προηγούμενο συμβούλιο ο Δ. Δαβάκης και διαβεβαίωσε ο Παντ. Κασιδόκωστας (7η φ. 803), τονίζοντας ότι ο ίδιος ενήργησε μέσα στις προθεσμίες, αλλά οι
ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες προσέφυγαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και πέτυχαν αναστολή του σφραγίσματος μέχρι την εκδίκαση στις 16/12/13.
Επιτέθηκε παράλληλα στον Παντ. Κασιδόκωστα καταγγέλοντας
ότι η επιχείρησή του χρωστάει πολλά τέλη.
Ο Παντ. Κασιδόκωστας τον διέψευσε καταθέτοντας βεβαιώσεις
των υπηρεσίων του Δήμου 3Β, ότι η επιχείρησή του είναι οικονομικά απόλυτα ενήμερη. (κοίτα σελ. 17).

Με σαθρά κριτήρια οι επιχορηγήσεις των Συλλόγων
Η επιχορήγηση των Συλλόγων στα 3Β
που είχε στην ημερήσια διάταξη ο
Δήμος στη συνεδρίαση της 14/10/13,
απασχόλησε επί σειρά ωρών το Δημοτικό Συμβούλιο φθάνοντας μέχρι τις 5
το πρωί, όπου και ψηφίστηκε η αναβολή του θέματος.
Η πολύωρη συνεδρίαση οφειλόταν
στις διαφωνίες των συμβούλων, όσον
αφορά τα κριτήρια επιλογής των Συλλόγων που επιχορηγούνται, τα ποσά
που δίδονται και την επιτροπή που
εξέτασε το θέμα.
Bέβαια, όπως διαφάνηκε υπήρχαν
πολλά “σαθρά” στην επιλογή των επιχορηγούμενων, με αποτέλεσμα κάποιοι Σύλλογοι να ωφελούνται
ιδιαίτερα και άλλοι να αδικούνται.
Ο πλέον αρμόδιος να εξετάσει τα κριτήρια ήταν ο ΟΑΠΠΑ, ο οποίος είχε ζητήσει και κρατούσε στα χέρια του
πλήρεις φακέλλους όλων των συλλόγων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή που ορίστηκε
να κάνει την επιλογή, ήταν διάτρητη,

αφού δεν συμμετείχε το κυρίαρχο όργανο (το νομικό πρόσωπο του Δήμου,
ο ΟΑΠΠΑ) και η αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής Μ. Σίνα, είναι και
πρόεδρος σε δύο Σωματεία που επιχορηγούνται· ίσως και άλλα μέλη.
Ολα αυτά έκαναν τους δημοτικούς
συμβούλους να αντιδράσουν.

Ανισοκατανομή και περίεργες τιμές,
δήλωσε ο Π. Σωτηρόπουλος αρνούμενος να το ψηφίσει.
«Κριτήρια με παραθυράκια και προκλητική παράκαμψη του ΟΑΠΠΑ» βλέπει ο Παν. Καπετανέας.
«Θέλω να γνωρίζω αν υπάρχουν στο
σώμα δημοτικοί σύμβουλοι που είναι
μέλη στις διοικήσεις των σωματείων
και στην Εκτελεστική Επιτροπή» ζήτησε ο Κ. Πασακυριάκος.
«Πώς θα ελέγξουμε τα στοιχεία των
συλλόγων; έναν έναν», η Λ. Αργυροπούλου.
«Να προηγηθούν τα αθλητικά και τα
πολιτιστικά σωματεία που είχαν εκδη-

λώσεις την τελευταία 2ετία», πρότεινε
ο Γ. Νιτερόπουλος πρόεδρος του
ΟΑΠΠΑ, ο οποίος ζήτησε από την Μ.
Σίνα να διαψεύσει «καταγγελία που
του έγινε ότι παρουσιάζεται σαν πρόεδρος της χορωδίας της Βουλιαγμένης που έκανε αίτημα επιχορήγησης,
και στο εν λόγω Σωματείο δεν έχουν
γίνει εκλογές την τελευταία 5ετία
κατά παράβαση του καταστατικού».
«Η κοινωνική υπηρεσία που ανέλαβε
έχει κάνει ένα μεγάλο φάουλ», κατέληξη ο Ντ. Καραγιώργος.
Ολοι τόνισαν ότι οι Σύλλογοι δεν
έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ εδώ και
δύο χρόνια, ότι έχουν καθυστερήσει
να επιχορηγηθούν, οι ανάγκες είναι
τεράστιες, το 2013 εκπνέει και θα χαθούν τα κονδύλια.
Παρά ταύτα κρίθηκε αναγκαία η αναβολή, την οποία πρότειναν πολλοί
σύμβουλοι και υπερψηφίστηκε.
Θα πρέπει να επανέλθουν σε μία εβδομάδα.
Αννα Μπουζιάνη
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Eνημερωτική ημερίδα
για πρόγραμμα
ανέργων στην Κερατέα

Καλύβια - Κουβαράς και Πέτα θα αποχετεύουν
στον έτοιμο βιολογικό σταθμό Μαρκοπούλου
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού διευκρινίζει στους πολίτες

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και η Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων Δήμων Μαρκοπούλου & Λαυρεωτικής, διοργανώνουν ενημερωτική
ημερίδα ωφελουμένων, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου και
ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας, (Λ.
Αθηνών Σουνίου 37).
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα, οι δράσεις και τα οφέλη του για τους ενδιαφερόμενους. Σκοπός του προγράμματος είναι η τοποθέτηση 100
ανέργων στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του
ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου
ανεργίας και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, οι οποίοι είναι
μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής και Μαρκοπούλου Μεσογαίας - και προέρχονται από τις παρακάτω
ευπαθείς ομάδες:
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ,ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
/ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος ή στην
ιστοσελίδα www.topekoergasia.gr.

Πρόκειται για 1.364 θέσεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής με οκτάμηνη
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια.
Η έγκριση των θέσεων γίνεται από το
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού,
ύστερα από αιτήματα των συγκεκριμένων φορέων και τα κριτήρια της
πρόσληψης ορίζονται από το οργανω-

λής των αιτήσεων σύνδεσης.
Αυτό
αποτελεί
εξάλλου και απαραίτητη

Όσα λοιπόν γράφτηκαν και
δημοσιεύθηκαν το τελευταίο διάστημα για την αποχέτευση της περιοχής των
Καλυβίων και του Κουβαρά
και κυρίως ότι η τοπική κοινότητα Κουβαρά – Πέτας,
θα αποχετευτεί από γειτονικό δήμο, είναι απόλυτα
ψευδή και ανυπόστατα.
Όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε από κοινού με
τον Δήμο Μαρκοπούλου
προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσπάθεια αποχέτευσης που έχει ξεκινήσει εδώ
και αρκετά χρόνια.

του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Κουβαρά Γ. Κίτσου, που απευθύνεται
στους πολίτες του Δήμου Σαρωνικού και ιδιαίτερα των κατοίκων Καλυβίων, Κουβαρά και Πέτα τους ενημερώνουν ότι ο βιολογικός σταθμός Μαρκοπούλου είναι
έτοιμος, οι κεντρικοί αγωγοί σύνδεσης Καλυβίων και Κουβαρά επίσης έτοιμοι και
σύντομα θα ανακοινώσουν την αρχή κατάθεσης αιτήσεων για σύνδεσή τους με
την αποχέτευση!
Αγαπητοί φίλοι,
δημότες του Κουβαρά και
της Πέτας,
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η
κατασκευή της Μονάδας
Βιολογικού Καθαρισμού στο
Μαρκόπουλο, στην οποία
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό θα αποχετευτούν και οι δημοτικές
κοινότητες Καλυβίων και
Κουβαρά. Για τον λόγο
αυτό, όπως ήδη γνωρίζετε,
έχουν κατασκευαστεί και οι
κεντρικοί αγωγοί σύνδεσης
των Καλυβίων και του Κουβαρά με τη συγκεκριμένη
μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού.
Σας γνωρίζουμε δε ότι σε
πρόσφατη σύσκεψη των Δη-

μάρχων Μαρκοπούλου και
Σαρωνικού Σωτήρη Μεθενίτη και Πέτρου Φιλίππου
με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό, καθορίστηκε
η
ημερομηνία
έναρξης της δοκιμαστικής
λειτουργίας του βιολογικού
στις 11 Νοεμβρίου και κυ-

Προσλήψεις σε Δήμους για το πρόγραμμα
“Αθληση για όλους”
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γιάννης Ανδριανός, εγκρίθηκε η κατάληψη
θέσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής
στους ΟΤΑ, καθώς και σε ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ για τα προγράμματα «Άθληση
για Όλους» της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού (ΦΕΚ Β2613) ΑΔΑ:
ΒΛΛΗΓ-Δ0Γ.

ρίως ότι από την ημερομηνία εκείνη θα ξεκινήσουν να
γίνονται προοδευτικά οι
συνδέσεις των δικτύων με
τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού.
Με νεώτερη ανακοίνωση θα
σας ενημερώσουμε για τον
χρόνο και τον τόπο υποβο-

προϋπόθεση προκειμένου
να χρηματοδοτηθεί και η
ολοκλήρωση του δικτύου σε
όσα σημεία δεν έχει ακόμα
κατασκευαστεί και για τα
οποία ο Δήμος Σαρωνικού
έχει καταθέσει για χρηματοδότηση την ολοκληρωμένη του πρόταση προς την
Περιφέρεια Αττικής όσον
αφορά στα Καλύβια, τον
Κουβαρά και την Πέτα (προϋπολογισμός: 2.400.000€).
Ο Δήμος αυτή τη στιγμή εκπονεί μελέτη για να μπορέσουν να ξεκινήσουν άμεσα
οι εργασίες σύνδεσης των
σπιτιών με τον αγωγό, οι
οποίες θα πρέπει να αρχίσουν μέσα στο 2013.

Με κοινή επιστολή του Δημάρχου Π. Φιλίππου, της αντιδημάρχου Κ. Πρίφτη και

τικό πλαίσιο των προγραμμάτων
«Άθληση για Όλους», όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθμό ΦΕΚ 2527, τεύχος Β’.

αμείβεται αποκλειστικά, απο τα αντίτιμα που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι πολίτες (το συνολικό ποσό
βεβαιώνεται κάθε φορά από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του εκάστοτε
Δήμου), από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού έως το ύψος της προβλεπόμενης ΚΑΕ και μέσω δωρεών και
χορηγιών.
Οι Δήμοι της Ανατ. Αττικής που θα
προσλάβουν είναι: Αχαρνών 23, Διονύσου (Θέσπις) 7, Κρωπίας (Σφηττός)
13, Μαρκοπούλου (Βραυρώνιος) 7,
Παλλήνης (Κοινοφ. επιχείρηση) 28,
Σπάτων - Αρτέμιδος (Αρτεμις) 5,
Δεν είδαμε πουθενά τη Λαυρεωτική,
το Σαρωνικό, τα 3Β;;

Ο ανταποδοτικός χαρακτήρας των
προγραμμάτων συμβάλλει στη μείωση
των δαπανών καθώς το προσωπικό

Αναλυτικά οι προσλήψεις: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΛΗΓ-Δ0Γ
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Και επιθεώρηση στα 3Β!!!
H συζήτηση εξελίσσεται στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δ.Σ. των 3Β. Το θέμα αφορά τα καταστήματα του
Δήμου, αν θα ανοίγουν και τις Κυριακές.
Ο Κρεοπώλης, για να καταδείξει την αναγκαιότητα να

παραμένουν τα καταστήματα και την Κυριακή ανοιχτά,
τόνισε από μικροφώνου ότι ψωνίζουν μέχρι και τις 10 το
βράδυ πολλές φορές και είναι κουραστικό, αλλά αναγκαίο.
Το κατάστημα υποδημάτων (ιδιοκτήτρια) επαύξησε τα
λεγόμενα του κρεοπώλη λέγοντας ότι την έχουν πάει
11 το βράδυ στο μαγαζί για να αγοράσουν παπούτσια
για κάποια νεκρή. Εδώ όμως ανταπάντησε το Γραφείο
Τελετών (ιδιοκτήτης) αντιλέγοντας ότι «μα τους δίνουμε παντούφλες, δεν χρειαζόταν».
Η κυρία με τα υποδήματα ανταπάντησε: «μας κάνεις
αθέμιτο ανταγωνισμό και είναι και άδικο να στέλνεις
τους νεκρούς με παντόφλες στην άλλη ζωή».

Τραγωδία: “Ευμενίδες” Αισχύλου
«Ταν δ’ άπληστον κακών/ μήποτ΄εν πόλει στάσιν /τάδ΄απεύχομαι βρέμειν».
Ήτοι ..Και της αχόρταγης διχόνοιας για το κακό
εύχομαι ο βαρύς/ βόγγος ποτέ μην αντηχήσει /
στην πόλη αυτή/ (Αισχ. Ευμ. στ. 980)
«Βόρβορω δ΄ύδωρ / λαμπρόν μιαίνων
/ουπόθ΄ευρήσεις ποτόν»
Ήτοι .. Δε θα βρείς ποτέ σου να πιείς, /αν ξάστερο νερό/ με λάσπες, βρωμίσεις. (Αισχ. Ευμ.
στ. 695)
Στα κείμενα της Αισχυλικής Τραγωδίας βασικές αλήθειες παλιές και καινούργιες προβάλλονται δοσμένες με τολμηρή φαντασία, και
χτισμένες κάτω από ένα λόγο εν πολλοίς αρχιτεκτονικό. Eίναι χαρακτηριστικό, ότι ο Αισχύλος δραματοποιεί και εστιάζεται στον
καθημερινό ανθρώπινο πόνο, αλλά και στο μεγαλείο. Με προσήλωση ανιχνεύει και προβάλλει τις σχέσεις του ανθρώπου προς τον θεό.
Και τις θέλει αρμονικές. Η σκέψη και η δραματική εικόνα του κειμένου, συμφύονται και δένονται σε ένα και το αυτό πράγμα. Στη
θεολογική απονομή του δικαίου.
Στην τριλογία της Ορέστειας, διατρέχοντας
ένα μεγάλο χρονικά ποιητικό εύρος, ο Αισχύλος ιχνηλατεί τη διαδρομή ενός κληρονομικού
αμαρτήματος, από την αρχική γέννηση του
μέχρι την αριστοτελική του κάθαρση στην
οποία δίνει τη δική του, την προσωπική του
χροιά.
Στη δραματουργία η εικονογραφία δένεται με
τη σκηνική χαρισματική ικανότητα. Το δίχτυ το
οποίο άπλωσε ο Δίας γύρω από την Τροία, μεταβάλλεται πρώτα σε πέπλο, που ύφαναν οι
Ερινύες. Και μέσα σε αυτό αχνογραφείται
ξαπλωμένο και νεκρό, το σώμα του βασιλιά
Αγαμέμνονα. Φονιάς είναι η γυναίκα του Κλυταιμνήστρα, με συνεργάτη της, τον ανηψιό του
και εραστή της, τον Αίγισθο.
Στις Χοηφόρους, τη δεύτερη στη σειρά της τριλογίας, ο Ορέστης κατ΄ εντολή του Απόλλωνα
σκοτώνει για εκδίκηση τη μητέρα του την φόνισσα Κλυταιμνήστρα, μαζί και τον εραστή της.

Ο Χορός χαίρεται, αλλά «από το αίμα που η
μάνα γής ρούφηξε / φόνος εκδικητής αδιάλυτος στεριώνει» (Χοηφ. στίχ. 66)
Ναι ο Χορός χαίρεται, γιατί με τους καινούργιους φόνους, η ανομία αποκαθίσταται και η έννομη τάξη θριαμβεύει. Αλλά τώρα, οι τύψεις με
τη μορφή των θεοτήτων Ερινύων κυνηγούν και
ταλανίζουν τη συνείδηση του Ορέστη. Όπως
και να το κάνομε, αυτός έχει γίνει μητροκτόνος. Ξέρει ακόμα καλά πώς «αφού είναι μολυσμένος, θα τραβήξει/ καινούργιο εκδικητή του,
πάνω στην κεφαλή του κι’ έτσι,/το μίασμα (για
εκείνον βέβαια) θα πάψει». (Ευμ. στ. 178)
Η τελευταία πράξη της τριλογίας παίζεται σε
δύο χώρους: στους Δελφούς και στην Αθήνα,
όπου βρίσκεται το δικαστήριο του Αρείου
Πάγου. Πρωταγωνιστούν από τη μια μεριά οι
Ερινύες, οι θεότητες του Άδη, οι εκδικήτριες
αυτών, που παραβίαζαν τους ηθικούς νόμους
και από την άλλη ο Απόλλων. Στη διαιτησία
διακρίνεται η θεά Αθηνά, η σοφή κόρη του Δία,
η μόνη εκ των Ολυμπίων θεών, που είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να εκπέμπει τις
βροντές και τους κεραυνούς, τα όπλα του πατέρα της.
Τώρα βρίσκομε τον Ορέστη, έντρομο να έχει
καταφύγει ικέτης στο ναό του Απόλλωνα,
στους Δελφούς. Η πόρτα του ναού ανοίγει
βίαια και εισβάλουν οι Ερινύες, μαινάδες τρομερές, με άναρθρες κραυγές να επιτίθενται
στο φονιά· «άπτεροι μεν γε μην ιδείν αύται μελαναι δ’ ες το πάν βδελυκτρόποι». (Ευμ . στ.
51) Άπτερες, ολόμαυρες, σιχαμερές, που ρουφούν το αίμα του ενόχου σαν τις βδέλες.
Ο Απόλλων βλέποντας τις Ερινύες να έχουν
αναστατώσει το ναό του, προσπαθεί με αρωγό
τον Ερμή να τις διώξει. «Έξω κελεύω τώνδε
δωμάτων τάχος». (Ευμ .179)
Οι Ερινύες, αντιδρούν προβάλλοντας τα αίτια
της δίωξης του μητροκτόνου.
Ο Απόλλων διατείνεται, ότι ο Ορέστης είναι
αθώος, διότι ό,τι έπραξε το έπραξε κατ΄εντολή
δική του και εν γνώσει του Δία. Φόνισσα, συμπληρώνει και καλώς τιμωρήθηκε δεν ήταν η

Καταιγίδα κατασχέσεων!!!
Σε πάνω από 50.000 λογαριασμούς φορολογουμένων
έβαλε «χέρι» η εφορία για οφειλές στο Δημόσιο. Δεν εξαιρούν ούτε επιδόματα ανεργίας.
Τα αιτήματα που έχουν δεχτεί και έχουν εκτελέσει οι τράπεζες από τις αρχές του έτους εμφανίζουν
Aύξηση 130% είναι τα κατασχετήρια που έχουν εκτελέσει
οι Τράπεζες από τις αρχές του του χρόνου!
Ακολουθούν και οι Δήμοι για οφειλόμενα τέλη. Δεσμεύουν
καταθέσεις επιβίωσης και οι ΟΤΑ. Παράδειγμα η κατάσχεση όλων των καταθέσεων ενός 88χρονου στο Δήμο 3Β
για δημοτικά τέλη, αφήνοντάς τον να πεθάνει από την
πείνα!!!

Κλυταιμνήστρα η μητέρα του, που σκότωσε
τον Αγαμέμνονα;
Μα επειδή η υπόθεση περιπλέκεται, «δίκας δε
Παλλάς τώνδε εποπτεύσει θεά», δηλαδή η θεά
Αθηνά στον Άρειο Πάγο θα βοηθήσει να αποδοθεί το δίκαιο. (Ευμ. στ. 222 )
Ανάμεσα στο χρονικό διάστημα Μηδικών πολέμων και Πελοποννησιακού, η Αθήνα με τον
“Χρυσού” αιώνα γνώρισε το μεγαλύτερο της
κλέος. Σε αυτό το διάστημα δυό σημαντικά γεγονότα άφησαν το στίγμα τους: Η “Τραγωδία”
και ο “Άρειος Πάγος”. Ο Άρειος Πάγος στην
μεταρρύθμισή του, που συντελέσθηκε από
τους δημοκρατικούς το 461 π.Χ. είχε αναβαθμισθεί μετά τον περιορισμό του εύρους των
εξουσιών του, σε ανώτατο δικαστήριο, το
οποίο δίκαζε αποκλειστικά και μόνο υποθέσεις
φόνων.
«Τούτο στήνω το βουλευτήριο, από κέρδη
ανέγγιχτο, σεβάσμιο και στη γνώμη πάντα αυστηρό, άγρυπνο φρουρό της χώρας, και στον
ύπνο του ακόμη» (Ευμ. στ. 705)
Έτσι λοιπόν στις “Ευμενίδες’’ παρουσιάζεται
στον Άρειο Πάγο, η θεά Αθηνά η “Τριτογένεια
(επίθετο που της αποδίδει ο Όμηρος επειδή
ισχυρίζεται, ότι αυτή γεννήθηκε στις όχθες του
ποταμού Τρίτωνα της Λιβύης) να προεδρεύει
κατά την εκδίκαση αυτής της δίκης... Η παρουσία της, η οποία διακρίνεται για την ηθική
ευθυκρισία της, ανακουφίζει και ηρεμεί το
ακροατήριο. Αντίδικοι παρακάθονται: στη θέση
της υπεράσπισης του Ορέστη, ο θεός Απόλλων, στη δε μεριά του μηνυτή οι Ερινύες και η
αναμενόμενη εκδίκαση αφορά την ενοχή ή όχι
του μητροκτόνου. Οι Ερινύες πασχίζουν με επιχειρήματα και διεκδικούν τη λεία τους. «Σκότωσε τη μητέρα του με την οποία τον συνέδεε
συγγένεια αίματος και ως εκ τούτου είναι αμετάκλητα ένοχος». Οι Ερινύες άλλωστε δεν
έχουν και άδικο. Η πράξη της Κλυταιμνήστρας
δεν αντιπαραβάλλεται σαν ομόαιμο έγκλημα.
Σκότωσε τον άνδρα της, αλλά δεν είχε το ίδιο
αίμα με αυτόν και επομένως η φονική της
πράξη δεν επισύρει την ίδια ενοχή. Αλλά ο
Απόλλων επιτίθεται από διαφορετική απορριπτική μεριά: «Πιότερο ο Δίας νοιάζεται για του
πατέρα γονιού το φόνο» ή και «πατρός προτιμά
Ζεύς μόρον τω σώ λόγω» (Ευμ. 640) και «άπαξ
θανόντος ούκ έστι ανάστασις» (Ευμ. 648). Νοιάζεται γιατί όταν πεθάνει ο πατέρας δεν υπάρχει ανάσταση, δηλαδή διαιώνιση του είδους.
Εδώ ο Αισχύλος με τα λόγια του Απόλλωνα
θίγει την πανάρχαια αντιπαλότητα της μητριαρχίας – πατριαρχίας, με το να διατείνεται
ότι η γυναίκα απλώς φιλοξενεί και εκκολάπτει
στη μήτρα της το έμβρυο του άνδρα. Και οι Ερι-

νύες επαναλαμβάνουν: «Αυτή όμως σκότωσε
τον άνδρα της με τον οποίο δεν την συνέδεε
συγγένεια αίματος. «Αλλά στις φλέβες του
Ορέστη έρρεε αίμα και εκ των δύο. Αυτή η λογική της αλληλεκδικητικής βεντέτας καταλήγει
σε μια ατέρμωνα πυρρωνική λογική της απραγματοποίητης τελικής δικαίωσης, πράγμα που
σε μια κοινωνία συνεπάγεται εξουθενωτικές
και καταστροφικές συνέπειες. Και εδώ η σοφία
της Αθηνάς σπάζει τον κλοιό της οπωσδήποτε
τεκμηριωμένης φονικής σειράς, όσον αφορά
τους ενόχους με τον διάλογο και την πειθώ,
προβάλλοντας τον ισχυρισμό, ότι το παρελθόν
όποιο και να είναι, δεν μπορεί να δηλητηριάζει
το παρόν και ιδιαίτερα το μέλλον.
Η Αθηνά διατείνεται, ότι ο Ορέστης όντως
αμάρτησε. Εμείς όμως, συνεχίζει θα δεχθούμε,
για το καλό και την ηρεμία της πόλης, ότι
έπραξε μεν κακά αλλά κατ΄ εντολήν των θεών.
Και γι’ αυτό προτείνω να κηρυχθεί αθώος. Και
εισάγεται το σκεπτικό και οι προτάσεις προς
ψηφοφορία. Η ετυμηγορία δίνει ισοψηφία στην
κάλπη, αλλά βαρύνει η ψήφος της Αθηνάς που
κατέχει τη θέση του προέδρου και ο Ορέστης
αθωώνεται. Για το καλό της πόλης κηρύσσεται
η λήθη, αλλά όχι η απόσβεση των κακών από
τη μνήμη. Συμφωνούν όλοι και ιδιαίτερα η
Αθηνά με τις Ερινύες, πως από εδώ και στο
εξής η τιμωρία του ενόχου πρέπει να επέχει
θεση παραδειγματισμού και δίνεται η υπόσχεση ότι στο μέλλον οι νόμοι για τέτοια εγκλήματα θα είναι πάντοτε άτεκτοι και σκληροί.
Καλεί τις Ερινύες να μην συνεχίσουν να επιμένουν περισσότερο στις θέσεις τους και να
απόδεχθούν τη λήθη ως θεϊκή εντολή... Εντέλλονται δε να μένουν πάντα κοντά στην
πόλη και με τη συνεχή δε παρουσία τους να γίνουν οι προστάτιδες των νόμων. Οι Ερινύες
υπαναχωρούν και αποδέχονται τον καινούργιο
τους ρόλο. Οι αρχαίες θεότητες του μίσους
τώρα μεταμορφώνονται σε Ευμένιδες προστάτιδες του καινούργιου κόσμου, της λήθης της
ομόνοιας, της συγχώρεσης και της αγάπης και
πάντοτε για το καλό της πατρίδας. Μιας συγχώρεσης και αγάπης αυτής που κάποιος άλλος
μεγάλος πολύ αργότερα έκανε ιδεολογική θρησκευτική σημαία, και έκτοτε χώρισε χρονικά
την ιστορία του κόσμου στα δύο. Στην προ και
στην μετά.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
––––––––––––––––
Βοηθήματα
1) Αισχύλου : ‘’Αγαμέμνων΄΄ Εκδ.Κάκτος
2) Αισχύλου: ‘’’Χοηφόροι’’ Εκδ. Κάκτος
3) Αισχύλου: ‘’Ευμενίδες ΄΄ Εκδ. Κάκτος
4) Ζακλίν ντε Ρομιγύ: ‘’ Η Αφήγηση της Ορέστειας του αισχύλου’’ Εκδ. Ωκεανίδα.
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Οσοι πίστεψαν ότι η πολυδιαφημιζόμενη
και πολυδάπανη ενημέρωση του Δημάρχου
στα 3Β θα ήταν πολύπλευρη ατύχησαν.
Οταν θεωρείς τους Δημότες χειροκροτητές, μια φορά στα τέσσερα χρόνια είναι αρκετή για να τους δείξεις πόσο τους εκτιμάς
και τους λαμβάνεις υπ᾽όψιν σου.
Η εξουσία δείχνει τον χαρακτήρα σου, έλεγαν οι Αρχαίοι, όταν όμως είναι αυτοσκοπός σε κάνει αλαζόνα.
Μουλοχτοί που τους ενδιαφέρει μόνο να
σου πάρουν την ψήφο σου και έχουν τον
τρόπο τους όταν το χρήμα ρέει.
Αν σε όλα τα παραπάνω μπορεί να έχεις
άλλη άποψη, για την πρόταση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο (19 Σεπτεμβρίου) για παραχώρηση του Δημαρχείου
Βουλιαγμένης στην Αστυνομική Διεύθυνση ΝοτιοΑνατολικής Αττικής ξεπερνάει
κάθε λογική και φαντασία.
Οχι γιατί είναι το μοναδικό κτήριο της Βουλιαγμένης και είναι συνυφασμένο με τη ζωή
της πόλης.
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Ετσι είναι αν έτσι νομίζετε
Οχι μόνο γιατί ο νέος Δήμος δεν έχει χώρους αλλά γιατί χρειάζονται περισσότεροι
και σήμερα.
Στο δημαρχείο στεγάζονται:
1) Το τοπικό συμβούλιο Βουλιαγμένης
2) Η Διεύθυνση καθαριότητας στα 3Β
3) Η Διεύθυνση Πρασίνου στα 3Β
4) Η Διεύθυνση Νεκροταφείου στα 3Β
5) Η Διεύθυνση του ΟΑΠΠΑ στα 3Β
6) Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
7) Η Μηχανοργάνωση
8) Προγράμματα επιμόρφωσης, ομιλίες,
πρόβες της χορωδίας.
9) Τέλος εξυπηρετούνται οι πολίτες της
Βουλιαγμένης και όχι μόνο για τα τρέχοντα
προβλήματα.
Αυτό που ο Δήμαρχος είπε ότι θα υπάρξει
καλύτερη αστυνόμευση δεν ισχύει, γιατί ο
ίδιος ο Αστυνομικός διευθυντής Δημ. Οικο-

νόμου είπε ότι θέλουν το Δημαρχείο για να
εγκατασταθούν οι επιτελικές υπηρεσίες
που δεν έχουν καμία σχέση με την αστυνόμευση της Βουλιαγμένης.
Σημειώνω ότι η Βουλιαγμένη διαθέτει αξιόλογο Αστυνομικό Τμήμα.
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν αύριο θελήσει να κάνει ένα πολιτιστικό κέντρο, ένα
εκθεσιακό κέντρο, μια βιβλιοθήκη, πού θα
στεγαστούν;
Αντί αυτής της υποβάθμισης της Βουλιαγμένης, μήπως μπορείτε να βάλετε ένα λεωφορείο «που υπάρχει» για να εξυπηρετεί
τους πολίτες στα 3Β με το Μετρο του Ελληνικού;
Μήπως μπορείτε να επιβάλλετε να συνδεθούν τα μεγάλα σκάφη στη μαρίνα Βουλιαγμένης με τον αγωγό ακαθάρτων «που

υπάρχει» στο λιμάνι για να μη ρυπάινονται
οι ακτές μας;
Μήπως μπορείτε να φτιάξετε τις πλάκες
των πεζοδρομίων που εξέχουν και σκοτώνεται ο κόσμος;
Μήπως τελικά μπορείτε να εξομοιώσετε τα
δημοτικά τέλη για τις κατοικίες στα 3Β; Δεν
είμαστε ενιαίος Δήμος;
Τέλος μέσα στη μιζέρια της καθημερινής
πραγματικότητας αξίζουν συγχαρητήρια
σ᾽αυτούς που αγωνίστηκαν να ανοίξει η
πλαζ δίπλα στο ΠΙΚΠΑ της Βούλας, που
ήταν ένας σκουπιδότοπος. Σήμερα τρία
χρόνια μετά χαίρεσαι να απολαμβάνεις την
καθαρή και ελεύθερη παραλία.
Επειδή ακούγονται και άλλες φωνές που
δεν συμφωνούν, αν ο Δήμος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το χώρο γιατί δεν το
κάνει;
Δεν πιστεύει ότι ο χώρος του ανήκει; Μερικά μόνο από τα μικρά, αλλά τόσο σημαντικα θέματα χωρίς οικονομικό κόστος.
Σωτήρης Ελευθερίου

Άρωμα προβοκάτσιας
Το πανικόβλητο ιδεολογικό αποκύημα Σαμαρά περί των
«δύο άκρων» δεν φωτογραφίζει μόνον τους ακροδεξιούς
συμβούλους του, βουλευτές της Ν.Δ, Λαζαρίδη και Κρανιδιώτη ως εκμαιεύσαντες κτηνιάτρους μαιευτήρες του θεωρητικού “alien” και την χρήση του αμερικανικής κατασκευής
εμβρυουλκού στην τερατογέννηση. Αναδίδει κι εκείνο το
εν Ελλάδι εσαεί διάχυτο άρωμα, τής από καταβολής κόσμου πανταχού παρούσης προβοκάτσιας.
Η θρασύτατη εξομοίωση με τους χρυσαυγίτες νοσταλγούς
των ναζί, κάθε αντιτιθέμενου στην υποδούλωση και τον
εξανδραποδισμό των Ελλήνων, προϊδεάζει γιά την θορυβωδώς επελαύνουσα εντερική κένωση του νομοθετικού
οπλοστασίου, ενός τροϊκανής εμπνεύσεως Ρόμποκοπ, που
θα καταδιώκει απηνώς και θα καταβαραθρώνει «εκτός συνταγματικού τόξου» κάθε ασεβή αρνητή τής μίας και μόνης
νομίμου αληθείας, εκείνης των επικυριάρχων δανειστών
μας και των ενδεδυμένων κοινοβουλευτικό φύλλο συκής
ιθαγενών λεγεωναρίων τους.
Ο μονίμως λαλίστατος και θρασύτατος κυβερνητικός εκπρόσωπος απαίτησε αποδείξεις γιά τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και του αντιμνημονιακού Τύπου και μεμονωμένων προσωπικοτήτων περί βυσσοδομούντος κρατικο-παρακρατικού
μηχανισμού παραγωγής προβοκατόρικων happenings. Θράσος αγέλης χιλίων πιθήκων!!! Από κοντά και οι συνήθεις κορυβαντιώντες συστημικοί δημοσιογραφίσκοι. Όλος ο θίασος
επί σκηνής. Όταν προ ολίγων μόλις ετών οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες με την παθητική ή και ενεργό συμμετοχή
τού από δεκαετιών ενεργού πρακτορείου τους στην ΕΥΠ
(βλέπε υπόθεση Στιβ Λάλας και άλλες) παρακολουθούσαν
τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του πρωθυπουργού και της
ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, συνιστά πρόκληση να
απαιτεί αποδείξεις ο επαγγελματίας παραμυθάς, κυβερνητικός εκπρόσωπος από πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς,
ανέκαθεν και μονίμως ευρισκόμενες στο στόχαστρο της
προβοκάτσιας, από την εμφυλιοπολεμική εποχή της δολοφονίας του Αμερικανού δημοσιογράφου Πόλκ, υποτίθεται
από τον Στακτόπουλο.
Γεννά πάντως ερωτηματικά η σιωπή της ηγεσίας του Κ.Κ.Ε
μετά την δήλωση Σαμαρά, στην Ουάσιγκτον ευρισκομένου
προ ημερών (εάν δεν είδατε στο You Tube τις φωτογραφίες
του Σαμαρά και του Βενιζέλου με το εβραϊκό καπελάκι στο
Αμερικανο-Εβραϊκό Συμβούλιο, χάνετε, είναι όλα τα λεφτά):
«Εκτός από την Χρυσή Αυγή πρέπει να αντιμετωπιστεί και η
ακραία αντιπολίτευση που μιλά γιά έξοδο της Ελλάδας από
το ΝΑΤΟ, το ευρώ και την Ε.Ε.». Είναι πασίδηλο ότι η πρω-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

θυπουργική δήλωση στοχοποιεί το Κ.Κ.Ε, εφ’ όσον ο ΣΥΡΙΖΑ
ομιλεί ακόμα περί μιάς άλλης, δημοκρατικής Ευρωπαϊκής
Ενώσεως, κάτι σαν ονειρικό τοπίο στην ομίχλη, του αδικοχαμένου κι αλησμόνητου Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Πέρυσι είδαν το φως της δημοσιότητος κάποιες δήθεν αποκαλύψεις γιά στρατιωτικό πραξικόπημα, που υποτίθεται ότι
ματαιώθηκε εν τη γενέσει του. Μιά τέτοια «αποκάλυψη»
είναι πολύ βολική γιά την προώθηση των σφουγγοκωλάριων της κυβέρνησης στις ηγετικές θέσεις του στρατεύματος και της ΕΛ.ΑΣ, κατά διακόρευση κάθε έννοιας
αξιοκρατίας, αλλά και της επετηρίδας και με μόνιμο θύμα το
αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Νερό στον μύλο τέτοιων «αποκαλύψεων» περί σχεδιαζόμενων πραξικοπημάτων, ρίχνουν κάτι φαιδρές ιστοσελίδες
χαμηλόβαθμων μονίμων αξιωματικών, με εγερτήρια σαλπίσματα και παιάνες στον γάμο του Καραγκιόζη, του τύπου
«ερχόμαστε», ή «έσεται ήμαρ, ότε Φοίβος ελεύσεται και
αεί έσεται». Ακόμα κι αν δεχθούμε ότι τα παιδιά αυτά,
απλώς χάνουν λάδια και δεν αντιλαμβάνονται ότι αφ’ ης
στιγμής προαναγγέλουν τον «εθνοσωτήριο» ερχομό τους
στο Διαδίκτυο, έχουν πάνω τους είκοσι κοριούς να τους παρακολουθούν μέχρι και στην τουαλέτα και στο κρεβάτι
τους, δεν παύουν –έστω άθελά τους- να λειτουργούν ως
προβοκάτορες και άλλοθι των Σαμαρικών ονειρώξεων γιά
έναν «Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο», όπως στο προφητικό
βιβλίο του Άλντους Χάξλεϋ, όπου όλα θα είναι χειροπόδαρα
δεμένα από «εκείνους που γνωρίζουν ως δικό μας καλό, το
καλό το δικό τους», γιά να θυμηθούμε και τον Νίτσε στο
«Τάδε έφη Ζαρατούστρα». Οι επαναστάσεις και τα οιασδήποτε στοχεύσεως κινήματα, καλά μου παιδιά, δεν προαναγγέλονται. Γίνονται. Και προς ενημέρωση και φώτισή
σας, εκείνοι που έχυσαν το αίμα τους γιά να μας λευτερώσουν πριν 192 χρόνια, δεν απηύθηναν δεήσεις και ωδές
στον Φοίβο Απόλλωνα, αλλά δακρυσμένες προσευχές στον
Χριστό και στην Παναγιά. Δεν είναι κακό να διαβάζετε Λιακόπουλο και Βελόπουλο, αλλά διαβάστε και λίγη Ιστορία,
δεν θα σας βλάψει. Εάν το είχατε πράξει δεν θα πέφτατε
κάποιοι εξ’ υμών στην φενάκη της «Χρυσής Αυγής», ν’ ανασηκώνετε τα μανίκια γιά να εκπαιδεύσετε τους στρατεύσιμους και να φαίνεται το τατουάζ με τη σβάστικα. Ντροπή
και αίσχος και άγος!

Μετά την επίμονή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θα κληθούν
να δώσουν εξηγήσεις στη Βουλή, ο διοικητής της ΕΥΠ και
ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ. Καλό θα ήταν όμως να αντιληφθεί
κάποια στιγμή η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος λόγος που
μετά τέσσερα χρόνια μνημονιακής κατοχής κι εξαθλιώσεως, η εκλογική του αποδοχή εξακολουθεί να υπολείπεται
της Ν.Δ, είναι οι αποκρουστικές γιά την πλειονότητα των
Ελλήνων θέσεις πολλών στελεχών και «συνιστωσών» του
κόμματος σε μιά σειρά εθνικών θεμάτων. Το Έθνος γιά να
εξεγερθεί και να σωθεί έχει ανάγκη εκείνες τις διαχρονικά
αστείρευτες πηγές ναμάτων του που το κράτησαν ζωντανό
ανά τους αιώνες, και στους φωτεινούς και στους σκοτεινούς. Κι αυτές οι ζωοδότρες πηγές ναμάτων δεν γίνεται να
είναι σε καμμία περίπτωση τα «ιστορικά» αρλουμπολογήματα του ξεφωνημένου σιωνιστή Ζαν Μπατίστ Ντιροζέλ,
ούτε τα παρακμιακά παραληρήματα της κάθε, δήθεν προοδευτικής και «αριστερής» λογοτέχνιδος Σώτης Τριανταφύλλου.
Σε επίρρωση του τίτλου «Άρωμα προβοκάτσιας», θ’ αναφερθώ εν κατακλείδι στο δημοσίευμα της άκρως συστημικής εφημερίδας «Το Βήμα», πριν ένα χρόνο περίπου, όπου
ο τότε Α/ ΓΕΣ στρατηγός Φραγκούλης Φράγκου εφέρετο
να δηλώνει ότι: «Έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες χιλιάδες καλάσνικοφ στην Αττική και σε περίπτωση έκρυθμης κατάστασης, τα καλάσνικοφ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
από την Αστυνομία». Εάν αυτή η δήλωση δεν είναι ο ορισμός της προβοκάτσιας, τότε τι διάολο είναι; Είναι οφθαλμοφανές ότι νομιμοποιείται εκ των προτέρων μιά πιθανή
χρησιμοποίηση της εδρεύουσας στο Κιλκίς «ελληνικής» μεραρχίας, που έχει εκπαιδευτεί από νατοϊκούς γιά την καταστολή λαϊκών εξεγέρσεων, όπως επίσης νομιμοποιείται
και μιά πιθανή μετάκληση και αξιοποίηση τής γιά τους ίδιους λόγους εκπαιδευμένης ευρωπαϊκής στρατοχωροφυλακής Eurogendfor, που εδρεύει στη Νεάπολη της Ιταλίας και
τμήματά της ντυμένα με στολές των ΜΑΤ έκαναν την διακριτική εμφάνισή τους πριν δυό χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, γιά ενημερωτικά σεμινάρια κατά τη διάρκεια μεγάλων
διαδηλώσεων.
Χρήζουν επίσης της προσοχής μας οι σημαδιακές δηλώσεις
και κινήσεις του γνωστού «λαγού» του συστήματος και επί
σειράν ετών εκλεκτού παροικούντος των μυστικών υπηρεσιών, Γιώργου Καρατζαφέρη. Περισσότερες «νοστιμιές»
προσεχώς και νά ‘χουμε το νου μας, γιατί όπως έλεγε ο Χαρίλαος Φλωράκης «οι μέρες είναι πονηρές και γκαστρωμένες».
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Εκμετάλλευση ανθρώπων κάθε ηλικίας και φύλου
TRAFFICKING
Δουλεία, πώληση συνανθρώπων μας, εξαναγκασμός
στην πορνεία... Η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο,
σαν
χαρακτηριστικό, πρέπει να
είναι μονοπώλιο σε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο.
Δυνατότερες οικονομικά και
κοινωνικά ομάδες στρέφονται κατά ανυπεράσπιστων
ανθρώπων, με σκοπό την
εξυπηρέτηση των οικονομικών τους συμφερόντων.
Παιδιά που διακινούνται για
σεξουαλική εκμετάλλευση
ή εξαναγκάζονται σε απίστευτα σκληρές συνθήκες
εργασίας και γυναίκες που
τις “ρίχνουν” στην πορνεία,
είναι το αγαπημένο target
group των ψυχανώμαλων
αυτών μυαλών.
Και για να μιλήσουμε με
στοιχεία, τον Ιούνιο του
2012, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας ανακοίνωσε τις εκτιμήσεις του για
τα θύματα εξαναγκαστικής
εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο και παρουσίασε νούμερα που σοκάρουν. 21
εκατομμύρια γυναίκες, άνδρες και παιδιά βρίσκονται
παγιδευμένοι σε συνθήκες

σύγχρονης δουλείας.
Η διακίνηση ανθρώπων
είναι βιομηχανία 32 δισ. δολαρίων τον χρόνο και βρί-

σκεται σε έξαρση διεθνώς.
Το εμπόριο ανθρώπων έχει
ξεπεράσει το παράνομο εμπόριο όπλων και προβλέπεται να ξεπεράσει το
παράνομο εμπόριο ναρκωτικών μέχρι το 2018.
Η UNICEF εκτιμά οτι περίπου 2 εκατομμύρια παιδίων
διακινούνται διεθνώς, με
μεγαλο ποσοστό να προορίζεται για σεξουαλική εκμετάλλευση. Έρευνες έχουν
δείξει οτι στα τρία παιδιά,

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Αν κάτσεις μπροστά με τον οδηγό ακούς Πάολα, αν κάτσεις
πίσω διαβάζεις Καβάφη. Πολυπολιτισμικότητα...
4 Σημαιοστολίζεται η Αθήνα σήμερα Πέμπτη 17/10, είναι η
παγκόσμια ημέρα της φτώχειας.
4 Βία είναι ότι άλλος ένας άνθρωπος σήμερα αυτοκτόνησε,
πηδώντας από την γέφυρα Ρίο-Αντίριο.
4 Μην πατάς εκεί, έχω σφουγγαρίσει! Ούτε εκεί, έχω σφουγγαρίσει! Ούτε εκεί! είπε η Ελληνίδα μάνα και κάπως έτσι γεννήθηκε το τριπλούν...
4 Και λέει η άλλη: “θέλω έναν άντρα που να είναι γενναιόδωρος, καλοσυνάτος, να αγαπάει τα παιδιά και να έχει χιούμορ... Την κοίταξα και έιπα: Χο, Χο, Χο.

τα δύο είναι κορίτσια, το
ένα αγόρι. Εκτιμάται οτι το
76% των συναλλαγών για
σεξ με ανήλικα κορίτσια ξεκινούν απο το ίντερνετ.

Παρ’ όλες τις νομοθεσίες
που μπήκαν σε ισχύ από
134 χώρες για την ποινική
δίωξη των εγκληματιών, το
ποσοστό που τους επεβλήθη καταδίκη είναι πολύ

μικρό.
Το Trafficking είναι μια ασθένεια. Μια ασθενεια που εξαπλώνεται. Κι επειδή η
πρόληψη ειναι πάντα καλύτερη από την θεραπεία, όσο
κι αν προσπαθούν οι κυβερνήσεις να πατάξουν τους
εγκληματίες, δεν θα γίνεται
ποτέ σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η πρόληψη στην προκειμένη περίπτωση - όπως
και σε πολλές άλλες - είναι
η μόρφωση και ο πολιτισμός. Είναι η αναγνώριση
της αξίας της ανθρώπινης
ζωής και ο σεβασμός απέναντί της.
Το μυαλό είναι εργαλείο. Κι
όπως κάθε εργαλείο, αν δεν
μάθεις να το λειτουργείς
σωστά, στην προκειμένη
περίπτωση με την λογική,
μπορεί να αποβεί καταστρεπτικό.

Πώς βλέπουν οι μαθητές
την ρατσιστική βία
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
διοργάνωσε σε συνεργασία με την Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των Νέων, τον 18ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα την αντίδραση των νέων
ανθρώπων απέναντι στη ρατσιστική βία και τη μισαλλοδοξία στην κοινωνία, που πλήττει εξίσου πρόσφυγες και μετανάστες.

«Η σιωπή είναι ανοχή;»
Αυτός ήταν ο τίτλος του διαγωνισμού που πάνω από
260 μαθητές προκρίθηκαν εκπροσωπώντας σχολεία
από όλη την Ελλάδα με γραπτά κείμενα, ζωγραφιές,
αφίσες και βίντεο.
«Το να φοβάσαι να σπάσεις τη σιωπή, σημαίνει ότι
φοβάσαι τον ίδιο σου τον εαυτό […] η σιωπή είναι καμωμένη από λέξεις που δεν βρήκαν ποτέ τους την ευκαιρία να ειπωθούν», έγραψε μία από τις μαθήτριες
που διακρίθηκαν.
Τα πρώτα βραβεία του διαγωνισμού με ατομικές και
ομαδικές συμμετοχές απέσπασαν συνολικά 33 μαθητές και μαθήτριες από διάφορες περιοχές της χώρας
(Αθήνα, Άργος, Έβρος, Έδεσσα, Ηγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Πειραιάς,
Σέρρες, Χαλκίδα κ.ά.)

Γιατί συμφέρει το ποδήλατο;
Χρησιμοποιείται κατά κόρον σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και σιγά
σιγά εδραιώνεται και στην Ελλάδα σαν μεταφορικό μέσο. Δεν χρειάζεται να είσαι αθλητής με ιδιαίτερες ικανότητες αντοχής αφού
πλέον κυκλοφορούν τα λεγόμενα ηλεκτρικά. Ο λόγος για το ποδήλατο, το πιο φιλικό προς το περιβάλλον, τον οργανισμό μας και το
σώμα μας, μέσο μετακίνησης. Χρησιμοποιώντας ποδήλατο, συμβάλλετε στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου, δίνετε λύση στο πρόβλημα του parking, βελτιώνετε τη φυσική σας
κατάσταση. Σύμφωνα με
έρευνες τα άτομα που
επιλέγουν το ποδήλατο
για τις μετακινήσεις τους,
έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, μειωμένο
κίνδυνο για καρκίνο και
καρδιοαγγειακά προβλήματα αλλά και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας για κατάθλιψη.
Το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες, καθώς η
χρήση του δεν απαιτεί δίπλωμα οδήγησης ή ασφάλεια ενώ ο ποδηλάτης χρησιμοποιεί σε όποιο ποσοστό εκείνος επιθυμεί την ηλεκτρική υποβοήθεια ελέγχοντας έτσι και το μέγεθος της προσπάθειας
που καταβάλει ποδηλατώντας.
Τέλος, η μετακίνηση με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο θα σας στοιχίσει
...τίποτα, αφού το ποσό τη φόρτισης ενός μέσου ηλεκτρικού ποδηλάτου είναι 0.25 ευρώ για απόσταση 70χλμ.!

Στην διοργάνωση συμμετείχαν και δεκαπέντε ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο, που φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής στην Αγριά Βόλου και
τη Μακρινίτσα.
Τα παιδιά-πρόσφυγες και οι μαθητές αυτοί, έδωσαν
το δικό τους στίγμα κατά του ρατσισμού μέσα από τα
προσωπικά τους βιώματα και την ιστορία τους.
Οι διακριθέντες μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και οι ασυνόδευτοι
ανήλικοι πρόσφυγες και μαθητές που συμμετείχαν
εκτός διαγωνιστικού τμήματος θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα. (περισσότερες
πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.unhcr.gr)
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επιστολές - σχόλια
Μπέρδεψαν τα βιβλία με τα ...μπρόκολα στα 3Β
Aπό τη Βουλιώτισσα και καθηγήτρια Παν/μίου Βούλα Λαμπροπούλου, ελάβαμε την παρακάτω επιστολή, όπου καυτηριάζει την αρνητική απάντηση των υπηρεσιών του Δήμου
3Β, σε αίτημά της να γίνει Βιβλιοθήκη το νεοκλασσικό κτήριο που βρίσκεται επί της Βασ. Παύλου, δίπλα από το κτήριο του ΟΤΕ, με το αιτιολογικό ότι δεν το επιτρέπουν οι
χρήσεις γης!!!

κρεββατάρα του και να αποκοιμιέται με τα βιβλία που δανείστηκε (αυτά να τα αγοράσει).
2) Ερωτώ τις κυρίες που με “μυωπικά” γυαλιά διαβιάζουν
και ερμηνεύουν τις διατάξεις και τους νόμους. Γνωρίζουν

Γράφει συγκεκριμένα το έγγραφο: «Από το συνδυασμό των
ανωτέρω διατάξεων και μετά τις 554/2000 και 123/2007
αποφάσεις του ΣτΕ και την 2129/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, δεν προκύπτει ως επιτρεπόμενη
η χρήση γης για “Δημοτική Δανειστική Βιβλιοθήκη”, επί των
οδών Βασ. Παύλου και Αισώπου στη Βούλα».

Κυρία μου,
τα βιβλία έχουν ψυχή, είναι “ζώντες” οργανισμοί που δίνουν
ζωή. Δεν είναι μπακάλικα και κέντρα μπουζουκιού. Θέλουν
τα βιβλία το σπίτι τους, πονούν όταν σε μια πόλη τα διώχνουν και τα περιφρονούν. Τιμωρούν δε με “τύφλωση” και
“κώφωση” τους ταγούς και τους “εχθρούς” τους.
Εχω σχηματίσει την πεποίθηση ότι οι κάτοικοι της Βούλας
διψούν για μια επιστημονική βιβλιοθήκη και όλοι θα είναι
μελλοντικοί ψηφοφόροι έτοιμοι να καταψηφίσουν αυτούς
που εμποδίζουν τη δημιουργία της.
Αν ζητήσουμε υπογραφές θα υπάρξουν χιλιάδες. Διώξτε
πρώτα την “τρίαινα” του θανάτου και μετά γράφετε και υπογράφετε τέτοια έγγραφα.
Με ειλικρίνεια
Βούλα Λαμπροπούλου

Κύριε Διευθυντά,
Σας παρακαλώ μπορείτε να δημοισεύσετε με μαύρα γράμματα αυτό το έγγραφο με τις υπογραφές δύο κυριών που
δεν αγαπούν την καλλιέργεια του πνεύματος και τη γνώση
και μπερδεύουν τα βιβλία με τα ...μπρόκολα.
Εχω να παρατηρήσω τα εξής:
1) Ποιος χαρακτήρισε τη Βιβλιοθήκη “Δανειστική”. Η εθνική,
η Γεννάδειος, των Κλασσικών Σπουδών (Σουηδίας 65) και
άλλες δεν είναι δανειστικές. Θέλουμε Βιβλιοθήκη με επιστημονικά βιβλία για μελέτη και έρευνα, όχι με σαπουνόπερες και ρομάντζα, να ξαπλώνει ο άλλος στην

Η Χορωδία του Δήμου Γλυφάδας
σε μια ξεχωριστή εκδήλωση
Η πιο ξεχωριστή εκδήλωση της μεικτής πολυφωνικής χορωδίας του Κ.Α.Π.Π.Α Γλυφάδας έγινε το 2013. Η πολυπληθής μουσική
ομάδα - που καθοδηγείται από τον αναγνωρισμένο μαέστρο Νίκο Καμπιώτη και συνοδεύεται από τη διακεκριμένη πιανίστρια
Κατερίνα Μεγάλου,
εμφανίστηκε μόνη
της στο “Μελίνα Μεκρούρη” χωρίς τη
συμμετοχή άλλων
χορωδιών.
Εχουν συμμετάσχει
σε αμέτρητα φεστιβάλ χορωδιών και
έχουν αποσπάσει
πολλές θετικές κριτικές.
Αυτή τη φορά απολαύσαμε μόνο Γλυφαδιώτικες φωνές. Ηταν ένα αυτολόγιο
από καταξιωμένους συνθέτες και στιχουργούς, όπως Χατζιδάκις, Θεοδωράκης,
Πλέσσας, Παπαδόπουλος, Λοΐζος...
Περίπου στη μέση της παράστασης εμφανίστηκε η παιδική Χορωδία του Κ.Α.Π.Π.Α
Γλυφάδας. Οι μικροί μας φίλοι έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους και κέρδισαν τις εντυπώσεις του ακροατηρίου. “Συννεφούλα”,
“Ο Παλιάτσος”, “Τερατάκια τσέπης”...
Στον επίλογο της βραδιάς οι μικροί και οι
μεγάλοι χορωδοί ένωσαν τις φωνές τους
και απολαύσαμε τη “Θαλασσογραφία” του

Σαββόπουλου.
Η παρουσίαση της βραδιάς έγινε από την
Ελενα Τυρέα.
Ο αντιπρόεδρος του Κ.Α.Π.Π.Α Δημήτρης
Τσακίρης δήλωσε: «Ηταν μία συγκλονιστική παράσταση
και ευχαριστώ πολύ
όλους τους συντελεστές της. Ο
Νίκος Καμπιώτης
είναι εξαίρετος καθηγητής μουσικής
και πάνω απ’ όλα
εξαίσιος άνθρωπος
με ευαισθησία στα
κοινωνικά προβλήματα. Αφιερώνει
μεγάλο μέρος της
ζωής του για τη
μουσική διαπαιδαγώγηση της χορωδίας του
Δήμου Γλυφάδας, που περιλαμβάνει ενήλικες και παιδιά. Εχει αναλάβει παράλληλα
την εποπτεία της εθελοντικής φιλαρμονικής της μπάντας του Δήμου μας, που δημιουργήθηκε φέτος».
Η πρώην πρόεδρος του Κ.Α.Π.Π.Α Γλυφάδας Μαίρη Παπάζογλου δήλωσε: «Ο Νικός
Καμπιώτης είναι εξαιρετικός άνθρωπος και
μουσικός. Είναι πολύ καταρτισμένος και
αγαπάει πολύ αυτό που κάνει, γι’ αυτό και
έχει επιτυχίες».
Μαρία Παπαδάκη

ότι στη γειτονιά λειτουργεί ένα ΚΑΠΗ, ένα κακομοίρικο
Πνευματικό Κέντρο, μία εκκλησία. Ολα αυτά τα ξέχασε η
κ. Δ...;
3) Να μου πει η κυρία αυτή γραπτώς, αν επιτρέπεται η τρίαινα του θανάτου, εννοώ η κεραία στο κτήριο του ΟΤΕ: Να
με καθησυχάσει για το νόμιμο και για το μη επικίνδυνο.
Επεσε κεραυνός την Ανοιξη ελκούμενος από την “τρίαινα”
και μου ράγισε τα τζάμια: Ο εργάτης, την επομένη το πρωί,
μου είπε ότι είχε πέσει κεραυνός στην κεραία και προσπαθούσε να τη διορθώσει.

Nα υλοποιήσει η Διοίκηση την ομόφωνη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
O δημοτικός σύμβουλος των 3Β Κώστας Πασακυριάκος επανήλθε
στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητώντας να σταματήσει ο Δήμος τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για χρέη στο Δήμο.
Σε παλαιότερη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβούλιου,
είχαμε αποκαλύψει ότι η διοίκηση του δήμου προχωρά
σε κατασχέσεις τραπεζικών
λογαριασμών δημοτών που
αποδεδειγμένα έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
Είχαμε καταγγείλει την περίπτωση του 88χρονου συνταξιούχου από τη Βάρη με
σοβαρά προβλήματα υγείας,
σε βάρος του οποίου η δημοτική αρχή προχώρησε σε κατάσχεση
μέρους
του
τραπεζικού λογαριασμού για
παλαιότερα χρέη τελών αποχέτευσης, που δεν μπορεί να
τα πληρώσει.
Με αυτή την αφορμή, είχαμε
προτείνει τότε - και τελικά
είχε εγκριθεί ομόφωνα – το
«πάγωμα» κάθε τέτοιας διαδικασίας από τις υπηρεσίες
του δήμου.
Παρά την ομόφωνη απόφαση
όμως, στην τελευταία συνε-

δρίαση και ύστερα από νέα
παρέμβασή μας, γνωστοποιήθηκε από τα πλέον επίσημα
χείλη - του αντιδημάρχου
επί των Οικονομικών – ότι οι
κατασχέσεις συνεχίζονται
ΚΑΝΟΝΙΚΑ! Και μάλιστα, η
κατάσχεση σε βάρος του
88χρονου προχώρησε σε
ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ! Η οικογένεια
πλέον
του
88χρονου βρίσκεται σε απόλυτη απόγνωση.
Καλούμε τη διοίκηση του
δήμου να επιληφθεί του θέματος και να υλοποιήσει
άμεσα την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που
πάρθηκε κάτω από την πίεση
της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ.
Δεν τρέφουμε αυταπάτες για
τον πραγματικό χαρακτήρα
της πολιτικής της διοίκησης
του δήμου που αποδεικνύεται – και από τη συγκεκριμένη περίπτωση – ότι είναι

σε βάρος των συμφερόντων
των εργαζόμενων δημοτών,
των δημοτών με χαμηλά εισοδήματα, των άνεργων, των
χαμηλοσυνταξιούχων, των
εργαζόμενων στο δήμο.
Δεν γνωρίζουμε εάν τα χρήματα που κατάσχεσαν από
τον 88χρονο θα τα δούμε να
επενδύονται σε ακόμα περισσότερα λουλουδάκια επί της
λεωφόρου Ποσειδώνος.
Όμως, αυτή η περίπτωση κατάσχεσης καθώς και άλλες
στις οποίες έχει προχωρήσει
ο δήμος και αφορούν λαϊκά
νοικοκυριά που προσπαθούν
να τα βγάλουν πέρα κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες, θα …κοσμήσει τον
«πλούσιο» απολογισμό του
έργου και των δράσεων της
δημοτικής αρχής.
Για τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Κώστας Πασακυριάκος
Δημοτικός σύμβουλος
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Ανοιχτά, τις Κυριακές, τα καταστήματα με αναλώσιμα, όχι τα εμπορικά
πρότειναν οι καταστηματάρχες στα 3Β
Η προγραμματισμένη συνάντηση του Δήμου
3Β με τους Επιχειρηματίες - Εμπόρους του
τρίδημου Δήμου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Βούλα.
Η συμμετοχή δεν ήταν ικανοποιητική, αν
λάβει κανείς υπόψη του ότι και στις τρεις πόλεις είναι πάρα πολλά τα καταστήματα.
Στο πάνελ ο δήμαρχος Σπ. Πανάς και ο Αντιδήμαρχος Διον. Κοντονής.
Ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς χαιρέτισε το ακροαητήριο και εξήγησε ότι η πρόσκληση έγινε
μετά από αίτημα της Αντιπεριφερειάρου Χρυσάνθης Κισκήρα, η οποία ζήτησε τη γνώμη
του Δήμων για το άνοιγμα των καταστημάτων
τις Κυριακές και τόνισε ότι θα τηρήσει ό,τι
αποφασίσει έκαστος Δήμος.

Η Δήμητρα Σουτόγλου που διατηρεί κατάστημα υποδημάτων στη Βάρη, ήταν κάθετα
αντίθετη στο άνοιγμα των καταστημάτων
όλες τις Κυριακές, σημειώνονται ότι: «έχουμε
και οικογένειες. Είναι πολύ δύσκολο για τους
επαγγελματίες να κρατάνε κάθε Κυριακή τα

περιέγραψε μία κακή εικόνα της πλατείας, με
σπασμένες πλάκες στα πεζοδρόμια με σβησμένες διαγραμμίσεις και γλίτσα πάνω στις
πλάκες που δεν πλένονται.
Ακόμη μίλησαν από τη Κτηματομεσιτικό της
Βουλιαγμένης (Ι. Ρόθου), από το Ανθοπωλείο
Κοντογιάννη της Βουλιαγμένης, ο Μπαλά-

Δήμητρα Σουτόγλου

μαγαζιά τους ανοιχτά. Και μιλάω για καταστήματα εμπορικά (ένδυση, υπόδυση, οικιακής
χρήσης, κομμωτήρια). Τα καταστήματα με
αναλώσιμα θα πρέπει να είναι ανοιχτά.
Εγώ προσωπικά αισθάνομαι πολύ άσχημα σήμερα και είμαστε άξιοι της τύχης μας, που είμαστε τρεις κι ο κούκος εδώ».
Μίλησαν επίσης η επαγγελματίας από το Ζαχαροπλατείο Μον Καρτιέ της Βούλας, η οποία
Ο Δήμαρχος με τη σειρά του δήλωσε ότι την
απόφαση θα τις πάρουν οι καταστηματάρχες
και γι’ αυτό τους κάλεσε.
Ο διοικητικός υπάλληλος υπεύθυνος για τα
καταστήματα, Γιάννης Τσίμος, που παραβερέθηκε στην συνάντηση ανέλυσε το νέο Νόμο
4177/2013, που ψηφίστηκε στις 8 Αυγούστου
και συγκεκριμένα το άρθρο 16 με τίτλο “Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές”.
Τα 3β έχουν την ιδιότητα ότι έχουν χαρακτηριστεί τουριστικός Δήμος. Παλιότερη απόφαση του Νομάρχη (υπ. αρ. 158/99)
αναφερόταν σε όλα τα καταστήματα τροφίμων που δεν απασχολούν προσωπικό και
έδινε τη δυνατότητα να ανοίγουν 7 Κυριακές
το χρόνο.
Βάσει του νόμου 4177/2013 και δη στο αρ. 16
επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων μεγέθους μέχρι 250
τμ. και χωρίς υπαλλήλους. Καταστήματα άνω
των 250 τ.μ. δεν επιτρέπεται να ανοίγουν.
Στο νέο νόμο δεν μπορούν να ανοίγουν καταστήματα “αλυσίδες”
Γενικά όπως ακούστηκε στην αίθουσα τα εμπορικά καταστήματα (ένδυση, υπόδηση, κομμωτήρια) δεν θέλουν να ανοίγουν, γιατί ως επί
το πλείστον τα διατηρούν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και είναι πάρα πολύ δύσκολο και κουραστικό να είναι και τις Κυριακές ανοιχτά.

Μ

Ιδιοκτήτρια του Μον Καρτιέ

σκας (μινι μάρκετ), ο Μ. Καμπίτσης, που ζήτησε να κάνει κάτι ο Δήμος να αναβαθμιστούν
τα μαγαζιά στη Βούλα. Ο Κ. Τογρίδης που σημείωσε ότι πρέπει να ιδρυθεί ένας Σύλλογος
Εμπορικός ενιαίος και για τα 3Β. Η Ε. Ελευθεριάδου (caza mia) και από Κρεατεμπορική
Βάρης (Ν. Μακρής).

Κάρτα Δημότη με εκπτώσεις
Υπογειοποίηση καλωδίων
Στα διάφορα ερωτήματα και επισημάνσεις
των καταστηματαρχών απάντησε ο δήμαρχος Σπ. Πανάς.
Συγκεκριμένα για την πλατεία ενημέρωσε ότι
ήδη προχωράει η μελέτη για την υπογειοποίηση των καλωδίων και η σύμβαση για να επισκευαστούν φωτισμοί.
Ακόμη ενημέρωσε ότι έχει αναθέσει Μελέτη
ανακατασκευής της πλατείας και τη διάνοιξη
όλης της Βασ. Παύλου (πόσα χρόνια το ακούω
αυτό αλήθεια!).
Επίσης ο Σπ. Πανάς ενημέρωσε ότι έχει ήδη
προχωρήσει στην στήριξη των καταστηματαρχών, δημιουργώντας την “Κάρτα του Δημότη”, η οποία δεν αφορά μόνο την είσοδο
στις πλάζ, αλλά έχει ζητήσει από τους καταστηματάρχες να προτείνουν εκπτώσεις που
θα μπορεί ο δημότης να ωφελείται ψωνίζοντας από τα καταστήματα της πόλης.
Αυτό το άκουσαν με ενδιαφέρον οι καταστηματάρχες και στην συντριπτική πλειονότητα
των παρόντων δεν το εγνώριζαν.
Τέλος κατέληξαν να ανοίγουν τα καταστήματα με αναλώσιμα, ενώ τα εμπορικά να μην
ανοίγουν.
Αννα Μπουζιάνη

Διαπιστωτική πράξη για καθορισμό τιμής ζώνης στο Χέρωμα
Ανοίγει ο δρόμος κατάθεσης αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες και κατοίκους της περιοχής
Tο Χέρωμα προχωράει προς
επίλυση της νομιμοποίησης
χωρίς υπερβολικά ποσά στον
ορισμό της τιμής ζώνης. Ο δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς, πριν

χωρήσει τις διαδικασίες ταχύτατα προκειμένου να οριστεί
τιμή ζώνης ανά τετραγωνικό
μέτρο.
Ετσι όπως ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα

τις αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη διαπιστωτική πράξη για
τον καθορισμό τιμής ζώνης
στην περιοχή, που ορίστηκε
στα 600 ευρώ/ ανά τ.μ.

ένα μήνα περίπου που έγινε η
ενημερωτική συγκέντρωση στο
Χέρωμα, δεσμεύθηκε στους κατοίκους του Χερώματος να προ-

14/10, μετά από ερώτημα του
Διον. Γεωργουλόπουλου, προχώρησε σε συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου

Πλέον, μετά την έκδοση της
πράξης αυτής μπορούν οι κάτοικοι να υποβάλλουν αίτηση
και να ενταχθούν στις ευεργε-

ε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,

που συζητήθηκε προ ημερησίας στο

Δήμο Σαρωνικού, ο Δήμος ετάχθη υπέρ
της προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κάτι που
ισχύει στην περιοχή γιατί όλη η παραλιακή
ζώνη έχει καθοριστεί ως τουριστική.

τικές
διατάξεις
του
Ν.
4178/2013.
Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς δήλωσε
σχετικά: «Όταν πριν μερικές
εβδομάδες είχαμε ανακοινώσει
στους κατοίκους του Χερώματος τις θετικές εξελίξεις που
σηματοδοτούσε η ψήφιση του
Ν. 4178 και οι ευεργετικές διατάξεις που υπήρχαν σε αυτόν,
είχαμε υποσχεθεί ότι θα προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς στα επόμενα βήματα. Η
υπόσχεση αυτή έγινε πράξη με
την έκδοση της απαραίτητης
διαπιστωτικής πράξης για τον
καθορισμό τιμής ζώνης για το
Χέρωμα. Καλώ όλους τους κατοίκους του Χερώματος να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή
αίτησης για ένταξη στις διατάξεις αυτές, ώστε να δοθεί επιτέλους λύση στο πρόβλημα που
τους ταλαιπωρεί εδώ και δεκαετίες. Ο Δήμος θα βρίσκεται
διαρκώς στο πλευρό τους και το
επόμενο διάστημα, όπως βρισκόταν άλλωστε και τα προηγούμενα τρία χρόνια».

ΕΒΔΟΜΗ

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - ΣΕΛΙΔΑ 13

“Ελευσίνια Μυστήρια, Αισχύλος και
Χρυσούς Αιώνας της Αθήνας:
Μαθήματα για εμάς σήμερα”
Mία υψηλού επιπέδου και άκρως ψυχαγωγική βραδιά από το “Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ”
Πέμπτη 17 Οκτωβρίου στο Δήμο Ελευσίνας
παραβρέθηκε η “7η” στην εκδήλωση του
“Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ” (Εταιρεία Μελέτης Προβλημάτων Συλλογικών) με το πολύ ενδιαφέρον
θέμα “Ελευσίνια Μυστήρια, Αισχύλος και
Χρυσούς Αιώνας της Αθήνας: Μαθήματα
για εμάς σήμερα”.
Η βραδιά έλαβε χώρα στο δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Eλευσίνας. Οικοδεσπότες
ήταν ο δήμαρχος Γεώργιος Tσουκαλάς και
ο πρώην πρόεδρος της “Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ” Πέτρος Δούκας.

Ομιλητές της βραδιάς με τη σειρά που μίλησαν ήταν ο Διευθ. του φιλοσοφικού Ινστιτούτου Ερευνών Πάτρας, Απόστολος
Πιερρής, ο ιστορικός και συγγραφέας Σαράντος Καργάκος, η εικαστικός Βάνα
Ξένου και ο ιστορικός και συγγραφέας Σωτήρης Γλυκοφρύδης.
Στην υψηλού επιπέδου αυτή, άκρως ψυχαγωγική (με την κυριολεκτική έννοια αγωγή
της ψυχής) βραδιά, οι ομιλητές μας εισήγαγαν στην περιγραφή και την ανάλυση
των Ελευσινίων Μυστηρίων.
Στα Ελευσίνια Μυστήρια όντας από τις ιερότερες τελετές στην αρχαία Ελλάδα, γινόταν η αποκάλυψη του θανάτου και οι

μυούμενοι αλληγορικά ζούσαν το θάνατο
και την ανάσταση, αφού βέβαια περνούσαν
από το στάδιο της κάθαρσης, προετοιμαζόμενοι με νηστεία, αποχή από σαρκικές ηδονές και πριν τη μύηση από κάθαρση με νερό
(βάπτιση). Θα αναφερθούμε αναλυτικά στο
επόμενο φύλλο.
Η επόμενη ενότητα πάνω στην οποία έγινε
ανάλυση ήταν ο Χρυσός Αιώνας των Αθηνών. Η απόλυτη έκφραση του Απολλώνιου
φωτός· δηλαδή ότι η τελειότητα είναι επιτεύξιμη και είναι επιτεύξιμη ΤΩΡΑ. Το κάλλος ενυπάρχει παντού και
έχει συγκεκριμένη μορφή. Η
μορφή έχει όρια και όσο πιο
έντονα τα όρια, τόσο πιο δυνατή η μορφή. Ο Αθηναίος
της κλασικής εποχής αναζητά τα όρια σε κάθε πτυχή
της ζωής και ακροβατεί σε
ένα τεντωμένο σκοινί μεταξύ ύβρεως (υπερβολής)
και ανεπάρκειας (ήσσονος
προσπάθειας).
Στην τελευταία ενότητα που
μας αφορά ιδιαιτέρως για τη σύγχρονη κατάσταση η γνώση του παρελθόντος είναι
“πυρηνικό όπλο”. Στην Αθήνα του 6ου αιώνα
είχαν τα ίδια ακριβώς προβλήματα που
έχουμε και σήμερα. Οι διορατικοί άρχοντες
της εποχής Σόλων & Πεισίστρατος τα άλλαξαν όλα. Χρεοκοπία, νέο νόμισμα, σεισάχθεια
(διαγραφή
χρεών),
δίκαιη
φορολογία, μείωση φορολογίας, λαϊκότερη
κυριαρχία, εκδημοκρατισμός των δικαστηρίων και έλεγχος της εξουσίας, φιλοαγροτική πολιτική και γενικότερα ένα
νομοθετικό πλαίσιο το οποίο σταδιακά
έφερε τον Χρυσό Αιώνα.
Μιχάλης Στεφανίδης

ΚΑΠΗ απέκτησε η Κοινότητα Βουλιαγμένης
Την περασμένη Τετάρτη
εγκαινιάστηκε το Κέντρο
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στη
Βουλιαγμένη, δίπλα από
το πρώην Δημαρχείο της
πόλης (Αφροδίτης 2).
Παρά την ψιχάλα ο κόσμος πλαισιώσε την εκδήλωση καθώς και όλοι οι
αντιδήμαρχοι, ο πρόεδρος
του Δ.Σ. και πάρα πολλά
δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι του καλλικρατικού
Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης.

Ο Δήμαρχος Σπύρος
Πανάς απουσίασε λόγω
ασθενείας,
στέλνοντας
όμως την αγάπη του στους
ανθρώπους «που μας μεγάλωσαν» όπως συνηθίζει
να λέει.
Στην τελετή των εγκαινίων
συμμετείχε και ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού,
Βούλας,
Βουλιαγμένης, Βάρης κ.
Παύλος.
Μετά την τελετή χαιρέτισε
την εκδήλωση η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού
και Πολιτισμού Μαρία
Σίνα.
Σε μήνυμά του ο Σπύρος
Πανάς σημείωσε ότι: «Φι-

λοδοξία της Δημοτικής
Αρχής είναι ο συγκεκριμένος χώρος να αποτελέσει
εστία φιλίας και σημείο
συνάντησης και δημιουργικής απασχόλησης των ανθρώπων
που
μας
μεγάλωσαν. Στόχος μας

Την εκδήλωση έκλεισε ο
Παναγιώτης Τσοροτιώτης
που εργάζεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
3Β παίζοντας και τραγουδιώντας
πάρα
πολύ
όμορφα. Ηταν η έκπληξη
της βραδιάς.

είναι να εμπλουτίζουμε
συνεχώς τις δραστηριότητες του ΚΑΠΗ με προγράμματα και δράσεις που
θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συμμετεχόντων. Πιστεύουμε ότι
αυτό είναι το ελάχιστο
που μπορούμε να κάνουμε
για να τους ευχαριστήσουμε για όσα μας έχουν
προσφέρει έως σήμερα
αλλά και για όσα συνεχίζουν να μας προσφέρουν».

Το νέο Κ.Α.Π.Η. Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2) θα
λειτουργεί
καθημερινά
από τις 08:00 έως τις
14:00.
A. Μπουζιάνη

Γιόγκα στη Βάρη

Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &
Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και
σώμα σε διαλογισμό και αυτογνωσία.
Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά για
ενήλικες και νέους.

Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545

ΕΒΔΟΜΗ

14 ΣΕΛΙΔΑ - 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Σε εξέλιξη η ανάπλαση του κέντρου της Παλλήνης
Ενα έργο που περίμενε χρόνια!
Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του κέντρου της Παλλήνης, που αφορά σε κοινόχρηστους χώρους, αρχής
γενομένης από την Πλατεία Δημαρχείου. Ακολουθούν οι: Πλατεία Ελευθερίας και ο περίβολος της
πλατείας Αγίου Τρύφωνα.
Επίσης, υπό καθεστώς ανάπλασης είναι η οδός Σκιάθου (δίπλα στο κατάστημα «Λακιώτης»), το πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Σαλαμίνος, αλλά και το
τρίγωνο στη συμβολή της Λεωφόρου Λeονταρίου με
την Εθνικής Αντιστάσεως.

Περίβολος Ι.Ναού Αγίου Τρύφωνος:
* Καθαίρεση της υπάρχουσας πλακόστρωσης, όπου
έχει υποστεί βλάβη και αποκατάσταση της

Τμήμα της οδού Σκιάθου:
* Απομάκρυνση παλαιού χώματος και προσθήκη νέου
με εδαφοβελτιωτικά στα παρτέρια
* Δημιουργία παρτεριού προςε την οδό Μιλτιάδου
* Καθαρισμός – αποκατάσταση επιφανειών εμφανούς
σκυροδέματος και βαφή αυτών
* Εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
* Φύτευση

Σκοπός του έργου είναι η ουσιαστική αναβάθμιση και
ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, έτσι ώστε να αποτελούν πόλο
έλξης για τους κατοίκους.
* Αντικατάσταση φθαρμένων κράσπεδων
* Αποκατάσταση ξύλινων στοιχείων στα υφιστάμενα
παγκάκια και πέργκολες
* Αποκατάσταση κατεστραμμένων φωτιστικών σωμάτων
* Ενίσχυση υπάρχουσας φύτευσης
* Ανάδειξη νερόμυλου (διατηρητέο κτίριο), με καθαρισμό της τοιχοδομής του και κατάλληλο φωτισμό

Αναλυτικότερα:
Πλατεία Ελευθερίας:
* Καθαίρεση της υπάρχουσας πλακόστρωσης, όπου
έχει υποστεί βλάβη και αποκατάσταση της
*Αντικατάσταση φθαρμένων κράσπεδων
*Επίστρωση με κυβόλιθους
*Αποκατάσταση ξύλινων στοιχείων στα υφιστάμενα
παγκάκια και πέργκολες
*Αποκατάσταση κατεστραμμένων φωτιστικών σωμάτων
*Ενίσχυση της υπάρχουσας φύτευσης
*Ανάδειξη του περιστερώνα (διατηρητέο κτίριο), με καθαρισμό της τοιχοδομής του και κατάλληλο φωτισμό

Εξωρ. Σύλλογος Δικηγορικών Βούλας “Η Θεμις”

* Αποκατάσταση κατεστραμμένων φωτιστικών σωμάτων και ξύλινων στοιχείων
* Ενίσχυση υπάρχουσας φύτευσης

Τμήμα οδού Σαλαμίνος:
* Καθαίρεση της υπάρχουσας πλακόστρωσης, όπου
έχει υποστεί βλάβη και αποκατάσταση της
* Αντικατάσταση φθαρμένων κράσπεδων
* Καθαίρεση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
* Κατασκευή καθιστικών από σκυροδεμα και ξύλο

Κόμβοι επί της οδού Ελ.Βενιζέλου
* Αντικατάσταση της υπάρχουσας πλακόστρωσης,
όπου υπάρχει βλάβη και αποκατάσταση αυτής
* Αλλαγή κατεστραμμένων κράσπεδων με νέα
* Ενίσχυση της υπάρχουσας φύτευσης
Κόμβοι επί της οδού Λεονταρίου
* Αντικατάσταση της υπάρχουσας πλακόστρωσης,
όπου υπάρχει βλάβη και αποκατάσταση αυτής
* Αλλαγή κατεστραμμένων κράσπεδων με νέα
* Ενίσχυση υπάρχουσας φύτευσης
Ακόμα, κατασκευάζεται νέος συμπληρωματικός αγωγός όμβριων υδάτων επί της Φειδιππίδου, μεταξύ των
οδών Κολοκοτρώνη και Αλέξανδρου Υψηλάντη.
Όλα τα έργα εκτελούνται με ίδια κεφάλαια του
Δήμου Παλλήνης.

Σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης
Λυμάτων – Ακαθάρτων σε όλο το Γαργητό ΙΙ
Σε εξέλιξη είναι το έργο Δικτύου «Αποχέτευσης Λυμάτων –Ακαθάρτων» στο
Δήμο Παλλήνης και ειδικά
στη ΔΕ Γέρακα, Γαργητός ΙΙ,
σε όλη ανεξαιρέτως την
εντός σχεδίου περιοχή.
Το έργο συντονίζονται προ-

σωπικά από τον Δήμαρχο
Παλλήνης Αθανάσιο Ζούτσο και από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου οι εργασίες να
εκτελούνται διαδοχικά και
με ομαλότητα για τους κατοίκους και περίοικους,

αλλά και για την εμπρόθεσμη παράδοσή τους.
Ο Δήμος Παλλήνης παρά
τις δύσκολες συγκυρίες

ότητας ζωής των κατοίκων.
Να σημειωθεί ότι το μήκος
της κατασκευής του δικτύου
Αποχέτευσης Λυμάτων-Ακα-

εξακολουθεί να εκτελεί σημαντικά έργα, με μοναδικό
στόχο τη βελτίωση της ποι-

θάρτων ξεπερνά συνολικά
(σε Γαργητό Ι και Γαργητό ΙΙ)
τα 30 χιλιόμετρα.

Ανακοίνωση
Μέ μεγάλη λύπη σας πληροφορούμε ότι ο Φίλιππος Συρίγος δεν βρίσκεται πλέον αναμεσα μας.
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την πορεία αυτού του
πρωτοπόρου Δημοσιογράφου του Ελληνικού Μπάσκετ. Αλλωστε υπάρχουν ειδικοί.
Με θλίψη αναφέρουμε ότι, το κενό που αφήνει στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Δικηγορικών Βούλας “Η Θεμις” ως ιδρυτικό Μέλος και Αντιπρόεδρος είναι δυσαναπλήρωτο.
Ως αγαπητώτατος φίλος δεν θα αναπληρωθεί ποτέ.
Το Δ.Σ εκ μέρους των Μελών του Συλλόγου τον ευγνωμονεί
για την προσφορά του και του εύχεται καλό ταξίδι.
Ο Πρόεδρος
Η Γ.Γραμματέας
Δημήτριος Π.Ηλιού
Ελένη Γ.Κατσακιώρη

Ένωση γονέων μαθητών Δήμου Σαρωνικού
Νέα σύνθεση στο Δ.Σ.
H Eνωση γονέων μαθητών Δήμου Σαρωνικού ανάδειξε νέο ΔΣ το
οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
ΧΑΤΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ πρόεδρος
ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α’ αντιπρ.
ΠΡΟΚΟΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Β’ αντιπρόεδρος
ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Γεν. Γραμματέας
ΚΑΡΑΟΥΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ταμίας
ΓΛΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αναπλ. Γραμματέας
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, Αναπλ. Ταμίας
ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Κοσμήτορας
ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΑΚΡΙΒΗ, μέλος
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«ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»
Στο Ανοικτό Θέατρο «Σοφία Βέμπο» του Δήμου ΒούλαςΒάρης- Βουλιαγμένης, φιλοξένησε (27 Σεπτεμβρίου) μία
όμορφη χορευτική εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Σχολή
Χορού ΠΑΝΟΣ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ (Ανδρέα Παπανδρέου 97 και
Αχιλλέως, Γλυφάδα), στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου, ο οποίος την έθεσε υπό την αιγίδα του.
Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν φιλανθρωπικός και οι θεατές
προσέφεραν τρόφιμα για το ΠΙΚΠΑ, τα παιδικά χωριά SOS και
το κοινωνικό παντοπωλείο.
Το χορευτικό θέμα ήταν «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ». Στο
«ταξίδι» αυτό έλαβαν μέρος όλες οι μαθήτριες και οι μαθητές
της Σχολής και παρουσίασαν στην σκηνή του Θεάτρου χορογραφίες που ετοίμασαν ο καλλιτεχνικός Δ/ντης Πάνος Μεταξόπουλος, η υπεύθυνη της Σχολής Μαρία Μίχα καθώς και όλοι
οι άλλοι καθηγητές και καθηγήτριες της Σχολής.
Το πρόγραμμα άρχισε με Kλασσικό Mπαλέτο με μαθήτριες ηλικίας από 4 ετών και συνεχίστηκε με την παρουσίαση όλων των
ειδών χορού που διδάσκονται στη Σχολή και έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να αντιληφθεί το επίπεδο και την ποιότητα της
δουλειάς που γίνεται στη Σχολή.
Το θέατρο γέμισε από γονείς και μαθητές, αλλά και από φίλους
του χορού που ήρθαν ειδικά για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Η παράσταση διήρκεσε πάνω από 2 ώρες και οι μαθητές και μαθήτριες καταχειροκροτήθηκαν από τους
παρισταμένους.
Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε στους θεατές το χορευτικό που
παρουσίασε μαθήτρια της σχολής με ειδικές δεξιότητες. Οι θεατές συγκινήθηκαν και καταχειροκρότησαν ενθουσιασμένοι
την μαθήτρια για την πραγματικά καταπληκτική προσπάθειά
της καθώς επίσης και τη δασκάλα της.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πάνος Μεταξόπουλος κάλεσε στη
σκηνή μαθητές και θεατές και χόρεψαν σε μοντέρνους ρυθμούς.

OI ΡΟΤΑΡY ΚΟΡΩΠΙOY
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
Ο Ρ.Ο. Κορωπί προσέφερε ένα αναπηρικό καρότσι σε
άσθενή του Ασύλου Ανιάτων, μετά από αίτημα που εξέφρασε ο ΡΟ Ν. Σμύρνης.

Το καρότσι παρέδωσαν στις 2 Οκτωβρίου οι ροτ. Μαρία
Μάστορα (Πρόεδρος) και Νεκταρία Παπανικολάου
(Γραμματεύς). Η ατμόσφαιρα λίαν συγκινητική, οι ευχαριστίες κα οι ευχές πολλές.
Μακάρι να μπορούμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες προσφορές. Οι ανάγκες, οπως μας είπε η Αδελφή Διευθύνουσα κα Σκορπιδέα, είναι πολύ μεγάλες και όποια
βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη, δήλωσε η Πρόεδρος.

Βασ. Παύλου 89-91, Βούλα
τηλ. 211 4073577 - mail@biologikigonia.com

MINI MARKET
“ H Ω Ρ ΑΙΑ Γ ΕΙΤΟ ΝΙΑ”
ΤΥΠΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ
l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
l FAX για το ΚΟΙΝΟ
l ΕΠΟΧΙΑΚΑ

ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ
l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

l

l

l

l

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

X
/FA
Λ./F
ΤΗΛ.
AX
ΤΗ
2
.39
60
89
0
210 8960.392
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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

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com
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Μειωμένος κατά 33 εκατομ. εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής
“Δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ σε κανέναν. Μένουμε μακριά από επικίνδυνους και ανίκανους, που έχουν οδηγήσει τη χώρα στο σημερινό αδιέξοδο”.
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός
της Περιφέρειας Αττικής για το 2014 στην πρόσφατη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου
2013.
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, ακούστηκαν
πολλές διαφορετικές απόψεις από όλες τις παρατάξεις. Από την αρχή της ομιλίας του ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός,
προέτρεψε όλους να συνεισφέρουν, ώστε η διαβούλευση για τον προϋπολογισμό να είναι ουσιαστική και με επιχειρήματα.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός
αναφερόμενους στον προϋπολογισμό είπε μεταξύ άλλων:
Μέσα σε ένα περιβάλλον που καταρρέει, η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύεται πυλώνας αξιοπιστίας. Δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ σε
κανέναν. Διαχειριζόμαστε υπεύθυνα και με διαφάνεια τα οικονομικά της Περιφέρειας Αττικής
και ο Προϋπολογισμός μας είναι καθρέφτης και
απόδειξη.
Μένουμε μακριά από επικίνδυνους και ανίκανους, που έχουν οδηγήσει τη χώρα στο σημερινό αδιέξοδο. Από τα 51 εκατ. €, που
εισέπραξαν το 2010 οι Νομαρχίες που συγκρότησαν την Περιφέρεια Αττικής, καλούμεθα να
λειτουργήσουμε το 2014 μόλις 17 εκατ. €.
Τα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων που προβλέπονται στα 21,8 εκατομμύρια €, όταν το 2010
ήταν 52 εκατομμύρια €.
Τόνισε δε: «Πρόκειται για τη βιαιότερη προσαρμογή στην ιστορία της Αυτοδιοίκησης. Βίαιη,
βάναυση, εξοντωτική. Εξακολουθούμε και λειτουργούμε, διότι περικόψαμε και μειώσαμε κατά
πολύ, όλες τις ελαστικές μας δαπάνες. Δεν φτάσαμε απλώς την κόκκινη γραμμή, αλλά την ξεπεράσαμε. Δεν είναι μόνο θέση και διαπίστωση
δική μου. Είναι όλων των Περιφερειαρχών και
διατυπώθηκε με σαφήνεια και ένταση στο πρόσφατο Συνέδριο της ΕΝΠΕ για τα οικονομικά.

Όλοι μαζί, είπαμε ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Και
δεν μείναμε στα λόγια. Προσφύγαμε Περιφέρειες και Δήμοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
ζητώντας την ακύρωση των νέων περικοπών,
όπως επίσης και την κατάργηση του Παρατηρητηρίου, για το οποίο θεωρούμε ότι δεν έχει λόγο
ύπαρξης».

καθοριστική συμμετοχή των Περιφερειών στην
εκτόξευση της Ελλάδας, από την 17η στην 4η
θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον
τομέα της απορροφητικότητας».

Επίσης, ο Γ. Σγουρός αναφερόμενος στα ταμειακά αποθέματα που έχει δημιουργήσει η Περιφέρεια Αττικής ήδη από το 2003 (Νομαρχία
Αθηνών τότε) και τα οποία της επιτρέπουν να
ασκεί αναπτυξιακή πολιτική, επεσήμανε: «Αν
δεν υπήρχαν τα ταμειακά αποθέματα της Νομαρχίας Αθηνών και το ΕΣΠΑ, συνεπικουρούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
η Περιφέρεια δεν θα είχε καμμία δυνατότητα
άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής. Όλα μαζί,
συγκροτούν ένα πρόγραμμα έργων ύψους 1,6
δις. Ευρώ, που δίνει λόγο ύπαρξης στην Περιφέρειά μας. Από τότε που αναλάβαμε το ΕΣΠΑ,
15 μήνες πριν, έχουμε μια θεαματική αύξηση της
απορροφητικότητας. Από το 20% πήγαμε στο
50%. Το αναγνώρισε και ο αρμόδιος Υπουργός,
ο Κ. Χατζηδάκης, επισημαίνοντας τη μεγάλη και

επικεφαλής τον Ν. Γαλανό, η εικόνα που αναδεικνύεται από τον προϋπολογισμό είναι καθαρά
ιδεατή, αφού στην πραγματικότητα ο πραγματικός προϋπολογισμός θα είναι πολύ μικρότερος
από ό,τι φαίνεται. Για να υποστηρίξει αυτήν την
άποψη, ανέφερε ως παράδειγμα ότι, αν και ο
προϋπολογισμός του 2012 προέβλεπε το ποσό
των 400 εκατομμυρίων ευρώ σε δαπάνες, οι
πραγματικές δαπάνες της Περιφέρειας δεν ξεπέρασαν το ποσό των 122 εκατομμυρίων €. Επίσης, «τα έσοδα της Περιφέρειας για το 2014
προβλέπεται να είναι πολύ λιγότερα από εκείνα
των προηγούμενων ετών, επομένως, αναλογικά
λιγότερες θα είναι και οι δαπάνες», συνέχισε ο
Ν. Γαλανός, ενώ επεσήμανε πως λείπουν από
τον προϋπολογισμό σημαντικές παρεμβάσεις
που μπορεί να κάνει η Περιφέρεια, κυρίως σε
κοινωνική πολιτική και προστασία των αδυνάτων.

«Διάλυση των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων
και απόλυση 12.000 υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.»
Η παράταξη “Αρμα Πολιτών”
με επικεφαλής τον Γ. Δημαρά, της Περιφέρειας Αττικής, και με την υπογραφή
επτά περιφερειακών συμβούλων, με επιστολή τους ζητάνε
τη συζήτηση προ ημερησίας
διάταξης στο Περιφερειακό
Συμβούλιο, με θέμα τη «Διάλυση των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και
απόλυση 12.000 υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α.», όπως σημειώνουν.
Αφορμή είναι οι δηλώσεις
του Υπουργού Εσωτερικών
Γ. Μιχελάκη στον τηλεοπτικό
σταθμό ΣΚΑΪ (10.10.13),

όπου δήλωσε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο
για την ιδιωτικοποίηση των
υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων των Ο.Τ.Α.
Εθεσε δύο προειλημμένες
αποφάσεις της κυβέρνησης
για :
Την ίδια ημέρα (10.10.2013)
στον τηλεοπτικό σταθμό
MEGA ο υφυπουργός εσωτερικών Γρηγοράκης δήλωσε
ότι εξετάζεται η απόλυση
12.000 υπαλλήλων των
Ο.Τ.Α.
Οι αποκαλύψεις αυτών των
σχεδιασμών της δικομματι-

κής κυβέρνησης έρχονται
σαν συνέχεια της προσπάθειας των γνωστών κέντρων
της οικονομικής διαπλοκής
να «αλώσουν» όλο τον τομέα
διαχείρισης των απορριμμάτων. Σαν συνέχεια της μεθόδευσης του ΕΣΔΝΑ και του
Περιφερειάρχη να εκχωρήσει
στα ίδια συμφέροντα την κατασκευή των 4 εργοστασίων
διαχείρισης
σύμμεικτων
απορριμμάτων, κατά παράβαση όλων των κανόνων που
διέπουν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, δίνοντάς τους μάλιστα ως προίκα 200 εκ. ευρώ
από το ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι Παρατάξεις:
Σύμφωνα με την παράταξη «Άρμα Πολιτών» με

Ο Β. Κικίλιας, επικεφαλής της παράταξης «Αττική Νέα Προοπτική», εστίασε στη διαφορά φιλοσοφίας που έχει η παράταξή του με αυτήν της
πλειοψηφίας, κατηγόρησε τον Γ. Σγουρό για
«εκλογική πολιτική», με το σκεπτικό ότι αρκετά
έργα λιμνάζουν αδικαιολόγητα για πολύ καιρό
και ενεργοποιείται η εκτέλεσή τους λίγο πριν
από τις εκλογές.

«Ο προϋπολογισμός, θα πρέπει να θεωρηθεί ως
ένα ωραίο ευχολόγιο, εφόσον ακόμη δεν ξέρουμε τί έσοδα θα έχουμε από την Κεντρική Διοίκηση, από τη στιγμή που δεν έχει κατατεθεί ο
προϋπολογισμός του Κράτους στη Βουλή», υποστήριξε η Ε. Κυπριανίδου της παράταξης «Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο» και
συνέχισε πως η παράταξή της θα καταψηφίσει
τον προϋπολογισμό, γιατί οραματίζεται έναν
άλλο, ο οποίος θα επικεντρώνεται πρωτίστως
στον παράγοντα άνθρωπο.
Την ανάγκη λήψης περισσότερων μέτρων για το
περιβάλλον και την κοινωνία, υπογράμμισαν οι

εκπρόσωποι της παράταξης «Αττική Οικολογική
Απάντηση». Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής
της παράταξης, Κ. Διάκος, υποστήριξε ότι ο προϋπολογισμός του 2014 δίνει την ευκαιρία στην
Περιφέρεια Αττικής να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών της, αρκεί όμως να
μην το κάνει με παλιά εργαλεία ή με παλαιομοδίτικες πολιτικές, οι οποίες να επικεντρώνονται
σε πελατειακές και ψηφοθηρικές σκοπιμότητες.
Δεν χρειάζεται, συνέχισε, να δοθούν 20 εκατομμύρια για το γήπεδο της ΑΕΚ, δηλαδή υπέρ
ενός επιχειρηματία, ούτε να φτιαχτεί κλειστό
γήπεδο στη Νέα Σμύρνη. Αυτά τα χρήματα θα
μπορούσαν να διατεθούν στους αντίστοιχους
Δήμους και να δαπανηθούν σε κοινωνικούς και
περιβαλλοντικούς σκοπούς.
Από την ίδια παράταξη ο Γ. Δημαράς, προερχόμενος και εκείνος από την παράταξη «Αττική Οικολογική Απάντηση», επεσήμανε πως δεν
διαφαίνεται στον προϋπολογισμό στρατηγικός
σχεδιασμός βιωσιμότητας. «Το ζητούμενο, είναι
να υπάρχει προϊόν ωφελιμότητας, δεν χρειάζεται να δαπανώνται 60 εκατομμύρια ευρώ για γήπεδα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ένα
πελατειακό σύστημα, και από την άλλη πλευρά η
Πεντέλη να περιμένει από εμάς ένα πρόγραμμα
αποκατάστασης». Επίσης, ο Γ. Δημαράς πρότεινε από τα χρήματα που προορίζονται για την
κατασκευή ή ανακατασκευή των γηπέδων να δοθούν 29 εκατομμύρια σε Δήμους για κατασκευή
γηπέδων μπάσκετ στις γειτονιές και τα υπόλοιπα
για σίτιση και στέγαση πολιτών.
Ο Δ. Βαρελάς της παράταξης «Αττική Γη» διαπίστωσε πως το κυριότερο πρόβλημα του προϋπολογισμού εστιάζεται στο γεγονός ότι δεν
προβλέπεται κάποιο μέτρο που να αφορά στην
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Τόνισε πως είναι
αναγκαία η άμεση αξιολόγηση των δομών και
του προσωπικού της Περιφέρειας, και η Π. Αττικής οφείλει να επενδύσει στην αναβάθμιση του
επιστημονικού προσωπικού της.

«Παλαιότερα μιλάγαμε για πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων, ενώ τώρα μιλάμε για πιστοποιητικά οικονομικών φρονημάτων», είπε ο Α.
Χάγιος από την «Ανταρσία», τονίζοντας ότι ο
βαθμός επίδρασης του προϋπολογισμού στα κοινωνικά προβλήματα είναι εξαιρετικά μικρός.
Την κατάργηση ουσιαστικά της αυτοτέλειας της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέδειξε η επέμβαση
του Παρατηρητηρίου και η έγκριση που έδωσε
για τον προϋπολογισμό, επεσήμανε η Ε. Ζαφειρίου της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», ενώ
χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό “ταξικό”, αφού
μεγάλο μέρος των εσόδων του προέρχεται από
την είσπραξη προστίμων, τελών και εισφορών
που βαρύνουν τον πολίτη.
Τον «κώδωνα του κινδύνου» έκρουσε ο Χ. Καπάταης της παράταξης «Μέτωπο Αλληλεγγύης
και Ανατροπής - Ελεύθερη Αττική», ο οποίος δήλωσε ανήσυχος για το γεγονός ότι τα περισσότερα έργα που πρόκειται να εκτελέσει η
Περιφέρεια Αττικής θα χρηματοδοτηθούν από το
αποθεματικό της, κάτι που προκαλεί ερωτηματικά για τη βιωσιμότητα του αποθεματικού και
κατ’ επέκταση της ίδιας της Π. Αττικής.
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O Παντελής Κασιδόκωστας ξεκαθαρίζει
Από τον δημοτικό σύμβουλο (ανεξάρτητο) προερχόμενο από την παράταξη της πλειοψηφίας, ελάβαμε την παρακάτω επιστολή, η οποία αναφέρεται στα γεγονότα που διεμείφθησαν στη δημοτική
συνεδρίαση της 14/10 στα 3Β, και την κατηγορία ότι χρωστάει η επιχείρησή του τέλη, επισημαίνοντας ότι: κανένα ληξιπρόθεσμο χρεωστικό υπόλοιπο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα για την επιχείρησή μου, ενεχειρίζοντας και τα αποδεικτικά από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου 3Β.
Αγαπητοί συνδημότες,
Στα τελευταία δυο δημοτικά συμβούλια έχω βρεθεί
αντιμέτωπος με έναν ανελέητο πόλεμο λάσπης, από
πλευράς του κύριου Κοντονή και του κύριου Πανά,
με αποδέκτη τόσο
εμένα όσο και άλλα
μέλη της οικογένειας
μου.
Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Πέμπτης 10 Οκτωβρίου, κατηγορήθηκα
ψευδώς από τον κύριο
Κοντονή ότι η εταιρία
στην οποία μετέχω, με
επονομασία ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ
(Vouliagmeni Tennis Club) και έδρα τη Βουλιαγμένη,
διατηρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Δημοτικά Τέλη
που φτάνουν το ύψος των 200,000 ευρώ.
Στο θέμα αυτό επανήλθε ανεπιτυχώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας (14.10)
όπου και ισχυρίστηκε πως η συγκεκριμένη εταιρία
δεν έχει πληρώσει τις οφειλές της στο Δήμο τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι αυτό γινόταν με την ανοχή του αδερφού μου
και πρώην Δήμαρχου, Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπενθυμίσω στον
κύριο Κοντονή πως η συγκεκριμένη επιχείρηση ιδρύ-

θηκε μόλις το 1994, πράγμα που σημαίνει ότι δεν
έχει κλείσει ακόμα είκοσι χρόνια ζωής. Αυτό φυσικά,
ο ίδιος ο κύριος Κοντονής το ήξερε καθώς για πάρα
πολλά χρόνια διέμενε ακριβώς δίπλα από το Vouliagmeni Tennis Club.
Ως προς απάντηση στις εν λόγω κατηγορίες, κατέθεσα ο ίδιος στο Προεδρείο του Δ.Σ, επίσημο έγγραφο, υπογεγραμμένο από τον Αντιδήμαρχο
Οικονομικών κύριο Ζαχαράτο, το οποίο και αποδεικνύει πως η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι απόλυτα
ενήμερη σε σχέση με τις οφειλές της στο Δήμο και

«Εθνική τραγωδία η αναζήτηση κρεβατιού
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)»
Οι βουλευτής Γιάννης Δημαράς και Γαβριήλ
Αβραμίδης, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή
σχετικά με τις ΜΕΘ που βρίσκονται κλειστές,

ενώ βαριά ασθενείς βρίσκονται στους διαδρόμους των νοσοκομείων!
Σημειώνουν μεταξύ άλλων στην ερώτησή

τους: «όπως μας ενημερώνει η Ένωση
Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας-Πειραιά, εθνική τραγωδία παίζεται καθημερινά στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής
και όλης της χώρας όπου πάνω από 70
ασθενείς κάθε ηλικίας βρίσκονται σε
λίστα αναμονής για κρεβάτι σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας, ενώ την ίδια ώρα
200 υπερσύγχρονες κλίνες ΜΕΘ είναι
κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού.
Δηλαδή 5.600 ασθενείς ετησίως, δεν
έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα να
παλέψουν για τη ζωή τους. Για να καλυφθούν με επάρκεια και ασφάλεια οι ανάγκες του πληθυσμού της χώρας, έπρεπε
τα κρεβάτια των Μονάδων εντατικής θεραπείας να αποτελούν το 9-11%, δηλαδή
1200 κλίνες Εντατικής».

πως κανένα ληξιπρόθεσμο χρεωστικό υπόλοιπο δεν
υπάρχει μέχρι σήμερα. Όπως μπορεί πολύ εύκολα
να αντιληφθεί κανείς πρόκειται για μια ακόμα αποτυχημένη προσπάθεια του κύριου Πανά και του κύριου Κοντονή, να συκοφαντήσουν τόσο το όνομα το
δικό μου όσο και της ίδιας μου της οικογένειας. Χρησιμοποιώντας ως όπλο τα ψέματα και τις συκοφαντίες, ο κύριος Πανάς κατηγορεί εμμέσως πλην
σαφώς τον αδερφό μου και υποτιθέμενο «μέντορά»
του, Γρηγόρη Κασιδόκωστα, για ανοχή και νεποτισμό, σε μια ανέλπιστη προσπάθεια να καταρρίψει τον
μύθο του.
Κατηγορώ τον κύριο Πανά και τον κύριο Κοντονή για
ευτελή δημαγωγία και συκοφαντική δυσφήμηση και
τους καλώ, αν έχουν το πολιτικό θάρρος, να καταθέσει ο καθένας από εμάς το ποινικό του μητρώο
και το πόθεν έσχες του δημόσια, αφήνοντας τον
κόσμο των 3Β να λάβει γνώση και να κρίνει τόσο το
έργο μας στη ζωή όσο και την τιμιότητα μας.

Μπαράζ ερωτήσεων από το 1/3
των βουλευτών
της Ν.Δ.!
59 Βουλευτές της, κατέθεσαν
ερώτηση στη Βουλή για τους φορολογικούς συντελεστές με
βάση τους οποίους θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια και τα
εκτός σχεδίου οικόπεδα.
Ερώτηση 19 βουλευτών για τη
συνεχιζόμενη άρνηση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων να
τροφοδοτήσουν την αγορά με
την αναγκαία ρευστότητα.
55 βουλευτές ερώτηση για το
επίδομα θέρμανσης. Ανάμεσά
τους και βουλευτής Γ. Βλάχος.

Περί κλεισίματος
22 αεροδρομίων στη χώρα
Ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ έκανε τη δήλωση:
«Με ανησυχεί βαθύτατα η διάψευση που έκανε το
ΤΑΙΠΕΔ, ότι με εισήγηση τρόικας, των Γερμανών
συμβούλων του Δημοσίου και της εταιρείας
Lufthansa (η οποία οσονούπω θα εξαγοράσει την
Aegean που αγόρασε την Olympic), προτείνεται το
κλείσιμο 22 περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας.
Προειδοποιούμε, όποιον συγκυβερνητικό Υπουργό
υπογράψει τέτοια απόφαση, τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και την τρόικα, ότι εάν γίνουν πράξη αυτά τα
βλακώδη σχέδια, θα εξακοντιστούν από κει που
ήρθαν όχι αεροπορικώς, αλλά κολυμπώντας!
ΥΓ: Δεν ξέρω αν θα βρουν ένα καράβι να τους μαζέψει, αφού και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες τα
μνημόνια της τρόικας και της συγκυβέρνησης τις
έχουν εξαφανίσει».
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Πρωτοβουλία για τη συγκρότηση νέας
Δημοτικής Παράταξης στο Δήμο Ωρωπού

ΔΗΣΩ και ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ενώνουν τις δυνάμεις τους
με Υποψήφιο Δήμαρχο τον Γιώργο Γιασημάκη

Οι εκλογές είναι πλέον κοντά για τους Δήμους και τις Περιφέρειες και το προεκλογικό κλίμα έχει
ήδη αρχίσει. Βέβαια ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί αν θα γίνουν με τον ήδη υπάρχοντα νόμο ή
αν θα ψηφιστεί νέος, αλλά οι αποφασισμένοι προχωρούν χωρίς να περιμένουν.
O Ωρωπός έχει πρωτοπορία. Ηδη έχει δημιουργηθεί μία νέα Δημοτική Κίνηση και παράλληλα η
ΔΗΣΩ και η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ με Υποψήφιο Δήμαρχο Ωρωπού τον Γιώργο Γιασημάκη ενώνουν τις δυνάμεις τους.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Όλοι και όλες είμαστε μέλη μιας μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας:
― που βιώνουμε τις συνέπειες των μνημονίων και του πολέμου
που έχουν κηρύξει ενάντια στην κοινωνία, οι ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, το δόγμα του σοκ που επιβάλλουν στη χώρα οι
τρόικες, τα μεγάλα συμφέροντα και το ντόπιο πολιτικό σύστημα
της υποτέλειας και της διαφθοράς.
― που σε επίπεδο γειτονιάς, xωριού, δήμου, βλέπουμε ένα παρόμοιο καθεστώς -μικρογραφία του κεντρικού πολιτικού συστήματος- που μας έφερε ως εδώ. Δημοτικές αρχές ανεπαρκείς,
διαπλεκόμενες, που εξυπηρετούν τους λίγους και ημέτερους. Δημοτικά συμβούλια, παραδομένα στη λογική και αντίληψη του «Καλλικράτη» και των μνημονίων. Τοπικά συμβούλια ανενεργά και
αδρανή.
Συμμετέχουμε σ’ αυτήν την πρωτοβουλία γιατί νιώθουμε επιτακτική την ανάγκη, να χτίσουμε μαζί, από τα κάτω, μια νέα μεγάλη
δημοτική παράταξη. Μια «άλλη» δημοτική αρχή, ένα νέο, μαζικό
αυτοδιοικητικό κίνημα που θα στηρίζεται στη συμμετοχή και ενεργοποίηση μιας μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Μια δημοτική παράταξη δημοκρατική, ριζοσπαστική, αντιμνημονιακή και οικολογική. Μια παράταξη ανοιχτή σε όλη την κοινωνία
και τους φορείς της με προτεραιότητα στη νεολαία. Για να αλλάξουμε αντιλήψεις, πρότυπα, αξίες, για μια καλύτερη και δικαιότερη
κοινωνία. Για να κάνουμε πράξη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την
προσδοκία όλων «να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας!».
Καλούμε σε ένταξη και συμμετοχή:
― κάθε ενεργό πολίτη των χωριών του Δήμου μας, ανεξάρτητα
από κομματική τοποθέτηση, που είναι όμως ευαισθητοποιημένος
για τη λύση των καθημερινών προβλημάτων και θέλει να εκφραστεί,
―
κάθε στέλεχος, πρώην ή νυν δημοτικών παρατάξεων, που
θέλει να εκφραστεί στην κατεύθυνση αυτή.
Στον όμορφο, αλλά δύσβατο, δρόμο για την κοινωνική, πολιτική
και οικονομική διέξοδο της πατρίδας, να οικοδομήσουμε μια νέα
τοπική αυτοδιοίκηση, με άλλα παραγωγικά, καταναλωτικά πρότυπα
και αξίες, που θα παλέψει για να κατακτήσει:
n Ένα νέο αυτοδιοικητικό χάρτη με την κατάργηση του «Καλλικράτη». Αυτοδιοίκηση πιο κοντά στον πολίτη, μακριά από τις νεοφιλελεύθερες δοξασίες της «αγοράς» και του ξεπουλήματος κάθε
δημόσιου, συλλογικού και κοινωνικού αγαθού.
n Τη διαφάνεια και τον κοινωνικό έλεγχο σε όλα τα επίπεδα.
n Την αγωνιστική αλληλεγγύη και προστασία μέσα από τα κινήματα και τις κινήσεις πολιτών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού
κυλικείου)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ
19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ .22910-41220, -1, -2,
φαξ:22910-41219
Πληροφ.: ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Aρ. Πρ. 289/16-10-2013
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σαρωνικού προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα-

γισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στο Δημοτικό Κατάστημα Αναβύσσου, με δ/νση Βασ. Κων/νου &
Κρήτης 19013 Ανάβυσσος Αττικής
στις 18/11/2013 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11.00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ. 22910-41220, απ’ όπου
μπορούν να παραλάβουν και τη
διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ανάβυσσος 16/10/2013
Ο Πρόεδρος
ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

n Την προστασία και ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους.
n Την προστασία και αναβάθμιση των δημόσιων κοινωνικών αγαθών.
n Την οικολογική προστασία, την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη,
σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών και της χώρας.
n Την οικοδόμηση μετώπου απέναντι στο φασισμό και στους εκφραστές του.
Προς την κατεύθυνση της πραγματικά δημοκρατικής δομής και λειτουργίας της παράταξης και μέχρι να διαμορφώσουμε όλοι μαζί τις
Αρχές Λειτουργίας-Καταστατικό της:
― Συμφωνούμε ότι το κυρίαρχο όργανο της παράταξης είναι η
Γενική Συνέλευση των μελών, δηλαδή όλων των πολιτών που συμμετέχουν εθελοντικά με διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς, και
συγκαλείται τακτικά παίρνοντας όλες τις αποφάσεις.
― Η Γενική Συνέλευση ορίζει 15μελή συντονιστική-εκτελεστική
γραμματεία με τακτική εναλλαγή μελών και ανακλητότητα.

Στις 14 Οκτωβρίου συνεδρίασε κατόπιν εξουσιοδότησης
του Έκτακτου Συνεδρίου η Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης της ΔΗΣΩ στο Πολυδένδρι Αττικής.
Η ΔΗΣΩ ανταποκρινόμενη στο αίτημα της κοινωνίας του
Δήμου Ωρωπού για ευρύτερες συνεργασίες προς όφελος
όλων των κατοίκων, πιστή στην καταστατική της αρχή της
διαφάνειας και της απάλειψης των παρασκηνιακών προσωπικών διεργασιών που συχνά υπονομεύουν τα συμφέροντα
των δημοτικών κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι ΟΜΟΦΩΝΑ
αποφασίστηκε η συμπόρευση στις επερχόμενες δημοτικές
εκλογές με το Συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και με
υποψήφιο Δήμαρχο τον Γιώργο Γιασημάκη.
Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καπανδριτίου, θα δοθεί συνέντευξη τύπου των δύο επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων ώστε να εξηγηθεί το
πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κερατέα, 17/10/2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α.Π. 23576

Προχωρούμε με δημόσιο, ανοικτό κάλεσμα στην
Ιδρυτική μας Συνέλευση στο Πνευματικό Κέντρο Μαρκόπουλου
το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013, ώρα 6 το απόγευμα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ &
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Μεσογείων 239 & Παρίτση
154 51 Ν.Ψυχικό
Αθήνα, 17-10-2013
Αρ. Πρωτ.: Φ6797/οικ.4760
ANAKOINΩΣΗ
Έχοντας υπόψη το Ν1650/86,
όπως τροποποιήθηκε από το
Ν.3010/02 και το Ν.4014/12 καθώς
και τη με αρίθμ οικ.167563/ ΕΥΠΕ/
19-4-2013 Απόφαση Υπ.ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ964/Β) και τη με αρίθμ ΚΥΑ
3711/ 2021/ 2003 (ΦΕΚ 1391/Β
/2003) ανακοινώνεται ότι:

ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΛ6-Ρ3Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47
Ταχ. Κώδικας : 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορ.: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294 εσ. 156
FAX : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
Kορωπί:
14-10-2013
Αρ. Πρωτ.: 24098
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι: Θα γίνει ανοικτός
δημόσιος διαγωνισμός για την
«Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτικών, νερού κλπ.».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό
Μελέτης και στο Τιμολόγιο Μελέτης
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα

Στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Χ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
υποβλήθηκε η με αρίθμ πρωτ:
ΠΕΧΩ/Φ6473/3779/13 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: «Οριοθέτηση και έργα διαμόρφωσης ρέματος Γέρακα - Ανθούσας
Δήμου Παλλήνης»,
Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβ/ντος και
Χωρ/κου Σχεδιασμού (Μεσογείων
239 & Παρίτση), όπου μπορεί να
προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις και απόψεις εντός τριάντα
πέντε (35) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
ΜΕ ΕΓΓΑΔΑ
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
κ.α.α. / ΣΠ. ΛΙΑΓΓΗΣ

των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο των ειδών, είτε για
κάθε ένα από τα οκτώ (8) τμήματα.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των
αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε θα υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα του ενός έτους από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου μέχρι και μία (1)
ημέρα πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013
ώρα 10:00π.μ. έως και 10:30π.μ,
στο σημείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Β΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)
Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας και παρατηρήσεων επί των
κτηματολογικών διαγραμμάτων και
πινάκων στη μελέτη: «Κτηματογραφική αποτύπωση - Μελέτη Γεωλογικής
καταλληλότητας
Υδραυλική μελέτη Ρεμάτων - Περιβαλλοντική μελέτη Ρεμάτων για
την πολεοδόμηση των περιοχών
παραθεριστικής κατοικίας ‘Σπηλιά
Ζέζα’ και ‘Αγιασμόθι’ της Δ.Ε.Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής».
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων των περιοχών ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ και ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ της Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο
Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ.
Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινωνίας 2299320229) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, προκειμένου να
υποβάλλουν την προβλεπόμενη
από της παρ. 1β του άρθρου 2 της
υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994
(ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Από-

διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013
ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 30 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο

φασης δήλωση ιδιοκτησίας και
τυχόν παρατηρήσεις, όσον αφορά
το ακίνητο τους, επί των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, τα οποία συντάχθηκαν καθ’
υπόδειξη των ιδιοκτητών μετά την
επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας που συγκεντρώθηκαν
στην Α’ Ανάρτηση, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διόρθωση τους.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι:
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των
ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία
10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των
ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι
την ημερομηνία 10.3.82
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης.
Ο Δήμαρχος κ.μ.ε.
Σταύρος Ρόζης
Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής

όριο στο ποσό των 119.548,40€,
ήτοι 135.170,49€ με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από πόρους του Δήμου Κρωπίας, των ΝΠΔΔ του Δ. Κρωπίας:
«ΣΦΗΤΤΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» και του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι Eλληνες και αλλοδαποί πολίτες,
τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα
Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή-χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης. Πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Φυσική, Χημεία,
Αρχές οικονομικής θεωρίας παραδίδονται σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές, τηλ. 6944388826.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

κατ’ οίκον από
έμπειρο καθηγητή, αγγλικού Παν/μιου, μαθήματα
για όλα τα επίπεδα. Τηλ. 6941633121

ΓΑΛΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

με πολυετή εμπειρία σε Γυμνάσια & Λύκεια στη Γαλλία, παραδίδει
μαθήματα για όλα τα επίπεδα.
Τιμές: 15 € η μία ώρα, 20 € μιάμιση ώρα και 25€ για
δύο ώρες. Τηλ. 210 8996.089, 6944 873306

Βοήθεια σε παιδιά δημοτικού - Γυμνασίου
με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες,
αναλαμβάνει έμπειρη παιδοψυχολόγος με μεταπτυχιακό στην Αγγλία για ειδική αγωγή. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6931910621.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδονται σε
παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου από έμπειρη καθηγήτρια με μεταπτυχιακό στην Αγγλία.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6979328852

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Εκτορος 29,370 τμ, διαμπερές, μοναδικό με προσόψεις 20 μ σε 2 δρόμους, αμφιθεατρικό με θέα θάλασσα, εντός σχεδίου με σδ 0,60, πωλείται στην
τιμή των 370.000 €. Ιδιώτης 6936057778

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας
πλήρως επιπλωμένος και εξοπλισμένος σε
φοιτητή/α ή ένα μοναχικό άτομο. Ευρίσκεται
σε αυλή μονοκατοικίας με ιδιαίτερη είσοδο στο
Πανόραμα Βούλας κοντά στην πλατεία του Αγίου
Νεκταρίου. Τ/Φ 210 8957.974 / 6976 817515

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
σιτές

ο
Τιμές Πρ

διαμέρισμα 63τ.μ. στο

Κορωπί (πλησίον στο 2ο Γυμνάσιο) με σύγχρονες προδιαγραφές. Τηλ. 210 6624.757

Μαργαρίτα Μπερμπατσέλη
Φιλόλογος
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
κιν. 6972621414 περιοχές Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ σε παιδιά Δημοτικού
που χρειάζονται ενίσχυση για μελέτη των σχολικών μαθημάτων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6994044350

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ,

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα

(Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180
τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκαράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ –τρια, εμφανίσιμος -η,
30 - 45 ετών, από αντιπροσωπεία οδοντικών εμφυτευμάτων για εξωτερικές πωλήσεις, σε Αττική και υπόλοιπη Ελλάδα, παρέχεται εκπαίδευση, μισθός,
ποσοστά, απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης, εμπειρία
στο χώρο θα εκτιμηθεί, αποστολή βιογραφικών στο email: dentegris@otenet.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρισμα 65τ.μ. επιπλω-

μένο, στη Βούλα (έναντι Ασκληπιείου).
Τηλ. 699 8958.059

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

ΖΗΤΑΕΙ εργασία ως φύλακας - κηπουρός μεσήλικας Ελληνας της περιοχής. Τηλ. 210 8963.531.

οικόπεδο εκτάσεως 900 μέτρων τετραγωνικών στην περιοχή ΚΟΡΜΠΙ Βάρης Αττικής επί
της οδού Δημητσάνας κατευθείαν από ιδιώτη και όχι
από μεσίτη.
Πληροφορίες τηλ. 6973371975, Ώρες 1-3 μ.μ.

ΖΗΤΑΩ εργαζόμενο για εργοστάσιο

μεταλλικών
εξαρτημάτων στο Κορωπί, μηχανολόγο μηχανικό ή
κάποιον που να γνωρίζει από μηχανές. Αποστείλατε
βιογραφικό στο email p.katsieris@yahoo.gr

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, κυρία 50 ετών, από τη Ρουμανία, που γνωρίζει καλά ελληνικά για να εργασθεί
ως εσωτερική οικιακή βοηθός.
Τηλ. 6998535087 κυρία Αντελίνα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΤΕΙTAI: γυναίκα ή άνδρας να εργασθεί εσω-

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

τερικός σε οικία για να περιποιείται, φροντίζει κύριο
προχωρημένης ηλικίας (όχι κατάκοιτο), τηλ. 6936
555539 κ. Δημήτρης.

Nομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για μεταβίβαση ακινήτων από έμπειρο πολιτικό
μηχανικό - πολεοδόμο.
Τηλ. 6977-288947 κ. Βήχος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΓΕΡΑΚΑ οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου, με αποθήκη, γκαράζ. Εξαιρετική τιμή. Τηλ. 210 6613.151 ώρες γραφείου.

ΠΩΛOYNTAI δίσκοι βινιλίου, 33 στροφών

κλα-

σικής μουσικής Βeethoven κλπ. Πωλούνται όλοι
μαζί σε πολύ καλή κατάσταση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιμή 650€. Τηλ. 6937 583101, μόνο πρωί.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

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.

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

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

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

www.petridoulemoniapsychologist.com

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

•
•
•

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

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

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση
ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων
Δέχεται με ραντεβού
τηλ. 210 6020166 & 6977446445
ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
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τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ , (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)
Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
Ο συχνός ιατρικός έλεγχος των ματιών για τους διαβητικούς
είναι ο μόνος τρόπος προφύλαξής τους από τις σοβαρές επιπλοκές και την τύφλωση που προκαλεί ο σακχαρώδης διαβήτης.
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν διάσημοι οφθαλμίατροι που
συμμετείχαν στο 13o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αμφιβληστροειδούς, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο της Γερμανίας
τέλη Σεπτεμβρίου.
«Πράγματι, παρά την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, ο μόνος
τρόπος για τον διαβητικό για να αντιμετωπίζει έγκαιρα τις σοβαρές επιπλοκές και να αποφεύγει την τύφλωση είναι ο συχνός
ιατρικός έλεγχος των ματιών του. ...Προς αυτή την κατεύθυνση,

Ανοιχτή εκπαίδευση πολιτών
στην καρδιοπνευμονική
αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
Ο Δήμος Παλλήνης δια μέσου
της Τμήματος προστασίας &
προαγωγής της δημόσιας
Υγείας στα πλαίσια των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και σε συνεργασία με το
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων –Προαγωγής
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), διοργανώνει το Σάββατο στης 19/10/13
και ώρα 10:00 πμ έως 2:00 μμ
στην πλατεία του Αγίου Τρύφωνα Παλλήνης.
Καλούνται όλοι οι γονείς, οι
εκπαιδευτικοί, οι προπονητές
των αθλητικών σωματείων, οι
φυσιοθεραπευτές και όλοι οι
πολίτες ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας, γιατί η
γνώση σώζει ζωές.
Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών
Πόλεων-Προαγωγής
Υγείας σε συνεργασία με τους
εξειδικευμένους επιστήμονεςδιασώστες της Εθελοντικής
Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων
ΕΔΟΚ διοργανώνουν ανοιχτές
εκπαιδεύσεις πολιτών όλων

των ηλικιών στην ΚΑΡΠΑ.
Η εκπαίδευση των πολιτών
αφορά τη βασική υποστήριξη
της ζωής σε ενήλικες και παιδιά καθώς και την αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη
και παιδιά.
Η εξάσκηση των εκπαιδευομένων πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες στο έδαφος,
σε συνθήκες εξομοίωσης πραγματικού περιστατικού με τη
χρήση προπλασμάτων (κούκλες)
φυσικών διαστάσεων.
Περίπου 10 Εθελοντές εξειδικευμένοι επιστήμονες-διασώστες
της
Εθελοντικής
Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων
ΕΔΟΚ συμμετέχουν σε κάθε
εκδήλωση.
Σκοπός του προγράμματος
είναι η ανοιχτή εκπαίδευση
του κοινού στη βασική υποστήριξη στη ζωή σε ενήλικες
και παιδιά, και η δημιουργία
ερεθισμάτων για αναζήτηση
πληροφοριών σε θέματα διάσωσης της ζωής.

θα πρέπει να κινηθεί η ενημέρωση των διαβητικών μέσα από την
ιατρική κοινότητα», αναφέρει ο διαπρεπής χειρουργός οφθαλμίατρος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Μάλλιας, ο οποίος συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
Αμφιβληστροειδούς στο Αμβούργο.
Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, ο αριθμός
των ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη στη χώρα μας αυξάνεται συνεχώς με ανησυχητικούς ρυθμούς
και σήμερα υπολογίζεται ότι έχει ξεπεράσει
τις 800.000!
Η πιο σοβαρή από τις
παθήσεις που προκαλεί
ο σακχαρώδης διαβήτης στο μάτι του διαβητικού είναι η διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια, (καταστροφή των
μικρών αγγείων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, οίδημα ωχράς κηλίδας, αιμορραγία υαλοειδούς).
Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια εμφανίζεται συχνότερα σε
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (40%) και στο 20% των
πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. Δυστυχώς η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί τη συχνότερη αιτία νομικής τύφλωσης (όταν και οι δύο οφθαλμοί βλέπουν κάτω από το
1/20) στο δυτικό κόσμο σε ασθενείς ηλικίας από 20 μέχρι 65χρόνων. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της συχνότητας του σακχαρώδους διαβήτη, η οποία σχετίζεται με τις διατροφικές
συνήθειες και την καθιστική ζωή στις χώρες του δυτικού κόσμου.
Συγκεκριμένα διαβητικοί μικρότεροι των 30 χρόνων θα εμφανίσουν διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια σε ποσοστό 50% στα
πρώτα 10 χρόνια της ασθένειας τους, ενώ μετά τα 30 χρόνια το
ποσοστό εμφάνισης αγγίζει το 90%!
Παράγοντες που μπορούν να επιβραδύνουν την εμφάνιση της
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι ο καλός μεταβολικός
έλεγχος, η καλή αρτηριακή πίεση. Η αναιμία, το κάπνισμα και η
προσβολή των νεφρών είναι παράγοντες που επιταχύνουν την
εμφάνιση και εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Σκόπιμη κρίνεται από τους γιατρούς η προληπτική οφθαλμολογική εξέταση των ασθενών, έστω κι αν αυτοί δεν έχουν κανένα
σύμπτωμα.
Τα συμπτώματα που προειδοποιούν για την εμφάνιση της αμφιβληστροειδοπάθειας είναι:
➢ Θάμβος οράσεως
➢ Παραμόρφωση της εικόνας,
➢ Μείωση της ευαισθησίας στην αντίθεση (contrast sensitivity),
➢ Διαταραχές της αντίληψης των χρωμάτων και τα παράκεντρα
σκοτώματα (ελλείμματα του οπτικού πεδίου).
Ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης του διαβητικού οιδήματος της
ωχράς κηλίδας (ΔΟΩ) ήταν και παραμένει μέχρι και σήμερα η
φωτοπηξία του αμφιβληστροειδούς με Argon laser.
Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί στη θεραπευτική φαρέτρα
των οφθαλμιάτρων οι αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες, όπως η
ρανιμπιζουμάμπη. Πρόκειται για ένα μικρό τμήμα πλήρως ανθρωποποιημένου μονοκλωνικού αντισώματος, το οποίο δεσμεύει
και αναστέλλει πολλαπλές ισομορφές βιολογικά ενεργού αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF)-A, ο οποίος
ευθύνεται για την ανάπτυξη του διαβητικού οιδήματος της
ωχράς κηλίδας.
Το φάρμακο χορηγείται με ενδοϋαλοειδική ένεση υπό άσηπτες
συνθήκες σε χειρουργική αίθουσα από χειρουργό οφθαλμίατρο
εκπαιδευμένο στη διενέργεια ενδοϋαλοειδικών ενέσεων και καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
«Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μία από τις συχνότερες και σοβαρότερες οφθαλμικές παθήσεις που οδηγεί το διαβητικό ασθενή στην τύφλωση αν μείνει χωρίς παρακολούθηση
και θεραπεία» σημειώνει ο Δρ Μάλλιας. Για τον λόγο αυτό ο διαβητικός θα πρέπει να:
➢ Ρυθμίζει το σάκχαρό του
➢ Καταναλώνει πολλά δημητριακά πλούσια σε φυτικές ίνες και
να μειώσει την κατανάλωση κόκκινου κρέατος
➢ Αποφεύγει το κάπνισμα.
➢ Η διατροφή να είναι πλούσια σε λαχανικά και φρούτα και να
αποφεύγει τα γλυκά
➢ Κάνει τακτικό έλεγχο της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
➢ Περπατάει καθημερινά, ώστε να μειωθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα
➢ Επισκέπτεται τον οφθαλμίατρό του για τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο, ο οποίος ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να
είναι ανά έξι η δώδεκα μήνες.
www.malliaseye.gr
πηγή: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια για τον Λεύκαρο
To 10o Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ju-Jitsou όλων των κατηγοριών και το 1ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ju Jitsu, U15 (15 ετών) εξελίχθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο Ανω Λιοσίων
28 & 29 Σεπτεμβρίου. Στο πρωτάθλημα αυτό έλαβαν μέρος
18 χώρες συνολικά (Βέλγιο, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ελλάς, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία,
Σερβία, Σουηδία και Τουρκία).
Ο πρωταθλητής σύλλογος ΑΣΟΚ ΛΕΥΚΑΡΟΣ έλαβε μέρος
με 21 αθλητές, κατακτώντας 6 ΧΡΥΣΑ, 10 ΑΡΓΥΡΑ, 2
ΧΑΛΚΙΝΑ και βοήθησε την εθνική ομάδα και την Ελλάδα να
κατακτήσει στο Βαλκανικό πρωτάθλημα την 1η θέση και στο
Παγκόσμιο παιδικό την 2η θέση μετά την Παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα της Ρωσίας.

Αναλυτικότερα :
10ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JU JITSU
FIGHTING SYSTEM
Χρυσό μετάλλιο ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ ΑΛΕΞ., ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
Αργυρό μετάλλιο ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ ΑΡΑ, ΣΑΓΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡ., ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΓΓ., ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΕΡΜΗΣ, ΣΙΩΡΗ ΑΘ.
Χάλκινο μετάλλιο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO SYSTEM
Χρυσό μετάλλιο ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΕΡΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΣΟΥΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΛΙΑΔΑ
Αργυρό μετάλλιο ΔΑΦΕΡΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ – ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΧΡΗ., ΠΑΠΑΔΙΟΥ ΚΑΤ. – ΜΠΑΤΖΑΝΟΥ ΕΙΡ., ΣΙΩΡΗ ΑΘ. – ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ ΑΡΑ

FIGHTING SYSTEM
Χρυσό μετάλλιο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Χάλκινο μετάλλιο ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΧΑΡΑ
Αξιόλογη παρουσία είχαν και οι αθλητές Γιάννης Παπαδάκης και
Κων/νος Χούμης
Προπονητής του ΑΣΟΚ Λεύκαρου είναι ο Γ. Ζαντιώτης.

1ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JU JITSU – 15 ETΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO SYSTEM
Χρυσό μετάλλιο ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ – ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ –ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αργυρό μετάλλιο ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ – ΠΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Χειμερινός Κολυμβητικός Διάπλους του κόλπου της Βουλιαγμένης
ΚΟ Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης σε συνεργασία με την
XTERRA Greece θα διοργανώσει για 11η συνεχή χρονιά, τον
Χειμερινό Κολυμβητικό Διάπλου του κόλπου της Βουλιαγμένης.
Σκοπός της νέας συνεργασίας
είναι η οργανωτική και ποιοτική
αναβάθμιση του event, προκειμένου να αποτελέσει πόλο
έλξης περισσοτέρων συμμετεχόντων διαφόρων ηλικιών και
δυνατοτήτων, που θέλουν να
χαρούν τη συμμετοχή αλλά και
να δοκιμάσουν τις αντοχές και
τις δυνάμεις τους σε μια από τις
διαφορετικές
κολυμβητικές
αποστάσεις της διοργάνωσης.
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 και
ώρα 11:00πμ
Αποστάσεις-Διαδρομές:
1.000 μέτρα (μικρή απόσταση)
2.500 μέτρα (μεσαία απόσταση)
5.000 μέτρα (μεγάλη από-

σταση) - 2 στροφές των 2.500
μέτρων
Αγώνας για παιδιά από 06-14
ετών
Όλες οι αποστάσεις και οι διαδρομές θα μετρηθούν με ακρίβεια με προϊόντα της Garmin
και θα είναι σύντομα διαθέσιμες
στους αθλητές μέσω της εφαρμογής του Garmin Connect, την
δωρεάν On line κοινότητα της
Garmin.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής για την
μικρή, μεσαία και μεγάλη απόσταση έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους και διαθέτουν σχετικά καλή φυσική κατάσταση.
Για τους συμμετέχοντες κάτω
των 18 ετών θα απαιτείται ενυπόγραφη άδεια από τον κηδεμόνα τους. Οι κάτω των 18
ετών έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη μικρή απόσταση
των 1000 μέτρων.

Εκκίνηση-Τερματισμός: H Εκκίνηση θα δοθεί μέσα στο νερό
(water start) για όλες τις αποστάσεις. Σε όλες τις αποστάσεις οι αθλητές θα τερματίσουν
στην προβλήτα του Ν.Ο.Β έξω
από το νερό σε ειδικά διαμορφωμένη αψίδα τερματισμού.
όστος Συμμετοχής:
Μικρή, μεσαία και μεγάλη απόσταση 20€. Παιδιά κάτω των 14
ετών δωρεάν.
Αιτήσεις Συμμετοχής: Οι αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της
διοργάνωσης στο www.xterragreece.com και στην ιστοσελίδα
του Ν.Ο.Β www.nov.gr.
Για Πληροφορίες/Διευκρινήσεις στο 6934-696191 ή 210
3716376
Κουμάργιαλης
Κων/νος
Θα ακολουθήσει μπουφές για
τους συμμετέχοντες.
Αναλυτικότερα: www.ebdomi.com

Νέες νίκες για τον ΝΑΟΒ
Με σπουδαία εμφάνιση ξεκίνησε τη νέα αγωνιστική περίοδο η ομάδα ιστιοπλοΐας σκαφών τύπου Optimist του
Ν.Α.Ο.Β.

Στο διασυλλογικό αγώνα που διοργάνωσε ο Ν.Α.Ο.Β, 5 και 6
Οκτωβρίου 2013 με σκάφη Optimist, έλαβαν μέρος 80 ιστιοπλόοι από την Περιφέρεια της Αθήνας. Διεξήχθησαν με επιτυχία τόσο από την οργανωτική επιτροπή του ομίλου όσο και
από την επιτροπή αγώνων και οι 6 προγραμματισμένες ιστιοδρομίες, με ευνοϊκό για όλους τους αθλητές βορειοανατολικό άνεμο, που έφτανε και τους 15 κόμβους σε ένταση.

Η ιστιοπλοϊκή ομάδα της Βούλας παρουσιάστηκε πολύ
καλά προετοιμασμένη κερδίζοντας τις τρεις από τις τέσσερις συνολικά κατηγορίες στον αγώνα.
Τον αγώνα κέρδισε ο 5ος Παγκόσμιος πρωταθλητής του
Ν.Α.Ο.Β. Τέλης Αθανασόπουλος, ενώ δεύτερος ήρθε ο επίσης αθλητής του Ν.Α.Ο.Β. Νικόλας Καραγιαννίδης και τρίτος ο Δημήτρης Παπαδημητρίου του Ν.Ο.Β. Την 1η θέση
κατέλαβε η ομάδα της Βούλας και στις κατηγορίες των
κοριτσιών με τη Χρύσα Μαρίνου και των κορασίδων με τη

Ναταλία Καλπάκα και την 3η θέση στην κατηγορία των παίδων μέχρι 11 χρονών, ο Σίμος Γαρυφαλλίδης.

ΕΒΔΟΜΗ
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TA ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

KYΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 (16.30)
A’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ

Στις 5 & 6 Οκτωβρίου στην Πορταριά διεξήχθη το Πανελλήνιο Ανοικτό Πρωτάθλημα
Πορταριάς με την συμμετοχή 142 αθλητων/ριών στις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων
και Παμπαίδων –Παγκορασίδων. Η αθλήτρια του Δήμου
μας Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια του Α.Ο.ΑΡΗ 2006 στις
κορασίδες με έξι νίκες και
μια ήττα κατέλαβε την Τρίτη
θέση και πήρε το Χάλκινο
μετάλλιο.
Επίσης στους παίδες οι
αθλητές του Α.Ο.ΑΡΗ 2006
Παναγόπουλος Ξάνθος και
Σκυβαλλάκης Οδυσσέας κατέλαβαν τις θέσεις 3 και 4
και πήραν χάλκινο μετάλλιο.

Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού
8-20 Οκτωβρίου στο Σ.Ε.Φ.
Για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά η Περιφέρεια Αττικής έθεσε υπό την αιγίδα
της τους Εθνικούς Αγώνες
Εργασιακού Αθλητισμού, τη
μεγαλύτερη αθλητική εταιρική διοργάνωση στη χώρα
μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 18 μέχρι και
20 Οκτωβρίου στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ).
Στην αθλητική εκδήλωση
υψηλών προδιαγραφών, οι
εργαζόμενοι αθλητές έχουν
την ευκαιρία να δοκιμάσουν
τις δυνάμεις τους στον
αθλητικό στίβο και να εξα-

σκήσουν το αγαπημένο
τους αγώνισμα, επιλέγοντας ανάμεσα σε ομαδικά
αθλήματα (π.χ. ποδόσφαιρο
5x5, μπάσκετ 5vs5, μπάσκετ
3on3 κλπ), αλλά και σε ατομικά αθλήματα (π.χ. τένις,
σκουός, πινγκ-πονγκ κλπ).
Οι Αγώνες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
της Περιφέρειας Αττικής, της
Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,
καθώς και του Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών.

Τη διοργάνωσή έχει ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας
(HOCSH), στο πλαίσιο μιας
ευρύτερης προσπάθειας με
σκοπό τη δραστηριοποίηση
των εργαζομένων στο αγαπημένο τους άθλημα, την κινητοποίηση
τους
σε
ενέργειες ευεξίας και υγείας,
καθώς και τη δημιουργία συνθηκών για διασύνδεση μεταξύ
εργαζομένων
και
επιχειρήσεων.
Πληροφορίες:
τηλ. 210 7232909,
http://www.hocsh.org,
http://www.facebook.com/HOCSH

ΑΓΩΝΑΣ

ΓΛ.ΝΕΡΩΝ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
GALAXY

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΓΕΡΑΚΑ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΚΑΛΥΒΙΑ
ΓΕΡΑΚΑΣ-ΡΑΜΝΟΥΣ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-ΑΝΟΙΞΗ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ
ΣΠΑΤΩΝ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΥΛΩΝΑΣ
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Νέα του Πρωτέα Βούλας
4 στα 4 οι άντρες
του Πρωτέα Βούλας
Το 4/4 έκανε η Ανδρική
ομάδα του “Πρωτέα” Βούλας στις 17/10, καθώς επικράτησε εκτός έδρας και
της ΑΕ Καλλιθέας με 70-61
και έμεινε μόνη πρώτη και
αήττητη στο πρωτάθλημα
της Β΄ΕΣΚΑΝΑ.
Η ΑΕ Καλλιθέας αν και είχε
τον έλεγχο στο πρώτο
μέρος, οι παίκτες του
Μάνου Μανουσέλη πραγματοποίησαν εξαιρετικό τρίτο
δεκάλεπτο και με επί μέρους σκορ 23-3 πήραν το
προβάδισμα και έφτασαν
στη νίκη με 70-61.
ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΠΡΩΤΕΑΣ
ΒΟΥΛΑΣ 61-70(45-31)
Διαιτητές : Μπίκας Στρέμπας
ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ( Αποσκίτης,
Σταρέντζης): Καβακάκης 6,
Σίννος 20(6) Μαστρογιάννης
Μαραγκόπουλος 12 Λαζαρίδης
10 Κοθράς .Νοίδης 4 , Μυλωνάς 4 Κωσταρέλος 5(1)

«Η Τέχνη της διατροφής πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά από έναν Μαραθώνιο»
Ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προαστίων “ΕΥΚΛΗΣ”
οργανώνει ομιλία με αφορμή τον Μαραθώνιο και θέμα:

«Η Τέχνη της διατροφής πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά από έναν Μαραθώνιο».
Ομιλητές: Ειρήνη Μπαρμπαρούση διατροφολόγος, και
Μαρίνα Ακερμάνογλου διατροφολόγος.
Συντονιστής: Δρόσος Βενετούλης,
ιατρός μαραθωνοδρόμος.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης, Ποδαράς): Καπώνης 5(1)
Σίμος 2, Γεώργαρος 17(1) Κονδύλης 2 ,Μπαρδάνης , Αθηνιώτης 5(1), Κοκκαλιάς 6 ,
Βαρδαβάς 17, Θώδης 2 Γάργαλης 1, Πεφάνης, Πέτσας 13.

Πρώτη νίκη για τις
Νεάνιδες
Την πρώτη τους νίκη στο
πρωτάθλημα πέτυχαν οι Νεάνιδες του “ΠΡΩΤΕΑ” Βούλας, στις 16/10, καθώς
επικράτησαν εκτός έδρας
του Πανιωνίου με 69-42,
φτάνοντας τους τρεις βαθμούς σε δύο ματς στο πρωτάθλημα
ΕΣΚΑΝΑ
Νεανίδων.
Εύκολη νίκη με διαστήματα
καλού μπάσκετ για την
ομάδα των Νεανίδων που

προσπαθεί να βρεί ρυθμό
από παιχνίδι σε παιχνίδι. Με
πολλά διαφορετικά σχήματα και την συμμετοχή
όλων των παικτριών η
ομάδα των Νεανίδων έδειξε
διάθεση φτάνοντας στο τελικό 42-69.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΡΩΤΕΑΣ 42 –
69 (07-24 , 16 – 39 , 30 –56 , 42
– 69)
Διαιτητές: Λαμπίρης , Αγγελής.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Τόλιας) : Γραμματικού 6, Πούλου 3 , Βάρσου 2,
Τζανακάκη, Δασκαλογιάννη,
Στεριοπούλου 10(1), Μπάμπη 3,
Χόντο 5, Ηλιάδη 9.
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τασιόπουλος) : Σιδηροπούλου 6 , Αμπντελφατάχ 2, Κίτσιου 15,
Φωκιανού 2, Παυλοπούλου 10,
Μπιτζανάκη Ελ. 2, Μειμάρογλου 4, Δημέλη 10, Βασιλειάδη,
Φασούλα 16, Παπαλιού 2, Μπιτζανάκη Ρ.

Νέα του Μπάσκετ
από τον Α.Ο. “Αναγυρούς”
Για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος Μπάσκετ της
Γ’ κατηγορίας, μετά από αμφίρροπο αγώνα που κρίθηκε
στις λεπτομέρειες, η αντρική ομάδα του Α.Ο. Βάρης “Αναγυρούς” κατάφερε να επιβληθεί εκτός έδρας της αντίστοιχης του Ιάσωνα Νίκαιας στην παράταση με σκορ
66-64.
Παίκτες του “Αναγυρούντα”: Ανεμουδούρας (1), Παπαζιάν
4, Κατσούλης 3(1), Μαλλιάρας 12 (1), Χαλκιάς 10, Φουντουλης 16, Διακουμάκος 4(1), Σταχίκας 2, Κατσάκος 2,
Αγαλιώτης 5, Γύφτος 3.
Στα πλαίσια του πρωταθλήματος Β’ Εφήβων για την αγωνιστική που διεξήχθη στη Βάρη, η ομάδα του Α.Ο. “Αναγυρούς” παρά την πολύ καλή εμφάνισή της και μετά από
συναρπαστικό αγώνα έχασε από την αντίστοιχη του Ιωνικού Νίκαιας με 59-57.
Α.Ο. Αναγυρούς: Γκουκούσης, Βατίστας, Τόλης, Μέρμηγκας, Φειδάς, Γκέκας, Λαμπρόπουλος, Γκιόβας, Αποστόλου, Κουζαγεωργίου & Γαβρίλης.

Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 22 Οκτωβρίου
στις 7μ.μ. στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας
στη Βούλα (Αγίου Ιωάννου 3 πλατεία Βούλας).

Στον αγώνα που έγινε στις 12/10 στη Βάρη μεταξύ των
ομάδων Α.Ο. Βάρης - Σαρωνίδα, για το πρωτάθληματ ης Γ’
κατηγορίας Παίδων, νικητής αναδείχθηκε η ομάδα του
Α.Ο. Βάρης με σκορ 66-41.
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