Τα νέα τρέχουν
όλη την εβδομάδα
επισκεφθείτε καθημερινά
την www.ebdomi.com
και στο Facebook

Επί Ξυρού ακμής
Στην κόψη του ξυραφιού προσπαθεί να ισορροπήσει
το σύστημα και η «κυβέρνησή» του. Επί ξυρού ακμής!
Όχι βέβαια, επί Ξηρού διαφυγής, που απλώς προσπαθεί εναγωνίως να την εκμεταλευτεί, ως αναβίωση του φόβητρου της τρομοκρατίας.
Την απάντηση την έδωσαν οι ίδιοι οι πολίτες στα ρεπορτάζ και στις παρεμβάσεις τους στην τηλεοπτική
ενημερότητα των τελευταίων ημερών, αλλά και στις
προσωπικές εμπειρίες όλων μας. Ποιός από μας φοβάται τις «τρομοκρατικές» ή «επαναστατικές» απειλές του Χριστόδουλου Ξηρού;

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ – ΜΕΤΡΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

μια μόνιμη ταλαιπωρία

«Τρομοκράτες είναι αυτοί»
ήταν η συνισταμένη των αυθόρμητων
και οργισμένων απαντήσεων του κοινού. Του «κοινού», στο οποίο ανήκουμε όλοι μας – πλην των
συστημικών, συμπεριλαμβανομένων
των υπηρετών και εθελοδούλων του
συστήματος*.
του Κώστα
«Αυτοί»,
είναι η «κυβέρνηση», οι κυΒενετσάνου
βερνώντες, οι κυβερνητικοί βολευτές
και βολευόμενοι, τα φερέφωνα των συστημικών
Μέσων Μαζικού Επηρεασμού (ΜΜΕ) της κοινής γνώμης, το χρηματοπιστωτικό και το μεγάλο κεφάλαιο,
εγχώριο και πλανητικό, οι μιζαδόροι και το γεωπολιτικό και οικονομικό κατεστημένο των ΗΠΑ. Αυτοί
είναι οι πραγματικοί τρομοκράτες των λαών!
Όλοι αυτοί φοβούνται τον Ξηρό; Όχι δα!
Τους βολεύει κιόλας, για να μπορούν ν’ ασκήσουν
πιο σκληρά, πιο ξερά και πιο «αιτιολογημένα» την
τρομοκρατία τους, ν’ αυξήσουν την κατασταλτική
τους πρακτική, να εκβιάσουν τους πολίτες και να
προσπαθήσουν ν’ αποτρέψουν τις ορατές και αναπότρεπτες πλέον πολιτικές εξελίξεις.
Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 3

Διευθέτηση ρεμάτων
στην Ανατ. Αττική

“Κύμα Ενωμένων Πολιτών”
Δημ. Δαβάκης
Yποψήφιος Δήμαρχος στα 3Β

Σελίδα 6

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής
διαψεύδει Σελίδα 17

Σταυρούλα Τσολακίδου
Παγκόσμια πρωταθλήτρια Σκάκι

Ο Περιφερειάρχης στο Σαρωνικό

Στην τελική ευθεία
και το ρέμα του Κόρμπι
Σελίδα 7, 14

15 Σχολεία διαδηλώνουν
Σελίδα 12

Σελίδα 13

ΕΒΔΟΜΗ

2 ΣΕΛΙΔΑ - 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Επί Ξυρού ακμής
Συνέχεια από τη σελ. 1

Τί φοβούνται λοιπόν οι συστημικοί τρομοκράτες;
Αφού κι ο Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ J. Kerry, στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Ευαγ. Βενιζέλο του «συνέστησε» να πιάσουν τον Ξηρό και να τον στείλουν φυλακή.
«Καπάκι» μετά από λίγες μέρες, αξιωματούχος του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ εξέφρασε «την βαθύτατη ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτιών, που ο καταδικασμένος τρομοκράτης Χριστ.
Ξηρός παραμένει ασύλληπτος και τώρα φέρεται να απευθύνει νέες προτροπές για βία». Τς, τς, τς!
Ούτε ο Μπιν Λάντεν να ήτανε! Συγνώμη για το σκωπτικό
ύφος με το οποίο αντιμετώπισα τη δήλωση του Κέρρυ και
του υπουργείου του, αλλά το «αττικό άλας» που διατρέχει
τις αρτηρίες μου, μου δημιουργεί, όλως αυθορμήτως, θυμηδία! (Σκοπίμως χρησιμοποίησα τα «δύσκολα» ελληνικά
μου, για να τους παιδέψω στη μετάφραση).
Δεν φοβούνται τον Ξηρό. Φοβούνται το “μικρόβιο”!
Το “μικρόβιο” της αντίδρασης, της αντίστασης, της επανάστασης, που τυχαίνει να είναι κολλητικό.
Όπως το φοβόταν η «ιερά συμμαχία», όπως το φοβόταν
πάντα στην ιστορία της αρπαγής, το κατεστημένο της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της αδικίας. Και στις επαναστάσεις ενάντια στα σαθρά καθεστώτα, αυτά
καταρρέουν ως χάρτινοι πύργοι. Όπως π.χ. κατέρρευσε
πριν από 35 περίπου χρόνια ο Σάχης στο Ιράν, όπως κατέρρευσε η νομενκλατούρα της ΕΣΣΔ και των δορυφόρων της.
(Δεν αναφέρομαι στην «αραβική άνοιξη» και στην Ουκρανία· αυτές, είναι «άλλες ιστορίες»)
Ο καπιταλισμός, στη διαδρομή του, χρησιμοποίησε πολλούς
τρόπους για την επίθεση και για την άμυνά του. Την αποικιοκρατία, τις κανονιοφόρους, τη δολιοφθορά, την εξαγορά, τη διαφθορά, τον εκμαυλισμό και την ανατροπή της
κλίμακας αξιών, τα πραξικοπήματα και τους πολέμους – απ’
τα πιο σκληρά.
Στις “έξυπνες” περιόδους ή κάτω από την πίεση ειδικών αντικειμενικών συνθηκών και φωτισμένων πολιτικών και οικονομικών ηγεσιών, χρησιμοποίησε το μηχανισμό των
«ανακουφιστικών βαλβίδων» και διεσώθη. Ξέρετε, οι ανακουφιστικές βαλβίδες, είναι σαν κι αυτές που διαθέτουν οι
...χύτρες ταχύτητας. Αν δεν υπήρχαν ή δεν λειτουργούσαν,
τα καζάνια θα έσκαγαν. Θα έρχονταν αναπόφευκτα εκρήξεις!

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στις 7μ.μ. με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Ολα τα θέματα στο:
www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

Πράξη εφαρμογής στο Πόρτο Ράφτη
«Μελέτης Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης –
Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης σχεδίου περιοχής
Σελίδα 18
Ντρίβλια»

Αλλά η χρήση τέτοιων βαλβίδων απαιτεί διορατικότητα, μετριοφροσύνη, ευστροφία, συγκαταβατικότητα...
Δεν είναι ευκόλως εφικτή η ανάπτυξη τέτοιων ιδιοτήτων
στον κυρίαρχο καπιταλισμό όταν ειδοποιά χαρακτηριστικά
του είναι η απληστία, η αλαζονεία, η ασυνειδησία και η
σκληρότητα.
Κυρίαρχη ιδεολογία του καπιταλισμού, που εκφύεται αναπόδραστα στα παραπάνω σύμφυτα χαρακτηριστικά του,
είναι ο κοινωνικός δαρβινισμός1. Η κοινωνία στον κοινωνικό δαρβινισμό (κ.δ.) δεν είναι αλληλέγγυα, είναι ανταγωνιστική.

――――――――
* Γιος του Άρη και της Αφροδίτης ο πρώτος, αδελφή του Κράτους η δεύτερη
όπου, κατά τον Αισχύλο («Προμηθέας Δεσμότης») οι δυο τους μαζί τ’ αδερφάκια, Κράτος και Βία, potestas et vis, έδεσαν στον Καύκασο τον Προμηθέα!
Η Βία εξ’ άλλου, σωματική ή ψυχολογική είναι εκείνη που προκαλεί τον
τρόμο. Για την «τρομοκρατία», έχουμε αναφερθεί παλιότερα.
1. Κοινωνικός Δαρβινισμός: Θεωρία που αναπτύχθηκε τη βικτωριανή
εποχή, στη Μ. Βρετανία και στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία ο ισχυρότερος και «ικανότερος» στην κοινωνία, επιβιώνει και ευημερεί, ενώ αντίθετα,
ο ανίσχυρος και «απροσάρμοστος» στην ανταγωνιστική και όχι αλληλέγγυα κοινωνία, να εξαθλιώνεαι και να εξαφανίζεται. Στις ΗΠΑ διαδώθηκε
ιδιαίτερα μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, με τις θεωρίες του Herb. Spencer,
Μάλθους κ.α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Μάκμπεθ, όπερα με μπαλέτο
Μα τότε, δεν είναι καν «κοινωνία». Είναι συνεύρεση ατόμων, εν δυνάμει ανταγωνιστικών δηλ. εχθρικών, όπου ο
ισχυρότερος την δεδομένη στιγμή, β ι ά ζ ε ι τον ολιγότερο
ισχυρό και αμφότεροι τον ανίσχυρο. Η αλληλεγγύη πλέον
περιορίζεται μεταξύ της κοινωνίας των αδύναμων. Φυσικό
επακόλουθο είναι αν δεν υπάρξει ομαδική και οργανωμένη
αντίδραση κάποιοι ν’ αντιδρούν μεμονωμένα και ατελέσφορα, πράγμα, βεβαίως, που εξυπηρετεί αλλά και ενοχλεί
το σύστημα των ισχυρών.
Το φαινόμενο δεν είναι ούτε σημερινό – σύγχρονο, ούτε
συγκεκριμένου γεωραφικού χώρου. Είναι διαχρονικό και
πλανητικό. Φύεται και αναπτύσεται σε κοινωνικές οντότητες καταπίεσης και εκμετάλλευσης. Ενα πρώτο γνωστό παράδειγμα περιγράφει η Π. Διαθήκη με τον Σαμψών. Οι
«αντιτρομοκράτες» του Ισραήλ αποκηρύσσουν τον προγονικό τους ήρωα; Ένα δεύτερο, που μου ‘ρχεται στο μυαλό,
από τα παιδικά μου αναγνώσματα, είναι ο γνωστός Αγγλοσάξωνας «Ρομπέν των δασών», όπως αποκαλείται. Τον
αποκηρύσσουν κι αυτόν οι Αγγλοσάξονες επίγονοί του
Αμερικανοί;
Οι σύγχρονοι «πατριώτες» του Ελληνικού κατεστημένου,
αποκηρύσσουν τους μπουρλοτιέρηδες Μιαούλη και Κανάρη; Ή μήπως τον Καραϊσκάκη που ήταν και αθυρόστομος
ή το στρατηγό Μακρυγιάννη;
Θα αποκηρύσσατε αλήθεια κάποιους υποτιθέμενους «αναρχικούς» των ειδικών δυνάμεων που θα επιχειρούσαν στη
Γερμανία και θ’ απήγαγαν, ας πούμε, τον Χριστοφοράκο ή
τον Καραβέλλα κι όλους αυτούς που την έχουν «κοπανήσει» συναποκομίζοντας πολλά μυστικά και πολλά δις σε off
shor και στις εκτός χώρας τράπεζες, για να αισθάνονται
ασφαλείς οι εντός, εκτός κι επί τ’ αυτά συνεργάτες τους;
Εγώ, όχι! Γιατί όπου δεν λειτουργεί η Δικαιοσύνη, όπου
δυσλειτουργούν οι διάκονοι της Θέμιδας, επέρχεται αναπότρεπτα η Νέμεσις, που είναι σκληρή και άμετρη. (χωρίς
μέτρο).
Όταν πρωτόπα αυτή τη φράση σε μια συνάθροιση, πολλοί
δεν την κατάλαβαν ίσως γιατί δεν ξέρουν ότι η Νέμεσις
είναι η Θεία Δίκη, η εκδίκηση, η «φωνή του λαού, οργή
Θεού».

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com
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Μ’ έπιασε μια κυρία, έξω απ’ την αίθουσα και με συνεχάρη.
Την ρώτησα αν κατάλαβε το νόημα των λεγομένων μου και
μου απάντησε: «Είμαι συνταξιούχος Δικαστικός. Ξέρετε
πόσες φορές η οργή μου, μου βάζει άγριες σκέψεις στο
μυαλό μου»; Και μου τις εκμυστηρεύθηκε. Την συγκρατεί η
αυτοκυριαρχία της, η βιολογική της αδυναμία, ίσως κι ο
φόβος* της κρατικής βίας*.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Σελ. 5

Εφυγε απ’ τη ζωή ο πρόεδρος του
Δ.Σ. Παιανίας, Χρ. Δάβαρης Σελ. 8

Αρχαιοελληνικές & Χριστιανικές
γιορτές και μυστήριο για το νεογέννητο γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Λάλον ύδωρ αυτογνωσίας
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Πού δεν θα βρει τα λεφτά ο
...διαρρήκτης Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10
Κασιδόκωστας: Γιατί κατεβαίνω με Κωνσταντέλλο, Σελ. 11
Ανταλλακτήριο Παλλήνης Σελ. 14
Διεθνής φοιτητικός διαγωνισμός
ταλέντων
Σελ. 14
Αναδάσωση στο Κορωπί

Σελ. 15

Η βία στα σχολεία και η ευθύνη
του δασκάλου
Σελ. 16
Η Αυτοδιοίκηση που θέλουμε
Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη Σελ. 17

Eπιστολή Αρη Βούλας

Σελ. 23

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.

ΕΒΔΟΜΗ

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ – ΜΕΤΡΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
μια μόνιμη ταλαιπωρία για το κοινό
Περιφρόνηση στις ευαίσθητες ομάδες επισκεπτών
Αγανάκτηση επικρατεί στη Δημοτική
Αρχή Κρωπίας, στους δημότες και κατοίκους του Δήμου, αλλά και των αντίστοιχων
Δήμων
Μαρκοπούλου,
Καλυβίων, Κερατέας για την αδιαφορία των αρμοδίων που διαχειρίζονται
τον σταθμό και τις εγκαταστάσεις του.
Οργή των συγγενών ΑμεΑ και ανθρώπων που αδυνατούν να μετακινηθούν.
Η περιπέτεια των χρηστών των μέσων
Προαστιακού και Μετρό στο Κορωπί
διαρκεί τουλάχιστον δύο χρόνια και χαρακτηρίζεται από την σταδιακή μη λειτουργία βασικών μέσων εξυπηρέτησης
με πολύ μικρά «φωτεινά» διαλλείμματα. Μη λειτουργία ανελκυστήρων,
κυλιόμενων κλιμάκων, ακυρωτικών μηχανημάτων, αυτόματων πωλητών εισιτηρίων.!
Αλλεπάλληλες επιστολές του Δημάρχου Κρωπίας Δημήτριου Κιούση προς
τις εταιρίες (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ, ΟΣΕ κα.) έπεφταν στο ...κενό,
αφού χρονολογούνται από τον Ιανουάριο του 2012! Η μόνη έγγραφη απάντηση
που
έλαβε
–
όπως
ενημερωθήκαμε αρμοδίως – ήταν μετά
από 4 μήνες (24 Μαΐου 2012, κοινοποίηση στο Δήμο στις 26.6.2012) από την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ η οποία αναγνωρίζει όλες
τις δυσλειτουργίες αλλά αποδίδει την

νων αρχίζει να λειτουργεί η μία κυλιόμενη κλίμακα (αποβάθρα Μετρό). Από
13 Ιανουαρίου 2014 αρχίζει να λειτουργεί ο ανελκυστήρας της αποβάθρας
Προαστιακού και ανά περιόδους(!) η κυλιόμενη σκάλα της αποβάθρας του
Μετρό. Τα περισσότερα ακυρωτικά μηχανήματα τέθηκαν σταδιακά σε λειτουργία, όμως οι αυτόματοι πωλητές
εισιτηρίων δεν λειτουργούν.

επίλυση των προβλημάτων που «επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Από τότε καμμία άλλη επίσημη,

H ανακοίνωση του Προαστιακού για να προστατέψει τους εργαζομένους από τις διαμαρτυρίες
των πολιτών.

έγγραφη απάντηση δεν έλαβε ο
Δήμος.
H ανακοίνωση της μη λειτουργίας είναι συχνότατο φαινόμενο.

αποκλειστική ευθύνη στον ΟΣΕ, την
ΓΑΙΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ καθώς και στους
επιβάτες (για βανδαλισμούς στους
ανελκυστήρες!). Πληροφορεί δε το
Δήμο ότι κοινοποιεί την αλληλογραφία
στις εμπλεκόμενες εταιρείες για την

Η κορύφωση των προβλημάτων αυτών
έφτασε στο απόγειό της το φθινόπωρο
του 2013 όπου και υπήρξε συνεχής τηλεφωνική πίεση του Δήμου (σε εβδομαδιαία βάση, κάθε μήνα καθώς και με
e-mail) προς όλες τις εταιρίες που εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, ενώ η ίδια
πίεση ασκήθηκε από δεκάδες και εκα-

τοντάδες πολίτες που αυτόνομα καλούσαν στα τηλέφωνα παραπόνων
προς την ΕΡΓΟΣΕ που είχαν αναρτήσει οι φιλότιμοι υπάλληλοι του σταθμού.
Παράλληλα άλλα τόσα χρόνια διαρκεί
η υπόσχεση προς τον Δήμο Κρωπίας
ότι θα τοποθετηθούν αντιανεμικά πλαίσια κατά μήκος των αποβάθρων.
Οι προφορικές διαβεβαιώσεις των προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων
των εταιριών ήταν συνεχείς για άμεση
επίλυση των θεμάτων, αλλά στην
πράξη δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Στις 19
Δεκεμβρίου 2013 ο Δήμαρχος Δημ.
Κιούσης απέστειλε επείγουσα επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Μιχ. Χρυσοχοίδη
να επιληφθεί προσωπικά για την επίλυση του χρονίζοντος θέματος. Η πρόταση
για
δυναμική
ενέργεια
διαμαρτυρίας στον σταθμό από δημότες και δημοτικούς συμβούλους δεν
αποφασίστηκε καθότι θα δημιουργούσε
τεράστιο πρόβλημα στους χρήστες
παρά στους υπευθύνους.
Η εικόνα στον σταθμό την περίοδο των
Χριστουγεννιάτικων εορτών ήταν η
εξής : Τις παραμονές των Χριστουγέν-

Ετσι, ανέλπιστα, την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 ο Δήμος Κρωπίας δέχθηκε
...αιφνιδιαστική
επίσκεψη
κλιμακίου της ΕΡΓΟΣΕ αποτελούμενο
από τον πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθ.
Σύμβουλο Κων/νο Σπηλιόπουλο, τον
Γενικό Διευθυντή Διονύσιο Ράππο και
εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας, οι οποίοι υποσχέθηκαν την άμεση
βελτίωση της εικόνας του σταθμού και
επίλυση των προβλημάτων.

Oι κυλιόμενες ...παγωμένες.

Ενημέρωσαν δε το Δήμαρχο ότι η αιτία
των δυσλειτουργιών ήταν η μη επίσημη παράδοση του Σταθμού ως εξοπλισμού
στην δικαιοδοσία της
εταιρείας τους!
Ο Δήμος Κρωπίας ευελπιστεί να επιβεβαιωθεί αυτή τη φορά η υπόσχεση
των υπευθύνων και να δικαιωθεί ο
αγώνας όλων, για το αυτονόητο καθήκον των υπευθύνων του σταθμού Κορωπίου,
της
συντήρησης
των
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.

Ολη την εβδομάδα www.ebdomi.com
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ΥΠΑΤΙΑ
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
Mε τίτλο «ΥΠΑΤΙΑ, Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ», με κείμενο και Video, θα μιλήσει η Βούλα Λαμπροπούλου καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, την Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου και
ώρα 7μμ στην Αίθουσα ΙΩΝΙΑ, παραπλεύρως του Δημαρχείου στη Βούλα.
Μπορείτε να προσφέρετε τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το μουσικό ταξίδι
του Γιάννη Πετρίδη
Η Κινηματογραφική λέσχη Ηλιούπολης θα παρουσιάσει Το μουσικό ταξίδι του Γιάννη Πετρίδη, Once in a
lifetime, της Νικόλ Αλεξανδροπούλου.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με εισηγητές τους:
Νικόλ Αλεξανδροπούλου και Γιάννη Πετρίδη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 26 / 1, στις 8μ.μ. στην
αίθουσα του Οργανισμού Προώθησης εξαγωγών (Μαρίνου Αντύπα 86 Ηλιούπολη).

“Το βιβλίο ως μοχλός
ανασυγκρότησης”
Tρεις συζητήσεις για το βιβλίο οργανώνει το Τμήμα Πολιτισμού και η ομάδα Βιβλίου του ΣΥΡΙΖΑ, που γίνονται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, 22, 29 Ιανουαρίου, και στις 5
Φεβρουαρίου και θα επιχειρήσουν να απαντήσουν στα βασικότερα ζητήματα μιας πολιτικής βιβλίου. Του βιβλίου που
βάλλεται ιδιαίτερα λόγω κρίσης και μεθοδεύσεων, όπως το
οριστικό πλέον κλείσιμο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, μετά
από έναν ολόκληρο χρόνο εγκατάλειψης και απαξίωσης,

ΚΟΨΙΜΟ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
H Ενωση

Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, καλεί την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου και ώρα
5:30 το απόγευμα στην εκδήλωση κοπής της Αγιοβασιλόπιτας, που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του
2ου Γυμνασίου Βάρης, Λεωφ. Βάρης 55 και Κερκύρας,
παραπλεύρως του SUPER MARKET ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Είσοδος από Κέκροπος).
. Θα τελεστεί αγιασμός. Η Ομάδα Ριζίτικου Τραγουδιού του Συλλόγου θα τραγουδήσει τα κάλαντα και
θα κοπεί η Βασιλόπιτα για τη νέα Χρονιά 2014.
. Θα χορέψουν η «Πολιτιστική Ένωση Κρήσσες» με
επικεφαλής την κυρία Ειρηάννα Κλειδή και χορευτικά
του Συλλόγου.
. Θα προσφερθεί το γνωστό παραδοσιακό κρητικό κέρασμα, ενώ παίζει ζωντανή κρητική μουσική.

Ο Επιμορφωτικός Βάρης
κόβει Βασιλόπιτα
O Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης θα κόψει την βασιλόπιτα
την Κυριακή 26 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί στα γραφεία του
Συλλόγου, Βάκχου 10 βάρη.

Eκθεση ζωγραφικής
με το 8ο Γυμνάσιο Γλυφάδας
Το 8ο Γυμνάσιο Γλυφάδας οργανώνει έκθεση ζωγραφικής
μαθητών του σχολείου 2008-2013, το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου στις 6μ.μ. στο Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας (παραλιακή
λεωφόρος).

“Ταξίδι στην Μυτιλήνη”
προβολή στην Παλλήνη
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης θα προβάλει
την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, και ώρα 21:00 την ταινία
“Ταξίδι στην Μυτιλήνη” του Λάκη Παπαστάθη.
Ο Κώστας, μετά από είκοσι χρόνια παραμονής του στο Παρίσι αποφασίζει να επιστρέψει στην πατρίδα του τη Μυτιλήνη. Είχε προηγηθεί το τηλεφώνημα από έναν συμβολαιογράφο του νησιού που
τον πληροφορούσε πως κληρονόμησε το οικογενειακό σπίτι. Από
την Μυτιλήνη είχε φύγει στα δεκαοχτώ του...

Υπενθυμίζουμε ότι η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης
μαζί με το Cafe Mosaique διοργανώνουν διαγωνισμό με
δώρο μία διπλή πρόσκληση για την επόμενη προβολή.
Γενική είσοδος 3 ευρώ.
Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

Εικαστική επιμέλεια: Δήμητρα Βελισσάρη
Μουσική επιμέλεια: Παντελής Σκλαβούνος
Ωρες λειτουργίας: 1η/2, 1:00 έως 14:00 & 17:00 - 21:00
Κυριακή 2/2 11:00 - 14:-00 & 17:00 - 20:00
Δευτέρα 3/2, 10:00 - 12:00

«Oι νταήδες του βυθού και
ο Ρομπέν των θαλασσών»
Τo Βιβλιοπωλείο ΠΡΟΦΗ
στο Κορωπί σε συνεργασία
με την Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου. οργανώνουν την παρουσίαση του

«40 Χρόνια κατοχή
- 40 χρόνια αγώνας»

νταήδες
του βυθού και ο
Ρομπέν των θαλασσών»

Ο Οργανισμός του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» οργανώνει εκδήλωση - παρουσίαση του λευκώματος «40 Χρόνια κατοχή - 40 χρόνια αγώνας», τη Δευτέρα
27 Ιανουαρίου, ώρα 19:00 στο Μουσείο Οίνου στην Παλλήνη (Λεωφ. Μαραθώνος).
Το Λεύκωμα εκδόθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
40 χρόνων από το προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη
τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας - Σπίτι της Κύπρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη

το ΣΑΒΒΑΤΟ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ και ώρα 11 το πρωί

Τηλέφωνα: 2294045565, 2106630165
e-mail: oxenofonnpdd@gmail.com

Μία ιστορία για τον εκφοβισμό δοσμένη εξαιρετικά και
με χιούμορ από την συγγρα-

βιβλίου: «Oι

Γιώτα Κ. Αλεξάνδρου
Εικονογράφηση: Κατερίνα
Βερούτσου
Εκδόσεις: Susaeta
Ποιος είπε πως oι ήρωες
γεννιούνται θαρραλέοι ή
πως γνωρίζουν τη δύναμή
τους και το δρόμο τους από
την αρχή;

φέα, ηθοποιό και εκπαιδευτικό Γιώτα Αλεξάνδρου!
Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου κεντρική πλατεία
Παπασιδέρη
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ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΝ
GODS MUST BE CRAZY

με την
Τζω ρ τζί να Κα λέ ρ γη

Προβολή της ταινίας “Και οι θεοί τρελάθηκαν” θα
γίνει στο πρ. Κάμπινγκ Βούλας, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στις 7.30 μ.μ.
Νοτιοαφρικάνικη ταινία του 1982 σε σκηνοθεσία Τζάμι Ις
με τους: Ξάο, Μάριους Βάγιερς, Σάντρα Πρίνσλοου
Ένα άδειο μπουκάλι της κόκα κόλα που πέφτει από τον ουρανό δημιουργεί δεκάδες προβλήματα σε μια οικογένεια
Βουσμάνων που ζουν στην έρημο Καλαχάρι. Ένας από αυτούς αναλαμβάνει να περπατήσει ως την άκρη του κόσμου
και να πετάξει το άγνωστο αυτό αντικείμενο. Έτσι, έρχεται
πρώτη φορά σε επαφή με τον πολιτισμό.
Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο των πεζών.
Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας
Πληροφορίες: http://www.voulacamp.blogspot.com/

“Ψυχρά κι Ανάποδα”
Frozen (μεταγλ.)
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει έως 29/1/2014, την κωμική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων “Ψυχρά κι Ανάποδα”.
Προβολές: 19.00
Σκηνοθεσία: Chris Buck, Jennifer Lee
Σενάριο: Jennifer Lee
Η θαρραλέα και υπεραισιόδοξη πριγκίπισσα Anna πρέπει να συνεργαστεί με τον Kristoff, έναν απότομο βουνίσιο τύπο, για να ξεκινήσουν μαζί ένα μεγάλο ταξίδι. Σκοπός τους είναι να βρουν την
Παγωμένη Βασίλισσα που δεν είναι άλλη από την αδελφή της Anna,
και να λύσουν επιτέλους τα παγωμένα μάγια που ταλαιπωρούν ένα
ολόκληρο βασίλειο. Η Anna και ο Kristoff θα έρθουν αντιμέτωποι με
οριακές τύπου Everest συνθήκες, θα συναντήσουν μυθικά πλάσματα και μαγικά φαινόμενα σε κάθε γωνία. Πολύτιμοι σύμμαχοί
τους στον αγώνα θα είναι ο ξεκαρδιστικός χιονάνθρωπος Olaf και
ένας ψωριάρικος τάρανδος που ακούει στο όνομα Swen.

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

Ξενάγηση στην Αρχαία Κόρινθο
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Φεβρουαρίου
Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στην Αρχαία Κόρινθο - Ακροκόρινθο και περιηγήση στη Λίμνη
Στυμφαλία, την Κυριαή 2 Φεβρουαρίου.
Η Αρχαία Κόρινθος είναι η πόλη που γνώρισε την κορύφωση της ακμής της στην εποχή του Περίανδρου. Ξενάγηση στο Ναό του Απόλλωνα, στην αγορά, κ.λπ.
Η ξενάγηση θα συνεχισθεί στην Ακροκόρινθο και στη συνέχεια θα περιηγηθούν στην ορεινή Κορινθία ξεκινώντας
από τη λίμνη Στυμφαλία, έναν πολύ σημαντικό και προστατευόμενο υγρότοπο της χώρας μας, όπου την ημέρα
αυτή πραγματοποιούνται εκδηλώσεις από την Ορνιθολογική Εταιρία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πουλιών
(2 Φεβρουαρίου).
8.00 πμ, Αναχώρηση από Βούλα (με διαδρομή παραλιακή,
Συγγρού, Ομόνοια). 8.30 πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια
Κόστος μεταφοράς 20 Ε
Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους την ημέρα αυτή
είναι ελεύθερη
Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής - Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948

ΑΜΠΡΑ-ΚΑΤΑΜΠΡΑ
…κι όνειρα γλυκά!

ριούλες στα παιδιά, δείχνοντας την άλλη πλευρά των παραμυθιών, που ήδη η
"μητέρα" των κινουμένων
σχεδίων Disney έχει αρχίσει
να δείχνει με έργα όπως:
Μπαμπούλας, Μonsters, Εγώ
ο Απαισιότατος, Frankie Winnie και πολλά άλλα τα τελευταία χρόνια.

θέατρο για μικρούς και μεγάλους
Λίγα λόγια από τη σκηνοθέτιδα για το έργο
Τα δυο βιβλιαράκια με τις
ιστορίες της μαντάμ Μ έπεσαν «τυχαία» στα χέρια μου
ή μάλλον θα ‘πρεπε να πω
καλύτερα στο βλέμμα μου,
όταν χάζευα σε μια έκθεση
βιβλίου. Τα ξεφύλλισα στα
γρήγορα… μου θύμισαν τις
ιστορίες του Τιμ Μπάρτον και
κατευθύνθηκα γρήγορα προς
το ταμείο. Το ίδιο βράδυ είχα
διαβάσει και τα δύο και η
ιδέα χτύπησε την πόρτα της
φαντασίας μου! Είχα μόλις
διαβάσει τις πιο ιδιαίτερα
όμορφες ιστοριούλες… με
τέρατα και ξωτικά, την Ήρα
την αράχνη και τον Βλαντ

τον νυχτεριδάκη, τη μάγισσα
Μπου-Μπου και τον Φρανκεστάιν, τον Λάρι το σκιάχτρο
και τον Τζονι τον ροκ-σταρ
και πολλούς άλλους φίλους
που στον δυτικό κόσμο κάνουν τα παιδιά να φοβούνται
και να μένουν ξάγρυπνα το
βράδυ. Όπως κι εγώ… όπως
κι οι περισσότεροι. Η φαντασία όμως, είναι το όπλο
όλων. Το δικό μας και των
παιδιών μας. Και η φαντασία
μπορεί να σε κάνει να αγαπήσεις όλα αυτά που πριν σε
φόβιζαν κι έτρεχες να κρυφτείς στην αγκαλιά της
μαμάς.
Ένιωσα κατευθείαν την
ανάγκη να πω αυτές τις ιστο-

Θέλησα να παρουσιάσω τις
ιστορίες της μαντάμ Μ με
γλυκό τρόπο κάνοντας τους
μικρούς μας φίλους να αναθεωρήσουν την έννοια του
φόβου και του αντικειμένου
του παρασυρόμενοι σ' έναν

μαγικό κόσμο! Και τους γονείς που τα συνοδεύουν, όχι
μόνο να μη βαρεθούν, αλλά
να αντλήσουν και το "από
κάτω" κείμενο των ιστοριών
αυτών που καρποφορεί.
Η θεατρική παράσταση
Α Μ Π ΡΑ - Κ ΑΤΑ Μ Π ΡΑ … κ ι
όνειρα γλυκά! και η ομάδα
μανταΜίτσες έχουν ακριβώς
αυτό το στόχο. Να αφηγηθούν σε μικρούς και μεγάλους τις ιστορίες της μαντάμ
Μ και την άλλη πλευρά των
παραμυθιών, πέρα από τις
σταχτοπούτες και τα βασιλόπουλα, τους λύκους και τα
κατσικάκια…
Για ένα όμορφο πρωινό που
θα εξάψει τη φαντασία των
μικρών, αλλά και μεγάλων
φίλων μας, η οποία δεν πρέπει να πάψει ποτέ!
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

Από 2 Φεβρουαρίου
κάθε Κυριακή ως 6/4
στο Θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ
Αλκμήνης 8, Γκάζι
(Μετρό Κεραμεικός)

Μάκμπεθ
Oπερα με μπαλέτο του Τζουζέππε Βέρντι
Παραστάσεις 25, 26 Ιανουαρίου 2014, ώρα 8μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Εντυπωσιακή η πρεμιέρα της πρώτης
παραγωγής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2014, με τη συναρπαστική
όπερα του Τζουζέππε Βέρντι, Μάκμπεθ με μπαλέτο.
Ο Μάκμπεθ παρουσιάστηκε με την
συμμετοχή του συνόλου των καλλιτεχνικών σωμάτων της ΕΛΣ, σε μουσική
διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη και
σκηνοθεσία Λορέντζο Μαριάνι και
απέσπασε θερμότατο και παρατεταμένο χειροκρότημα.
Ο σκηνοθέτης Λορέντζο Μαριάνι
εστίασε στον τρόπο σκέψης των δύο
ηρώων - του στρατηγού Μάκμπεθ και
της Λαίδης Μάκμπεθ, δύο αδίστακτων
χαρακτήρων, που μετέρχονται κάθε
μέσου προκειμένου να αναρριχηθούν
στο θρόνο της Σκωτίας- και οπτικοποίησε την αντίδραση στο συναίσθημα
του φόβου. Το σκηνικό του Μαουρίτσιο Μπαλό απέδωσε ένα no man’s
land – ένα τόπο στο πουθενά, μια
«απεικόνιση» των σκοτεινών σημείων
του μυαλού μας. Τα κοστούμια της
Σίλβια Αϋμονίνο και οι φωτισμοί του
Λίνους Φέλμπομ συμπλήρωσαν το
σκοτεινό περιβάλλον όπου το συναί-

σθημα του φόβου και η εικόνα του αίματος κυριαρχούσε.
Η Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υπό την διεύθυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του οργανισμού
Μύρωνα Μιχαηλίδη, απέδωσε με σφρίγος τη μεγάλης δύναμης έντονα δραματική μουσική του Βέρντι, ενώ η
Χορωδία της ΕΛΣ (διεύθυνση Αγαθάγγελος Γεωργακάτος) ερμήνευσε υποδειγματικά τα σπουδαία χορωδιακά
μέρη του έργου.
Οι διεθνούς ακτινοβολίας Έλληνες μονωδοί Δημήτρης Τηλιακός και Δήμητρα
Θεοδοσίου στους βασικούς ρόλους,
αλλά και οι Τάσος Αποστόλου, Δημήτρης Πακσόγλου, Αντωνία Καλογήρου,
Χαράλαμπος Αλεξανδρόπουλος, Διονύσης Τσαντίνης, εντυπωσίασαν με τις
σκηνικές και φωνητικές τους ικανότητες και απέσπασαν πολλά μπράβο και
θερμά χειροκροτήματα από το κοινό.
Συμμετείχε το Μπαλέτο της ΕΛΣ σε χορογραφία Ρενάτο Τζανέλλα.
Επόμενες παραστάσεις 25, 26 Ιανουαρίου 2014, ώρα 8μ.μ.
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα
Α. Τριάντη

Ο Μάκμπεθ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του είδους – στην
εποχή τους θεωρήθηκε πρωτοποριακό έργο, ενώ λόγω των σχεδόν υπεράνθρωπων ερμηνευτικών του απαιτήσεων αποτελεί την
υπέρτατη πρόκληση για τους ερμηνευτές
των βασικών ρόλων.
Στον Μάκμπεθ, ο Βέρντι υπερβαίνει τα συμβατικά πλαίσια της εποχής του για να συνθέσει ένα έργο με θεατρική δύναμη και με
χαρακτήρες που διαθέτουν πρωτόγνωρο ψυχολογικό βάθος και ένταση.
Το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα
χορογραφήσει ο Ρενάτο Τζανέλλα.
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Ολοήμερη λειτουργία
του ΚΕΠ Βάρης
Από τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου αλλάζει το ωράριο λειτουργίας του Κ.Ε.Π. Βάρης.
Ικανοποιώντας το αίτημα των κατοίκων και με στόχο την
καλύτερη εξυπηρέτησή τους, η Διοίκηση του Δήμου
Β.Β.Β. προχώρησε στην πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό του ΚΕΠ Βάρης, εξασφαλίζοντας την ολοήμερη
λειτουργία του.
Το Κ.Ε.Π. Βάρης, βρίσκεται επί της οδού Βάκχου 13 και
Δήμητρας και θα λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή
από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και το Σάββατο από
τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι.

ΚΑΛΕΣΜΑ
Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00 π.μ. η ΡΙζοσπαστική ΚΙνηση Πολιτών Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης οργανώνει Ανοιχτή Συνέλευση στην Πνευματική
Εστία Βούλας (ΠΕΒ) – Ζεφύρου 2.
Την συνέλευση μπορεί να παρακολουθήσει όποιος πολίτης το επιθυμεί. Κύριο θέμα της συνέλευσης θα είναι η
έναρξη των διαδικασιών για την εκλογή των υποψήφιων
δημοτικών συμβούλων και του υποψήφιου Δημάρχου της
κίνησης. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της ΡΙζοσπαστικής ΚΙνησης Πολιτών ΒΒΒ, η εκλογή των ανωτέρω υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την
συνέλευση των μελών και υποψηφιότητα μπορεί να θέσει
οποιοδήποτε μέλος της Κίνησης.
Καλούμε τους δημότες του Δήμου μας να δώσουν το
παρόν σε μια διαδικασία που ανατρέπει τα μέχρι στιγμής
δεδομένα όσον αφορά τον τρόπο ανάδειξης των υποψήφιων τόσο στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
όσο και σχεδόν πανελλαδικά και να ενισχύσουν με την
παρουσία τους την καθιέρωση της πραγματικής δημοκρατίας στον Δήμο και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη
στην λήψη των αποφάσεων.
ΡΙζοσπαστική ΚΙνηση Πολιτών Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης
http://rikipvvv.blogspot.gr/

“Κανένα σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη”
Aνοιχτή συζήτηση με
θέμα: Πλειστηριασμοί Κατασχέσεις, οργανώνει
ο ΣΥΡΙΖΑ Σαρωνικού,
την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στις 6.30μ.μ. στο
καφενείο του Τάσου Τζιβίλογλου, στην κεντρική
πλατεία.
Ομιλητές: Κατερίνα Θεοδωράτου, Τόνια Κατερίνη και Παναγιώτα
Καλαποθαράκου.

Υγιής ο Δήμος Σπάτων
Παντελώς ψευδή τα δημοσιεύματα, καταγγέλει ο Δήμαρχος
«Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος πραγματικά εξυγιάνθηκε και κανένας κίνδυνος εποπτείας δεν υφίσταται»,
δήλωσε ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος Χρήστος Α. Μάρκου, με αφορμή
δημοσίευμα του Έθνους Τρίτη
21/1/2014, σύμφωνα με το οποίο ο
Δήμος εμφανίζεται “ατεκμηρίωτα και
παραπλανητικά” στη λίστα των υπερχρεωμένων Δήμων.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα το σύνολο
των εσόδων για το 2013 ανέρχεται
στα 27.704.326,00€ ενώ το σύνολο
των δαπανών είναι 46.653.226€.
Στους προαναφερόμενους αριθμούς ο
συντάκτης του δημοσιεύματος αποκρύπτει στα μεν έσοδα ποσό
25.432.676,07€ που αφορά επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη παλαιών οφειλών, στις δε
δαπάνες ανακριβώς αναφέρεται ποσό
23.225.659,65 € ποσό που εξοφλήθηκε από τον Δήμο με την βοήθεια του
Υπουργείου Εσωτερικών. Το ποσό
αυτό ως δαπάνη κάλυψε παλιές οφει-

λές, σε ΕΥΔΑΠ και προμηθευτές.
Η πραγματική οικονομική κατάσταση
του Δήμου
TAMEIAKO ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012
6.223.596€
ΣΥΝ. ΕΣΟΔΩΝ 2013
46.834.482€
ΣΥΝ.ΔΑΠΑΝΩΝ 2013
44.805.396€
Πραγματικό Οικονομικό
Αποτέλεσμα 31-12-13
8.252.682€

δαπάνη, περιόρισε δε κάθε άλλη δαπάνη στο άκρως απαραίτητο για τη
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
και μέσα στο ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό κλίμα και στα ιδιαίτερα δυσμενή για τον Δήμο οικονομικά
μεγέθη, κατόρθωσε δύο βασικά επιτεύγματα. Διατήρησε και ανέπτυξε τις
κοινωνικές δομές για τους πολίτες,
όπως παιδικοί σταθμοί και δημοτικά
ιατρεία και κατέστησε το Δήμο πλήρως οικονομικά βιώσιμο.
Η οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος αποδεικνύεται
από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα
στο Υπουργείο Εσωτερικών και μέσω
αυτού σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο δημόσιο φορέα, όπως Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.

Kαι σημειώνει ο δήμαρχος: “Στα τρία
χρόνια, η σημερινή διοίκηση του
Δήμου, εξάλειψε κάθε μη απαραίτητη

Απορίας άξιο είναι από πού αντλούνται τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν
στην εφημερίδα αφού είναι παντελώς
ψευδή και ποιο νοσηρό σκοπό εξυπηρετούν”.

Καθαρισμός ρεμάτων στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου
φέτος, για πρώτη φορά,
πραγματοποίησε εργασίες
πλήρους καθαρισμού δύο
ρεμάτων: του ρέματος στο
ύψος των Σούπερ Μάρκετ
«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ»
και
«ΓΕΓΟΣ» στο Πόρτο Ράφτη
και του ρέματος Αγίου Γεωργίου, στο ύψος της Πυροσβεστικής Μαρκοπούλου.
Η πρωτοβουλία καθαρισμού
τους, ανήκει αποκλειστικά
στον Δήμο Μαρκοπούλου,
καθώς, αν και το έργο απο-

τελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας, η τελευταία, ενημέρωσε με το υπ’ Αρ.
Πρωτ.16713/ 6.9.2013 έγγραφο της, για την αδυναμία εκτέλεσής του.
Παρά τα περιορισμένα οικονομικά μέσα του Δήμου, η
Δημοτική Αρχή πήρε την
πρωτοβουλία και δέσμευσε
ανάλογο κονδύλι, προκειμένου να καθαριστούν τα
ρέματα, με επείγουσες διαδικασίες.
Και είναι απολύτως σωστό,

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ
TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Εξωραϊστικός - πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας καλεί σε τακτική Γενική Συνέλευση με εκλογές, την
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, στις 11 π.μ. στην αίθουσα του
2ου Νηπιαγωγείου Βούλας (Ασκληπιού και Οδυσσέως) με
τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Προτάσεις
4. Εκλογές
Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γ. Συνέλευση θα επαναληφθεί
την επόμενη Κυριακή 16/2 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.
Η πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Γωγώ Βικελή
Εφη Γαβριλάκη

γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά και τα ρέματα ανταριάζουν...

τον τόπο μας, που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα
ζωής των πολιτών.

Οπως σημείωσε ο δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης: «Έργα,
όπως η ολοκλήρωση του
Βιολογικού Καθαρισμού και
η έναρξη συνδέσεων με το
Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων του Δήμου μας,
αποτελούν αδιαμφισβήτητα
πρωταρχικά έργα πνοής για

Όμως και μικρότερα έργα
όπως το παραπάνω, βελτιώνουν την καθημερινότητα
του πολίτη και προς αυτή
την κατεύθυνση κινείται, η
Δημοτική Αρχή, αξιοποιώντας στο μέγιστο, όλα τα
μέσα που έχει στη διάθεσή
της».

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνεται από μεγάλο
αριθμό φορέων των 3Β στον Αστέρα Βουλιαγμένης την
Κυριακή 9 Ιανουαρίου το πρωί.
Πληροφορίες Στ. Γκίκας 6934239530
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Νέα κίνηση στα 3Β
Κύμα λοιπόν συνδυασμών και ανακοινώσεων, εν όψει
των επερχόμενων δημοτικών εκλογών και στη Βάρη,
Βούλα, Βουλιαγμένη.
Παλιοί δημοτικοί συνδυασμοί που παραμένουν, νέοι
που εμφανίζονται και διαλύονται, άλλοι που ανατέλουν.
Η νέα δημοτική παράταξη στα 3Β ακούει στο όνομα
«Κύμα Ενωμένων Πολιτών-Δημήτρης Δαβάκης» και
δημοσιεύουμε την διακήρυξή της.

ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί
στην
πόλη
μας,
επιβάλουν τη δημιουργία ενός νέου
δημοτικού συνδυασμού, ο οποίος
θα χαρακτηρίζεται από ήθος, εντιμότητα, νέες ιδέες, γνώση και
αρχές, στοιχεία τα οποία θα προσδιορίζουν την πολιτική δράση και
συμπεριφορά σε όλα τα επίπεδα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
- Ήθος, εντιμότητα και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
- Δήμος με κοινωνικό πρόσωπο και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
- Ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στα δημοτικά δρώμενα
- Αξιοκρατία και συνεργασία στη διοίκηση
- Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
- Σεβασμός στις υπάρχουσες χρήσεις γης
- Δέσμευση για λύση χρόνιων οικιστικών προβλημάτων
- Ελεύθερες παραλίες για όλους
- Υψηλό επίπεδο καθαριότητας της πόλης
- Προτεραιότητα στην παιδεία, τον πολιτισμό και τον
αθλητισμό
- Ορθή και διαφανής διαχείριση των οικονομικών του
δήμου, με δημόσιο τακτικό διάλογο
Σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά σε αυτήν την ενωτική
κίνηση, καταθέτοντας τις προτάσεις σας, για να μπουν τα
θεμέλια μιας νέας δημιουργικής εποχής στο δήμο μας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δημήτρης Κιούκης: Εργάζομαι
για μία δημοτική παράταξη
χωρίς συμφέροντα
Μετά από πληροφορίες που κυκλοφορούν στα ...καφενεία και φέρνουν τον Δημήτρη Κιούκη υποψήφιο
σύμβουλο σε δημοτικό
συνδυασμό στα 3Β, τον
ρωτήσαμε και μας απάντησε ότι: «δεν θα είμαι
υποψήφιος σύμβουλος σε
κανένα συνδυασμό. Εργάζομαι για να δημιουργήσω
μία μεγάλη δημοτική παράταξη χωρίς συμφέροντα.

Μπαίνει το νερό στο ...ρέμα

Διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι στη Βάρη
Φαίνεται ότι το ρέμα του Κόρμπι
θα κρατήσει το νερό του και δεν
θα το απλώνει στις συνοικίες της
Βάρης...
Μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια, το ρέμα του Κόρμπι, ως φαίνεται, μπαίνει στην τελική ευθεία
της διευθέτησης.
Ηταν ακόμη δήμαρχος Βάρης, ο
Κώστας Μπαγλατζής, όταν το
ρέμα του Κόρμπι έπνιξε την περιοχή (1993) και μπήκε σε προτεραιότητα(!) η διευθέτησή του.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο την
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, ενέκρινε
την υποβολή σκοπιμότητας στο
ΕΣΠΑ του έργο με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ
Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ», συνολικού προϋπολογισμού 20.249.000,00€ με το ΦΠΑ.
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο
δήμαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς,
ο οποίος το έχει “κυνηγήσει” το
θέμα με επιμονή και τόνισε μεταξύ
άλλων στην τοποθέτησή του: «η
αντιπλημμυρική θωράκιση του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποτελεί προτεραιότητα για
την περιοχή και τους κατοίκους. Η
διευθέτηση του ρέματος του
Κόρμπι είναι μια παρέμβαση αυτής
της κατηγορίας, γι αυτό και αποτελεί για την πόλη μας και ιδιαίτερα για τη Βάρη, θέμα πρώτης
προτεραιότητας. Ως Δημοτική
Αρχή καταθέσαμε τη μελέτη στην
Περιφέρεια και ζητήσαμε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Με την θετική
απόφαση του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου έγινε το δεύτερο βήμα,
ακολουθεί η ένταξη του έργου
στο ΕΣΠΑ, ώστε να υλοποιηθεί το
έργο και να δοθεί λύση σε ένα
χρόνιο πρόβλημα της ευρύτερης
περιοχής.
Παράλληλα με την οριοθέτηση θα
καταφέρουμε να προχωρήσουμε
σε μια σειρά από συμπληρωματικές παρεμβάσεις ως Δήμος, που

θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των κατοίκων, συνυπολογίζοντας την αστική ανάπτυξη που
έχει ήδη επιτευχθεί και αποτελεί
πραγματικότητα. Είναι ιδιαίτερα
σημαντικό – και θέλω να σταθώ σε
αυτό – ότι με βάση τα όσα περιγράφονται στην εισήγηση της Περιφέρειας για το έργο όχι μόνο
δεν θα αλλοιωθεί η φυσική εικόνα
του ρέματος αλλά θα διασφαλιστεί η φυσιογνωμία της περιοχής.
Με την ολοκλήρωση του έργου το
ρέμα πλέον θα καθοριστεί και θα

«Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης
Ομβρίων Ανατ. τμήματος Οικισμού Ωρωπού»
Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, επίσης, από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής, εγκρίθηκε η
σκοπιμότητα υποβολής
στο ΕΣΠΑ του έργου με
τίτλο «Κατασκευή Δικτύου
Αποχέτευσης
Ομβρίων Ανατολικού
Τμήματος
Οικισμού
Ωρωπού του Δήμου
Ωρωπού» προϋπολογισμού 2.333.635,94 €
μαζί με το ΦΠΑ.
Στο έργο προβλέπεται η

κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων από τσιμ ε ν τ ο σ ω λ ή ν ε ς
(διαστάσεων από Φ600
έως Φ1600) συνολικού
μήκους 2.480 μ., καθώς
και η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής που
θα συλλέγουν τα ύδατα.
Με την εκτέλεση του
έργου επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν
χρόνια
υφιστάμενα προβλήματα
της περιοχής, όπως οι λεκάνες υδάτων που λιμνά-

ζουν κατά μήκος της κύριας οδού του Ωρωπού,
κατακλύζοντας σε μεγάλη έκταση κατοικημένες και μη περιοχές.
Το προτεινόμενο δίκτυο
απορροής ομβρίων θα
παραλαμβάνει τα όμβρια που απορρέουν
από τις εξωτερικές λεκάνες πριν αυτά εισέλθουν στην κατοικημένη
περιοχή και μέσω συλλεκτήρα, θα οδηγούνται
στον Ασωπό Ποταμό.

οριοθετηθεί έτσι ώστε να ενταχθεί αυτό το φυσικό στοιχείο στο
αστικό τοπίο της Βάρης. Επίσης,
είναι πολύ σημαντικό ένα ακόμη
στοιχείο, η πρόβλεψη για διευθέτηση της εκβολής του ρέματος
στην περιοχή της παραλίας.
Επιλύονται έτσι προβλήματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αλλά
και δίνονται δυνατότητες για την
τουριστική ανάπτυξη της παραλία, ενώ συγχρόνως ελαχιστοποιείται η ανάγκη δημιουργίας έργων
στην παραλιακή ζώνη. Θέλω να
ευχαριστήσω όλους όσους ψήφισαν θετικά να υποβληθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το έργο
της Διευθέτησης του Ρέματος
Κόρμπι».
Στο έργο προβλέπεται να κατασκευαστούν έργα διευθέτησης
στο Ρέμα Κόρμπι σε μήκος 2,9 χιλιομέτρων περίπου (από το ύψος
της Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι την
έξοδό του στη θάλασσα στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας).
Συγκεκριμένα θα γίνουν:
Χωματουργικές διαμορφώσεις στην
περιοχή της εκβολής.
Κατασκευή έργων από συρματοκιβώτια στην περιοχή της παραλίας, στο
εκτός σχεδίου κατάντι τμήμα και σε
τμήματα εντός σχεδίου.
Κατασκευή του έργου διέλευσης της
Λ. Σουνίου από οπλισμένο σκυρόδεμα
Κατασκευή κλειστών αγωγών.
Κατασκευή ανοικτών αγωγών.
Κατασκευή λεκανών καταστροφής
ενέργειας από οπλισμένο σκυρόδεμα
και συρματοκιβώτια.
Διαμόρφωση των παραρεμάτιων περιοχών στα ανοικτά τμήματα με τις κατάλληλες χωματουργικές εργασίες,
την κατασκευή ασφαλτοστρωμένης
οδού, πεζοδρομίου και στηθαίου
ασφαλείας.
Κατασκευή τοπικών έργων αντιστήριξης από πασσάλους.

Με την εκτέλεση του έργου θα λυθούν οξύτατα προβλήματα στην
περιοχή της Βάρης - Κορωπίου,
από τις υπερχειλίσεις κάθε τόσο
και την καταστροφή περιουσιών,
αλλά θα δώσει και άλλη εικόνα
στην περιοχή, αφού διατηρείται εξ’
ολοκλήρου η φυσική εκβολή στην
περιοχή της παραλίας και ελαχιστοποιούνται τα έργα στην παλιακή ζώνη.
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Εφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Δάβαρης
Πρόεδρος του Δ.Σ. Παιανίας
Ο Δήμος Παιανίας πενθεί για την απώλεια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστου Δάβαρη. Ο Χρ. Δάβαρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 χρόνων, στις 22 Ιανουαρίου σε νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο
διάστημα. Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Παιανίας από το 2007, στην παρούσα δημοτική Αρχή Αντιδήμαρχος (2012) και το 2013 έως σήμερα Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίασή του (23/1) αποφάσισε να κηρύξει 3ήμερο πένθος του Δήμου, η εξόδιος ακολουθία του να γίνει με δημοτική
δαπάνη και να δώσουν το όνομά του σε μία οδό της πόλης.

Αρχαιοελληνικές και Χριστιανικές γιορτές
σε παράλληλη πορεία
Γιορτές και Μυστήριο για το νεογέννητο
Αν η εξαφάνιση της ελληνικής λατρείας, ήταν
όντως ένα απλό λυσιτελές γεγονός, τότε αυτό
θα είχε σαν αποτέλεσμα, όλα τα στοιχεία της
αρχαίας λατρείας και οι δοξασίες των παγανιστικών εθίμων, ως και οι προλήψεις, να είχαν
ολοσχερώς εκλείψει. Όμως στην πραγματικότητα όλα αυτά αντιπαλαίσαν σκληρά, γιατί δεν
ήταν δυνατόν να παραχωρήσουν χώρο αμαχητί, σε ο,τιδήποτε καινούργιο ενάντιο στοιχείο ήθελε εισρεύσει, όχι μόνο για να
συγκατοικήσει, αλλά και για να εκδιώξει τα
ήδη υπάρχοντα ιδεολογήματα.
Ούτως η εξόντωση των ντόπιων αποφθεγμάτων
της αρχαιοελληνικής θυμοσοφίας, μερίμνη πάντοτε της ανατολικής θρησκείας, υπήρξε δυσχερής. Τούτο καταφάνηκε από το ότι η αρχαία
παράδοση παρέμεινε σχεδόν αναλλοίωτη, τουλάχιστον κατά τον κεντρικό της πυρήνα και
κατά τα έθιμα της περιφερικής υπαίθρου.
Ο Όλυμπος μπορεί να μη γέννησε ή στέγασε
ποτέ κανέναν εξ αποκαλύψεως Θεό, αλλά και
ποτέ δεν εγκατέλειψε τη λατρεία του δικού
του, του ορεσίβιου Δία.
Σε επίρρωση δε του αληθούς του λόγου, έστωσαν οι πληροφορίες που παρέχονται από τις
“Περιηγήσεις” του Παυσανία.
Φαίνεται λοιπόν, ότι κατά την τέλεση των παγανιστικών μυστηρίων στον αρχαίο Φενεό, οι
ιερείς εκάλυπταν το πρόσωπό τους με το προσωπείο, δηλαδή την φτιαχτή μάσκα, της θεάς
Δήμητρας, στην προσπάθεια να την υποδυθούν.
Αυτό κατά μια πρόχειρη ερμηνεία, ίσως και να
είναι ένα χαρακτηριστικό τεκμήριο προγονικού
εθιμικού λειψάνου που μετεκυλίεται στις μεταγενέστερες εορταστικές μεταμφιέσεις των
Απόκρεω, οι οποίες ενεργούν σαν όντως απομεινάρι κάποιας αρχαίας ελληνικής παράδοσης. Και εδώ άς μη λησμονούμε, πως αυτές τις
αποκριάτικες μεταμφιέσεις και τις εορτές με
διονυσιακό υπόβαθρο, η χριστιανική εκκλησία

σαφώς αντιλαμβανόμενη την προέλευσή τους,
πάντοτε τις απέρριψε.
Πάντως η σχετική βιβλιογραφία των αρχαίων
λατρευτικών εορτών, δεν βοηθεί τόσον ώστε
να επιτευχθεί η παράλληλη αναγωγή στην
πληρότητά της, και κατά συνέπεια αυτή χωλαίνει. Χωλαίνει βέβαια καθότι ο χριστιανισμός,
μέσα στην εξοντωτική πορεία της θρησκευτικής αντεκδίκησης, δεν δίστασε να επιστρατεύσει τον ίδιο τον εξ αποκαλύψεως Θεό του,
φροντίζοντας να αμαυρώσει την αγαθότητα και
τη δικαιοσύνη της αγάπης Του. Έτσι προς επίτευξη του σκοπού του, φρόντισε και Τον ενέδυσε με τη μεταμόρφωση στον βιβλικό θεό του
μίσους των Εβραίων. Ευτυχώς όμως, που υπήρξαν όπως έχω αναφέρει, οι φωτεινές μορφές
των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, οι
οποίοι δια της εμπράγματης αγωνιστικής θυσίας τους, διέσωσαν το λόγο του Χριστού και
συγκεκριμμένα της Ορθοδοξίας.
Αλλά άς έρθομε τώρα, με όσα μπορούμε να
γνωρίζομε, κοντά στις γιορτές της γέννησης
του παιδιού στην Αθήνα.
Ο ερχομός του νεογέννητου αγοριού, αναγγελλόταν με ένα κλάδο ελιάς που στόλιζε την
πόρτα, ενώ πάλι για το κορίτσι, την αναγγελία
την έδινε η ανάρτηση μια μάλλινης κορδέλας.
Μέσα στη πρώτη εβδομάδα, οι συγγενείς έφερναν στην οικογένεια δώρα για το βρέφος και
φυλαχτά. (Σχετικά να θυμηθούμε τον ασημένιο
άγιο Στυλιανό που αποτελούσε το κλασικό
δώρο για το βρέφος, αλλά και τα φυλαχτά με
άγιο Ξύλο ή γαλάζιες χάντρες για το κακό μάτι,
ένας όντως συγκερασμός συνηθειών νέων και
παλιών).
Μέσα λοιπόν στην πρώτη εβδομάδα οι αρχαίοι
Αθηναίοι άρχιζαν και τις εορτές των “Αμφιδρομίων”. Αυτές ήταν οι εορτές, που σκοπό είχαν
να δοθεί το όνομα στο παιδί. Το βρέφος, μέσα
στην αγκαλιά των γονιών του, περιφερόταν επ’

“Παγώνει” η αξιολόγηση
του προσωπικού στο Δημόσιο
Με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον», το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης απέστειλε έγγραφο προς όλες τις
Δημόσιες Υπηρεσίες, Φορείς και Νομικά Πρόσωπα, με το οποίο καλεί να
μην προχωρήσουν, στη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης για την επαγγελματική ικανότητα και καταλληλότητα των υπαλλήλων, σε σχέση με
το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα που ασκούν.
Αιτία η κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

ολίγον στις γειτονιές για να το γνωρίσει ο κόσμος. Σε συνέχεια και φτάνοντας την 13η
ημέρα, άρχιζαν οι θυσίες και οι καθαρμοί. Υποθέτω ότι με τις θυσίες γινόταν προσευχή και
ικεσία στη θεότητα, να προστατεύει από το
κακό το βρέφος, αλλά και να το καθαίρει, δηλαδή να το καθαρίζει και να το απαλλάσσει από
κάθε τυχόν ενυπάρχον κληρονομικό κακό ή
αμαρτία.
Να που πάλι εδώ μιλάμε για κάθαρση από προπατορικό αμάρτημα, όπως ακριβώς αλληγορικά
γίνεται με την τριπλή εμβάπτιση του βρέφους
στο νερό της κολυμβήθρας κατά την τέλεση
του χριστιανικού μυστηρίου της βάπτισης. Να
θυμηθούμε ακόμα κατά το μυστήριον της βάπτισης και το τυπικόν της περιαγωγής του βρέφους πέριξ κολυμβήθρας, αντιπαραβαλλόμενο
με τις περιφορές του βρέφους κατά τα “Αμφιδρόμια”, προκειμένου να δώσουν το όνομά του.
Τότε μάλιστα ο αρχαϊκός πατέρας, καθ΄ήν
στιγμή έδινε το όνομα του βρέφους, φυσούσε
προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, πράγμα
περίπου ανάλογο που διασώθηκε από την χριστιανική εκκλησία. Και πάλι με τον αρχαίο καθαρμό, αντιπαραβάλλεται το χριστιανικό έθιμο
των ευχών του ιερέα στη λεχώνα που “σαράντισε”.
Κατά την αρχαία ελληνική πίστη, τις πρώτες
ημέρες μετά τη γέννηση, οι τρείς Μοίρες,
Κλωθώ, Λάχεσις και Άτροπος, παρακάθονται
κοντά στο λίκνο, μυρώνουν το βρέφος και μετρούν το νήμα της ζωής του, και προκαθορίζουν
την πορεία της. Η Κλωθώ γνέθει το νήμα και το
αρχίζει, η Λάχεσις το ξετυλίγει και το απλώνει
και η Άτροπος το κόβει. Οι γονείς θέλουν να τις
καλοπιάσουν, και για να πούν λόγια καλά για
το παιδί, και αφήνουν δίπλα στο βρέφος καλούδια, γλυκά και μικροδώρα: «Όταν σε εγέννα
η μάνα σου, οι μοίρες είχαν γάμο/ σου δώσαν
χάρες περισσές, σαν του γιαλού την άμμο»,
τραγουδά η σημερινή λαϊκή μούσα διασώζοντας τις παλιές δοξασίες.
Κατά την αρχαία παράδοση, το αδράχτι με το
νήμα το κρατούσε η Κλωθώ, ακουμπώντας το
δε μερικές φορές στη μύτη του παιδιού πιο δυνατά, τού την έγδερνε. Και ο Λουκιανός σχετικά συμπληρώνει, πως «τίποτα δεν υπάρχει,
που να μην ορίζεται από τις Μοίρες. Το αδράχτι τους δε που στρέφεται μαστορικά, είναι
αυτό που καθορίζει τη ζωή του».
Για τη χριστιανική και μάλιστα Ορθόδοξη
πίστη, η βάφτιση είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα. Είναι η αλληγορική και συμβολική ανακαίνιση της κτίσης επάνω στους νέους
κανόνες. Είναι όμως και η ένταξη ενός καινούργιου μέλους στο θρησκευτικό σώμα. Είναι
συνάμα και μια ομολογία της “Πίστεως”, την

οποία όμως το βρέφος αδυνατεί να την υποσχεθεί. Το έργο τούτο της ομολογίας και της
κατήχησης, εδώ το αναλαμβάνει υπεύθυνα ο
ανάδοχος. Τώρα κατά πόσο υπεύθυνα το αναλαμβάνει και το κατά πόσο αντιλαμβάνεται την
πράξη του μυστηρίου και της υπόσχεσης, αυτό
είναι ένα άλλο θέμα. Το τρωτό αυτό σημείο του
μυστηρίου, θα έλεγα πως είναι ένα από τα
τρωτά της εκκλησίας μας, η οποία αρκείται στην
ληξιαρχική εγγραφή της ένταξης του νέου μέλους στη θρησκευτική κοινότητα.
Έχω την ευκαιρία να διαβάζω τα πεπραγμένα
του ΙΓ΄ Παν. Λειτουργικού Συμποσίου 2011
που έλαβε χώρα στην Τήνο.
Εκεί η συζήτηση διεξοδικά αναλίσκεται στα
νοήματα των χριστιανικών μυστηρίων.
Αναφέρεται ότι στο βάπτισμα διαβάζεται η
κύρια ευχή του αγιασμού του ύδατος, κατά την
οποία η προκαταρκτική έκφραση θαυμασμού
για το έργο της δημιουργίας με τα λόγια: «
Μέγας εί Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου
κ.λ.π.» Ακολουθεί δε το «Σύ εκ τεσσάρων στοιχείων την κτίσιν συναρμόσας», πρόταση η
οποία κατ΄ εμένα αναλύεται ως ρήση υποταχτική παραδοχής στην αρχαία Ιωνική κοσμολογική φιλοσοφία. Ταχέως όμως αυτοναιρείται
και αποκαθίσταται το εκ του έρκους των οδόντων ολίσθημα, με την δήλωση και τον παρακάτω τονισμό της υπεροχής του νέου λόγου:
«Σέ τρέμουσιν αι νοεραί πάσαι δυνάμεις, Σέ
υμνεί ο ήλιος, Σέ δοξάζει η σελήνη, Σοί εντυγχάνει τα άστρα, Σοί υπακούει το φώς, Σέ φρίττουσιν άβυσσοι, Σοί δουλεύουσιν αι πηγαί». Με
τα παραπάνω ευφυώς προσδιορίζεται, η ισοπέδωση πάσης παγανιστικής λατρείας και σε
επωδό γίνεται και αναφορά στην πτώση του ανθρώπου, η οποία οσημέραι, γενικώς κοινωνικά
διευρύνεται και διαιωνίζεται. Ποιός όμως έχει
καταφέρει να προσέξει και να εντρυφήσει στον
φιλοσοφικό λόγο αυτού του θεολογικού γράμματος; Και πώς άλλωστε και να θέλει κανείς
να το καταλάβει, και να κατορθώσει να το ξεχωρίσει μέσα από το μουρμουρητό του ταλαίπωρου ιερέα, ο οποίος εν μέσω των χαχανητών
και φωνασκιών, του κατ΄επίφαση χριστεπώνυμου εκκλησιάσματος, κάθιδρως σπεύδει να περαιώσει; Στο απλό αυτό πανηγυράκι που
εξελίσσεται το μυστήριο ποιός άραγε να φταίει;
Μήπως ενέχεται και η εκκλησία ή οποία δεν
απαιτεί την προκατήχηση των συγγενών, αλλά
και των συμμετεχόντων στο μυστήριο;
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Σημ. στο τέλος της σειράς η βιβλιογραφία.
Στα επόμενα άρθρα ακολουθούν ο γάμος και τα
ταφικά έθιμα.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Η Ε.Ε. αλλά γερμανικά
Αν εκλεγεί πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (το
Μάιο) ο Μάρτιν Σουλτς θα καταστήσει τα γερμανικά
ως επίσημη γλώσσα εργασίας εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. «Δεν υπάρχει κανένα αλαζονικό ή εθνικιστικό στοιχείο στο να λες ότι θες να ενισχύσεις τη
γερμανική γλώσσα στην Ευρώπη».

O γερμανικός ΟΑΕΔ της βρήκε
εργασία σε ...οίκο ανοχής
Στον αντίστοιχο ΟΑΕΔ απευθύνθηκε νεαρή Γερμανίδα για
να βρει δουλειά ως οικιακή βοηθός.
Ύστερα από λίγο καιρό ο υπεύθυνος του τοπικού γραφείου
στην πόλη Άουγκσμπουργκ της Βαυαρίας της απάντησε εγγράφως, ενημερώνοντάς την πως το αίτημα της ικανοποιήθηκε. Για την ακρίβεια της ανακοίνωσε πως της εξασφάλισε
μια θέση εργασίας σε…οίκo ανoχής της περιοχής της!

πηγή: Η επόμενη μέρα - arouraios.gr

«Πιστεύουμε στη δυναμική και την ανάγκη συσπείρωσης όλων των δυνάμεων της δημοκρατικής παράταξης», γράφει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
Αντε παιδιά, όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, καθ’ ότι το ΠΑΣΟΚ τακίμιασε με τη Ν.Δ.

Γλέντι μέχρι πρωΐας
“Βασιλική” εκδήλωση, οργάνωσε το Α.Τ. Βάρης, με
παρουσία πολλών πολιτικών προσώπων της Βουλής
και τον φερόμενο υποψήφιο δήμαρχο των 3Β, Λε Πα,
όπου μαζί με άλλους διασκεδαστές της νύχτας εμπλούτισαν την εκδήλωση, ενώ ο Μητροπολίτης κ.
Παύλος ευλόγησε την βασιλόπιτα.

«Η χούντα ήταν επανάσταση»!!!
Ο κ. Χριστογιάννης, αναφερόμενος σε πιθανούς υποστηρικτές ή συμπαθούντες προς την χούντα οι οποίοι
υπήρχαν ή υπάρχουν στο εσωτερικό της ΝΔ, δήλωσε
στο Action24 πως «πιθανώς να υπήρχαν», ενώ στη
συνέχεια υποστήριξε πως «η χούντα την εποχή
εκείνη ήταν μια επανάσταση», ...«δεν είναι το ίδιο με
την τρομοκρατία»
Τάδε έφη, ο Δημήτρης Χριστογιάννης, Βουλευτής
της Ν.Δ. και επαληθευόμαστε για ...στοιχεία των χρυσαυγιτών μέσα στα σπλάχνα της Ν.Δ.

Ν.Δ. = ΠΑ.ΣΟ.Κ ή ΠΑ.ΣΟ.Κ = Ν.Δ.

Η 19χρονη κοπέλα φυσικά ξαφνιάστηκε, ενώ η μητέρα της
εξοργίστηκε και προχώρησε στη δημοσιοποίηση του θέματος.
Μετά το σάλο που προκλήθηκε, ο υπεύθυνος έσπευσε να
διευκρινίσει πως οι υπάλληλοι θα έπρεπε πρώτα να είχαν
ρωτήσει σχετικά την «ενδιαφερόμενη» και να την ενημερώσουν για τη φύση της προσφερόμενης θέσης εργασίας.
Για την ιστορία πάντως οι υπεύθυνοι του γραφείου εργασίας δεν είχαν πράξει κάτι παράδοξο, αφού η πορνεία είναι
νόμιμη στη Γερμανία, φορολογείται κανονικά και ως εκ
τούτου περιλαμβάνεται στη λίστα με τα επαγγέλματα που
μπορούν να καλυφθούν από ανέργους ή υποαπασχολούπηγή: aftodioikisi.gr
μενους.

Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι.
Εντυπωσίασαν, λέει, οι αστυνομικίνες με το νύχι “δολοφόνο” και τα τατουάζ.

Λάλον ύδωρ αυτογνωσίας
Κι αν δεν μπορείς
την αλήθεια να πεις
με τ’ όνομά της,
πες την με κάποιο
από τ’ άλλα ονόματά της.
Έχει πολλά ονόματα η αλήθεια
αν θέλεις να την πεις.
Τι είναι η αυτογνωσία;
Ας τη φανταστούμε σαν το δωμάτιο το στερνό, που
σαν ανοίξει, κλείνει πίσω μας οριστικά της ζωής η
πόρτα. Το άδυτο των αδύτων στη μυσταγωγία μας.
Υπάρχει άραγε θνητός που να μην έχει καυχηθεί ότι
γνωρίζει τέλεια τον εαυτό του; Δεν υπάρχει. Κι αν το
καλοσκεφτούμε, δεν υπάρχει πιό αστεία καυχησιά
από την τέλεια αυτογνωσία. Ημιτελείς πλαστήκαμε,
να κυνηγάμε την τελείωσή μας πιότερο με παραπατήματα παρά με βήματα.
Μισότυφλοι «ανοιχτομάτηδες», κοιτάμε μα συχνά
δεν βλέπουμε. Και οι αισθήσεις μας ανήμπορες παντογνώστριες, ν’ αντιλαμβάνονται λιγότερα του γύρω
κόσμου, απ’ όσα ένα του δάσους αγρίμι, λιγότερα κι
απόνα σκυλί του δρόμου.
Λιθαράκι στο λιθαράκι, μέρα στη μέρα, πληγή στην
πληγή, αυτό που λέμε αυτογνωσία ανεβαίνει, χτυπιέται, παραπατά και ξανά στον ανήφορο τραβά, πότε
στα σκότη, πότε στο φως, πότε στο σύθαμπο της αμφιβολίας και στην κινούμενη άμμο της αβεβαιότητας
να πορεύεται.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

- Εγώ ρε, τον εαυτό μου τον ξέρω καλά.
Ναι ρε, κι εγώ το ίδιο νόμιζα.
Να τρως μέχρι σκασμού τους καρπούς από το δέντρο
της γνώσης και να λές «όλα τα έχω πιά γευτεί, όλα τα
έχω νοιώσει, τίποτε δεν υπάρχει να με συγκλονίσει,
τά ‘ζησα όλα τώρα πιά».
Και ξάφνου ένα πρωί, να η αυτογνωσία σου μπροστά
σου, πιό ανεπίλεκτη κι από τη μέρα που γεννήθηκες,
πιό άγνωστη κι από τη μέρα που θα πεθάνεις, πιό ανελέητη κι απ’ το μεσουράνημα του ήλιου στα μάτια, να
σου γελάει κι εσύ να χάσκεις πολύξερε και να γυρεύεις από κάπου να πιαστείς, να στηριχτείς, κι η γης
να σειέται κάτωθέ σου ...«δυνατέ».
Τι πλάκα που είχες! Στις συζητήσεις τις ατέρμονες με
τον εαυτό σου, τι γέλιο!
Ειδικά τότε που έλεγες και ξανάλεγες «όχι, όχι, δεν
είμ’ εγώ αυτός, δεν είμαι, δεν με αναγνωρίζω, δεν γίνεται να νοιώθω έτσι εγώ, να είπα αυτό, να έκανα
εκείνο...», τι πλάκα!
Όλα τα είχες πιά γευτεί;
Κι εκείνη την αίσθηση; σαν τότε, παιδί, που σ’ άνοιγε
η μύτη κι ένοιωθες στον ουρανίσκο τη γεύση απ’ το
ίδιο σου το αίμα;
Και πότε ξανάνοιωσες τόσο βαρύ κενό και τόση παγωνιά, παντογνώστη;

Έπρεπε, λοιπόν, τόσων χρόνων να γενείς; για να μάθεις πως η αυτογνωσία είναι ένα βιβλίο, που την τελευταία του λέξη την γράφει ο θάνατος;
Πιθανό και να μη σ’ αρέσει ο εαυτός σου, τέτοιος
οπού σ’ αποκαλύφθηκε. Έ, τι να κάμεις; Αυτόν έχεις,
μ’ αυτόν θα ζήσεις του λοιπού. Να τον αλλάξεις δεν
μπορείς, να τον ακούς δεν θέλεις, ίσως κατάφερνες
σαν τα σκυλάκια να τον μάθεις να υπακούει στο
«σκάσε».
Δες την θετική πλευρά του πράγματος. Υπάρχει και
τέτοια; Ναι, πάντα υπάρχει κι αυτή. Έμαθες επιτέλους
κι εμπέδωσες καλά, πως ότι γιά σένα ευδιάκριτο κι
εξώφθαλμο, μπορεί να είν’ αόρατο κι ανύπαρκτο γιά
κάποιον άλλον. Ότι γιά σένα λάλον ύδωρ, καθαρό, γιά
κάποιον άλλο βοθρολύματα.
Τι είπε η Πυθία στους απεσταλμένους του Ιουλιανού;
που τον είπαν Παραβάτη επειδή δεν παρέβη τον
εαυτό του; «Μηκέτι Φοίβος έχει καλύβα, ου μάντιδα
δάφνην, ου παγάν λαλέουσα, απέσβετο και λάλον
ύδωρ».
Άστο, να πάει στο καλό, το λάλον ύδωρ. Σου έμαθε
τον εαυτό σου, σ’ άνοιξε κείνο το δωμάτιο, τ’ ανήλιαγο, το σκοτεινό, το τριπλοκλειδωμένο, σώνει πιά.
Μ’ ένα μικρό δεντρί ελιάς στα χέρια και σαν τ’ απίθωσες στη γη ένα πρωί, θαρρούσες κατανοητό θά
‘ταν το νόημά του. Δεν ήταν. Βοθρολύματα δείχτηκε.
Κι όπως θά ‘λεγε στο «Σαν σήμερα» ο εκφωνητής της
ΝΕΤ, το ημερολόγιο έγραφε 9 Νοεμβρίου του 2012.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πού δεν θα βρει τα χρήματα ο διαρρήκτης;
Πού να κρύψω κάποια λίγα ή πολλά
χρήματα που έχω κρατημένα στο σπίτι;
Ποιά είναι η καταλληλότερη κρυψώνα;
Μια ερώτηση που παιδεύει όλους μας
κατά καιρούς. Το καλύτερο είναι να καταφέρεις να σκεφτείς σαν διαρρήκτης.
Το ακόμα καλύτερο είναι να ρωτήσεις
έναν επαγγελματία· έναν πρώην διαρρήκτη...
Αυτό έκανε ένας συντάκτης του consumerist.com και πήρε θεωρώ, κάποιες
ενδιαφέρουσες απαντήσεις, εκτός από
την προφανή· στην τράπεζα (εκεί στα
παίρνει η τράπεζα!).

μένως πραγματικά να αποτρέψει τον
ληστή από το να καταστρέψει το σπίτι
σας, καθώς θα ψάχνει να βρει πού τα
έχετε κρύψει.
Αν πιστέψουν ότι ίσως βρήκαν τα μετρητά που έχετε στο σπίτι, είναι σχεδόν
απίθανο να συνεχίσουν να ψάχνουν (θυμηθείτε πως θέλουν να 'το σκάσουν'
γρήγορα).
Όταν πρόκειται για το κρύψιμο πολύτιμων ειδών, η συμβουλή του είναι να

λεφτά μέσα σε άδειες θέσεις για μπαταρίες, στις ηλεκτρονικές συσκευές
όλου του σπίτιου.
Το πρόβλημα ήταν πως παρόλο που ο
διαρρήκτης δεν βρήκε, στην αρχή, τα
κρυμμένα λεφτά, οι ίδιες οι ηλεκτρονικές συσκευές ήταν κάποιας αξίας και
έτσι τις πήρε μαζί του και μόνο όταν γύρισε σπίτι βρήκε τα κρυμμένα λεφτά.
Μία τελευταία συμβουλή από την προσωπική οικονομική οπτική γωνία του

“Δεν έχει σημασία το πόσο έξυπνος νομίζει κανείς πως είναι ή το πού τα κρύβει
μέσα στο σπίτι, αν έχω αρκετό χρόνο,
θα καταφέρω να βρω πού βρίσκονται τα
τιμαλφή”, είπε ωμά.
Στη συνέχεια εξήγησε ότι το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε τα κίνητρα που
έχει ένας διαρρήκτης. Κι αυτά είναι δύο.
1. Να κλέψει τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενά σας.
2. Να φύγει από το σπίτι όσο πιο γρήγορα γίνεται, μαζί με την περιουσία σας.
Εννοείται ότι τα κλασικά σημεία, συρταριέρες με ρούχα, ντουλάπες, κουτιά
και τσαντάκια είναι τα πρώτα που ψάχνει ο υποψήφιος κλέφτης.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει όμως,
καλό θα ήταν να μην τα κρύβουμε όλα
πολύ καλά διότι “αν δε μπορώ να βρω

Η νούμερο 1 πρότασή του
διαρρήκτη είναι μέσα σε
παιδικά παιχνίδια
λεφτά και τιμαλφή στα φυσιολογικά
μέρη που τα βρίσκω συνήθως, θα συνεχίσω να κάνω το σπίτι άνω-κάτω μέχρι
να βρω κάτι. Θυμηθείτε, ο πρώτος κανόνας είναι να κλέψουμε χρήματα και
τιμαλφή. Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε
μέχρι να βρούμε κάτι”.
Η καλύτερη στρατηγική, λοιπόν, είναι να
αφήνετε στ’ αλήθεια κάποια χρήματα σε
προφανή μέρη για να τα βρει εύκολα ο
διαρρήκτης. Το ποσό που θα αφήσετε
εκτεθιμένο εξαρτάται από την περιοχή
που βρίσκεστε. Αν για παράδειγμα βρει
50 ευρώ σε σπίτι στην Κηφισιά, θα συνεχίσει να ψάχνει γιατί δεν θα πειστεί
ότι αυτά είναι όλα κι όλα. Αυτό μπορεί
όχι μόνο να διασώσει τα υπόλοιπα χρήματα που έχετε κρύψει, αλλά ενδεχο-

Πού βρίσκονται
τα καλύτερα σχολεία &
οι πιο ευτυχισμένοι μαθητές;
Η οργάνωση για την Οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη,
σε τριετή έρευνα που ενήργησε σχετικά με το επίπεδο ευτυχίας των μαθητών σε 65 χώρες, έβγαλε “μαύρα” αποτελέσματα για την χώρα μας.
Η ευτυχία κατεγράφη ανάλογα με το ποσοστό των παιδιών
που συμφώνησε ή διαφώνησε με την δήλωση “Νιώθω χαρούμενος στο σχολείο”, ενώ τα αποτελέσματα “εξυπνάδας” κατετάχθησαν σύμφωνα με τεστ των μαθητών σε
μαθηματικά, ανάγνωση και επιστήμες.
Βάση της έρευνας λοιπόν τα 9 καλύτερα σχολεία με τους
πιο ευτυχισμένους μαθητές είναι στις παρακάτω χώρες: 1.
Σιγκαπούρη, 2. Ταϊβάν, στην τρίτη θέση με ισοψηφία η
Σουηδία και το Χονγκ Κονγκ, 4. Λίχτενσταϊν, 5. Σανγκάη Κίνα, 6. Ιαπωνία, 7. Ισλανδία, 8 Βιετνάμ, 9. Μακντού - Κίνα
Ενώ στη λίστα με τα χειρότερα σχολεία και τα λιγότερο
ευτυχισμένα παιδιά βρίσκεται και η Ελλάδα στην 4η θέση

αφήσετε έναν φάκελο σε ένα εύκολα
προσβάσιμο συρτάρι ή στα χαρτιά σας
δίπλα στον υπολογιστή με την επιγραφή
'Τραπεζική Χρηματοθυρίδα' απ’ έξω και
μία λίστα από αντικείμενα μέσα.
Αυτό θα κάνει τον διαρρήκτη να νομίσει
πως όλα τα πολύτιμα αντικείμενά σας
είναι αποθηκευμένα στην τράπεζα και
θα τον αποτρέψει από το να ξεσκίσει το
σπίτι σας για να τα βρει.
Όσον αφορά την καλύτερη κρυψώνα,
άποψή του είναι πως είναι τα παιδικά
παιχνίδια κι αυτό γιατί πάντα στα παιδικά δωμάτια επικρατεί ένα χάος, είναι
πολλά τα παιχνίδια και συνήθως οι γονείς δεν εμπιστεύονται τα χρήματα
κοντά τους. Γι’ αυτό και πολύ σπάνια
κρύβουν λεφτά εκεί. Αφήστε που με
όλα αυτά τα πράγματα σε ένα παιδικό
δωμάτιο, δεν είναι ένα μέρος που ο
διαρρήκτης μπορεί να ψάξει γρήγορα
ώστε να βγει έξω (κανόνας νο 2).
Αν έχετε χρηματοκιβώτιο πρέπει να
είναι ένα επαγγελματικό που να ασφαλίζει καλά και να βιδώνει στο πάτωμα,
ώστε να μη μπορεί να μετακινηθεί εύκολα.
Και συνεχίζει με τις ...επαγγελματικές
συμβουλές του λέγοντας ότι πρέπει να
είστε έξυπνοι σχετικά με το πού κρύβετε τα λεφτά σας. Ο πρώην διαρρήκτης αφηγείται εκείνη τη φορά που
κάποιος είχε κρύψει μασούρια από

συντάκτη – αν πράγματι κρύβετε χρήματα κάπου μέσα στο σπίτι: “Σιγουρέψτε πως το έτερον ήμισυ (ή κάποιος
πολύ οικείος σας) γνωρίζει πού είναι η
κρυψώνα σας.
Γιατί αν σας συμβεί ένα ατυχές γεγονός
και κανείς δε γνωρίζει πού είναι η μυστική κρύπτη σας, είναι σχεδόν απίθανο
να τη βρουν, ειδικά αν ούτε ένας διαρρήκτης μπορέσει”.
Τέλος, ο συντάκτης του consumerist.com έκανε μια τελευταία
ερώτηση: “Τα λερωμένα εσώρουχα
είναι ένα καλό μέρος να κρύψει κανείς
λεφτά;” Ο διαρρήκτης γέλασε. “Δεν το
έχω ξανακούσει αυτό, αλλά αμφιβάλω
πως θα άγγιζα κάτι τέτοιο αν το
έβλεπα”, είπε.

με πρώτο το Κατάρ, 2η την Αργεντινή και τρίτη την Κύπρο.
Σ.Σ. Τέτοιου είδους “έρευνες” δεν μπορούν να έχουν πραγματικά αποτελέσματα, πόσο μάλλον όταν το θέμα τους
είναι η ευτυχία, κάτι όχι και τόσο εύκολα μετρήσιμο. Πάντως σε άλλη έρευνα της UNICEF που έγινε τον Απρίλιο
του 2013 τα ελληνικά σχολεία φαίνονται, ναι μεν να παρέχουν ελάχιστα στους μαθητές τους, αλλά τα ελληνόπουλα
βρίσκονται στην 5η θέση “ευτυχίας” ανάμεσα σε 29 ανεπτυγμένες χώρες με τα Γερμανάκια να έρχονται 22α.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όσες δικαστικές αποφάσεις και να βγουν, λεφτά δεν θα γεννήσουμε...
4 Τελικά ο Ελληνικός λαός, ποιόν εμπιστεύεται περισσότερο; Αυτόν που συνομιλεί με τον Θεό, ή κάποιον που δεν πιστεύει καθόλου σ’ αυτόν;
4 Η κυβέρνηση έκοψε τελικά την είσοδο των 25 ευρώ από τα νοσοκομεία και αντί γι’ αυτό θα αυξήσουν
τα τσιγάρα κατά 0,05 λεπτά... τα λεγόμενα “τσιγάρα για τον πόνο του άλλου”... εσύ καπνίζεις κάποιος
άλλος γίνεται καλά.
4 Ρε μεγάλε, ξεροσφύρι θα την πιω την “πέρδικα”; Βάλε κανά αγγουράκι, καναν καρπό...
- Ξηρό;
- Σςςςςςς... Μη λες ονόματα!
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
Γιατί κατεβαίνω με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
Είμαι εξαιρετικά συγκινημένος καθώς δυο χρόνια σχεδόν μετά από την θλιβερή
παραίτηση του αδερφού
μου, Γρηγόρη Κασιδόκωστα, από τον Δημαρχιακό
θώκο, έρχεται μια δυναμική
παράταξη ικανή να διοικήσει τον Δήμο μας με τον
τρόπο που του αξίζει πραγματικά να διοικηθεί. Η ανανεωμένη,
ανεξάρτητη πολιτική κίνηση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου «3Β
ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ» είναι ένας συνδυασμός που εκπροσωπείται από παράγοντες και των τριών Δημοτικών ενοτήτων της
πόλης μας. Ένας συνδυασμός στον οποίο οι πολιτικές διαφορές ανάμεσα στη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη αποτελούν πλέον παρελθόν. Μια νέα συμμαχία των 3 πόλεων στην
οποία το πρώτο λόγο έχει ο πολίτης και όχι τα εκάστοτε μικροπολιτικά συμφέροντα.
Τον Νοέμβριο του 2010, όταν ο αδερφός μου Γρηγόρης Κασιδόκωστας, κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά τις εκλογές
του νέου ενοποιημένου Δήμου μας, τις κέρδισε με εκπροσώπους και των τριών Δημοτικών ενοτήτων και όχι αποκλειστικά
από ανθρώπους της Βουλιαγμένης. Ένας συνδυασμός στον
οποίο κυριαρχούσε η ισότητα και η συνεργασία και όχι ο συγκεντρωτισμός και η απολυταρχία. Στον συνδυασμό αυτό είχαμε ξεκινήσει μια μεγάλη ομάδα από ικανούς ανθρώπους,
που σε ένα μεγάλο μέρος της επιθυμούσε να βοηθήσει ανιδιοτελώς στην λειτουργία της νέας πόλης μας. Τέσσερα χρόνια αργότερα και μετά την ασθένεια του αδερφού μου, ο
σπουδαίος αυτός συνδυασμός που με περηφάνεια ίδρυσε ο
Γρηγόρης Κασιδόκωστας έχει κατακερματιστεί. Από τους 20
συμβούλους που είχαν εκλεγεί με το συνδυασμό, οι τρεις
έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και το μεγαλύτερο μέρος έχει αλλάξει παράταξη, ενώ όσοι δεν απέχουν και παραμένουν στο
συνδυασμό είναι επικεντρωμένοι σε επικοινωνιακά τρικ και πελατειακές σχέσεις.
Εν έτει 2014, ο συνδυασμός με το όνομα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙ-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ;
Οι μνημονιακές πολιτικές
έχουν οδηγήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε ασφυξία.
Κατά 70% έχουν μειωθεί οι
επιχορηγήσεις του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
Ο Δήμος μας, όπως και όλοι οι
Δήμοι της χώρας, είναι επιτακτική πλέον ανάγκη να υψώσουν μια βροντερή φωνή
διαμαρτυρίας και να διεκδικήσουν την ανατροπή της πολιτικής αυτής.
Ωστόσο οι πολιτικές και οι
προτεραιότητες της Δημοτικής
Αρχής αποτυπώνονται στη καταγραφή των προβλεπομένων
εσόδων και στη κατανομή των
δαπανών.
Θέτουμε ορισμένα καίρια ερωτήματα:
• Οι δημότες μας παραλαμβάνουν το τελευταίο διάστημα
κλήσεις παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών, οφειλές στο ΤΑΠ και στα
νεκροταφεία που βεβαιώνονται στην εφορία. Διερωτόμαστε, γιατί δεν βεβαιώνονται

στην εφορία οι οφειλές εκατομμυρίων ευρώ από τις καντίνες του Καβουρίου και από τα
τραπεζοκαθίσματα των παραλιακών κέντρων;
• Διερωτόμαστε επίσης γιατί
τα προβλεπόμενα έσοδα από
τις τρεις πλαζ της Βούλας και
της Βάρκιζας, που διαχειρίζονται ιδιώτες, περιορίζονται στα
85.000 ευρώ (όσο δηλαδή τα
έσοδα μισής ημέρας της μίας
πλαζ);
Οι οφειλές τους παρελθόντων
ετών έχουν βεβαιωθεί στην
εφορία;
Σαν αποτέλεσμα και των παραπάνω οι δαπάνες του Δήμου για
Κοινωνική Πολιτική είναι σχεδόν
μηδενικές και οι πολιτικές της
Δημοτικής Αρχής αποκτούν
χρώμα και πρόσημο που δεν
αφουγκράζεται και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της πλειοψηφίας
των Δημοτών μας.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
(Ρι.Κι.Π.-Β.Β.Β.)
http://rikipvvv.blogspot.gr/
rikipvvv@gmail.com

ΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» που ίδρυσε ο
αδερφός μου δεν έχει καμία σχέση με τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Ο άνθρωπος που διοικεί την εν λόγω παράταξη, ο Σπυράγγελος Πανάς, δεν έχει την λαϊκή εντολή για να διοικήσει
την πόλη μας και πολύ περισσότερο δεν κατάφερε ούτε κατά
διάνοια να προσεγγίσει το λαϊκό κυρίαρχο συναίσθημα - είναι
γνωστό τοις πάσι ότι οι πόρτες του γραφείου του παραμένουν
κλειστές για τον απλό πολίτη με τον οποίο σπανίως συγχρωτίζεται και όταν το κάνει είναι για επικοινωνιακούς σκοπούς.
Μια παράταξη απόλυτα ενωμένη κάτω από την δυναμική και
την αποφασιστικότητα του Γρηγόρη Κασιδόκωστα, ο κ. Πανάς
κατάφερε σύντομα να τη διαλύσει στρέφοντας τους ίδιους
τους συμβούλους του εναντίον του, που σημαίνει ότι αν δεν
μπορεί να ηγηθεί της ομάδας του, είναι στατιστικά απίθανοόπως και απεδείχθη- να ηγηθεί μιας πόλης με χιλιάδες κατοίκους και σοβαρά προβλήματα εν μέσω κρίσης.
Την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, ο Δήμος μας βρίσκεται σε
άθλια κατάσταση. Σκουπίδια υπάρχουν πεταμένα παντού, οι
στοιχειώδεις υπηρεσίες του Δήμου δεν λειτουργούν και τα μοναδικά έργα που έχουνε γίνει είναι υποδομές βιτρίνες όπως
πάρκα των 60 τετραγωνικών και λουλουδάκια στις πλατείες.
Για να μην αναφερθώ λεπτομερώς στην σκανδαλώδη αγορα-

πωλησία του Αστέρα όπου η Δημοτική Αρχή ήτανε εντελώς
ανύπαρκτη καθ όλη τη διάρκεια του ξεπουλήματος.
Πήρα την απόφαση να συμμετέχω στο συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου «3Β ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ» γιατί πιστεύω
ότι ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είναι ο μόνος απ τους υποψήφιους Δημάρχους που έχει τα κότσια και το τσαγανό να
διοικήσει τον Δήμο. Γιατί ο Δήμος μας χρειάζεται ηγέτες και
όχι γελωτοποιούς. Χρειάζεται ανθρώπους νέους και σοβαρούς, με κέφι και όρεξη για δουλειά. Ανθρώπους που δίνουν
προτεραιότητα στον πολίτη και όχι στα τοπικά συμφέροντα.
Και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μέσα από την αξιοπρεπή συμπεριφορά και στάση του κατάφερε να μου αποδείξει πως είναι
ικανός να το κάνει αυτό. Ακούω συχνά από το στόμα φίλων
πως Γρηγόρης έφυγε και Γρηγόρης θα αναλάβει και πάλι την
πόλη μας. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έχει περισσότερα κοινά στοιχεία με τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα γι’ αυτό και βρίσκομαι εδώ επίκουρος αυτής της
προσπάθειας. Τα συμφεροντά μου δεν είναι προσωπικά καθώς
ουδέποτε προσπάθησα στη διάρκεια της θητείας του αδελφού
μου εδώ και 25 χρόνια να συμμετάσχω στα δημοτικά. Το 2010
όμως η Καλλικράτεια προοπτική απαίτησε να ενωθούμε όλοι
για να βοηθήσουμε στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου
Δήμου γι’ αυτό και αποδέχτηκα την πρόταση του αδελφού μου
να συνδράμω. Σήμερα, που οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες από
ποτέ, οφείλουμε όλοι να δράσουμε συντονισμένα και αποφασιστικά. Για την πόλη μας που της αξίζει το καλύτερο.
Με εκτίμηση,
Παντελής Κασιδόκωστας, δημοτικός σύμβουλος

Ανοιχτή Επιστολή της Ανεξάρτητης Υποψήφιας Δημάρχου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Λυδίας Αργυροπούλου
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Τον Οκτώβριο 2006 στις Δημοτικές
εκλογές της Βάρης, εκλέχτηκα ως σύμβουλος.
Στην θητεία μου 2007-2008 ως υπεύθυνη της τεχνικής υπηρεσίας συνέβαλα
στην σύνταξη των μελετών αποχέτευσης όμβριων για τις περιοχές Βάρης,
Βάρκιζας - που ολοκληρώνονται τώρα στην προώθηση της μελέτης του 2ου
Βρεφονηπιακού σταθμού στη Μηλαδέζα, στην ολοκλήρωση των σχεδίων
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βάρκιζας,
στην πρόταση ένταξης του αλιευτικού
καταφυγίου Βάρκιζας στο 3ο Κοινοτικό
Πλαίσιο, στον σχεδιασμό της ανακύκλωσης κ.α.. Την ίδια περίοδο διετέλεσα
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης
Βάρης και τακτικό μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής, οργάνωσα την Δημοτική
Συγκοινωνία Βάρης και επιμελήθηκα του
ελέγχου των υδάτων των ακτών της
Βάρκιζας.
Τον Οκτώβριο του 2010, στις εκλογές
του ενοποιημένου πια Δήμου Βάρης Βούλας – Βουλιαγμένης, εκλέχτηκα ως
σύμβουλος με τον συνδυασμό της Ανεξάρτητης Κίνησης του Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Με ανελλιπή παρουσία στις συνεδριάσεις του Δ. Συμβούλιου, θεωρώ ότι είχα
εποικοδομητική συμμετοχή.
Υπηρέτησα τον Δήμο ως:
- Υπεύθυνη Πολιτισμού στον ΟAΠΠΑ.
- Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότη-

τας Ζωής.
- Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
- Μέλος Σχολικής Επιτροπής 2βαθμιας
Εκπαίδευσης.
Παράλληλα είμαι επί 6 χρόνια πρόεδρος
του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βάρκιζας,
όπου πέραν από τις άλλες δραστηριό-

τητες ασκούμε ουσιαστική κοινωνική
πολιτική με συσσίτια και κάθε είδους
βοήθεια στους συμπολίτες μας που
έχουν ανάγκη.
Το 2009 ιδρύσαμε τον Αθλητικό Κολυμβητικό Όμιλο Βάρης - Βάρκιζας, του
οποίου είμαι πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στον Δήμο 3Β, μετά την αποχώρηση
του Δημάρχου Γρηγ. Κασιδόκωστα για
λόγους υγείας, διαφοροποιήθηκα σε αρ-

κετές επιλογές της νέας Δημοτικής
Αρχής, θεωρώντας ότι δεν είναι σύμφωνες με τις προγραμματικές αρχές,
χωρίς διάθεση να δημιουργήσω προβλήματα..
Στις αρχές του χρόνου -που είναι και
χρόνος Εκλογών- θεώρησα σκόπιμο για
λόγους αρχής να δηλώσω την ανεξαρτητοποίηση μου από τον συνδυασμό με
τον οποίο εκλέχτηκα.
Φίλες και φίλοι, η αγάπη μου για την περιοχή όπου ζούμε είναι ο λόγος που αποφάσισα να συνεχίσω την προσπάθεια
προσφοράς στα κοινά, με ανιδιοτέλεια και
μακριά από κομματικά και επιχειρηματικά
συμφέροντα, κάτι που έχω αποδείξει στη
μέχρι τώρα θητεία μου.
Η απόφαση μου να ηγηθώ συνδυασμού
με συμπολίτες που θα μας ενώνουν οι
ίδιες αρχές, τα ίδια "πιστεύω", τα ίδια
οράματα για έναν Δήμο με κέντρο τον
Άνθρωπο και το Περιβάλλον, θα υλοποιηθεί μόνο με την συμμετοχή σας, την
συμπαράταξη, την στήριξή σας.
Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον Δήμο
μας λειτουργικό, ανθρώπινο, με σεβασμό στο περιβάλλον και φροντίδα για
τους δημότες και τους κατοίκους μας
και ιδιαίτερα την νεολαία και την Τρίτη
ηλικία.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Λυδία Αργυροπούλου
Δημοτική Σύμβουλος
Υποψήφια Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
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Επιτόπιο έλεγχο των έργων, στο Δήμο Σαρωνικού,
από το ΠΕΠ Αττικής
Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός έμεινε ικανοποιημένος από την πορεία τους
Επίσκεψη στον Δήμο Σαρωνικού (21/1) πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός συνοδευόμενος από την
Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής, Χρυσάνθη
Κισκήρα, για να επιθεωρήσει τα έργα που
έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά και να ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης των έργων
που εκτελούνται στον δήμο με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 μέσω της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.
Τον Γ. Σγουρό υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, οι Αντιδήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και κάτοικοι της περιοχής. Αρχικά, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε το έργο οδοποιίας, «Βελτίωση του
οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου –
Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος», συνολικού προϋπολογισμού 29 εκατ. ευρώ, ξεκινώντας από τον κόμβο του Ιππικού Κέντρου στο
Μαρκόπουλο.
Στη συνέχεια μετέβησαν στη συμβολή των λεωφόρων Καλυβίων και Αναβύσσου όπου ο Γ.
Σγουρός ενημερώθηκε για το τμήμα του
έργου που αφορά τα δύο (2) χιλιόμετρα της
Λεωφόρου Καλυβίων (μέχρι την παραλιακή
λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου.

Ο Περιφερειάρχης Γ. Σγουρός εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την πορεία υλοποίησης
των έργων, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Σαρωνικού αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία του δήμου με την Περιφέρεια και
στα πολλά έργα που γίνονται στην περιοχή
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Ο Δήμος Σαρωνικού, όπως διαπιστώνεται, “εκμεταλεύθηκε” τις ευκαιρίες που έδωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός στους ΟΤΑ
της Ανατ. Αττικής και έγιναν σημαντικά έργα
στην περιοχή του Δήμου Σαρωνικού.

το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων (περιοχή
Λαγονησίου) – προϋπολογισμού 3.000.000
ευρώ – που λειτουργεί από την προηγούμενη
σχολική περίοδο με 220 συνολικά μαθητές,
καθώς και το 2ο Λύκειο Καλυβίων στο Λαγονήσι, όπου τον υποδέχθηκε η Δ/ντρια του σχολείου Μαρία Μπουρίκα. Εκεί ξεναγήθηκε
στους χώρους του σχολείου και συνομίλησε
με μαθητές. Το 2ο Λύκειο, προϋπολογισμού
3,5 εκατ. ευρώ περίπου, ξεκίνησε να λειτουρ-

Ο Δήμος Σαρωνικού επικαιροποίησε τη μελέτη
που υπήρχε για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών Αναβύσσου και Παλαιάς
Φώκαιας (οδός Μικράς Ασίας), εξασφαλίζοντας όλες τις απαραίτητες άδειες χάρη στις
συντονισμένες ενέργειες της δημοτικής
αρχής. Ο προϋπολογισμός για κατασκευή του
έργου ανέρχεται σε 17.500.000 ευρώ.
Η επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στον
Δήμο Σαρωνικού ολοκληρώθηκε με τον Παιδικό σταθμό παραλίας Αναβύσσου, έργο προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ περίπου. Η
πρόταση για το συγκεκριμένο σταθμό είχε
υποβληθεί το 2009 από τον πρώην Δήμο Αναβύσσου και είχε απορριφθεί με έγγραφο της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. Η μελέτη
επανασυντάχθηκε, εκδόθηκε η πολεοδομική
άδεια και επανυποβλήθηκε για ένταξη στο
ΕΣΠΑ. Το έργο αυτό αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμη βοήθεια για πολλούς εργαζόμενους γονείς, αλλά και οικογένειες της
περιοχής γενικότερα.

Ο Περιφερειάρχης τόνισε μεταξύ άλλων: «είμαστε εδώ, για να συνδράμουμε όσους το
έχουν ανάγκη, αλλά κυρίως όσους είναι εργατικοί και καινοτόμοι. Θέλουμε σε πείσμα
των καιρών να αποδείξουμε ότι η Περιφέρεια
Αττικής μπορεί και υλοποιεί μεγάλης σπουδαιότητας και σημαντικής δυσκολίας έργα.
Και δεν θα σταματήσουμε εδώ, μέχρι να υλοποιήσουμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας
απέναντι στους πολίτες».

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ “ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ”
ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ετοιμη η Λεωφ. Καλυβίων
Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Σαρωνικού και οι
εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ
ΔΟΜΗ, ενημέρωσαν τον Περιφερειάρχη ότι οι
εργασίες στο τμήμα αυτό έχουν ήδη ολοκληρωθεί και ότι έχει δοθεί στην κυκλοφορία αναβαθμίζοντας την περιοχή. Πρόκειται για ένα
πλήρες έργο που περιλαμβάνει αντιπλημμυρική θωράκιση, αποχέτευση, νησίδες πρασίνου, χώρους στάθμευσης, ηλεκτροφωτισμό
κτλ. που αναμένεται να τονώσει την τοπική
αγορά και να καταστήσει τη Λεωφόρο Καλυβίων ένα σημαντικό εμπορικό δρόμο.
Αμέσως μετά, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε

γεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δίνοντας οριστική λύση στο πρόβλημα
στέγασης των 150 μαθητών λυκείου της περιοχής του Λαγονησίου.
Ακολούθησε επίσκεψη σε δύο μεγάλα έργα
υποδομής:
α). το αντιπλημμυρικό για το ρέμα της Κιτέζας στην οδό Σοφούλη με συνολικό προϋπολογισμό 3.321.000 ευρώ περίπου που θα
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το χρόνιο πρόβλημα των πλημμυρών και
β). το έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση
της Αναβύσσου, που μετά και την καταστροφική πυρκαγιά του Ιουνίου 2012, κατέστη πιο
επιβεβλημένο από ποτέ.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής (21/1), εγκρίθηκε
η
σκοπιμότητα
υποβολής στο ΕΣΠΑ του
έργο με τίτλο: «Διευθέτηση
“καινούργιου”
ρέματος
Δήμου Μαραθώνα», πρϋπολογισμού 4.200.000,00€
μαζί με το ΦΠΑ.
Tο σύνολο των έργων που
προτείνονται να κατασκευασθούν σε τμήμα μήκους 3.636 m, εντοπίζονται
κατάντι της Γέφυρας στην

οδό Σουλίου και έως την
εκβολή του στη θάλασσα.
Λόγω συχνών ανθρωπογενών παρεμβάσεων, η φυσική κοίτη του ρέματος
“Σέχρι” έχει αλλοιωθεί, πλήρως επιχωθεί με συνέπεια
την διοχέτευση όλης της
πλημμυρικής παροχής προς
τα κατάντη μέσω του ανατολικού κλάδου, του «Καινούργιου Ρέματος», με
προφανείς τις αρνητικές
συνέπειες για την περιοχή.

Ως αποτέλεσμα, μέρος των
οδών της περιοχής τίθεται
εκτός λειτουργίας (ως πρακτικά αδιάβατο), ιδιαίτερα
κατά τη χειμερινή περίοδο,
εξαιτίας της επιφανειακής
κατάκλυσης του οδοστρώματος στις χαμηλές περιοχές, καθιστώντας συχνά
σχεδόν αδύνατη, τόσο την
ασφαλή πρόσβαση στη
ζώνη αυτή, όσο και τη διαμπερή κυκλοφορία διαμέσου
των οδών.
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15 σχολεία Ανατ. Αττικής διαδήλωσαν στο Υπουργείο Παιδείας
Αδιαφορία και απόλυτος εμπαιγμός προς τους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς
Την Παρασκευή 17/1 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη
του συλλόγου εκπ/κων ΠΕ «Κ. Σωτηρίου» με συλλόγους γονέων σχολείων της Ανατ. Αττικής. Στη σύσκεψη συμμετείχαν γονείς από τα σχολεία 1ο και 2ο
Μαρκόπουλου, 1ο και 2ο Πόρτο-Ράφτη, 2ο Κορωπίου, 1ο Λαυρίου, ΔΣ Σαρωνίδας και 2ο Αναβύσσου
και από την Ένωση Γονέων Μαρκόπουλου και αποφάσισαν διαμαρτυρία στο Υπ. Παιδείας για τις 21/1.
Ετσι, πραγματοποιήθηκε 21-1 η συγκέντρωση των
σχολείων της Ανατ. Αττικής στο Υπ. Παιδείας, όπου
συμμετείχαν εκπρόσωποι από 15 σχολεία και δύο
Ενώσεις Γονέων (δήμου Μαρκόπουλου και Αχαρνών),
η αντιδήμαρχος Μαρκοπούλου, οι τρεις σύλλογοι των
εκπαιδευτικών ΠΕ Αν. Αττικής «Κ. Σωτηρίου», «Σωκράτης» και «Αλ. Δελμούζος» και δύο μέλη του ΔΣ
της ΔΟΕ (Θ. Αγαπητός και Θ. Δριμάλα).
Ιδιαίτερα μαζική (με ένα πούλμαν και αυτοκίνητα)

ήταν η συμμετοχή του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Πόρτο-Ράφτη το οποίο έκανε αποχή 21 και 22/1 με
συμμετοχή όλων των μαθητών από τα μαθήματα με
απόφαση της ΓΣ των γονέων. Επίσης, με πούλμαν
ανέβηκαν στη συγκέντρωση και οι γονείς του 1ου ΔΣ

75 χρόνια Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου
Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού
Μουσείου
η
επετειακή
εκδήλωση της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου,
για τα 75 χρόνια δράσης της.
Για τη μακρόχρονη πορεία της Ένωσης μίλησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Καλύβας, ενώ η Ακαδημαϊκός και πρώην Πρόεδρος της
Βουλής των Ελλήνων Άννα ΨαρούδαΜπενάκη αναφέρθηκε στη συμβολή
του Περιοδικού Τύπου στον πολιτισμό
και την ανάπτυξη. Υπό την ιδιότητά
της δε ως Διευθύντριας του περιοδικού «Ποινικά Χρονικά» από το 1976,
ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος της
Ένωσης. Το σχετικό Δίπλωμα Τιμής
απένειμε στην κα Μπενάκη ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Δημήτρης Αβρα-

μόπουλος, που απηύθυνε και χαιρετισμό εκ μέρους της Κυβερνήσεως.
Παράλληλα βραβεύτηκε η αρχαιότερη εκδιδόμενη εφημερίδα της Ελλάδος «ΣΙΦΝΟΣ» (έτος ιδρύσεως
1880). Το Αργυρό Μετάλλιο της Ένωσης απένειμε στην ιδιοκτήτρια της

εφημερίδας κα Ουρανία Καλογήρου ο
Γεν. Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης
Γιάννης Παναγιωτόπουλος.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των κομμάτων, Υπουργοί, Βουλευτές, Γεν. Γραμματείς, Διοικητές
Οργανισμών και πολλές προσωπικότητες.

Βασιλόπιτα της ΕΛ.ΑΣ. από το Α.Τ. Βάρης

Στη φωτογραφία ο μητροπολίτης κ.κ. Παύλος και δεύτερος από
δεξιά ο διοικητής του Α.Τ Βάρης Χάρης Δέρβας

Με επιτυχία, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία των οργανωτών της, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Α.Τ.
Βάρης άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε αυτούς που
είχαν την τύχη να παρευρεθούν στο κτήμα Μπραϊμιώτη
στις 16 Ιανουαρίου. Την κοπή της πίτας ευλόγησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β κ.κ.
Παύλος και παρέστησαν βουλευτές της περιφέρειας και
υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.
Στο πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, που κράτησε αμείωτο το κέφι, συμμετείχε αφιλοκερδώς και ο Λευτέρης Πανταζής. Η άρτια οργάνωση και το εμφανές μεράκι
οφείλονται στα στελέχη του Α.Τ. Βάρης Μυρσίνη Μωραϊτη
και Χρήστο Συνδρεβέλλη, καθώς και στον ανθυπαστυνόμο
Γιώργο Μπαρμπαλέξη.

Μαρκοπούλου. Τον τόνο έδωσαν οι μικροί μαθητές
του Π-Ράφτη που κόλλησαν στην πόρτα του Υπ. Παιδείας τις ζωγραφιές και τα γράμματα που έφτιαξαν
προς τον Υπ. Παιδείας (δεν ήταν εκεί για να τα παραλάβει) για το γεγονός ότι εδώ και ενάμιση μήνα
δεν έχουν δάσκαλο στην Δ΄ τάξη.
Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί φώναξαν συνθήματα, τραγούδησαν μαντινάδες και ποιήματα που
έγραψαν για την περίσταση και ζήτησαν το αυτονόητο: να καλυφθούν ΤΩΡΑ τα 90 κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και ανάμεσα τους οι 22
δάσκαλοι τάξης και οι 8 νηπιαγωγοί των οποίων τα
τμήματα δε λειτουργούν!!!
Αντιπροσωπεία των 14 εκπροσώπων των φορέων
οδηγήθηκε στον δ/ντή του πολιτικού γραφείου του
Υπουργού Παιδείας!!!
Οι έντονες διαμαρτυρίες των εκπροσώπων των φορέων και η αγανάκτησή τους δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα.
Οι συγκεντρωμένοι και οι εκπρόσωποι των φορέων
δήλωσαν στο τέλος της συγκέντρωσης ότι ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ από την ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ και έδωσαν ραντεβού για
συνελεύσεις γονέων σε κάθε σχολείο και συντονισμό όλων των σχολείων σε κοινή μέρα δράσης με
κλείσιμο όλων των σχολείων μαζί και άλλες κοινές
δράσεις.
Τέλος, γονείς και εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ «λύσεις μπαλώματα» που επιχειρεί η διοίκηση να υποβάλλει – επιβάλλει στα σχολεία ώστε να «καλύψουν» τη διδασκαλία των
τμημάτων από τους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς
χωρίς νέα πρόσληψη εκπαιδευτικού, ίσως και μέχρι
το τέλος της σχολικής χρονιάς!!!
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Σε λειτουργία το Κοινωνικό
Ανταλλακτήριο Παλλήνης

Διευθέτηση ρεμάτων

Ο Δήμος Παλλήνης διευρύνοντας το Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, το οποίο υποστηρίζεται από τις Κοινωνικές Δομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, του Κοινωνικού Φαρμακείου της
δράσης της Διανομής των προϊόντων χωρίς Μεσάζοντες
και της Τράπεζας Χρόνου, ξεκινάει την λειτουργία του
Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου.
Το «Κοινωνικό Ανταλλακτήριο» ανοίγει τις πόρτες του
στο χώρο που στεγάζεται και η Τράπεζα Χρόνου (επί τις
Λ. Λεονταρίου, 4ο Δημ. Σχολείο Παλλήνης).
Στόχος της νέας δομής θα είναι η κάλυψη αναγκών των ευπαθών αυτών ομάδων σε είδη ένδυσης υπόδησης, οικιακού
εξοπλισμού καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη υλική βοήθεια.
Στηρίζεται στην φιλοσοφία της ανταλλακτικής οικονομίας. Οι οικονομικά αδύνατοι πολίτες μπορούν να αποκτούν δωρεάν είδης ένδυσης, υπόδησης, είδη οικιακού
εξοπλισμού. Οι πολίτες οι οποίοι δεν εντάσσονται σε
αυτήν την κατηγορία μπορούν να ανταλλάσσουν τα παραπάνω είδη.
Στο Κοινωνικό Ανταλλακτήριο μπορούν να απευθύνονται
όλοι οι πολίτες που θέλουν να ανταλλάξουν ρούχα ή
άλλα είδη που πλέον δεν χρειάζονται με κάτι άλλο που
μπορεί να τους φανεί χρήσιμο.

με απόφαση της Περιφέρειας

Τι μπορείτε να δώσετε η να πάρετε από το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο;
Καινούργια ή μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης,
βιβλία, είδη οικιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικές συσκευές
σε λειτουργία.
Ο Δήμος καλεί κάθε πολίτη που μπορεί να προσφέρει είδη
να ανταποκριθεί και αυτά θα διατεθούν από το Κοινωνικό
Ανταλλακτήριο.
Ημέρες λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις
10:00 π. μ. έως τις 17:00 μ. μ. Σάββατο : 09 έως 13.00 μ.μ.
Πληροφ.: τηλ. 2016033160, 210-6612890, 2106604658

Νέος κύκλος προγραμμάτων
Δια Βίου Μάθησης στην Παλλήνη
Νέος εμπλουτισμένος κύκλος προγραμμάτων ξεκινά στο
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Παλλήνης.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.
Για πληροφορίες και εγγραφές, 4ο Δημοτικό Παλλήνης,
Λ.Λεονταρίου, Κάντζα), Τηλ.: 2106033160
email: press@palini.gr

Ανεξάρτητος ο Αντώνης Γάκης
στην Περιφέρεια Αττικής
Ο περιφερειακός σύμβουλος Αττικής Αντώνης Γάκης, με
την παράταξη του Γιάννη Σγουρού με δήλωσή του ανεξαρτητοποιείται από την παράταξη και θα διεκδικήσει την
ψήφο των πολιτών κάτω
από άλλο σχήμα.
Γράφει μεταξύ άλλων:
«Καθώς η παρούσα αυτοδιοικητικη περίοδος οδεύει
προς το τέλος της, έρχομαι
να δηλώσω ότι, στην επομένη περίοδο θα διεκδικήσω
την ψήφο των πολιτών της
Περιφέρειας Αττικής κάτω
από την σημαία νέας αυτοδιοικητικης κίνησης».

H διευθέτηση των ρεμάτων
της Αττικής συζητήθηκε στη
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (21/1) και
ελήφθη απόφαση για αρκετά ρέματα της Ανατ. Αττικής ιδιαίτερα.
Ο Περιφερειάρχης Γιάννης
Σγουρός επεσήμανε ότι θα
χρειαστούν περισσότερα
από 2,5 δις ευρώ για να καλύψουν τη διευθέτηση των
ρεμάτων της Αττικής που
καλύπτουν 1000 χιλιόμετρα!
Η αρμοδιότητα της διευθέτησης των ρεμάτων μεταβιβάστηκε στην Περιφέρεια
Αττικής το 2011.
Οπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης στην εισήγησή του:
«Τη διετία 2011-2012 διαθέσαμε περίπου 400 εκατομμύρια
ευρώ
για
αντιπλημμυρικά έργα, μέσω
ιδίων πόρων και κοινοτικών
πιστώσεων. Και ως Νομαρχία Αθηνών είχαμε διαθέσει
πάνω από 100 εκατομμύρια
Ευρώ. Αυτά όμως δεν επαρκούν. Το συνολικό κόστος
για τη διευθέτηση των ρεμάτων της Αττικής φτάνει
κατ’ ελάχιστο τα 2,5 δις
Ευρώ. Όταν εμείς φωνάζαμε έγκαιρα από το 2007
ως Νομαρχία Αθηνών στην
κεντρική Διοίκηση για την
έλλειψη αντιπλημμυρικών
έργων αλλά και σήμερα για
την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων
δεν
μας
άκουσε κανείς. Φωνή βοών-

Περισσότερα από 2,5 δις είναι το κόστος
για τη διευθέτηση των 1000 χλμ.
των ρεμάτων της Αττικής
τος εν τη ερήμω! Επίσης,
όταν για ένα έργο χρειάζονται κάποιοι Δήμοι
πέντε χρόνια για να καταρτίσουν ώριμες μελέτες καταλαβαίνει κανείς ότι δεν
μπορούμε να μιλάμε για ένα

κήσουμε περισσότερα χρήματα για την Αττική των 5
εκατομμυρίων πολιτών και
των 66 Δήμων, για μια από
τις μεγαλύτερες Περιφέρειες της Ευρώπης. Με
κόπο και θυσία μεταφέραμε

άμεσο συνολικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό».
Τέλος, ο Περιφερειάρχης
Αττικής αναφερόμενος στο
νέο ΕΣΠΑ επισήμανε: «Το
πακέτο πλέον είναι μικρό
και πρέπει να γίνουν στρατηγικές επιλογές. Το μεγαλύτερο
μέρος
των
χρημάτων θα κατευθυνθούν
στην καινοτομία, την απασχόληση, την έξυπνη εξειδίκευση και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Όπως είπα
πρόσφατα και στον Ευρωπαίο Επίτροπο, Γιοχάνες
Χαν τα 2,4 Δις Ευρώ είναι
πολύ λίγα. Πρέπει να διεκδι-

300 εκατομμύρια Ευρώ από
το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο νέο
ΕΣΠΑ για τις υποδομές των
στερεών αποβλήτων. Για
όλα αυτά τα έργα υποδομής
πρέπει να δούμε πώς θα
αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το
τελευταίο ευρώ».
Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τη Διοίκηση της Περιφέρειας
Αττικής
για
έλλειψη συνολικού σχεδιασμού για τα ρέματα της Αττικής και για την υιοθέτηση
προεκλογικών τακτικών.
Τέλος ελήφθη απόφαση,
κατά πλειοψηφία, για τη

σκοπιμότητα υποβολής πρότασης των παρακάτω έργων
στο ΕΣΠΑ και εκτέλεσής
τους από την Περιφέρεια
Αττικής. Τα έργα, συνολικού
προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων Ευρώ, είναι:
• Διευθέτηση «Καινούργιου» Ρέματος στο Δήμο
Μαραθώνα, με προϋπολογισμό 4.200.000 Ευρώ
• Διεθέτηση Ρέματος Λεοντορίου (Μιχαληνού) στο
Δήμο Παλλήνης, με προϋπολογισμό 1.450.000 €. Η
διευθέτηση αφορά έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας και έργα προστασίας
της κοίτης από διάβρωση,
και γίνεται σε τρία τμήματα
του ρέματος Λεονταρίου
(Μιχαληνού)
• Διευθέτηση των ρεμάτων
Μαρίζας και Παπαχωραφίου στο Δήμο Παλλήνης,
με
προϋπολογισμό
3.800.000 €. Η διευθέτηση
αφορά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και έργα
προστασίας της κοίτης από
διάβρωση, γίνεται σε τρία
τμήματα για το ρέμα Μάριζας και σε ένα τμήμα για το
ρέμα Παπαχωραφίου. Το
σύνολο της διευθέτησης
του ρέματος Μάριζας ανέρχεται στα 1.573,00 μ. και
του αντιπλημμυρικού αγωγού ομβρίων στο Παπαχωράφι στα 748,04 μ.
•
Διεθέτηση
Ρέματος
Κόρμπι στη Βάρη προϋπολογισμού 20.249.000,00€

Business Talents 2014, Διεθνής Φοιτητικός Διαγωνισμός
Μια ξεχωριστή εμπειρία διοίκησης της
εικονικής τους εταιρείας θα έχουν την
ευκαιρία να ζήσουν όσοι φοιτητές
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό Business Talents 2014, που διοργανώνεται
από την PRAXISMMT με την υποστήριξη της Mondelez Hellas.
Πρόκειται για διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα με χρήση
Επιχειρηματικού Προσομοιωτή 3ης
γενιάς, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από
την PRAXISMMT* και απευθύνεται σε
όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς
κα μεταπτυχιακούς, όλων των ανωτά-

των και ανωτέρων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων (ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-Ιδιωτ.Κολλέγια), ανεξαρτήτως Σχολής και ειδικότητας.
Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει στο
www.businesstalents.com και θα ολοκληρωθούν στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ
ο διαγωνισμός ξεκινά στις 24 Φεβρουαρίου. Οι φοιτητές θα κάνουν
πρακτική με την ομάδα-«εταιρεία»
τους στην Επιχειρηματικότητα, σε
πραγματικές συνθήκες μιας αγοράς
σε ανταγωνισμό, στο Διαδίκτυο και σε
έναν «ζωντανό» τελικό, στις 7 Ιου-

νίου, στην Αθήνα.
Η Α΄φάση του διαγωνισμού Business
Talents 2014 γίνεται στο Διαδίκτυο
έως μέσα Μαΐου, και οι 75 επικρατέστερες ομάδες από όλη την Ελλάδα,
θα έχουν την ευκαιρία να προκριθούν
στον «ζωντανό» Τελικό, ο οποίος θα
πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου στην
Αθήνα. Σε αυτό το στάδιο οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν χρηματικά
Βραβεία, Υποτροφίες, ενώ όλοι θα
λάβουν Δίπλωμα.
Οι υποτροφίες παρέχονται από το
ALBA Graduate Business School.
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Αναδάσωση στο Κορωπί
Πρασίνισε το Παλάτι - Άγιος Θωμάς

λέχη του, αιρετούς και εργαζομένους. Το
παρών έδωσε και ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ και
δήμαρχος Βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς.

Ένα Δέντρο δικό μου, δικό σου, για όλους μας!

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ
Ο Δήμος Παιανίας και ο
ΣΠΑΥ οργανώνουν αναδάσωση στο Δήμο Παιανίας,
στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών και σας καλούν
να συμμετέχετε. Η αναδάσωση γίνεται την Κυριακή
26 Ιανουαρίου, στις 10:00

• Σημείο συνάντησης: Δημοτική
Ενότητα Γλυκών Νερών, στο τέρμα
της οδού Άννης Μαρίας.
• Ώρα συνάντησης: 10:00
• Πρόσβαση :
➢ Με δημοτική συγκοινωνία από το
πάρκινκ του παλαιού 1ου Δημοτικού
Σχολείου Παιανίας – Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής Παιανία και ώρα 09:30
➢ Με λεωφορεία ΟΑΣΑ (γραμμές

l
l
l
l

ΤΥΠΟΣ l ΤΣΙΓΑΡΑ
ΑΡΤΟΣ (ΔΡΟΣΟΣ)
ΜΗ
ΔΙΑΝΟ ΚΟΝ
ΜΑΝΑΒΙΚΗ (ΕΠΟΧΗΣ)
Ι
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΥΡΙΑ - ΚΑΤ’ Ο
ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
l FAX ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
l ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
εις
l ΚΑΡΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ
Με θέσ
κ
l ΠΑΓΩΤΑ (ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΔΕΛΤΑ)
πάρκινγ
l ΠΑΓΟΣ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 - 22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 08:00 - 22:00
AΘ. ΔΙΑΚΟΥ 2 ΒΑΡΗ - ΤΗΛ. 2130 300 236
Νίκος Σκουντριάνος

307, 308) από Λεωφ. Λαυρίου κάθετος δρόμος Άννης Μαρίας και πεζοπορία έως το τέρμα της.
➢ Με ΙΧ από Λεωφ. Λαυρίου με κατεύθυνση προς Σταυρό στρίβουμε
στην οδό Θεσσαλίας και στο τέρμα
της συναντάμε κάθετα την οδό
Άννης Μαρίας και στρίβουμε αριστερά με κατεύθυνση προς Υμηττό.
Από Σταυρό στη Λεωφ. Λαυρίου με
κατεύθυνση προς Παιανία στο ύψος
του Απολλώνιου στρίβουμε στην
οδό Άν. Μαρίας έως το τέρμα της.
Οργανωτές: ΣΠΑΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ, ΣΚΑΙ

H περασμένη Κυριακή 19 Ιανουαρίου, βοήθησε ιδιαίτερα, λόγω του καλού καιρού, στη
μαζική συμμετοχή για αναδάσωση στο Κορωπί στη θέση “Παλάτι - Αγ. Θωμάς”.
Την αναδάσωση συνδιοργάνωσαν ο Δήμος
Κρωπίας και ο Σύνδεσμος Προστασίας &
Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).
Πάνω από 1000 άτομα παρευρέθηκαν και φύτεψαν χιλιάδες δένδρα. Στην αναδάσωση
συμμετείχαν, εκτός από τους απλούς πολίτες,
εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας απ’ όλον τον Υμηττό, τοπικοί σύλλογοι, πρόσκοποι και η ηγεσία της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης
έδωσαν το «παρών» από νωρίς με τα στε-

O Πρόεδρος του ΣΠΑΥ Νίκος Χαρδαλιάς, Δήμαρχος Βύρωνα και ο Δήμαρχος Κρωπίας Νίκος Κιούσης φυτεύουν ένα δένδρο

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης
επισήμανε ότι:

«Η οργανωμένη προσέλευση των ομάδων
εθελοντών και συλλόγων είναι αποτέλεσμα και της δράσης που έχει αναπτυχθεί
ιδιαίτερα από το 2011 και μετά από τον
Δήμο Κρωπίας και στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση που έχει επιτευχθεί σε αυτές
τις δύσκολες συνθήκες ως απάντηση στην
κρίση. Θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές και τους χορηγούς που συνέβαλλαν σε
αυτή τη μεγάλη αναδασωτική προσπάθεια».
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Η βία στα Σχολεία και η ευθύνη
του διδάσκοντος στο έργο της
πρόληψης και αντιμετώπισης
Η εποχή μας είδε να επεκτείνεται το
φαινόμενο της βίας, της ηθικής απαιδευσίας, της καταστροφικής διάβρωσης της
παιδείας και της αδιατίμητης ελληνοπρέπειας.
Ο κερδοκεντρικός υπερκορεσμός της
γνώσης και της τεχνοκρατικής εκμετάλευσης της επιστήμης, σκληραίνει επικίνδυνα την πνευματική αυτονομία,
αφετηρία μιας αρνητικής παιδείας και
κατά τούτο, διαφοροποιείται από τα ιδεώδη της ελλ. κλασσικής παιδείας, πεμπτουσία της οποίας είναι το Δ ε λ φ ι κ ό
«Γνώθι Σαυτόν» που… «προφυλάσσει
από την υπεροψία και την ύβρι της ουσίας του Ανθρώπου».
Σε αυτή την επισήμανση του Ι. Θεοδωρακόπουλου επικεντρώνεται και ο τόνος
της παρούσης προσέγγισης. Σημείο αναφοράς μας, η κρίση α υ τ ο γ ν ω σ ί α ς
σε συνάρτηση με τον αλαζονικό εγωισμό ενός μαθητή/τριας ή εφήβου που
εγείρει συναισθήματα μειονεξίας και την
τάση προς αντίδραση.
Είναι και ο διεισδυτικός προβληματισμός, όπως φαίνεται από τον κόσμο των
γονέων και ακόμα ένα άλλο είναι, το
βουβό δάκρυ της σιωπής που πλανάται
από πόνο σε πόνο μέσα στο σχολικό
προαύλιο. Η σιωπή εν τούτοις είναι
κακός σύμβουλος και συνοδοιπόρος με
άλλου είδους συμπλέγματα, φόβου,
αδυναμίας, κατωτερότητος, απομόνωσης κλπ...φοβερά επικίνδυνα για την
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός παιδιού, και ως εκ τούτου απαιτούνται επιδέξιοι χειρισμοί για να
εμποδιστεί. Η χρήση ειλικρινούς διαλόγου και η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε δάσκαλο και παιδί, είναι ένα πρώτο
ασφαλές βήμα στο πλησίασμα και των
δύο, του δάσκαλου προς τον μαθητή,
είτε αυτός είναι θύμα εκφοβισμού, είτε
ένας επιθετικός θύτης που λόγοι ανθρώπινοι και ψυχολογικοί τον έχουν τοποθετήσει στο κοινωνικό περιθώριο και
καταφεύγει στην χρήση βίας, για να αντισταθμίσει το ψυχολογικό του τραύμα
με ένα ίδιο πόνο στο θύμα του, το οποίο
θεωρεί υπαίτιο του δικού του πόνου.
Η ευρυχωρία ψυχής του διδασκάλου
αλλά και η έμπειρη συμβολή μίας παιδοψυχαναλύτριας/η που θα συλλάβει την
συνείδηση του θύτη, θα βοηθήσουν απο-

φασιστικά ώστε να εκριζωθεί το αγκάθι
των ψευδαισθήσεων της κυριαρχικής
του μανίας και υπεροχής.
Και αν μέσα από μονοπάτια κριτικού ορθολογισμού και αυτογνωσίας βαδίσουμε
ακόμα βαθύτερα στην ψυχανάλυση, θα
τον καταστήσει ικανό να τοποθετήσει
τον εαυτό του στη θέση του θύματος, να
λυπηθεί ακόμα για την παραβατικότητα
του, με ένα εκούσιο οδυνηρό στοίχημα
αλλαγής που τον απαλλάσσει από τις
τύψεις της συνείδησης. Σαν επακόλουθο, έρχεται η προσαρμογή και στον
ίδιο του τον εαυτό, και στις σχέσεις του
με τους άλλους ανθρώπους (κοινωνικο-

ποίηση) και το περιβάλλον, και αργότερα, η προσαρμογή στο πνεύμα της
ανθρωπότητας με απόληξη την προσφορά του ίδιου του του εαυτού με μία
σ υ γ γ ν ώ μ η , που δεν υποτιμά ποτέ τον
άνθρωπό, αντίθετα τον εξυψώνει. Πέρα
από αυτή την υπέρτατη αξία της συνείδησης, δεν υπάρχει τίποτα εκτός από
την δύναμη που μεταμορφώνεται σε καταστροφική βία.
Η προϋπόθεση όμως που ολοκληρώνει
την συναισθηματική επικοινωνία δασκάλου και μαθητή σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης, είναι η ΑΓΑΠΗ, το απόλυτο μυστικό που αγγίζει τα ίδια τα θεμέλια της παιδαγωγικής στάσης, καθώς
ψιθυρίζει γλυκά σε κάθε πονεμένο αυτάκι…
- Θα έκανες ποτέ σου κάτι που να μη
μπορείς να το ομολογήσεις σε αυτόν
που αγαπάς?
Έλα και μίλησε μου, μη φοβάσαι..
Σε αυτή την ιδέα προσανατολισμένο το
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», ανοίγει
διάπλατα την αγκαλιά του κάτω από το
ίδιο ψυχολογικό πρίσμα, θύτη η θύμα,

γράφει η Ελένη Κομηνού
Εκπαιδευτικός
ανεξαρτήτως, γλυτώνοντάς μας από ένα
κρούσμα ειδεχθούς βίας, ενδοοικογενειακής η σχολικής, κάθε φορά που χτυπάει. Είναι η γραμμή SOS 1056.
Περίσσευμα καρδιάς λοιπόν, διεισδυτική
αντίληψη, χρηστότητα σκέψης εκ μέρους του διδάσκοντος, και πάνω απ’όλα
Ήθος, το οποίο, κατά τον υπέρτατο νόμο
της παιδαγωγικής, θα ενστερνιστεί ο μαθητής, όταν το ιδεί ενσαρκωμένο στο
δικό του πρότυπο. Και αυτό είναι μία
παγκοσμίως τεκμηριωμένη παιδαγωγική
θέση, ανεξάρτητα αν υπάρχει σε όλους
η διάθεση να το αναγνωρίσουν, γι’
αυτο… αμείλικτο ορθώνεται το ερώτημα: Σε ποίο βαθμό υλοποιούνται μέσα
από την διάθεση των διδασκόντων και
την σημερινή λειτουργία και ζωή του
σχολείου, οι στόχοι, όπως τουλάχιστον
είναι διατυπωμένοι στα νομικά κείμενα?
(σύνταγμα, εκπαιδευτικούς νόμους, αναλυτικό πρόγραμμα, αξιολόγηση έμψυχου
υλικού κλπ).
Η απάντηση δόθηκε τον Ιούλιο 2013
κατά τη σύνοδο της Βουλής των Εφήβων, όπου το θέμα σχολικός εκφοβισμός, αναπτύχθηκε με τόση ευαισθησία,
ωριμότητα και δυναμικό τρόπο σκέψης,
που μόνο αίσθημα προβληματισμού, αν
όχι ενοχής, θα μπορούσε να μας προκαλέσει. ‘Εβηφοι από κάθε σχολική γωνιά
της Ελλάδος κατέθεταν την άποψη τους
για τα τρέχοντα “παιδευτικά μας ήθη”,
που υποβαθμίζουν το επίπεδο σπουδών,
διδασκόντων και διδασκομένων. Το συναίσθημα της δικαιοσύνης παραμένει
διάχυτο στο πλαίσιο των μαθητικών αναζητήσεων. Αφετηρία, η κάθετη επίθεση
στην ολιγωρία των Δημοσίων Αρχών,
που καταδικάζουν στη διαφθορά των
νέων και στη χρόνια εγκληματικότητα.
Σχεδόν ομόφωνα αμφισβητούν το πολιτικό σύστημα και ζητούν αλλαγή του
συντάγματος με νομοθέτηση μέτρων
κατά της σχολικής βίας.
Δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ταυτότητα των καθηγητών τους (σωστή διδακτική στάση- πνευματική αυτάρκεια, και
σοβαρότητα λόγου και ήθος). Ζητούν

ακόμα, ένα δημοκρατικό σύστημα παιδείας που δίνει περισσότερη θέση στην
ελεύθερη επιλογή γνώσεων, στην αυτενέργεια και στην κριτική σκέψη, και άλλα
πολλά, που υπάρχουν στα πρακτικά της
συγκεκριμένης συνόδου.
Αυτή η απίστευτη αξιολογική διείσδυση
στα τρέχοντα εκπαιδευτικά μας δρώμενα οφείλει, αν μη τι άλλο, να μας
υπενθυμίσει πόσο υπεύθυνο είναι το
έργο του διδάσκοντος και πόσο σημαντικός ο εξισορροπητικός του χαρακτήρας, αν θέλει (να βασιλεύει εν τη τάξει
αυτού η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη,
η φιλαλήθεια, η δικαιοσύνη, η αγάπη),
όπως παραδίδει ο αείμνηστος Εξαρχόπουλος, και, που γκρεμίζει τον τοίχο των
διαφορών και οδηγεί στο όραμα τού οικουμενισμού, θα προσθέταμε. Δεν είναι
καθόλου στις προθέσεις μου να αμφισβητήσω το ελληνικό σχολείο, ούτε το
κύρος των Εκπαιδευτικών μας. Από τη
θέση όμως μίας πιο έμπειρης συναδέλφου, με τεσσαρακονταετή διδακτική θητεία στα σχολεία Ελλάδας και
Εξωτερικού, που συλλαμβάνει την τραγικότητα του προβλήματος και έχει αμέτρητες φορές αντιμετωπίσει αυτή τη
ροπή και σχεδόν το δικαίωμα στην παραβατικότητα, που ο έφηβος δεν χάνει
ευκαιρία που να μην το χρησιμοποιήσει!!!
Διατηρώ βάσιμες ανησυχίες ότι, στην
τρέχουσα αποσυσχέτιση της παιδείας
από την ηθική της συνιστώσα, ελλοχεύει
κάθε είδους βία, ενδοσχολική εν προκειμένω, αφετηρία τόσων αδελφοκτόνων
αντιπαραθέσεων και ανθρωπιστικών καταστροφών και κατ’ επέκτασιν της κ ρ ί σ η ς , από την οποία δοκιμάζεται σήμερα
η Ελλάδα μας.
Αυτό και μόνο ας επιτείνει την υποχρέωσή μας ως εκπαιδευτικοί στην κοινή
προσπάθεια μιας ορθολογικής αντεπίθεσης στην πρόκληση της σχολικής βίας ισοδύναμης με δειλή πράξη αυτοκαταστροφής- και στην έσχατη άμυνα των
επιβουλών που περικυκλώνουν την νεολαία μας «ωσάν μέλισσαι κηρίων», απειλώντας με ολοκληρωτικό αφανισμό του
Ελληνισμού.
Διαχρονικότατος ο Κομένιος που σαν
επίκεντρο των παιδαγωγικών του τοποθετήσεων, ζητάει εκπαιδευτικούς με τον
πιο ε υ γ ε ν ι κ ό ι δ ε α λ ι σ μ ό , που θα
δημιουργήσει «από κάθε μικρό ανθρώπινο πλάσμα έναν άνθρωπο, και από
κάθε άνθρωπο, έναν ευτυχισμένο εργάτη στο εργαστήρι της ανθρωπότητας». Καθόλου τυχαίο ότι το τριετές
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius action
2.1 2002-2005, για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της σχολικής βίας, είναι
αφιερωμένο στο όνομα του μεγάλου
παιδαγωγού της Ευρώπης.
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Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ
στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ & το ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να ξανακερδίσει το ρόλο της ως Αντιμνημονιακός,
Άμεσα Δημοκρατικός, Οικολογικός και Αλληλέγγυος Θεσμός
Εν όψει των Δημοτικών Εκλογών του Μαΐου έχουν ήδη αρχίσει οι αναγγελίες υποψηφιοτήτων και οι διεργασίες ενίσχυσης ή δημιουργίας νέων συνδυασμών στο Δήμο
Μαρκοπούλου.
Η παρέμβασή μας δεν έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας
ακόμα δημοτικής παράταξης αλλά στοχεύει να δηλώσει
ποια είναι η Αυτοδιοίκηση που εμείς οι πολίτες θέλουμε.
Είναι γεγονός ότι στα πλαίσια της επιβολής των σκληρών μνημονιακών πολιτικών
η Αυτοδιοίκηση από θεσμός
λαϊκός, συμμετοχικός και
δημοκρατικός μετατράπηκε
(με την ανοχή και της συντριπτικής πλειοψηφίας των
αιρετών) σε ελεγχόμενο
κομμάτι του κρατικού μηχανισμού.
Οι πόροι της κατακρεουργήθηκαν από τις πολιτικές
λιτότητας και οι ελάχιστοι
που απομένουν ελέγχονται
από το Παρατηρητήριο Αυτοδιοίκησης και την τρόικα.
Οι αρμοδιότητές της ψαλιδίστηκαν ή δεν μπορούν να
ασκηθούν λόγω έλλειψης
πόρων.
Ολόκληρες Υπηρεσίες της
καταργούνται (σχολικοί φύλακες – δημοτική αστυνομία) με στόχο το φιλέτο των
Υπηρεσιών Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης που επιβουλεύονται οι ιδιώτες
«εθνικοί» εργολάβοι.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.

Οι πόροι του ΕΣΠΑ κατευθύνονται σε αντιπαραγωγικές κύρια δραστηριότητες
που σχεδιάζονται έξω από
τα όργανα της Αυτοδιοίκησης.
Οι δομές Αλληλεγγύης λειτουργούν τυπικά με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις.
Μπροστά σ’ αυτή τη λαίλαπα η Αυτοδιοίκηση και οι
άνθρωποι που θέλουν να
την υπηρετήσουν έχουν
ένα μέγιστο καθήκον:
Να οργανώσουν την αντίσταση των πολιτών σήμερα
και να στηρίξουν τη μεγάλη
προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του τόπου μας
από την επόμενη μέρα της
ανατροπής αυτής της καταστροφικής πολιτικής.
Η Αυτοδιοίκηση έχει καθήκον να επιστρέψει στις
ρίζες της, στους καιρούς
που ήταν ένας καθαρός
λαϊκός
θεσμός,
δίπλα
στους αγώνες των πολιτών.

Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να
ξανακερδίσει το ρόλο της
ως Ριζοσπαστικός, Κινηματικός,
Αντιμνημονιακός,
Άμεσα Δημοκρατικός, Οικολογικός και Αλληλέγγυος
Θεσμός που θα αντλεί τη
δύναμή του άμεσα από τους
πολίτες και θα ελέγχεται
επίσης άμεσα από αυτούς.
Άρα σήμερα, μπροστά στις
Δημοτικές Εκλογές, αυτό
που μας ενδιαφέρει δεν
είναι ούτε οι βαρύγδουποι
αλλά ανούσιοι πραγματικά
απολογισμοί ούτε οι άνευ
ουσιαστικού περιεχομένου
προγραμματισμοί των επίδοξων Δημάρχων.
Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε γενικόλογες τοποθετήσεις που κρύβουν
είτε έλλειψη θέσεων ή προθέσεις που δεν εξυπηρετούν τους πολίτες.
Αυτό που απαιτούμε από
ΟΛΟΥΣ είναι η ξεκάθαρη
τοποθέτησή τους απέναντι
στο βασικό ερώτημα:
• Θέλουν Αυτοδιοίκηση ενταγμένη στην καταστροφική μνημονιακή πολιτική ή
Αυτοδιοίκηση Δύναμη Αντίστασης και Ανατροπής;
• Θέλουν Αυτοδιοίκηση με
ψαλιδισμένα τα φτερά των
πόρων και των αρμοδιοτήτων ή Αυτοδιοίκηση στήριγμα στη νέα προσπάθεια
για την ανασυγκρότηση και
την ανάπτυξη του τόπου
μας;
• Θέλουν την Αυτοδιοίκηση
να είναι Θεσμός δι’ αντιπροσώπων ή την Αυτοδιοίκηση
της
Άμεσης
Δημοκρατίας με πρωταγωνιστές τους πολίτες;
Και τι μπορεί να γίνει στο
Δήμο μας;
Η κατάσταση σήμερα δεν
μπορεί να δεχτεί (παρά
μόνο ως φάρσα) «εξαγγελίες» και «προγράμματα
έργων» για την πενταετία

που έρχεται.
Τα βασικά και αμείλικτα
ερωτήματα του παρόντος
είναι:
• Θα κατακτηθεί – επιτέλους- η κοινή πορεία ανάπτυξης των δύο πόλεων
(Μαρκόπουλο – Πόρτο
Ράφτη) χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις;
• Θα υλοποιηθούν αναγκαία
έργα υποδομής και υπηρεσιών όπως π.χ. αποχέτευση για το 100% του
Πόρτο Ράφτη και το υπόλοιπο 30% του Μαρκόπουλου
–
οδοποιία
–
αντιπλημμυρικά - δομές εκπαίδευσης & πρόνοιας συγκοινωνία;
• Θα σχεδιάσουμε την ανάπτυξη της παραλιακής
ζώνης του Πόρτο Ράφτη για
να ωφεληθούν οι πολίτες ή
θα αφήσουμε καταστρεπτικούς και δήθεν αναπτυξιακούς σχεδιασμούς για
μαρίνες και δόμηση της
χερσονήσου της Πούντας
να μας κάνουν ξένους στον
τόπο μας;
• Θα υπερασπιστούμε και θα
αξιοποιήσουμε δημόσιους
και κοινόχρηστους χώρους
που κατακτήθηκαν με πολύχρονους αγώνες των πολιτών;
• Θα επιτρέψουμε σε ρυπογόνες δράσεις στα λατομεία και στη βιομηχανική
περιοχή να περικυκλώσουν
το Μαρκόπουλο και να καταστρέψουν το περιβάλλον;
Σ’ αυτά τα ερωτήματα θέλουμε απαντήσεις από
όλους τους επίδοξους υποψήφιους και με βάση αυτές
τις απαντήσεις θα κριθεί και
η στάση μας και η ψήφος
μας.
Ιανουάριος 2013
Ακολουθούν μία πλειάδα
ονομάτων που μπορείτε να
διαβάσετε στην ιστοσελίδα
www.ebdomi.com/αρθρα

3 Παρακαλούνται οι αναγνώστες, οι επιστολές
που στέλνουν να μην είναι μακροσκελείς, γιατί
είναι αδύνατον να δημοσιευθούν αυτούσιες.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
διαψεύδει κατηγορηματικά
δημοσιεύματα
Καλεί δε να τα αποσύρουν, άλλως
θα προχωρήσει σε ποινικές διώξεις
Από το Δήμο Λαυρεωτικής και ειδικά
από το γραφείο Δημάρχου, ελάβαμε
την παρακάτω επιστολή την οποία δημοσιεύουμε.
Πράγματι και σε εμάς έφθασε μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το κείμενο που αναφέρει ο δήμαρχος
Κων/νος Λεβαντής, το οποίο δεν αναπαρήγαμε, γιατί έπρεπε να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία
για το συμβάν. Και λόγω ότι μπαίνουμε σε προεκλογική
περίοδο, οι ημέρες είναι πονηρές και πρέπει όλοι μας να
γίνουμε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δη όσοι πιάνουν γραφίδα ή “ποντίκι” στο χέρι...
«Αναφορικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών
σε διάφορα Ιστολόγια και Ιστοσελίδες, τα οποία με εμφανίζουν ως εμπλεκόμενο σε περιστατικό ξυλοδαρμού ηλικιωμένης γυναίκας στην Κερατέα στις 18-1-2014, δηλώνω,
ότι είναι παντελώς αναληθή, ανυπόστατα και συκοφαντικά
και μόνο σκοπό έχουν να πλήξουν την αξιοπρέπεια, την
τιμή και την υπόληψή μου.
Το ψευδέστατο αυτό δημοσίευμα περί του δήθεν ξυλοδαρμού ηλικιωμένης γυναίκας, επειδή μου ζήτησε δήθεν
άδεια υλοτομίας!! έγινε αρχικά στις 20-1-2014 από το ανώνυμο Βlog Lavreotiki Files, το οποίο δημιουργήθηκε τους
τελευταίους μήνες και έκτοτε συστηματικά καθυβρίζει και
συκοφαντεί με πρωτοφανή εμπάθεια εμένα και τους συνεργάτες μου, με προφανή λόγο την απόφασή μου να
συμμετάσχω στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές.
Το ψευδές αυτό δημοσίευμα, αναπαρήγαγαν στην συνέχεια και άλλες Ιστοσελίδες και Ιστολόγια, χωρίς να ελέγξουν την αλήθεια και να διασταυρώσουν την ακρίβεια των
πραγματικών περιστατικών του γεγονότος που αναφέρεται στο αρχικό δημοσίευμα.
Το περιστατικό στο οποίο αναφέρονται τα δημοσιεύματα,
αφορά διαπληκτισμό μεταξύ κατοίκων της περιοχής, σχετικά με κάποιες άδειες υλοτομίας που δόθηκαν από το Δασαρχείο Λαυρίου σε καμένες περιοχές της Λαυρεωτικής.
Στο συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο έγινε σε κατάστημα της Κερατέας, όπου έτυχε να παρευρίσκομαι εγώ
και ο Αντιδήμαρχος κ. Ν. Στάμου, προσπάθησα να κατευνάσω και να ηρεμήσω τους διαπληκτιζόμενους. Δηλώνω
κατηγορηματικά ότι, σε ουδέν επεισόδιο ξυλοδαρμού κατοίκων ενεπλάκην και ουδεμία ηλικιωμένη γυναίκα κτύπησα ή κτυπήθηκε από οιονδήποτε άλλον.
Άπαντα τα περί του αντιθέτου δημοσιευθέντα αποτελούν
παραποίηση της αλήθειας και διαστρέβλωση της πραγματικότητας, ενόψει της προεκλογικής περιόδου και της δηλωμένης επιθυμίας μου να ζητήσω την ψήφο των
συμπολιτών μου, για να συνεχίσω και να ολοκληρώσω το
έργο της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης του Δήμου
Λαυρεωτικής, το οποίο ξεκίνησα με τους συνεργάτες μου
το 2011 σε έναν υπερχρεωμένο τότε Δήμο και μέσα στις
αντίξοες και δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας μέχρι σήμερα.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ζητώ από τις Ιστοσελίδες και
τα Ιστολόγια που έχουν αναρτήσει το εν λόγω συκοφαντικό δημοσίευμα να το αφαιρέσουν, σε αντίθετη περίπτωση επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου,
για την ικανοποίηση, με κάθε ένδικο μέσο, της ηθικής βλάβης που έχω υποστεί».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ
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Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
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Μαρκόπουλο 22-01-2014
Αρ. Πρωτ. : 114

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. 1/2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
To N.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
6. Την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ:2.35832/οικ.3.2401/28-12-2012 (ΦΕΚ 3484/τ.Β΄/31-12-2012) η οποία τροποποιεί την υπ΄
αριθμ. ΚΥΑ: 1.8010/οικ.3.1413/9-6-2011 (ΦΕΚ 1230/τ.Β΄/14-6-2011), με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
7. Την με αριθ. πρωτ. 3.18656/οικ.6.4490/05-06-2013 πρόσκληση (αρ.63) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών & άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση».
8. Την υπ’ αριθ. 3.19703/6.4806/19-06-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων
Πόρων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
2013-2014 στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου” με κωδικό ΜΙS 447893 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”» .
9. Την υπ΄αριθμ. 1360/19-06-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/δομές & ωφελούμενες μητέρες.
10. Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών ανά Δήμο, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 1360/19-06-2013 πρόσκλησης της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2013-2014, για το
Δήμο Δομής: Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Φορέας: Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Νομού Αττικής,
Περιφέρειας Αττικής, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθώς και τους οριστικούς πίνακες ωφελουμένων γυναικών (αλφαβητικά) ανά δομή.
11. Την υπ' αριθμ. 8/19-03-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκoπούλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος», με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013».
12. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 17201/14629/29-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί αποστολής αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου
Μαρκoπούλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος», για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
13. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/138/27442/11-11-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
14. Το υπ΄αριθμ. 45748/14-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων»,
προς το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
15. Την υπ΄αριθμ. 65/03-12-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκoπούλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος», με θέμα «Λήψη
απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
ΙΔΟΧ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».
16. Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1703/τ.Β’/01-08-2011, περί συγχώνευσης των Νομικών Προσώπων: A) Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Β) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΚΑΠΗ),
Γ) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μαρκοπούλου, Δ) Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου και Ε) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ με τον
διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
17. Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 685/τ.Β’/21-05-2010, περί τροποποίησης συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μαρκοπούλου».
18. Την υπ΄αριθμ. 175/19-3-2013 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων «Βραυρώνιος», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, για την
υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «27-09-2013» επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις σχετικές με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των
κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και
μονογονεικής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας), της μονογονεικής ιδιότητας (σε περίπτωση διάστασης γονέων) και της μερικής απασχόλησης.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία
του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «27-09-2013»], να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής. Θα συνταχθεί και
σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη
Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο, απευθύνοντάς την υπόψη κας Κιμπεζή Κατερίνας, Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ.
επικοινωνίας: 22990-20124).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜ. ΔΡΑΚΟΣ

Είμαστε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί τακτικά και ανελλιπώς επί 17 συναπτά έτη.
Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για:
Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμούς Δημοσίου
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

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

«Άμεση εξυπηρέτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από μηχανολόγο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή του
Yπουργείου Περιβάλλοντος.
Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 23/01/2014
Αρ.Πρωτ. 1408
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο με την υπ΄ αριθ.
524/2013 απόφαση του ενέκρινε
την επαναδημοσίευση της Γ’ ανάρτησης της «Μελέτης Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης
Εφαρμογής Επέκτασης σχεδίου
περιοχής Ντρίβλια» στο Πόρτο
Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1. ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ
2. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΝΤΡΙΒΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του
αρθρ. 12 του Ν. 1337/83, όπως αν-

τικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του
αρθρ. 6 του Ν. 2242/94 (ΦΕΚ
877/Α/25-11-1994).
2. Την με αριθμό 93027/7188/15-111994 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
(ΦΕΚ 877/Β/25-11-1994).
3. Την από 11/6/2010 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτης
Κτηματογράφησης
–
Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης σχεδίου περιοχής
Ντρίβλια στο Πόρτο Ράφτη του
Δήμου Μαρκοπούλου».
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:
Οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της
περιοχής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου της περιοχής «Ντρίβλια» στο Πόρτο Ράφτη
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας να προσέλθουν στο Δημοτικό
Κατάστημα προκειμένου να λάβουν
γνώση των κτηματολογικών πινάκων και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, που αναρτώνται για τρίτη
φορά και να υποβάλλουν α) τυχόν
ενστάσεις και β) δηλώσεις ιδιοκτησίας σε ειδικό έντυπο, προβλεπόμενη από την παρ. 6 του αρθρ. 12
του Ν. 1337/83 και την τροποποιητική της παρ. 4 του αρθρ. 6 του Ν.
2242/94 στο Δήμο Μαρκοπούλου
Μεσογαίας τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Απαραίτητα στοιχεία που συνυπο-

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος
Αναλαμβάνει:
- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων
- Γλωσσική επιμέλεια
- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων
- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,
ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.
τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες.
Τηλ. 210 6030.655, 8959.004

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

ΓΑΜΟΙ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ και της
ΜΑΡΙΑΣ το γένος Μαυρομανώλη, που γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα και η ΕΥΧΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΡΓΥΡΟΥΛΑΣ, το γένος Νάνου, που γεννήθηκε στη
Γερμανία και κατοικεί στην Ανω ΓΛυφάδα, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Κοίμηση Θεοτόκου
Βούλας

ΠΩΛΕΙTAI χώρος στάθμευσης σε υπόγειο, ασφαλισμένο και κλειστό χώρο πολυκατοικίας
(γκαράζ) με αυτόνομη είσοδο, καθώς και αποθήκης
στο ισόγειο της ίδιας πολυκατοικίας.
Περιοχή Λαιμός Βουλιαγμένης,
τηλ. επικοινωνίας 22820 71832

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549
βάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας
σύμφωνα
με
την
93027/7186/94 (ΦΕΚ 877/Β/25-111994) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ είναι:
1. Συμβόλαια του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου και των ιδιοκτητών κατά την ημερομηνία 10-3-82
με τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των
ιδιοκτητών, σημερινών και ιδιοκτητών την ημερομηνία 10-3-82.
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης. Ειδικό έντυπο θα χορηγείται από το Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας είναι
υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162/Α/1994), η δε παράλειψη της
υποβολής συνεπάγεται όλες τις
επιπτώσεις της παρ. 5 του αρθρ. 6
του πιο πάνω Νόμου για την ιδιοκτησία.

Βρεφονηπιοκόμος,
απόφοιτη ΙΕΚ, 23 ετών
με αγάπη για τα παιδιά
ζητεί εργασία σε Παιδικό Σταθμό ή αναλαμβάνει την φύλαξη
παιδιών και βρεφών.
Περιοχές ΒΒΒ & Γλυφάδα,
τηλ.
6971
569154.

ΠΩΛOYNTAI

1000 βιντεοκασσέτες με ελλη-

νικά και ξένα έργα με 1,5ευρώ η μία.
Τηλ. 6974 329529

Ο Συντάξας
Ελένη Πετούρη
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Σωτήριος Μεθενίτης

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!
Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα
210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

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

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

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)
Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873

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

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
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
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

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

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

•
•
•

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

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

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

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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
Δωρεάν έλεγχος για τον χρόνιο πόνο
Δωρεάν έλεγχο για χρόνιο πόνο θα διενεργούν 150 συνεργάτες γιατροί της Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ), σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από την
ερχόμενη Παρασκευή. Παράλληλα θα λειτουργεί και ειδική
τηλεφωνική γραμμή, όπου ειδικοί θα απαντούν σε ερωτήσεις
του κοινού για τον χρόνιο πόνο.
Επίσης το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), μαζί με την «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου
πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου της οστεοαρθρίτιδας για ανασφάλιστους, άπορους ασθενείς και μοναχικά
άτομα της τρίτης ηλικίας. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει πιλοτικά σε 20 ενορίες της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και έχει
στόχο να ελεγχθούν τα αδιάγνωστα περιστατικά οστεοαρθρίτιδας στις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, ώστε «να
προλάβουμε τους χρόνιους πόνους και να βελτιώσουμε την
ποιότητα της ζωής τους», ανέφερε, σε εκδήλωση για τον
χρόνιο πόνο, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.
Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια Έλληνες ταλαιπωρούνται από κάποια μορφή χρόνιου πόνου, ενώ έχει παρατηρηθεί
από την κλινική εμπειρία ότι, κάτω από συνθήκες έντονου
άγχους και εργασιακής ανασφάλειας, ο χρόνιος πόνος μπο-

ρεί να εξελιχθεί σε σοβαρή χρόνια νόσο, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του πάσχοντος, αλλά και των
οικείων του, επισήμανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Συμβουλευτικός Σταθμός για
προβλήματα από το αλκοόλ
στο Δήμο Γλυφάδας

Μαστολογική εξέταση
Ο Δήμος Μαρκοπούλου το Σάββατο, 25/, θα διεξάγει ΔΩΡΕΑΝ κλινικές μαστολογικές εξετάσεις, από κλιμάκιο της
Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρείας – Ίασης – Στήριξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου.
Για την καλύτερη προετοιμασία της ομάδας ιατρών του
Ε.Μ.Ε.Ι.Σ., όσες ενδιαφερόμενες δεν έχουν δηλώσει
ακόμη, να το κάνουν ΑΜΕΣΑ καλώντας στο: 22990-71706
και το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 20/1/2014.

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη
Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880
Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ο αντιπρόεδρος της ΕΠΕΜΥ, ρευματολόγος Αχιλλέας Γεωργιάδης.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, χρόνιος πόνος είναι αυτός που
διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες και πιο συχνός είναι ο
νευροπαθητικός, δηλαδή ο πόνος που οφείλεται σε κάποια
βλάβη μιας περιοχής του νευρικού συστήματος, ενώ ο πιο
περίπλοκος είναι ο περιφερικός νευροπαθητικός πόνος, δηλαδή αυτός που εντοπίζεται στα περιφερικά νεύρα.
Στατιστικές δείχνουν ότι άτομα που έπασχαν από χρόνιο
πόνο είχαν τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν
διαταραχές της διάθεσης και αδυναμία ελέγχου του άγχους,
και επιπλέον άτομα που έπασχαν από κατάθλιψη είχαν τρεις
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εξελίξουν έναν οξύ πόνο σε
χρόνιο.
«Στα εθνικά προγράμματα της Δημόσιας Υγείας πρέπει να
υπάρξει πρόβλεψη της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
ανθρώπων με χρόνιο πόνο, μέσα από μια συστηματική ανασκόπηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, τόσο στην πρόληψη του πόνου, όσο και στην
αξιολόγηση και ανακούφισή του», τόνισε ο Γ. Πατούλης.
http://medicalnews.gr

Διεκδικούμε την ελεύθερη
πρόσβαση των ανασφάλιστων
πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
Δεύτερη κοινή Πανελλαδική δράση οργανώνουν τα Κοινωνικά Ιατρεία και Φαρμακεία της Ελλάδας και τα ιατρεία
και φαρμακεία αλληλεγγύης στα αντικαρκινικά νοσοκομεία ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ και ΜΕΤΑΞΑ την Πέμπτη 30/1, στις
11.00 π.μ. Η διαμαρτυρία θα γίνει έξω από το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ».
Καλούν όλους τους πολίτες να πάρουν μέρος την Πέμπτη
30/01 και ώρα 11:00 π.μ. και να ενδυναμώσουν τα Κοινωνικά Ιατρεία και Φαρμακεία που διεκδικούν τα αυτονόητα,
δηλαδή την ελεύθερη πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς κανενός είδους
αποκλεισμούς.

Με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ ο Δήμος Γλυφάδας και ο Ελληνικός Σύλλογος Κλαμπ Οικογενειών με
Προβλήματα από το Αλκοόλ (Ε.Σ.Κ.Ο.Π.Α) θέτουν σε λειτουργία από την Τρίτη 29 Ιανουαρίου Συμβουλευτικό
Σταθμό Οικογενειών που θα φιλοξενηθεί στο χώρο του
Κοινωνικού Ιατρείου.
Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν. Απευθύνεται σε άτομα
με προβλήματα από το αλκοόλ και στις οικογένειες τους.
Συμμετέχει διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ψυχίατρο και ψυχολόγο μέλη του ΕΣΚΟΠΑ οι οποίοι παρέχουν ιατρική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε όλους, όσοι
έχουν ανάγκη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
ΕΣΚΟΠΑ υπεύθυνη προγράμματος Μεργούπη Αθηνά
6944592404
Κοινωνικό Ιατρείο Μυστρά 1 και Επιδαύρου 210. 9602054
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Επιτυχίες του ΑΚΟΒΒ στη Νίκαια
Πολύ καλό ξεκίνημα για το 2014 είχαν οι κολυμβητές και
κολυμβήτριες του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρης
Βάρκιζας ΑΚΟΒΒ στη Χειμερινή Ημερίδα για την προ –
αγωνιστική κατηγορία (11-12 ετών) που διοργανώθηκε στο
κολυμβητήριο της Νίκαιας στις 17, 18 & 19 Ιανουαρίου,
όπου συμμετείχαν πάνω από 50 Σωματεία (πάνω από 600
κολυμβητές).

Οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες του ΑΚΟΒΒ κατάφεραν
να διακριθούν με πολλές και καλές επίδόσεις.
Κορίτισια 11 ετών: Η Όλγα Αντωνιάδη κατέκτησε την 1η
θέση στα 50μ πρόσθιο και 3η θέση 100μ πρόσθιο, η Αναγνωστοπούλου Κων/να 1η θέση στα 100μ πρόσθιο και 2η
θέση στα 50μ πρόσθιο, η Μαρία Μπουζά την 3η θέση
στα 100μ ελεύθ., η ομάδα στης σκυταλοδρομίας κατέκτησε
την 5η θέση, ενώ πολλοί κολυμβητές του ΑΚΟΒΒ κατάφεραν να περάσουν στην πρώτη 8άδα.
Πληροφορίες / εγγραφές στο τηλέφωνο 6937102008

Παγκόσμια πρωτιά στο σκάκι
Σταυρούλα Τσολακίδου
Δημοσιογράφος: Πες μας δύο λόγια
για το σκάκι. Είναι ένα άθλημα, να το
πω, που δεν είναι τόσο προσιτό, ειδικά
σε μικρές ηλικίες. Έχεις πάρει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τι σε έκανε να...;
Σταυρούλα Τσολακίδου: Γενικότερα
είναι ένα ξεχωριστό άθλημα, γιατί δεν
παίζει ρόλο η τύχη σε σχέση με τα
άλλα παιχνίδια. Χρειάζεται να είσαι
μαχητικός, να δουλεύεις πολλές ώρες
σκληρά και πάνω από όλα να τα αγαπάς.

H παγκόσμια πρωταθλήτρια νεανίδων
στο Σκάκι, Σταυρούλα Τσολακίδου,
από την Καβάλα, είναι μαθήτρια γυμνασίου, μόλις 13 ετών.
Είναι η 2η Ελληνίδα στο σκάκι, μετά
την Μαρία Κουβάτσου. Μία πολύ μεγάλη διάκριση για την σκακίστρια του
ΣΟ Καβάλας, αφού στην κατηγορία
της συμμετείχαν 126 αθλήτριες από
63 χώρες. Η Τσολακίδου συγκέντρωσε
9 βαθμούς (8 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία
ήττα).
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα έγινε στο
Αλ Αϊν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Για τη Σταυρούλα η πρωτιά ήταν η επιβράβευση του αγαπημένου της σπορ,
το σκάκι που το παίζει από τα πρώτα
της βήματα, αφού υπήρχε παίκτης
μέσα στην οικογένεια· ο πατέρας της.
Κι αυτή η πρωτιά δεν ήρθε απότομα.
Ανέβηκε σκαλί σκαλί τις επιτυχίες με
κατακτήσεις πανελληνίων τίτλων στις
κατηγορίες της και συμμετοχές στην
Εθνική γυναικών.
Από το καλοκαίρι την προετοιμασία
της γι’ αυτή τη μεγάλη νίκη είχε αναλάβει στον Σκακιστικό Ομιλο Καβάλας,
ο προπονητής Θανάσης Μαστροβασίλης.
«Οταν την είδα κατάλαβα ότι έχει δυνατότητες και πολύ καλά νεύρα. Επίσης είναι πολύ σκληρή και μαχητική.
Είναι ταλέντο, έχει εργατικότητα και
ικανότητες μνήμης, στοιχεία απαραίτητα για έναν καλό σκακιστή», είπε
μεταξύ άλλων ο προπονητής της.
H Σταυρούλα Τσολακίδου επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό, μετά από
πρόσκλησή του, και μετά δέχθηκε
ερωτήσεις από δημοσιογράφους,

όπου είπε μεταξύ άλλων:
Δημοσιογράφος: Από εδώ και πέρα οι
δικοί σου οι στόχοι, οι φιλοδοξίες σου,

Ο αντιπρόεδρος του Ομίλου Ευσταθόπουλος τόνισε ότι στόχος της Ομοσπονδίας είναι από εδώ και πέρα να
στηρίξει όσο μπορεί την Σταυρούλα
και κυρίως να βρει έναν προσωπικό
προπονητή για τη 13χρονη, αλλά και
χορηγούς που θα στηρίξουν την προ-

τα σχέδια σου ποια είναι;
Σταυρούλα Τσολακίδου: Το επόμενο
τουρνουά που θα παίξω είναι το Πανελλήνιο Γυναικών και εκεί θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου
εαυτό, γιατί είναι ένα σημαντικό τουρνουά για εμένα.

σπάθειά της, ώστε το μέλλον της να
είναι αντάξιο με τα όσα έχει καταφέρει έως τώρα.
Επισήμανε όμως ότι η επιτυχία της
Σταυρούλας έρχεται σε μια στιγμή που
οι επιχορηγήσεις από τη Γ.Γ.Α. έχουν
μειωθεί δραματικά.

Οι αγώνες του Αρη Βούλας στο πρωτάθλημα ΕΠΣΑΝΑ
Το Σαββατοκύριακο 18-19/1 στα
πλαίσια του πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου της ΕΠΣΑΝΑ έγιναν οι πιο
κάτω αγώνες:
1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ: ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ 5 - 3
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Χ. (56' ΡΑΠΑΙ), ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (66'
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ), ΛΑΣΚΟΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΥΛΩΝΑΣ, ΤΖΑΝΙΜΗΣ, ΣΑΝΣΑΡΟΓΛΟΥ
(74' ΖΑΧΑΡΗΣ), ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (44' ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ), ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ.

Τα γκολ του Αρη Βούλας πέτυχαν οι:
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 36' (ΦΩΤΟ), ΣΑΝΣΑΡΟΓΛΟΥ 38' & 73', ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 49'.
2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ: ΣΤΑΜΑΤΑ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 1 - 1
3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ: ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 4 - 1

4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ: ΚΑΛΥΒΙΑ - ΑΡΗΣ 3 - 5
5. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUNIOR: ΑΡΗΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒ. 3 - 1

ΕΒΔΟΜΗ
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Χρηματοδοτήσεις δράσεων Συλλόγων στα 3Β
Υποβολή αιτήσεων έως 14 Φεβρουαρίου 2014
Ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2014 ποσό
ύψους 240.000 ευρώ, με το οποίο θα
χρηματοδοτήσει δράσεις και προγράμματα που θα υποβληθούν προς τη
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Να θυμίσουμε εδώ ότι χύθηκε πολύ
μελάνι το 2013 για τις χρηματοδοτήσεις των φορέων, με αναβολές στις
συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, πισωγυρίσματα από τις υπηρεσίες και τελικά απόφαση στην εκπνοή
του χρόνου, με αποτέλεσμα να μην
προλαβαίνουν οι φορείς να πραγματο-

ποιήσουν τις δράσεις που είχαν προγραμματίσει μέχρι τέλους 2013.
Πιστεύουμε ότι αυτός είναι και ο
λόγος που ο δήμαρχος Σπ. Πανάς,
καλεί από τώρα τους φορείς να συμπληρώσουν τη φόρμα για το 2014,
ούτως ώστε να μη συμβεί το ίδιο.
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό έχει καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο για το
2014, μέσα από το οποίο προβλέπεται
καταρχήν η καταγραφή των αιτημάτων
χρηματοδότησης και στη συνέχεια η
αξιολόγησή τους και η χρηματοδότηση. Τα αιτήματα θα καταγράφονται
αναλυτική από κάθε ενδιαφερόμενο
Σύλλογο ή Σωματείο σε ειδική φόρμα,
που θα κατατίθεται στην Διεύθυνση

Οι υποσχέσεις στον Αρη Βούλας
έμειναν στον αέρα...
Δεν έχει γίνει τίποτα με την καταλληλότητα του γηπέδου
Με ανοιχτή επιστολή απευθύνεται όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Αρη Βούλας, προς το Δήμαρχο Σπ. Πανά και τον πρόεδρο του ΟΑΠΠΑ Γ. Νιτερόπουλο,
για την καθυστέρηση της νομιμοποίησης καταλληλότητας του γηπέδου, όπου
αθλείται ο Αρης. Το θέμα έχει απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι
υποσχέσεις έμειναν στον αέρα...
Η καταληκτική ημερομηνία ήταν 31/12/13 και δεν έγινε τίποτα... Οι ευθύνες
βαρύνουν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια πρωτίστως τους πλέον αρμόδιους.
Δημοσιεύουμε την επιστολή:
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κύριοι,
Απευθύνουμε αυτή την
ανοιχτή επιστολή σε
σας διότι, σύμφωνα με
το νόμο 4049/12, στο
Δήμο ή στον ΟΑΠΠΑ
έπρεπε να δοθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας/καταλληλότητ
ας του γηπέδου ποδοσφαίρου της ομάδας
μας, η οποία όμως με
πράξεις ή παραλείψεις
σας δεν πάρθηκε ποτέ
μέχρι την 31.12.13 όπως
προέβλεπε ο νόμος.
Ευτυχώς για το Σύλλογό μας, οι Υπουργοί
Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του πολίτη, με απόφασή τους

η οποία δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 3317/27.12.13
(τεύχος δεύτερο), έδωσαν παράταση στην
προθεσμία που έληγε
την 31/12 μέχρι και την
30.06.2014.
Επειδή ήδη ο πρώτος
μήνας της εξάμηνης
αυτής παράτασης έχει
σχεδόν περάσει, χωρίς
να έχει γίνει η παραμικρή ενέργεια εκ μέρους
σας για τη συντήρηση/ανακαίνιση των
εγκαταστάσεών μας,
παρακαλούμε να μας
απαντήσετε ΕΓΓΡΑΦΩΣ
τι σκοπεύετε να κάνετε
μέχρι την 30η Ιουνίου
ώστε να παρθεί η άδεια
λειτουργίας/καταλληλό-

τητας του γηπέδου ποδοσφαίρου.
Αναγκαζόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας
με ανοιχτή επιστολή
διότι ο μεν ΟΑΠΠΑ δεν
απάντησε μέχρι σήμερα
στην από 25 Οκτωβρίου
επιστολή μας, ο δε κ.
Δήμαρχος δεν μας έχει
δεχθεί όπως προφορικά
του ζητήσαμε από τις
12.01.2014.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΤ. ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ προεδρ.
ΣΤ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ αντιπρ.
ΠΑΝ. ΠΑΣΣΑΣ Γεν. Γραμμ.
ΜΑΡΚΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ Ταμίας
ΑΝ. ΔΙΓΕΝΗΣ Γεν. Αρχηγός
και τα μέλη: ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΗΝΑΚΗΣ,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ.

Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
Με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του
προγράμματος, ο Δήμαρχος ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης Σ. Πανάς καλεί
τα Σωματεία να υποβάλουν τα αιτήματά τους, τονίζοντας πως:
«Ο Δήμος προχωρά σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας στην αξιολόγηση και
χρηματοδότηση δράσεων και προγραμμάτων, που στόχο έχουν την ενίσχυση
των σκοπών των Σωματείων και των
Συλλόγων που δραστηριοποιούνται στα
όρια του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Η προαγωγή του Αθλητισμού και του
Πολιτισμού, καθώς και η παροχή
στους συμπολίτες μας πολλών και ποιοτικών εναλλακτικών επιλογών για την
άθληση και την ψυχαγωγία τους, αποτελεί κεντρική επιλογή της δημοτικής
μας πολιτικής. Την πολιτική αυτή θα
την υπηρετήσουμε με συνέπεια και το
2014, παρά τις περιορισμένες οικονομικές μας δυνατότητες, αλλά και την υποχρέωση μας να μειώσουμε τις δαπάνες
μας για το 2014 κατά 6,5 εκατομμύρια
ευρώ. Επισημαίνω για όσους δεν γνωρίζουν τα τεκταινόμενα στο χώρο της
Αυτοδιοίκησης την ύπαρξη πρόσφατης
Κοινής
Υπουργικής
Απόφασης
(30842/31-7-2013) η οποία μας υποχρεώνει να μειώσουμε δαπάνες, μεταξύ των οποίων είναι και οι
επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, αθλητικών και
πολιτιστικών συλλόγων».
Τα αιτήματα για χρηματοδότηση θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου
στο Δημαρχείο, Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, καθημερινά από τις 08:00 έως
τις 15:00, έως τις 14 Φεβρουαρίου. Τη
φόρμα καταγραφής αιτημάτων θα
βρείτε στο www.vvv.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες κ. Αντώνη Κουτσογιάννη, τηλ. 2132019913.

Πρωτάθλημα ΕΣΚΑΝΑ Παίδων
ΑΛΦ Αλίμου - Πρωτέας Βούλας 34-48
Εκτός έδρας νίκη που τους κρατά στην πρώτη εξάδα του
πρωταθλήματος Α Παίδων της ΕΣΚΑΝΑ σημείωσαν οι Παίδες του Πρωτέα με 48-34 επί του ΑΛΦ Αλίμου για την 16η
αγωνιστική.

Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Πρωτέα θα τεθεί αντιμέτωπη εντός έδρας με τον ΑΟΝΑ την Τρίτη (28/1) 8m.m..
Τα αποτελέσματα
Ίκαρος Καλλιθέας –Αναπτυξιακή 80-44
Πανιώνιος –Πέραμα 80-20
ΑΛΦ Αλίμου –Πρωτέας Βούλας 34-48
ΑΟΝΑ –Ιωνικός Νικ. 54-68
Ίκαρος Καλλιθέας –Ολυμπιακός 82-47 ,
Π. Φάληρο –Δραπετσώνα 60-31 ,
Κρόνος Αγ. Δημ. –Μίλωνας 69-33

Πρωτάθλημα ΕΣΚΑΝΑ Εφήβων

ΑΛΦ Αλίμου - Πρωτέας Βούλας 72-82
Μετά τον θρίαμβο επί του Πανιωνίου οι Έφηβοι του Πρωτέα συνέχισαν νικηφόρα, αυτή τη φορά εκτός έδρας με
82-72 επί του ΑΛΦ Αλίμου για την 16η αγωνιστική.
Η ομάδα του Πρωτέα με τη νίκη αυτή παρέμεινε στην 2η
θέση, έναν βαθμό πίσω από τον Πανιώνιο και την επόμενη
αγωνιστική στις 28/1 θα ξεκουραστεί καθώς αντιμετωπίζει
τον ΑΟΝΑ, ο οποίος έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα.
Τα αποτελέσματα
ΑΛΦ Αλίμου - Πρωτέας Βούλας 72-82
Πανιώνιος - Ένωση Τραχώνων/Δίας 84-40
ΑΟΝΑ - ΑΕΣ Ελληνικού 0-20
Ίκαρος Καλλιθέας - Ολυμπιακός ΣΦΠ 63-58
Φοίνικας Π. - ΔΑΣ Δραπετσώνας 54-43
Κρόνος - Μίλωνας 51-39

Βασιλόπιτα στον Πρωτέα Φώκαιας
O ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ θα κόψει τη βασιλόπιτα,
το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, στις 19.00 στο ξενοδοχείο
‘’Plaza Resort’’.

3ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Τ.Ε. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ
Κοπή βασιλόπιτας
Το 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας, θα κόψει την
πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, Κυριακή 26 Ιανουαρίου 6μ.μ.
στην Εστία του Συστήματος, Νηρέως & Διός (Πάρκο Ηρώων), Βούλα

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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