
Εντολή στους Εφόρους ν’ ασκούν

ποινικές διώξεις εναντίον όσων

έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, άνω

των 5.000 ευρώ για χρονικό διάστημα

πέραν των 4 μηνών,  και δεν τις έχουν

ρυθμίσει, έδωσε με εγκύκλιό του ο Γε-

νικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

του Υπ. Οικονομικών Χάρης Θεοχά-

ρης, κατ’ εφαρμογήν του σχετικού

νόμου Παπακωνσταντίνου. Ηταν η ειδησεογραφία

που απασχόλησε ιδιαιτέρως τα ΜΜΕ, την περα-

σμένη Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου.

Βία! Απειλή βίας και χρήση βίας κατά των οφειλε-

τών του δημοσίου, κατ’ εφαρμογήν μάλιστα νόμου

του εντιμότατου κυρίου Γ. Παπακωνσταντίνου, του

επιλεγόμενου και “ΣΤΙΚάκια!”

Στην εγκύκλιό του μάλιστα, ο Χάρης Θεοχάρης -

μεγάλη η χάρη του - “διευκολύνει” τους Εφόρους

απειλώντας τους να τους περάσει “βραχιόλια”, αν

δεν σπεύδουν να καταθέτουν αιτήσεις άσκησης

ποινικής δίωξης κατά των οφειλετών, “προκειμένου
ν’ αποφευχθούν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες
των υπαλλήλων” (παράβαση καθήκοντος, κακουρ-

γηματική απιστία σε βάρος του δημοσίου) μόλις πε-

ράσει το τετράμηνο κι όχι να περιμένουν τα 5

χρόνια προ της παραγραφής, που ορίζει ο Π.Κ.

(άρθρο 111).

Τίθεται το ερώτημα προς τον γράφοντα και κάθε

αξιόπιστο και νομοταγή πολίτη: 

Δεν έκανε το ορθόν και το πρέπον, κατά το νόμο

και τη συνείδησή του ο Γεν. Γραμματέας δημοσίων

εσόδων;

Και “ναι” και “όχι”! Γιατί;

Διότι αυτά τα “οριζόντια”, καθ’ οιουδήποτε, δεν μου

αρέσουν. Δεν αρέσουν στο δίκαιο και στην εγκλη-

ματολογική επιστήμη. Η ποινή δεν επιβάλλεται

κατά του αδικήματος, αλλά κατά του αδικοπρα-

γούντα.                     Συνέχεια στη σελ. 2

“Οι φόροι σκοτώνουν

τους φόρους”

Ξενοφών Ζολώτας
Οικονομολόγος, τέως Πρωθυπουργός

Διαμαρτυρία αγροτικών
Συνεταιρισμών

Σελίδα 11

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ
ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

Σελίδα 6

Ειδικό τέλος ταφής 
απορριμμάτων

Σελίδα 7

Χωρίς προϋπολογισμό τα 3Β
Σελίδα 13

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ

Ο Γιάννης Ναθαναήλ του ΝΟΒ

ΜΑΧΑΙΡΑΝ έδωκας

μάχαιραν θα λάβεις

Πάντες γάρ οι λαβόντες μάχαιραν
εν μαχαίρα αποθανούνται

Κατά Ματθαίον (κεφ. κ5, 52)

Σελίδα 22

του Κώστα
Βενετσάνου

Το ΣτΕ και ο ΝΟΜΟΣ
“φρένο” στα σχέδια
για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Βιβλικές καταστροφές στα Σπάτα

Σελίδα 9

Αυτοκίνητα έγιναν υποβρύχια,

δρόμοι ξηλώθηκαν, γεφύρια

έπεσαν, καλλιέργειες χάθηκαν.

Μεγάλες οι καταστροφές σε

πολλές περιοχές της Αττικής,

από την βροχόπτωση της Πα-

ρασκευής 22/2, αλλά στα

Σπάτα ήταν βιβλικές.

Ο Δήμος Σπάτων αποφάσισε

να προσφύγει στη δικαιοσύνη

για τους υπαίτιους της κατα-

στροφής, αφού το ρέμα Ραφή-

νας που περνάει από τα Σπάτα

έχει σηκώσει μεγάλο φόρτο

από την Αττική οδό, με αποτέ-

λεσμα να υπερχειλίσει και να

συμπαρασύρει ό,τι έβρισκε

μπροστά του.

Σελίδα 12
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Στο συγκεκριμένο: 

1. Πόσα χρωστάει ο οφειλέτης του Δημοσίου.

2. Για ποιά αιτία τα χρωστάει.

3. Με βάση ποιό νόμο και με ποιό τρόπο έχει προκύψει

η οφειλή.

4. Ποια είναι η προσωπικότητα του οφειλέτη (αξιοπι-

στία, χαρακτήρας, το “προφίλ του δηλαδή).

5. Εχει τη δυνατότητα εκπλήρωσης της υποχρέωσής

του και με ποιο αντίκρυσμα;

Να πούμε κάτι ξεκάθαρα. Δεν πειθαρχούμε απλώς στο

Σύνταγμα στο συγκεκριμένο σημείο. Συμφωνούμε από-

λυτα! «Οι Ελληνες πολίτες (οφείλουν να) συνεισφέ-
ρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με
τις δυνάμεις» (αρθρο 4 §5).

Οποιος με διάφορα τερτίπια ξεφεύγει απ’ αυτή την

υποχρέωση, δεν είναι “μάγκας” είναι λαμόγιο και πα-

ράσιτο.

Αυτή η φορολογική συνείδηση όμως έχει και προϋπο-

θέσεις: Δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα, λο-

γικό και ανάλογο, με πολλές κλίμακες - από μηδενική

ή και αρνητική συνεισφορά μέχρι και 50%, για τα πολύ

μεγάλα εισοδήματα φυσικών προσώπων - και το κυριό-

τερο, οι δημόσιες μισθοδοτικές δαπάνες, αρχής γενο-

μένης από την κορυφή, να είναι ανταποδοτικές,

αξιοκρατικές και ανάλογες με τη συνολική φοροδοτική

ικανότητα. Δεν νοείται αμοιβή Διοικητού δημόσιου ορ-

γανισμού - υπό ιδιωτικοποίηση - 18.500€ μηνιαίως.

Με βάση αυτό το “ανάλογα με τις δυνάμεις τους” προ-

κύπτει η συνολική φοροδοτική ικανότητα του πολίτη,

το αν και πόσο μπορεί να συνεισφέρει. Κατ’ ακολου-

θίαν δε, αν πρέπει! Ο προϋπολογισμός πρέπει να ξεκι-

νάει από το σκέλος των δυνατών εσόδων και βάσει

αυτών, να καταρτίζουμε το σκέλος των δαπανών. Το

αντίθετο οδηγεί σε έλλειματικούς προϋπολογισμούς

και... δανεισμό ή και υπερφορολόγηση.

Αν ο φορολογικός νόμος δεν είναι δίκαιος, αν για πα-

ράδειγμα το σύνολο του φορολογικού συστήματος

δίνει τη δυνατότητα στους οικονομικά ισχυρούς, με

διάφορες διατάξεις, τρόπους και κόλπα να διαφεύγουν

της ανάλογης συνεισφοράς (απαλλαγές, offshore, με-

ρίσματα κλπ.) και επιβαρύνει, αντιθέτως, δυσανάλογα

τους ασθενέστερους, τότε ο νόμος αυτός καθίσταται

απεχθής, ανίσχυρος, τρωτός.

Αν, για παράδειγμα ακόμη, το χρέος προς το δημόσιο

έχει προέλθει από έκτακτες και αδικαιολόγητες ει-

σφορές, από υπερβολικά πρόστιμα, καμμιά φορά και

ύποπτα ή ιδιαζόντως αυστηρά και από τοκογλυφικούς

τόκους υπερημερίας κλπ., η οφειλή αυτή εξετάζεται

κατά πόσο και σε ποιο ποσοστό ΠΡΕΠΕΙ να είναι απαι-

τητή.

Εν κατακλείδι, δεν μπορεί και δεν πρέπει ν’

απαιτεί το δημόσιο, όταν ο πολίτης δεν μπορεί

(αδυνατεί) και δεν πρέπει να πληρώσει.
Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν πάλι στην εγκύκλιο του Θε-

οχάρη. Υπολογίζονται σε 100.000 περίπου οι οφειλέ-

τες του δημοσίου για ποσά άνω των 5.000 ευρώ. Αν συ-

νυπολογίσουμε αυτούς που χρωστάνε ν’ αποδώσουν

ΦΠΑ, που πιθανότατα δεν έχουν εισπράξει, το νούμερο

μεγαλώνει.

Αν αναλογιστούμε ότι στη χώρα μας “φιλοξενούνται”

στις φυλακές - στα “σωφρονιστικά καταστήματα” κατ’

ευφημισμόν - πάνω από 12.000 κρατούμενοι με πληρό-

τητα υπερκορεσμού (το 2007 για 7.543 θέσεις κράτη-

σης εγκλείονταν 11.520 άτομα1, πληρότητα 152%, πού

θα πάνε οι υπερδεκαπλάσιοι υποψήφιοι έγκλειστοι;

Ή μήπως νομίζει ο Χάρης Θεοχάρης ότι θα του κάνουν

τη “χάρη” οι οφειλέτες, για 5 - 10.000 ευρώ, να πουλή-

σουν το σπίτι τους  για να πληρώσουν  την εφορία; Ή

θα δανειστούν από τους “νόμιμους” και παράνομους

Γούκους2; 

Κι ακόμα έχει πληροφορηθεί, πόσο κοστίζει κάθε φυ-

λακισμένος στους φορολογούμενους, σε τελική ανά-

λυση; Κάτι για 40.000 € ετησίως, έχω ακούσει

(διατροφή, ένδυση, θέρμανση, υγεία, φύλαξη, κτιρια-

κές εγκαταστάσεις κλπ.). Στους περισσότερους απ’ αυ-

τούς αν τους δίναμε λιγότερο από το ένα τέταρτο, να

περιοριστούν στο σπίτι τους και να προσφέρουν ελά-

χιστη κοινωνική υπηρεσία, θα μας κόστιζαν λιγότερο,

θα σωφρονίζονταν καλύτερα και θα απέφευγαν τις

“σπουδές” στο “πανεπιστήμιο” της εγκληματικότητας.

Δεν είναι βέβαια αυτό δουλειά του κυρίου Θεοχάρη·

ίσως είναι του κυβερνητικού εταίρου του κυρίου Πα-

νούση.

Ας κλείσουμε αυτή την πρόχειρη αναφορά με τις συνι-

σταμένες των φορολογικών βαρών και ποινών:

― Εάν εντέχνως αδίκως και παρανόμως έχω αποφύ-

γει να καταβάλω τις φορολογικές μου υποχρεώσεις με

σκοπό τον άνισο και αδικαιολόγητο πλουτισμό, να

πληρώσω με δίκαιη, λογική και ρεαλιστική προσαύ-

ξηση, ρευστοποιώντας τον παρανόμως κτηθέντα

πλούτο μου.

― Δεν είναι όμως δυνατόν για 10.000 ευρώ οφειλή

προερχόμενη, έστω από φοροαποφυγή ή απόκρυψη,

και κυρίως από έκτακτη και παράλογη φοροεπιβά-

ρυνση, να φυλακίζεις τον οφειλέτη και να εκπλειστη-

ριάζεις το ακίνητό του αξίας 100 - 200 χιλιάδων ευρώ.

Είναι δυσανάλογη η ποινή. Εάν έχει καταθέσεις, εάν

έχει υψηλά εισοδήματα κατάσχεται το ισόποσο άπαξ ή

σταδιακά (ρύθμιση).

Και μην ξεχνάς ότι για τη φοροδιαφυγή κλπ. ΔΕΝ ευ-

θύνεται μόνον ο φοροφυγάς, αλλά και το κράτος είτε

θεσμοθετώντας αδίκως, άνισα ή παράλογα είτε με τους

ελεγκτικούς του μηχανισμούς, που ενίοτε, κατά ομο-

λογημένη κοινή παραδοχή, κινούνται ιδιοτελώς.

Και κλείνω μ’ ένα σχετικό με την ανομία και αδικία επί-

καιρο παράδειγμα.

Το ΕΕΤΗΔΕ (το χαράτσι) στην ακίνητη περιουσία και

μάλιστα ακόμα και στην κύρια - ίσως και μοναδική - κα-

τοικία, είναι άδικο, άλογο και αντισυνταγματικό.

Γι’ αυτό ΔΕΝ το πληρώνω. Δεν είναι ο πολίτης φορο-

φυγάς, αλλά το κράτος φοροληστής και μάλιστα για

λογαριασμό των τοκογλύφων δανειστών που στο-

χεύουν στην φτωχοποίηση του λαού και στην αρπαγή

της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.

Η μη πληρωμή αυτού του χαρατσιού δεν είναι φοροα-

ποφυγή. Είναι ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.

Για τούτο, οι κατέχοντες την εξουσία και τ’ αξιώματά

της, πρέπει να είναι ιδιαίτερα φειδωλοί στις απειλές και

στις ποινές, γιατί μπορεί να τους γυρίσει κάποτε μπού-

μεραγκ(!) (ή “μάχαιρα” κατά το ευαγγελικό) και τότε θα

εύχονται και θα επιζητούν ν’ αντιμετωπισθούν από τη

Θέμιδα και όχι από τη Νέμεση!

――――――
1. Ποιν. Δικ. & Εγκληματολογία 1/2010, σελ. 3

2. Γ. Γούκος: Συνώνυμο της τοκογλυφίας. Εδρασε την 10ετία του

‘80 στα Γιάννενα.

Αποκριάτικα στο Κορωπί, Μαρ-
κόπουλο Σελ. 4

Αντιστεκόμαστε στη φορολη-
στεία Σελ. 6

H Θήβα και ο Ιερός Λόχος
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Σε σας κύριε Πρόεδρε της Γαλλικής
Δημοκρατίας Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Τα σκυλιά κινδυνεύουν με ευ-

θανασία  Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Σκανδαλώδης διάταξη τσιμεντώνει

τη θάλασσα στο Σαρωνικό Σελ. 11

Πολιτιστικά προγράμματα τέλος
στο Δήμο Παλλήνης; Σελ. 14

Επενδύστε σε οικιακά φωτοβολ-
ταϊκα Σελ. 15

Σύσσωμο το Κορωπί στη συναυ-
λία αλληλεγγύης Σελ. 17

Πρωτιά στον ΝΑΟΒ με τον Τέλη
Αθανασόπουλο Σελ. 22

Ιστορική πρωτιά στον ΑΝΟΓ Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΜΑΧΑΙΡΑΝ έδωκας μάχαιραν θα λάβεις
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Οι εκδηλώσεις του “Σφηττός” στο

Δήμο Κρωπίας, αρχίζουν το Σάββατο

9 Μαρτίου, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη

Κορωπίου (πεζόδρομος Γ. Σ.  Παπασι-

δέρη), και κορυφώνονται την Κυριακή

10 Μαρτίου με τη μεγάλη αποκριάτικη

παρέλαση στο κέντρο της πόλης, με

κατάληξη στο χώρο του Αγροτικού Συ-

νεταιρισμού.

«Χαρίζω, Ανταλλάσσω,  

Δημιουργώ» 

Το Σάββατο 9 Μαρτίου,  από 11:00

μέχρι 18:00, ο Δήμος Κρωπίας περιμέ-

νει τα παιδιά στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟ-

ΘΗΚΗ (Πεζόδρομος Ολυμπιονίκη «Γ.

Σ.  Παπασιδέρη» 13)  για να ανταλλά-

ξουν αποκριάτικες στολές και να χαρί-

σουν παιδικά και βρεφικά είδη, τα

οποία θα διανεμηθούν μέσω της κοι-

νωφελούς επιχείρησης του Δήμου

(ΚΕΔΚ) σε οικογένειες που χρειάζον-

ται στήριξη. Η γιορτή - δράση είναι

προϊόν συνεργασίας της ΜΚΟ

"babyfeat" και του "ΣΦΗΤΤΟΣ"  και

είναι αφιερωμένη στα παιδιά με σκοπό

να διασκεδάσουν και να μοιραστούν

κοινές εμπειρίες, να δημιουργήσουν

μάσκες και καπέλα, να ακούσουν πα-

ραμύθια, να μεταμφιεστούν σε ζωάκια

και να χορέψουν σε ρυθμούς γιορτι-

νούς! Συμμετέχουν  οι σχολές χορού

Gene Kelly Κορωπίου, το Σώμα Ελλή-

νων Προσκόπων, το Σώμα Ελληνικού

Οδηγισμού, οι εκδόσεις Άγκυρα, το

Bιβλιοπωλείο Ευδοκία, το

Bιβλιοπωλείο Καλειδοσκόπιο και το

Βιβλιοχαρτοπωλείο Πρόφη. 

Πρόγραμμα:

11:00 - 18:00 ΧΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛ-

ΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ για βρεφικά και παι-

δικά είδη.

11:00 - 14:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ κατασκευής

μάσκας και καπέλου από την παιχνι-

δαγωγό 'Αννα Κωνσταντίνου. Παί-

ζουμε και αφηνόμαστε στη χαρά της

δημιουργίας (από 4 ετών).

12:00 - 13:00 ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

με τη συμμετοχή των παιδιών από τη

σχολή χορού Gene Kelly Κορωπίου. 

14:00 - 14:45 FACEPAINTING

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ με θεραπευ-

τική επίδραση των χρωμάτων από την

θεατροθεραπεύτρια Μαριτάζια Κατσι-

μήγκου:

15:00 - 16:00 "ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝ-

ΘΡΩΠΙΝΗ ΛΑΛΙΑ" (αραβικό παραμύθι)

για παιδιά 5-10 ετών.

16:00 - 16:45 FACEPAINTING

17:00 - 18:00 "ΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΟ ΦΑ-

ΣΟΛΑΚΙ" (ελληνικό παραδοσιακό πα-

ραμύθι) για παιδιά 5-10 ετών

17:30 - 18:00 ΖUΜΒΑ για όλους από

τη σχολή χορού Genne Kelly Κορω-

πίου.

ΠΑΡΕΛΑΣΗ και ΓΛΕΝΤΙ

Κυριακή 10 Μαρτίου, 15:00: Η μεγάλη

παρέλαση (Κεντρική Πλατεία Κορω-

πίου) και ο χορός στον Αγροτικό Συ-

νεταιρισμό!

14:30 :  Παραδοσιακό γαϊτανάκι από

το Λύκειο Ελληνίδων. Η παρέλαση των

πληρωμάτων  θα  ακολουθήσει την ίδια πο-

ρεία όπως ακριβώς γίνεται στις παρελάσεις

των εθνικών εορτών (από την  Πλατεία

Αγάμων έως την Πλατεία Αγάλματος).

Όλες οι ομάδες θα είναι έτοιμες στις 14:45

στη Πλατεία Αγάμων (ΔΕΗ). Κάθε ομάδα

όταν φτάσει στη Κεντρική Πλατεία θα έχει

την ευκαιρία μέσα σε  λίγα λεπτά  να χο-

ρέψει ή να παρουσιάσει κάποιο πρόγραμμα.

Την παρέλαση υποστηρίζει η σχολή χορού

Χορόραμα.

17:00: Αποκριάτικο Γλέντι σε συνερ-

γασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό

στο χώρο του (Λ. Β.Κωνσταντίνου 31) 

Oλες οι εκδηλώσεις του  Σφηττός,

Δήμου Κρωπίας για τις Απόκριες κα-

λύπτονται από χορηγίες, εθελοντικές

προσφορές   και εργασίες 

Όλες οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες

στο κοινό.

Διήμερο Αποκριάς στο Κορωπί 

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ,  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
H Ενωση Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης σας

προσκαλεί σε γιορταστικό μεσημεριανό, την Κυριακή 17

Μαρτίου 2013 και ώρα: 13:00, στο κέντρο «ΝΕΟ ΚΑ-

ΣΤΡΟ», οδός Τριπόλεως 3, Δάφνη. Τηλ.: 210 9737465

Ζωντανή μουσική, χορός και παραδοσιακό πιλάφι.

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας έχουμε κοντά μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ  PARTY

Αποκριάτικο PARTY, την Κυριακή 3 Μαρτίου, στο “Κε-

λάρι” του Athenaeum, με τον Μουσικό Παραγωγό & DJ

ZAC F, ώρα έναρξης 20.30. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΑTHENAEUM «Κελάρι»

Αδριανού 3 Θησείο, Αθήνα (σταθμός ΗΣΑΠ «Θησείο»)

Τηλ.: 210 3210 239  &  6945 160 385

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ:
ΓΙΟΡΤΗ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, ο

Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με την ATELIER

DE BEAUTE, του εκπαιδευτικού ομίλου DATA TYPE, προ-

σκαλεί στη Γιορτή Ομορφιάς, που διοργανώνουν 8 και 15

Μαρτίου, στα ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη και Μαρκοπούλου αν-

τίστοιχα:

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη (Αγ. Νικολάου 1)

3.00 μ.μ. έως τις 7.00 μ.μ.

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου (Μ. Παπαβασιλείου & Γκλιάτη 1)

3.00 μ.μ. έως τις 7.00 μ.μ.

Οι δημότισσες, θα έχουν την τιμητική τους και θα έχουν

την ευκαιρία να απολαύσουν, ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, περι-

ποιήσεις ομορφιάς, όπως: χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210-6026601, 210-6026602

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

“ΑΛΛΟΘΙ” (Arbitrage)

Συνεχίζεται για 2η εβδομάδα, μέχρι 6 Μαρτίου, το καται-

γιστικό θρίλερ «ΑΛΛΟΘΙ», με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, στο Δη-

μοτικό Κινηματογράφο Μαρκοπούλου "Άρτεμις". 
Προβολές: 21.15 Σκηνοθεσία: Νίκολας Τζαρέσκι

Πρωταγωνιστούν: Ρίτσαρντ Γκιρ, Τιμ Ροθ, Λετίσια Κάστα , Σούζαν Σά-

ραντον, Μπριτ Μάρλινγκ

Η εξουσία είναι το απόλυτο...

Ο Ρόμπερτ Μίλερ (Ρίτσαρντ  Γκιρ) είναι  ένας 60χρονος  επιχειρηματίας,
που βρίσκεται πολύ κοντά, στο να πετύχει την πιο επιτυχημένη συμφωνία
της ζωής του: να πουλήσει την εταιρεία του σε ένα κολοσσό τραπεζών,
έναντι πολλών εκατομμυρίων δολαρίων! Όμως στην πραγματικότητα, η
οικονομική του κατάσταση δεν είναι αυτή που φαίνεται και ο Ρόμπερτ
προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκρύψει την αλήθεια, μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η συναλλαγή.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ», DOLBY ST. SR

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 23924

Ο Δήμος Μαρκόπουλου σε συνεργασία με την Κοινωφελή

Δημοτική Επιχείρηση Μαρκόπουλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), διοργα-

νώνουν   Αποκριάτικο διήμερο εκδηλώσεων. 

1) Την Κυριακή, 17 Μαρτίου, στην Κεντρική Πλατεία Μαρ-

κοπούλου, μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση,  από τις 12 το

μεσημέρι έως τις  4 το  απόγευμα με πολύ χορό και  παι-

χνίδια, όσων μαθητικών μονάδων της πόλης, θελήσουν να

συμμετάσχουν σ’ αυτήν.

Η συμμετοχή των μαθητών, μπορεί να γίνει ανά τάξη ή και

ανά τμήμα. 

Η καλύτερη θεματολογία από τις σχολικές ομάδες, θα επι-

λεγεί από 4μελή επιτροπή (εκπρόσωποι Δήμου, Διδασκόν-

των, Μαθητών και Πολιτιστικών Συλλόγων) και θα έχει  ως

έπαθλο, μία μονοήμερη εκδρομή σε τόπο της επιλογής

τους!

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, απευθυν-

θείτε:  στην Αντιδήμαρχο Μαρία Κιμπιζή στο 22990-85095 

ή στον Αντιπρόεδρο της Κ.Δ.Ε.Μ. Χρήστο Δρίτσα στο

6972-277133.

Για τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση, καλόν είναι

να δηλώσετε συμμετοχή, μέχρι και την Παρασκευή, 8/3. 

2) Την Καθαρά Δευτέρα, 18 Μαρτίου, στο Πόρτο Ράφτη,

γλέντι με χορό, τραγούδι, παραδοσιακή φασολάδα και πέ-

ταγμα χαρταετού. 

Αποκριάτικο διήμερο εκδηλώσεων στο Μαρκόπουλο

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ  ΧΟΡΟΣ 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχο-

λείου Αγ. Μαρίνας Κορωπίου, σας προσκαλεί στον Απο-

κριάτικο χορό, που διοργανώνει το Σάββατο 2 Μαρτίου

στις 18:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο του σχολείου. Μασκα-

ρευτείτε κι ελάτε να διασκεδάσουμε!
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΡΑΧΩΒΑ - ΔΕΛΦΟΙ - ΙΤΕΑ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ 

O Eξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη (Κάτω

Βούλα) οργανώνει διήμερη εκδρομή σε Αράχωβα,

Δελφούς, Ιτέα, Γαλαξείδι, το Σάββατο και Κυριακή 9 -

10 Μαρτίου.

Κόστος εκδρομής 60 ευρώ (πούλμαν, ξενάγηση,

διανυκτέρευση στο Nausika Palace & πρωινό).

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018,

Εφη Γαβριλάκη 6937730962. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΗ ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαυρίου “Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ” οργα-

νώνει ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στη σημαντικό-

τερη ερμηνεύτρια και ερευνήτρια της μουσικής μας

παράδοσης, Δόμνα Σαμίου.

Η εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 31 Μαρ-

τίου, ώρα 7:00 μ.μ  στο χώρο του Μηχανουργείου.

Είσοδος ελεύθερη

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟ
Ο Δήμος Λαυρεωτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Προ-

στασίας Πρασίνου-Δενδροφύτευσης των Λάιονς της Ελλά-

δος, διοργανώνουν δενδροφύτευση στο Άλσος του

Αρχαιολογικού Χώρου του Σουνίου, την Κυριακή 10 Μαρτίου,

από τις 10:00 έως τη 13:00.

Η συμμετοχή σας θα ενισχύσει την προσπάθεια τόσο για την

δενδροφύτευση όσο και για τις προπαρασκευαστικές εργα-

σίες  που θα πραγματοποιηθούν τη Τρίτη 5 Μαρτίου, από τις

10:00 έως τη 13:00, και οι οποίες αφορούν την διάνοιξη των

λάκκων,  την καθαριότητα και περιποίηση του χώρου για την

υποδοχή των νέων  δενδρυλλίων.

Παρακαλούμε τους φίλους εθελοντές να φέρουν μαζί τους

σκαπτικά εργαλεία κυρίως τσάπες και σκαλιστήρια.

Πανελλήνια Οργάνωση Γυναικών 

“Παναθηναϊκή” Γλυφάδας - Βούλας

“Με πίστη και αισιοδοξία
για ένα καλύτερο αύριο”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναθηναϊκής Γλυ-

φάδας - Βούλας, οργανώνει ομιλία 

με την ομότιμη καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών Με-

ρόπη Σπυροπούλου,  με θέμα: “Με πίστη και αι-

σιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο”, που θα γίνει

στο Ξενοδοχείο “Οασις” (παραλιακή λεωφόρος Πο-

σειδώνος) Γλυφάδα την Πέμπτη 21 Μαρτίου, 7μ.μ. 

Πληροφορίες Τηλ. 210 9622.753 - 210 9623.845

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

για παιδιά

«Ο γάιδαρος 

ο Μένιος, 

ο παραχαϊδεμένος»

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 6 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη  για όλους 

Και θα τους βρείτε στη Βάρη

Πάρου 2 & Ζαλόγγου 19
E-mail: fotinosimio@gmail.com

http://www.yogafs.gr/

Για  πληροφορίες καλέστε στο  6982645545

Τριήμερη εξόρμηση στη Σκύρο
16 έως 18 Μαρτίου - Καθαρή Δευτέρα

Τριήμερη εξόρμηση οργανώνει η “Εναλλακτική Δράση”

από Σάββατο 16 έως 18/3. Αναχώρηση από Αθήνα για

Σκύρο. 

Συμμετέχουν και διασκεδάζουν με τους «κουδουνά-

τους» και τα  περίφημα Σκυριανά αποκριάτικα έθιμα που

διαρκούν όλο το τριήμερο

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι 5 Μαρτίου

Μαρία Κορομηλά :  210 8991145, 6940308757 
ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

Η άνοδος του Ναζισμού
στην Ευρώπη

και… η Τελική Λύση

Η ιστορικός Μαρίνα Πετράκη ξεκινάει ένα νέο κύκλο δια-

λέξεων με θέμα «Η άνοδος του Ναζισμού στην Ευρώπη
και… η Τελική Λύση, (Ολοκαύτωμα Εβραίων) στην

Πνευματική Εστία Βούλας κάθε Τετάρτη 18:30 – 20:00

Ο κύκλος θα διαρκέσει 4 εβδομάδες. 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΤΟ

ΛΟΦΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πάρτυ ΜΑΣΚΕ, οργανώνει ο Σύλλογος Λόφος Παλλήνης,

την Κυριακή των Απόκρεω, 10 Μαρτίου, στις 12 το πρωί

στο Εντευκτήριο του Συλλόγου (Σαλαμίνος 100).

Μαγεύει η Χαλιμά
Στον μαγικό κόσμο στου παραμυθιού ταξίδεψε το κοινό η

υπέροχη οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη: Η Χαλιμά

στην επίσημη πρεμιέρα της παραγωγής, (15 Φεβρουαρίου).

Σε ένα κατάμεστο Θέατρο Ολύμπια, οι θεατές απόλαυσαν

την υπέροχη μουσική και τις αστείες ανατροπές της ιστο-

ρίας της Χαλιμάς και του Αλή ...Μουσακά.

Η υπόθεση, σύμφωνα με το λιμπρέτο του Σπύρου Ποτα-

μιάνου, εξελίσσεται σε ένα παλάτι της Ανατολής, όπου ο

κουτοπόνηρος μάγειρας Αλή-Μουσακάς χρησιμοποιείται

ως όργανο των ερωτικών σχεδίων της σαγηνευτικής Χαλι-

μάς και του αιχμάλωτου πρίγκιπα Σαχ-Ρουμάν. 

Διάβασα και άκουσα ό,τι αντέχει στο χρόνο από την οπερέτα του
1927. Μια ερωτική ιστορία, μια κωμική παρεξήγηση, ένα παραμύθι
φαντασμαγορικό σε ένα άγνωστο χωροχρόνο. Το λυρικό θέατρο
ξέρει να υφαίνει το καλύτερο δίχτυ σε ένα υλικό που ακροβατεί
μεταξύ δράματος και κωμωδίας. Μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και

ίσως να ‘ναι αυτή η γοητεία της Χαλιμάς...

Ο σκηνοθέτης Πέτρος Ζούλιας, έφτιαξε ένα παραμύθι βγαλμένο

από τις Χίλιες και μια νύχτες, με χιούμορ, ανάλαφρη διάθεση και

αισιοδοξία. Μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και χαρά, αντίδοτο

στις δύσκολες μέρες που ζούμε. Τα σκηνικά και τα κοστούμια της

Αναστασίας Αρσένη, χρωματιστά λαμπερά και απολύτως ενταγ-

μένα στο πνεύμα και τα αρώματα της Ανατολής, μεταφέρουν το

θεατή σε ένα Παλάτι όπου ο χρόνος κυλάει νωχελικά και ο έρω-

τας ανθίζει. Η χορογραφία του Φώτη Διαμαντόπουλου και οι φω-

τισμοί της Κατερίνας Μαραγκουδάκη αναδεικνύουν την υπέροχη

ατμόσφαιρα της παράστασης.

Η Ορχήστρα της ΕΛΣ, υπό τον Γιώργο Πέτρου ανέδειξε με τον κα-

λύτερο τρόπο το άγνωστο διαμάντι του Σακελλαρίδη, ενώ η Χο-

ρωδία υπό τον Αγαθάγγελο Γεωργακάτο έδωσε τον καλύτερο της

εαυτό.

Οι Μονωδοί της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γεωργία Ηλιοπούλου,

Γιάννης Χριστόπουλος, Ευδοκία Χατζηιωάννου, Χάρης Ανδριανός

υπηρέτησαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους με ζωντάνια και κέφι.

Επόμενες παραστάσεις:  5, 14, 15, 31 Μαρτίου.

Θέατρο Ολύμπια:  Ακαδημίας 59, Αθήνα
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Μαθήματα Μελισσοκομίας

Την Τρίτη 5 Μαρτίου αρχίζει ο πρώτος κύκλος μαθη-

μάτων Πρακτικής Μελισσοκομίας στο κτήριο της ει-

σόδου του αυτοδιαχειριζόμενου χώρου του Κάμπινγκ

στη Βούλα (δίπλα από το ΠΙΚΠΑ).

Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρο μελισσοκόμο και

απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, όμως προ-

ηγούνται οι ανεργοι. Ο κύκλος των μαθημάτων είναι

16 ώρες θεωρητική πρακτική εξάσκηση.

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη από τις 17:30 - 19:00, πα-

ρέχονται δωρεάν και η πρώτη ομάδα θα είναι μέχρι 20

άτομα. Eπικοινωνία στο 6944 508 223, Πέτρος Β.

Αντιστεκόμαστε 

στη φοροληστεία

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥ-

ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ καλεί τους συμ-

πολίτες μας σε ανοικτή συνέλευση την Κυριακή 3 του

Μάρτη, στις 5 μμ, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου

«ΙΩΝΙΑ» (στη Βούλα, δίπλα στο Δημαρχείο), με θέμα:

― ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ!

―  ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ!

Ελάτε να ενημερωθούμε για τα πρόσφατα και ερχόμενα

φορομπηχτικά και φοροεισπρακτικά μέτρα και να αντι-

σταθούμε στην κοινωνική και οικονομική καταστροφή,

που μας επιφυλάσει το μνημονιακό καθεστώς. Να απο-

τρέψουμε έγκαιρα την υφαρπαγή των περιουσιών μας και

εκμηδενισμό του εισοδήματός μας, που σχεδιάζει η

τρόϊκα με την κυβέρνηση και προωθούν οι τράπεζες,

παρέα με ξένους και ντόπιους «επενδυτές».

Ελάτε να μιλήσετε για την προσωπική σας περίπτωση,

να πείτε πώς αντιμετωπίζετε την καθημερινότητα και τι

σκέφτεστε πώς μπορείτε ή πρέπει να κάνετε για να αντι-

μετωπίσετε την κατάσταση.

Μέσα από την συλλογική δράση και την αλληλεγγύη μπο-

ρούμε να δώσουμε ένα αποφασιστικό κτύπημα στις πολι-

τικές της εξαθλίωσης και της υποτέλειας.

ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

www.polites3b.blogspot.com E-mail: polites3b@gmail.com

Ανοικτή συνέλευση: Κάθε Πέμπτη στις 6:30 μμ, στο Δημαρ-

χείο, Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18, Βούλα (δίπλα στην Β' Πλαζ)

Τηλέφωνα δικτύου επιφυλακής - άμεσης επέμβασης:

ΒΟΥΛΑ: 6944652699, 6948000171

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: 6944539542, 6945027027

Με διάβασες; Χάρισέ με

Οι εθελοντές Πόρτο Ράφτη οργανώνουν εκδήλωση με

τίτλο: Με διάβασες; Χαρισέ με!  την Παρασκευή  1η Μαρ-

τίου, ώρα 8μ.μ. Λογοτεχνική συνάντηση ανταλλαγής βι-

βλίων στο REMEZZO, Λιμάνι Πόρτο Ράφτη  

Καθαρίζουμε πινακίδες 
Το Σάββατο 9 Μαρτίου 10.30 Περίβολος Ναού  Αγίου Σπυ-

ρίδωνα:  Θα καθαρίσουν  πινακίδες που είναι παραποι-

ημένες από βαψίματα με σπρεύ  ή  έχουν επικολληθεί

διάφορα αυτοκόλλητα. Τον καθαρισμό αυτόν θα τον επε-

κτείνουν σταδιακά  σε όλη την περιοχή του Δήμου: Πόρτο

Ράφτη- Χαμολιά- Μερέντα-Μαρκόπουλο. 

Email portorafti.volunteers@gmail.com 

τηλ 2299400811  www.ethelontesportorafti.com

Ετσι σε μια πρώτη συνάν-

τηση των Δήμων, που ενδια-

φέρονται, με την ΕΥΔΑΠ,

συζητήθηκε η λύση της πα-

ραχώρησης των δικτύων

προς αυτήν με συμψηφισμό

των οφειλών τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, την

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, πολ-

λοί Δήμοι παρέλαβαν το

Σχέδιο Σύμβασης Παραχώ-

ρησης, προκειμένου να το

μελετήσουν και να αποφα-

σίσουν. Οι Δήμοι είναι:

Ελευσίνας, Μαραθώνα,

Μαρκοπούλου, Μεγαρέων,

Παιανίας – Γλυκών Νερών,

Σπάτων – Αρτέμιδος και

Φυλής.

Ενδελεχής μελέτη λέει

ο Δήμος Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ση-

μειώνει σχετικά, ότι το σχε-

τικό Σχέδιο Σύμβασης για

την παραχώρηση του Δημο-

τικού Δικτύου Ύδρευσης, θα

αποτελέσει αντικείμενο εν-

δελεχούς μελέτης και εξέ-

τασης από εξειδικευμένους

νομικούς της.  Μετά θα ακο-

λουθήσουν αντιπροτάσεις

από την πλευρά του Δήμου,

οι οποίες θα έχουν προ-

ηγουμένως συζητηθεί διε-

ξοδικά σε ειδική Δημοτική

Συνεδρίαση.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου δη-

λώνει: «Σε καμία περίπτωση,

δεν πρόκειται να λειτουργή-
σουμε υπό πίεση χρόνου,
ούτε φυσικά να προχωρή-
σουμε σε βιαστικές κινήσεις,
αφού πρώτιστο μέλημα για
εμάς, συνιστά η εξασφάλιση
του μέγιστου δυνατού οφέ-
λους  για τους συμπολίτες
μας, μέσα από την υπογραφή
της Σύμβασης.
Πρέπει ακόμη να τονιστεί,
πως εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης και ειδικότερα, εξαι-
τίας της μείωσης των κρατι-
κών επιχορηγήσεων της
τάξης του 60%, καθίσταται
σήμερα, εξαιρετικά δύσκολο
έως αδύνατο για τους Ο.Τ.Α.,
να φέρουν εις πέρας την λει-
τουργία και κυρίως, τη συντή-
ρηση και ουσιαστική
βελτίωση των υποδομών των
Δικτύων Ύδρευσης.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι,
αφού το Σχέδιο Σύμβασης

παραχώρησης των Δημοτι-
κών Δικτύων Ύδρευσης, συ-
ζητηθεί και ψηφιστεί από το
Δημοτικό Συμβούλιο, θα υπο-
γραφεί και από τις δύο πλευ-
ρές, με χρονικό ορίζοντα έως
και τον Δεκέμβριο του 2013.
Οπότε, έχουμε μπροστά μας
σημαντικό χρόνο, προκειμέ-
νου μέσω διαπραγματεύσεων
και διαβουλεύσεων, να εξα-
σφαλίσουμε το βέλτιστο δυ-
νατό αποτέλεσμα για τον
Δήμο μας και για τους συμπο-

λίτες μας!».

Τα Σπατα

«Καμία σύμβαση παραχώρη-

σης του δικτύου ύδρευσης

του Δήμου Σπάτων – Αρτέμι-

δος στην ΕΥΔΑΠ δεν υπε-

γράφη» δήλωσε ο Δήμαρχος

Σπάτων – Αρτέμιδος  ΧΡΗ-

ΣΤΟΣ Α. ΜΑΡΚΟΥ στη συνε-

δρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέ-

μιδος, που έγινε την Τρίτη

26/2, ενημερώνοντας το

σώμα για τη συνάντηση της

19/2 με την ΕΥΔΑΠ.

«Θα μελετήσουμε προσεκτικά

το κείμενο του σχεδίου, θα

αξιολογήσουμε το περιεχό-

μενο του, θα εκτιμήσουμε σε

πιο βαθμό εξυπηρετούνται τα

συμφέροντα του Δήμου και

των Δημοτών και στην συνέ-

χεια το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ-

ΛΙΟ θα πάρει τις σχετικές

αποφάσεις» τόνισε ο Δήμαρ-

χος βάζοντας τέλος στην φη-

μολογία περί «υπογραφής

συμφωνιών» ανάμεσα στον

Δήμο και την ΕΥΔΑΠ. 

Αννα Μπουζιάνη

Οι Δήμοι παραχωρούν τα δίκτυα

ύδρευσης στην ΕΥΔΑΠ

Σπασμένος αγωγός ύδρευσης στα
Σπάτα, την επομένη της καταστρο-
φικής βροχής Σπάτα. Ο πίδακας ξε-
περνούσε τα 20 μέτρα. Τη
φωτογραφία πήραμε από το 
www.spata-artemida.blogspot.gr

Στη μεταβίβαση του νερού στην ΕΥΔΑΠ, προχωρούν

πολλοί Δήμοι της Ανατ. Αττικής, προκειμένου να

ανακουφιστούν από τα υψηλά κονδύλια που χρω-

στάνε στην ΕΥΔΑΠ.

Οπως έχουμε γράψει κατά καιρούς, πολλοί Δήμοι που

διαχειρίζονται το νερό με δικά τους δίκτυα, χρωστάνε

πολλά εκατομμύρια ευρώ στην ΕΥΔΑΠ, η οποία προ

ετών ανέβασε στα ύψη τα τιμολόγια προς τους Δήμους.

Οι λόγοι είναι δύο: είτε γιατί χρησιμοποίησαν το

“ζεστό” χρήμα κάπου αλλού, ή είχαν μεγάλες απώ-

λειες από τα δίκτυά τους, έτσι ώστε να φουσκώνον-

ται οι λογαριασμοί εις βάρος του Δήμου. Βέβαια και

οι κοινόχρηστοι χώροι καταναλώνουν μεγάλες πο-

σότητες νερού.

Στο πλαίσιο της έμπρακτης και διαρ-

κούς κοινωνικής δραστηριοποίησής

του, ο Δήμος Μαρκοπούλου, προσκα-

λεί τους δημότες, το Σάββατο 16

Μαρτίου και ώρα 9 το πρωί έως τις 3

το μεσημέρι, στο Γήπεδο της

ΜΑΡΚΟ, όπου θα διατεθούν γεωργικά

και άλλα προϊόντα διατροφής, σε χα-

μηλή τιμή, απευθείας από τους παρα-

γωγούς!

Μία μεγάλη κατηγορία προϊόντα θα

διατίθενται χωρίς απαραίτητη προπα-

ραγγελία, αλλά με τήρηση σειράς

προτεραιότητας, κατά την προσέ-

λευση των ενδιαφερομένων, 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ!

Η Λαυρεωτική θα κρατήσει τα δίκτυα 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κ. Λεβαντής, ενοχλημένος ιδι-

αίτερα από τα “τετελεσμένα γεγονότα” που προσπάθησε

να παρουσιάσει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, δεν

πήγε στη συνάντηση και εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία

επεσήμαινε μεταξύ άλλων:

«Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει αποδείξει ότι επιδιώκει το διά-
λογο και τη συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και προσπαθεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, όπως αποδεικνύει και
πρόσφατος διακανονισμός εξόφλησης παλαιών οφειλών
προς την εταιρεία που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβού-
λιο στις 23.12.2012.
Δεν αποδεχόμαστε όμως, μια σύσκεψη να θεωρείται και να πα-

ρουσιάζεται σαν τετελεσμένο γεγονός και να ερμηνεύονται οι

απόψεις μας με εντελώς αυθαίρετο τρόπο, για αυτό και δεν θα

συμμετέχουμε στη σημερινή συνάντηση.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, έχει συγκεκριμένες απόψεις σχετικά με

τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, όπως και των δικτύων

αποχέτευσης που λειτουργούν από τις αρχές της δεκαετίας του

’90 στο Λαύριο και την Κερατέα, οι οποίες έχουν εκφραστεί και

από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και από εμένα, επανειλημ-

μένα, με βασικούς άξονες τη διατήρηση της ιδιοκτησίας και δια-

χείρισης των δικτύων  και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών

και την παροχή νερού στους πολίτες με το χαμηλότερο κόστος».
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Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. στους τομείς

Μεταποίησης – Τουρισμού –

Εμπορίου & Υπηρεσιών

H ΕΛΑΝΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής –

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, οργανώνει

ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του προ-

γράμματος:  Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τομείς  Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου &
Υπηρεσιών, τη Δευτέρα 4 Μαρτίου και ώρα 6.30 μ.μ. στην

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών (Φιλα-

δελφείας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές)

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχει-

ρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολι-

σμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις

τεχνολογίες πληροφορικής και η δημιουργία θέσεων απα-

σχόλησης, καθώς οι ενισχύσεις αφορούν και υπό σύ-

σταση επιχειρήσεις. 

Για πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: ΕΛΑΝΕΤ

Τηλ: 210 3620242 (εσωτ. 233 και 256)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚOΤΗΤΕΣ

του παραλιακού μετώπου

To “Δίκτυο Σαρωνικού”, οργανώνει,  τη Δευτέρα 11 Μαρ-

τίου, πλατιά συγκέντρωση των συλλογικοτήτων του πα-

ραλιακού μετώπου για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με

τις προτάσεις και τις δράσεις σχετικά με το Σαρωνικό για

το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μέχρι σήμερα σε πολλές περιοχές  Δραπετσώνα, Πειραιά,

Μοσχάτο, Γλυφάδα, Σαρωνίδα) έχουν γίνει συσκέψεις και

συναντήσεις συλλογικοτήτων, όπως έχουν ενημερώσει οι

υπεύθυνοι για τους αντίστοιχους δήμους.

Για να οργανώσουν καλλίτερα την ενημέρωση και την κι-

νητοποίηση των πολιτών θα συναντηθούν και θα συζητή-

σουν τους τρόπους προβολής των θέσεων και των

προτάσεων του Δικτύου (ημερίδες, έντυπο και ηλεκτρο-

νικό υλικό, συνέντευξη Τύπου, επισκέψεις σε χώρους

δουλειάς, σε σχολεία, νοσοκομεία κλπ, όπως και τους

τρόπους και τις μορφές οργάνωσης του αγώνα που θα

προτείνουν στη συγκέντρωση.

Η συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 7.30 μμ στο

κάμπινγκ της Βούλας (είσοδος 200 μέτρα από την αφε-

τηρία του Τραμ στη Βούλα προς τη Γλυφάδα)

«Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
για την έξοδο από την
κρίση, την οικονομία 
και την ανάπτυξη»

O ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Σαρωνικού καλεί σε ανοικτή συζή-

τηση  με ομιλητή τον βουλευτή του Γιώργο Σταθάκη,

την Δευτέρα, 4 Μαρτίου στις 7 μ.μ. στο Δημαρχείο

Σαρωνικού (Καλύβια),   με θέμα: «Η πρόταση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ για την έξοδο από την κρίση, την οικονομία
και την ανάπτυξη». syrizasaronikou@gmail.com

Φέτος που ο κόσμος για να ζεσταθεί

προσέφυγε στα τζάκια και τις ξυλό-

σομπες, παρατηρήθηκε να καταστρέ-

φονται κάδοι απορριμάτων των

Δήμων, που είναι πλαστικοί, γιατί πε-

τιούνται μέσα στάχτες με αναμμένα

κάρβουνα.

Να σημειώσουμε κατ’ αρχήν ότι αν

έχετε κήπο, η στάχτη είναι ένα από τα

καλύτερα λιπάσματα. Επομένως την

ανακατεύετε με χώμα και τη ρίχνετε

στον κήπο σας. Αν δεν έχετε κήπο, τα

υπολείμματα του τζακιού και της ξυ-

λόσομπας τα ρίχνετε σε σιδερένιο

κάδο και τα σβήνετε με φωτιά πριν τα

βάλετε σε σακούλα και τα πάτε στα

απορρίμματα. Ενας - ένας οι Δήμοι

βγάζουν σχετικές ανακοινώσεις. 

Πριν λίγο καιρό ο Δήμος Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης, τώρα ο Δήμος

Κρωπίας καλούν τους πολίτες να προ-

σέχουν. Συγκεκριμένα η Διεύθυνση

Περιβάλλοντος του Δήμου Κρωπίας

εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Το
τελευταίο διάστημα καταγράφονται
καταστροφές πλαστικών κάδων απορ-
ριμμάτων από φλεγόμενα κάρβουνα,
υπολείμματα τζακιών, που δημότες
που τα πετούν μέσα στους κάδους.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι που χρησι-
μοποιούν τζάκια για τη θέρμανσή τους
να ελέγχουν αν υπολείμματα κάρβου-
νου ή άλλων αντικειμένων από τα τζά-
κια  είναι φλεγόμενα και κυρίως να
φροντίζουν να τα σβήνουν με νερό και
να αφήνουν κάποιο χρόνο για την
πλήρη κατάσβεση της εσωτερικής
καύσης τους. Oι κάδοι είναι περιουσία
όλων μας και η καταστροφή τους
ζημιά για  όλους μας. 

Καταστροφή δημοτικών κάδων απορριμμάτων

από στάχτες και αναμμένα κάρβουνα

Ειδικό τέλος ταφής απορριμμάτων
Πληρώνω όσο πετάω!

Από την αρχή του 2014 θα κληθούν οι

Δήμοι - δηλαδή οι πολίτες - να κατα-

βάλλουν νέο τέλος για τα σκουπίδια.

Τα ήδη υψηλά σε πολλούς Δήμους δη-

μοτικά τέλη θα αυξηθούν ακόμη πε-

ρισσότερο, αφού μπαίνει ένα Ειδικό

τέλος ταφής για τα μη επεξεργα-

σμένα απόβλητα που οδηγούνται σε

χώρους υγειονομικής ταφής, το οποίο

θα πηγαίνει στο Πράσινο Ταμείο για

περιβαλλοντικά έργα. Αυτό ανακοί-

νωσε, σε ημερίδα της Περιφερειακής

Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδο-

νίας για την ανακύκλωση συσκευα-

σιών, η πρόεδρος του διοικητικού

συμβουλίου του Ελληνικού Οργανι-

σμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Κ. Λαζα-

ρίδου. 

Από το 2014, το τέλος θα προστίθεται

στο ποσό που καταβάλλεται ήδη σε

κάθε περιοχή για τη λειτουργία των

ΧΥΤΑ, αναλογικά με το ποσό που πλη-

ρώνει σήμερα.  Θα αυξάνεται δε κατά

5 ευρώ κάθε χρόνο.

Για παράδειγμα, στο Δήμο της Αθή-

νας, που σήμερα πληρώνει 45 ευρώ

για κάθε τόνο, το ποσό θα φτάσει τα

80 ευρώ για το 2014, τα 85 για το 2015

κτλ. Το ίδιο θα συμβεί σε κάθε Δήμο,

αναλογικά με το ποσό που πληρώνει

σήμερα.

Ευρωπαϊκό λάθος χαρακτήρισε το ει-

δικό τέλος ταφής ο ομότιμος καθηγη-

τής περιβαλλοντικής μηχανικής Θ.

Λέκκας, ο οποίος, κατά την ομιλία του

στην ημερίδα, επισήμανε ότι η ανακύ-

κλωση μπορεί να ενθαρρυνθεί με διά-

φορους τρόπους, εκτίμησε ότι δεν θα

πρέπει οι πολίτες να τιμωρούνται για

τα απορρίμματα που καταλήγουν

στους ΧΥΤΑ, ενώ σχολίασε και ότι τα

χρήματα που θα συγκεντρώνονται

είναι αμφίβολο ποιον σκοπό θα εξυ-

πηρετούν.

Σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, η Κ.

Λαζαρίδου επισήμανε ότι ο σχετικός

στόχος προβλέπει την ανάκτηση του

60% του συνόλου των αποβλήτων

στην Ελλάδα και την ανακύκλωση

απορριμμάτων σε ποσοστό από 55

έως 80%. Από την πλευρά του ο Θ.

Λέκκας ανέφερε ότι από τους μπλε

κάδους συλλέγεται το 60% των υλι-

κών συσκευασίας που διακινούνται με

τα αντίστοιχα προϊόντα στην Ελλάδα,

ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (40%) κα-

ταλήγει στους κάδους των απορριμ-

μάτων. 

Σχετικά με τα αποτελέσματα της δια-

δικασίας ανακύκλωσης, ο Ι. Ραζής από

την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης

Ανακύκλωσης γνωστοποίησε ότι το

2012 ανακυκλώθηκαν 240.000 τόνοι

υλικών, ενώ η Εταιρεία μέχρι στιγμής

καλύπτει το 82% του ελληνικού πλη-

θυσμού και 240 από τους 325 ΟΤΑ της

χώρας, με 28 Κέντρα Διαλογής Ανα-

κυκλώσιμων Υλικών. Ωστόσο, λόγω

κρίσης, τα έσοδα της εταιρείας μει-

ώθηκαν κατά 34% από το 2008 μέχρι

το 2012 καθώς μειώθηκε η κατανά-

λωση, ενώ αυξήθηκαν και τα περιστα-

τικά κλοπών ανακυκλώσιμων υλικών

από τους μπλε κάδους.
στοιχεία: b2green.gr

Ακόμη, συμβαίνει σε πολλούς Δήμους

τους κάδους της ανακύκλωσης να

τους αδειάζουν στα σκουπίδια, για τε-

χνικούς λόγους όπως επικαλούνται!!

Ετσι όμως απογοητεύεται ο πολίτης,

ο οποίος ευαισθητοποιημένος, στην

ανάγκη προστασίας του περιβάλλον-

τος,  μπαίνει ο ίδιος σε μια διαδικασία

συλλογής, καθαρισμού και πέταμα

στον κάδο ανακύκλωσης.

Πληρώνω όσο πετάω

Μας οδηγούν σιγά σιγά στο “σύνθημα”

“Πληρώνω Όσο Πετάω”.  Είναι το

πρόγραμμα Life - περιβάλλον, που έχει

ξεκινήσει από το 2009,  και συγχρημα-

τοδοτείται κατά 48,5% από την Ευρω-

παϊκή Ένωση. 

Κάθε νοικοκυριό θα πληρώνει αναλο-

γικά, όσα σκουπίδια πετάει, που θα

προκύπτει με στατιστικά στοιχεία,

βάσει των ατόμων που κατοικούν σ’

αυτό.  

Υλοποιείται από 4 ευρωπαϊκές χώρες

(Ελλάδα, Γερμανία, Εσθονία, Κύπρος)

και θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί

εδώ και ένα χρόνο. Αρα, έρχεται...
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Επαίτες οι βουλευτές

Οι βουλευτές σήμερα είναι επαίτες”! Το ακούσαμε κι

αυτό στα πρωινά παράθυρα από τον βουλευτή Για-

κουμάτο.

Ο βουλευτής με βασικό μισθό (αποζημίωση) 5.780

ευρώ και ο μισθωτός εργαζόμενος με 10ωρα και

12ωρα 570 ευρώ. Ο δάσκαλος που καλείται να πάει

να εργαστεί πληρώνοντας ενοίκια, φαγητό και οδοι-

πορικά!

Ισονομία και κατανομή συμμετοχής στην κρίση!

Λιμενικές περιπολίες τέλος...

To δραστικό περιορισμό των τακτικών περιπολιών των

πλωτών σκαφών του Λιμενικού προκειμένου να εξοικο-

νομούνται καύσιμα για έκτακτες περιπτώσεις ζητεί το

Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυ-

λακή, όπως καταγγέλλουν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι

των λιμενικών.

Κατά τα άλλα δεν έχουμε πτωχεύσει!

Ολα στο μπαμπά!!!
― Ειειειειε, Ολα στον μπαμπά!

― Μη, μη, μη, Κάτσε, κάτσε. Θα σου πάρω κάρτα μνήμης.

― Πόσα giga

― 16;

― Ολα στο μπαμπά!

― Θηκούλα καινούρια;

― Ολα στο μπαμπά

― Φορτιστή αυτοκινήτου!

― Τι να το κάνω κοπέλα μου;

― Ακουστικά και ηχεία για το smart phone

― Τώρα μιλάς σωστά!

― Και στο μπαμπά τσιμουδιά, έτσι;

― Στο μπαμπά, τάφος!

Δηλαδή τον εκβιασμό και τη διαπλοκή την προωθούμε

και στην τηλεόραση με τον πιο ξεδιάντροπο τρόπο! 

Γιατί να κατηγορηθεί, λοιπόν, αύριο ο έφορας, ο μηχα-

νικός, ο Αστυνομικός που θα εκβιάσει τον πολίτη; Αυτό

δεν τους διδάσκουμε;

Πού είναι αλήθεια το ΡαδιοΤηλεοπτικόΣυμβούλιο;

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Η  τελευταία   ρήξη στις ειρηνικές σχέσεις

της Αθήνας - Σπάρτης με την ιστορία του

Σφοδρία*,  είχε σαν συνέπεια,  την αναβίωση

μιάς  νέας  Αθηναϊκής Συμμαχίας. 

Από μια θραυσμένη επιγραφή που βρέθηκε

σε αρχαιολογική ανασκαφή, μαθαίνομε το

ακριβές ιδρυτικό κείμενο της συμμαχίας και

τους όρους αποδοχής που συνυπέγραψαν οι

σύμμαχοι.  Μάλιστα σε αυτή, κάπως έτσι  δι-

ευκρινίζεται  ότι «συνυπογράφουν για να
αφήσουν επιτέλους οι Σπαρτιάτες τις Ελλη-
νικές Πόλεις ήσυχες, να ζήσουν εν ειρήνη». 
Η προσχώρηση της Θήβας στο κλείσιμο της

συμμαχίας, προσέδωσε μεγαλύτερο κύρος

και ελπίδα στο εγχείρημα  αμοιβαίας υπο-

στήριξης. 

Η Θήβα απογοητευμένη με τα καμώματα της

Σπάρτης, είχε και αυτή αρχίσει να προχωρεί

στο δρόμο της στρατιωτικής αναδιοργάνω-

σης.  Η Θηβαϊκή γh κατά το ένα της τμήμα

οχυρώθηκε  με τάφρο και άλλα σχετικά ανα-

χωματικά αμυντικά έργα.  

Η ίδρυση όμως  του νέου στρατιωτικού σώ-

ματος εκ  300 οπλιτών του Ιερού Λόχου,  με

διοικητή τον Πελοπίδα αποτέλεσε  και το επι-

στέγασμα.  Εκπαιδευμένοι σκληροτράχηλοι

νέοι, κάτι σαν σημερινοί “ράμπο” εμάχοντο

κατά ζεύγη. Κατά ζεύγη, γιατί αυτή η τακτική

φιλικών δεσμών, ενδυνάμωνε τους κανόνες

της αλληλοϋποστήριξης στη διάρκεια της

μάχης. Σχετικά επ΄αυτού αναφέρεται και ο

Πλάτων στο “Συμπόσιό” του λέγοντας, ότι

αυτή η σχέση μπορεί να γίνει ισχυρότερη,

όταν έχει ενισχυθεί εκτός από φιλικές ψυχι-

κές σχέσεις και  συντρόφευση “ερωτικού επι-

πέδου”!  Εδώ  χωρίς πάλι να διασαφηνίζει τι

υπονοεί  με το τελευταίο.  Συμπληρωματικά

για τον “Ιερό Λόχο”, αναφέρεται ότι ιδρύθηκε

το 379-378  π.Χ. μετά την αποτίναξη του

ζυγού της Σπάρτης από τη Θήβα. Η ζωή και η

δράση του Ιερού Λόχου συνεχίστηκε πάν-

τοτε  νικηφόρα μέχρι το 338 π.Χ. όπου στη

μάχη της Χαιρώνειας ηττήθηκε από τον Μα-

κεδόνα Φίλιππο. 

Το δεύτερο ιδιαίτερο  προτέρημα  του Θη-

βαϊκού στρατού ήταν η χαρισματική ηγεσία

του.  Το ακαταμάχητο δίδυμο Πελοπίδας και

Επαμεινώνδας, γοήτευαν και μάγευαν τον

Θηβαϊκό λαό. Συμπαραστάτης τους στεκόταν

και ο Γοργίδας για τον οποίο πολύ λίγα γνω-

ρίζομε .  Από τη μια ήταν ο Πελοπίδας, ο ευ-

φυής ατρόμητος στρατηγός, από την άλλη ο

επιστήθιος  φίλος του, ο στρατηγός Επαμει-

νώνδας συνετός  αλλά εξ ίσου γενναίος και

αφοσιωμένος στα ιδανικά της Θήβας. Ο  Πε-

λοπίδας  εξαιρετικά τολμηρός και οικονομικά

ιδιαίτερα ευκατάστατος, ζούσε χωρίς αυτο-

προβολή, αλλά με ταπεινοφροσύνη,  κατα-

δεκτικότητα και μακριά από κάθε έπαρση. 

Ο Επαμεινώνδας είχε για καμάρι του τη φτώ-

χεια και τον φιλοσοφικό του στοχασμό παρ-

μένο από τον Σωκράτη και τους

Πυθαγορείους.  Και οι δύο, Πελοπίδας και

Επαμεινώνδας ήταν υπερήφανοι για την άρ-

ρηκτη φιλία τους και ο ένας έδινε τη ζωή του

χάριν του άλλου.  Ο Πελοπίδας ήταν ο καλύ-

τερος της Θήβας, αλλά ο  Επαμεινώνδας

εθεωρείτο ο καλύτερος όλων των Ελλήνων.

Όταν πέθανε ο Επαμεινώνδας κατέρρευσε

και το μεγαλείο της Θήβας, γράφει ο Παπαρ-

ρηγόπουλος.  

Ο Επαμεινώνδας σαν στρατιωτικός είχε ει-

σαγάγει την περίφημη  επιθετική τακτική της

“Λοξής Φάλαγγος”, την τεχνική της οποίας

από  πολλούς αιώνες μετά, ενστερνίστηκαν

μεγάλοι πολέμαρχοι στρατηγοί όπως ο Να-

πολέων Α΄ και  ο  της Πρωσίας  Φρειδερίκος

ο μέγας  και  άλλοι. Σχετικά όμως για  τη

“Λοξή Φάλαγγα” θα ασχοληθούμε εκτενέ-

στερα   σε επόμενο άρθρο.

Για οκτώ χρόνια η Θήβα μάχεται νικηφόρα

εναντίον της Σπάρτης.  Εγκαταλείπει τον

αμυντικό πόλεμο που προεβλέπετο  από τη

συμφωνία, καταπατά τις αρχές της συμμα-

χίας και προχωρεί σε κατακτητικό πρό-

γραμμα, προσπαθώντας να επεκτείνει και να

εγκαθιδρύσει τη δική της πια ηγεμονία, στη

Βοιωτία. Επιζητούσε  «υπέρ  πάντων Βοι-
ωτών αμύναι», πράγμα που προκαλεί την

δυσαρέσκεια των εταίρων.  

Η Σπάρτη περνά δύσκολες μέρες. Οι μάχες

του 378 και 377 π.Χ. την έχουν φτάσει στο

σημείο να χάνει το ηθικό της. 

Το 376 π.Χ., έρχεται και η ναυμαχία στη

Νάξο. 

Η Σπάρτη με δικό της νεότευκτο στόλο πο-

λιορκεί από  τη θάλασσα την Αθήνα.  Τα Αθη-

ναϊκά   πλοία  παρεμποδίζονται να φέρνουν

το  στάρι από τον Εύξεινο στην Αττική.  Η κα-

τάσταση αποκλεισμού συνεχίζεται για έξη

χρόνια. Ο Σπαρτιάτης ναύαρχος  Πόλλις με

60 πλοία  κυριαρχεί και ελέγχει τις θάλασ-

σες, που βρέχουν Αίγινα,  Κέα και Άνδρο.

Έχει ήδη εξαναγκάσει την Αθήνα σε κατά-

σταση λιμοκτονίας.

Η Αθήνα για να σπάσει τον αποκλεισμό  από

τον Πειραιά, στέλνει για αντιπερισπασμό 80

πολεμικά καράβια με τον Χαβρία  και πολιορ-

κεί τη  Νάξο,  συμμαχική της Σπάρτης. Η

Νάξος  ζητεί  βοήθεια από τη Σπάρτη.        

Ο Πόλλις  τότε, σπάζει την πολιορκία της

Αθήνας  και σπεύδει στη Νάξο.  Μεταξύ

Νάξου και Πάρου συγκρούεται με τον στόλο

του Χαβρία.  Ο Σπαρτιατικός στόλος καταβυ-

θίζεται. Διασώζονται και διαφεύγουν μόνο 11

πλοία και αυτά γιατί ο Χαβρίας  τώρα πρέπει

να περιμαζέψει τους επιζήσαντες, που είχαν

βυθισθεί τα πλοία τους, αλλά και τους νε-

κρούς του. Η  ιστορία των Αργινουσών και η

άδικη τιμωρία που επιβλήθηκε στους στρατη-

γούς, οι οποίοι   τότε είχαν ολιγωρήσει  στη

συλλογή των νεκρών είναι ακόμα σχετικά

πρόσφατη.  Έτσι εγκαταλείπει την καταδίωξη

του εχθρού. 

Αυτή η νίκη της Αθήνας, είχε μια ειδοποιό

διαφορά από τη νίκη στην Κνίδο. Στην Κνίδο

ο  Αθηναίος Κόνων, ηγούμενος  Περσικού

στόλου, είχε κατανικήσει τους Σπαρτιάτες.

Εδώ στη Νάξο ο Χαβρίας με καθαρώς Αθη-

ναϊκά πλοία, είχε καταφέρει τη δική του νίκη.  

Αλλά τώρα η Αθήνα ανησυχεί για τις φιλό-

δοξες  ηγεμονικές τάσεις της Θήβας. Άλλω-

στε οι συνεχείς πόλεμοι, παρά τα λάφυρα

που επέφεραν, το  εξ’ αυτών οικονομικό ισο-

στάθμισμα δεν ήταν  τόσο ικανοποιητικό και

μια περίοδος αμοιβαίας ειρήνευσης θα ήταν

σκόπιμη και επωφελής για όλες τις Ελληνι-

κές πόλεις.  

Αποφασίζεται λοιπόν, να προσέλθουν όλες

οι πόλεις με αντιπροσώπους σε ένα  εθνικό

συνέδριο στη Σπάρτη,  με σκοπό την πανελ-

λήνια ειρήνευση.  Εκεί ακούστηκαν πολλές

γνώμες και συναποφασίστηκε η κάθε πόλη

να υπογράψει,  όρκον υπόσχεσης για τον

εαυτό της ξεχωριστά. Η Θήβα αντέδρασε. Ο

Επαμεινώνδας  ήθελε να υπογράψει  εξ ονό-

ματος όλων των Βιωτών, προσβλέποντας

στον ηγεμονικό  ρόλο της Θήβας.  Αυτό από

τους συνέδρους  κρίθηκε  επικίνδυνο και δεν

έγινε αποδεκτό. Τότε η Θήβα δεν συμμετείχε

και απoχώρησε. Αυτό το συνέδριο Ειρήνης  ή

η Συνθήκη Ειρήνης του Καλία, από το όνομα

του Αθηναίου αντιπροσώπου,  είχε βραχύβια

διάρκεια. Τα δεινά για τις Ελληνικές πόλεις

ακόμα  δεν είχαν τελειώσει. Στο επόμενο

άρθρο η συνέχεια της εξιστόρησης των γε-

γονότων.    

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Σφοδρίας: ιδέ  σχετικό άρθρο της προηγούμενης εβδο-

μάδας 

Βοηθήματα

1) Διόδωρου Σικελιώτη: “Ιστορική Βιβλιοθήκη” τομ. ΙΒ’,

Εκδ. Γεωργιάδη

2) Ξενοφώντος: “Ελληνικά”, τομ 3  Εκδ. Κάκτος

3) Κ. ΠαπαρρηγόπουλουÚ “Ιστορία του Ελληνικού

Έθνους”, Εκδ . Λυμπέρη  

4 ) Πλουτάρχου: “Παράλληλοι Βίοι:  Πελοπίδας – Μαρ-

κέλλος”,  Εκδ. Ζήτρος.

Η Θήβα και ο Ιερός Λόχος
Η ναυμαχία της Νάξου και η συνθήκη του Καλλία   
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Τ
ά ‘χαμε χύμα, μας ήρθαν και τσουβαλάτα. Ο

αξιότιμος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας

επισκέφθηκε το ευρωπαϊκό προτεκτοράτο, γιά

να μας δηλώσει τι ακριβώς θα αγοράσει από εμάς. Μη

νομίσει η Γερμανιδάρα ότι θα παίζει μόνη της μπάλα

στην ξέφραγη αλάνα Ελλάς. Ωστόσο, παρά τις επιση-

μότητες της επισκέψεως Ολάντ και τις απερίφραστες

δηλώσεις του κατακτητή επί κατακτημένης χώρας, γε-

γονός αμείλικτο και αδυσώπητο γιά την γαλλική αξιο-

πρέπεια παραμένει ο γιά μία ακόμα φορά στα τελευταία

χρόνια περιπαθής ασπασμός των γερμανικών οπισθίων

από την εκάστοτε γαλλική ηγεσία. Τελευταίος Γάλλος

ηγέτης ο Φρανσουά Μιτεράν. Όλοι οι διάδοχοί του, μη-

δενός εξαιρουμένου, είναι περιπλανώμενοι επαίτες

clochards στις παρυφές του Τέταρτου Ράϊχ.

Φρανσουά Ολάντ. Ένας ακόμα θλιβερός, οσφυοκάμ-

πτης Νταλαντιέ προ της γερμανικής μπότας. Ειλικρινά,

αναλογιζόμενος σε ποιά καταγέλαστη αναξιοπρέπεια

έχει περιπέσει η χώρα των Ζαν Ζακ Ρουσσώ, Βικτόρ

Ουγκώ, Εμίλ Ζολά και Ζαν Πολ Σαρτρ, θα προτιμούσα

αν στον χρόνο πίσω μπορούσα να γυρίσω, να είχα επι-

λέξει να μάθω ισπανικά, ιταλικά, ή αραβικά. Θα μου

πείτε τώρα και με το δίκιο σας, μα καλά εδώ έχουμε κα-

τέλθει εμείς ως χώρα στα έσχατα σκαλοπάτια της ξε-

φτίλας κι εσένα σε μάρανε η γαλλική decadence
(κατάπτωση, παρακμή); Ναι, και πιστέψτε με ότι δεν

είναι ρομαντισμός. Στην παρούσα συγκυρία οι όποιες

βρετανικές διαμαρτυρίες και ενστάσεις oh dear δεν

πρόκειται να υψωθούν ως ανασχετικό εμπόδιο στο επε-

λαύνον γερμανικό πάντσερ. Ο ιστορικά καθορισμένος

ρόλος της Γαλλίας είναι να αποτελεί το αντίπαλο δέος

στον γερμανικό επεκτατισμό, απoστολή που δεν υπη-

ρετείται από φιγούρες vagabonds (κατεργαρέων) τύπου

Σαρκοζί και Ολάντ.

Πέρα από τις όποιες δικές μας αντιστάσεις –υποτονι-

κές επί του παρόντος- πρέπει άπαντες οι Ευρωπαίοι πο-

λίτες να συνειδητοποιήσουν ότι στην επέλαση της

παγκόσμιας δικτατορίας των τραπεζιτών, η Ελλάδα

είναι απλώς το πειραματικό πεδίο, το πειραματόζωο. Αν

δεν υπάρξουν τώρα πανευρωπαϊκές και συλλογικές αν-

τιδράσεις είναι νομοτελειακά αναπόφευκτη η Ελλαδο-

ποίηση και άλλων ευρωπαϊκών κρατών –της Γερμανίας

συμπεριλαμβανομένης- όπου άλλωστε έχουν ήδη ει-

σβάλλει οι μνημονιακές πολιτικές της αφαίμαξης των

λαϊκών στρωμάτων από τους υπερεθνικούς Δράκουλες.

Ο μόνος από τους αντιμνημονιακούς Έλληνες πολιτι-

κούς που έχει έμπρακτα κατανοήσει την αναγκαιότητα

κοινών πανευρωπαϊκών δράσεων κατά της τραπεζιτικής

αδηφαγίας είναι ο Αλέξης Τσίπρας και νοιώθω υποχρε-

ωμένος να το επισημάνω, παρά την κάθετη εναντίωσή

μου στα κεκραγμένα ανθελληναριά που βρίσκουν στέγη

και έκφραση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, ακόμα και μέσα στην ίδια τη

Γερμανία, υπάρχουν φωνές –ατομικές και συλλογικές-

που εναντιώνονται στο ελληνικό δράμα-πείραμα. Ο

λόγος που αυτές οι φωνές δεν φτάνουν ως τ’ αυτιά μας

είναι η κρισάρα των ελλαδικών Μ.Μ.Ε, των εκτελούν-

των τον ρόλο αποβλακωτηρίων. Με αυτούς τους μεμο-

νωμένους Ευρωπαίους πολίτες και τις συλλογικότητες,

όπως συνδικάτα κ.α. πρέπει να συμμαχήσουμε και να

συμπολεμήσουμε στο μέλλον. Όπως ακριβώς οι Ελλα-

δίτες τοποτηρητές Κουϊσλινγκ τσακίζουν και θα τσακί-

ζουν κάθε μεμονωμένη αντίδραση στην επαίσχυντη

δουλοφροσύνη τους, έτσι ακριβώς θα αποδειχθεί ανε-

παρκής και ατελέσφορη η όποια μεμονωμένη εθνική αν-

τίδραση, αν δεν συμπράξει σε ένα υπερεθνικό, πανευ-

ρωπαϊκό μέτωπο αγώνα κατά των τραπεζιτών και των

ντόπιων τσιρακίων τους.

A toi la France σε σένα Γαλλία et a vous les Francais και

σε σας Γάλλοι, μιά απλή υπενθύμιση: Το καλό κρασάκι

σας που πίνετε κι εξάγετε, Έλληνες Μυκηναίοι σας έμα-

θαν την καλλιέργεια της αμπέλου και την οινοποίηση.

Ο Πυθέας ίδρυσε την Μασσαλία σας. Στους αρχαίους

Έλληνες φιλοσόφους στηρίχθηκε ο Διαφωτισμός σας.

Μετρήσατε ποτέ σε πόσες πανεπιστημιακές σας έδρες

διδάσκουν Έλληνες; Μετρήσατε ποτέ πόσες ελληνικές

λέξεις γαλλοποιήσατε γιά να μπορείτε να εκφραστείτε

στα πεδία των Επιστημών και των Τεχνών; Αναλογιστή-

κατε ποτέ τα κενά που θα εμφάνιζε το Λούβρο και τ’

άλλα μουσεία σας έτσι κι έλειπαν οι ελληνικές, κλεμ-

μένες αρχαιότητες; Θέλετε να σας υπενθυμίσω πως

ακριβώς ζούσαν ο Αστερίξ κι ο Οβελίξ όταν χτίζαμε τον

Παρθενώνα;

Qu’ est que c’ est cette caricature de president Francais
que vous avez accrediter a Hellas? Ποιός είναι αυτή η

γελοιογραφία Γάλλου προέδρου που διαπιστεύσατε

στην Ελλάδα; να μας πει ότι θα μας αγοράσει το νερό

και θα μας νοικιάσει γαλλικές φρεγάτες (να τις κάνουμε

τι άραγε;). Αυτός, ή μάλλον αυτό, κάθεται στην καρέ-

κλα του Σαρλ Ντε Γκωλ και του Φρανσουά Μιτεράν;

Μη συγχέετε την υποδοχή που του επεφύλαξε η προ-

δοτική κυβερνητική μας εξουσία, με τα αισθήματα του

ελληνικού λαού για την επίσκεψή του εδώ. Αυτά εκ-

φράστηκαν με την αναφώνηση του Γάλλου λοχαγού

Καμπρόν στη μάχη του Βατερλώ, όταν οι Πρώσσοι του

Μπλύχερ είχαν παγιδεύσει τον γαλλικό στρατό: merde
(σκ…).

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

A vous Monsieur le President de la Republique Francaise
la parole de Cambronne …“merde”

Σε σας Κύριε Πρόεδρε της Γαλλικής Δημοκρατίας
η κουβέντα του Καμπρόν ...«σκ...»

Το παλιό Αεροδρόμιο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΔΕΝ μπορεί να γίνει “τσιμέντο” και

“μπέβερλι Χιλ” πολυτελών επαύλεων

για εμίρηδες. Τους εμποδίζει ο κυρωτι-

κός Νόμος της Σύμβασης για το νέο

Αερολιμένα “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Τί λέει ο Νόμος 2338/1995 (ΦΕΚ Α

202/14.9.1995); Στο άρθρο ένατο, στη σελ.

407 (σελίες ΦΕΚ 6055) λέει ρητά: «...ο αε-

ρολιμένας του Ελληνικού  παύει να λει-

τουργεί και ο χώρος που καταλαμβάνει

προορίζεται κυρίως για τη δημιουργία

μητροπολιτικής ζώνης πρασίνου».

Και ο κυρωτικός νόμος δεν μπορεί ν’

αλλάξει ή να τροποποιηθεί γιατί αφορά

διεθνή Σύμβαση.

Κι ακόμα σε ρεπορτάζ της δημοσιογράφου

Χαράς τζαναβάρα που δημοσιεύθηκε στην

“εφημερίδα των ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ” αποκαλύπτει

πρόσφατη απόφαση του Τριμελούς Συμ-

βουλίου του ΣτΕ της 15ης Φεβρουαρίου που

«ζητά να εφαρμοστεί η απόφαση 1938/2010

του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ με την οποία “δεν

έχει επέλθει η κατάργηση του αερολιμένα

Ελληνικού”, γνωμοδοτώντας ότι αυτό δεν

επιβάλελται παό τη σύμβαση ανάμεσα στο

Δημόσιο και τις εταιρείες που έχουν ανα-

λάβει τη διαχείριση του “Ε. Βενιζέλος”

(νόμος 2338/1995). Δηλώνει πάντως ότι θα

συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόιθεση

και θα επανέλθει για να διαπιστώσει τη συμ-

μόρφωση των υπηρεσιών στις 13 Απριλίου.

Από το 2010 το ακυρωτικό δικαστήριο είχε

χαρακτηρίσει «μη νόμιμη και ακυρωτέα»
την υπουργική απόφαση του Φεβρουαρίου

του 2008, “διότι είχε εκδοθεί υπό την

εσφαλμένηα ντίληψη ότι η κατάργηση (εν-

νοείται του αεροδρομίου Ελληνικού) είχε

ήδη επέλθει εκ του νόμου 2338/1995 ή πάν-

τως επεβάλλετο εξ’ αυτού».

Το άρθρο που δημοσιεύουμε σε φωτοτυπία

και το είχαμε αναφέρει ρητά σε ρεπορτάζ

της ΕΒΔΟΜΗΣ από τη δεκαετία του 19901,

λέει “παύει να λειτουργεί”· δεν λέει “κα-

ταργείται”. Και πώς να καταργηθεί όταν οι

δύο αεροδιάδρομοί του, συνολικού μήκους

7 χιλιομέτρων και πλάτους 100 μέτρων και

τα θεμέλιά τους, φτάνουν σε βάθος 7 μέ-

τρων! Πώς να ξηλωθούν· είναι τρέλα! 

Μπορεί να κρατηθούν για άλλη χρήση - αυ-

τοκινητιστικοί αγώνες κλπ. και ως εφεδρι-

κοί για σκοπούς άμυνας και εκτάκτων

αναγκών.

Είναι εγκληματικά παράλογοι και παράνο-

μοι όσοι σχεδιάζουν να ξεπουλήσουν το αε-

ροδρόμιο.

Η δε φράση “κυρίως για τη δημιουργία μη-

τροπολιτικής ζώνης πρασίνου” εκτός του εν-

νοιολογικού της περιεχομένου που σημαίνει

“κατά το μεγαλύτερο μέρος” δηλαδή άνω του

50% είχε κριθεί από τον τότε πρωθυπουργό

Κ. Σημίτη, με δήλωσή του στο 70%.

Δράττομαι της ευκαιρίας για να πω για μια

ακόμη φορά ότι οι αγώνες δεν γίνονται

μόνο με πανό και 50 - 100 ανθρώπους.

Οι αγώνες πρέπει να έχουν έρρισμα δι-

καίου, πρωτίστως. Να διεξάγονται δε με

επιμονή, υπομονή και κυρίως  μ ε θ ο δ ι -

κ ό τ η τ α !

Κ. Βενετσάνος

Το ΣτΕ και ο ΝΟΜΟΣ “φρένο” στα σχέδια για το Αεροδρόμιο στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ
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Ειδήσεις για όλουςεπιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ας μην ταλαιπωρούμε άλλο άσκοπα τα ελληνικά δικαστή-

ρια. Όποιος κατείχε πολιτική θέση μεταξυ 1985 και σήμερα,

ας μπει μόνος του στον Κορυδαλλό. 

4 Μαγκάλι. Το 2013. Στην Ευρώπη. Για να ζεσταθούν 5 νέοι.

Οι 2 νεκροί. Πείτε μας ξανά πόσα χρειάζονται οι τράπεζες για

να "εξυγιανθούν"..

4 ρε μην τους βαζετε φυλακη, δωστε τους 300ευρω/μηνα. χει-

ροτερο ειναι.

4 Αποκλείεται να βρήκαν άλογο, μέσα σε κεφτεδάκι. ΔΕ ΧΩ-

ΡΑΕΙ!

Η νέα τροποποίηση του

Ν.4039/2012 που αφορά τα

δεσποζόμενα και αδέσποτα

ζώα συντροφιάς έχει προ-

καλέσει αντιδράσεις και

ανησυχία σε όλα τα φιλο-

ζωικά σωματεία, αλλά και

σε κάθε πολίτη που έχει

σκύλο. 

Ο συγκεκριμένος νόμος που

εφαρμόζεται σήμερα θεω-

ρείται από την πλειοψηφία

των φιλοζωικών σωματείων

ότι κινείται στην σωστή κα-

τεύθυνση αν και χρήζει βελ-

τιώσεων σε διάφορα σημεία

όπως στο ζήτημα της ηλε-

κτρονικής σήμανσης και για

τα κυνηγόσκυλα και οι πε-

ριορισμοί που πρέπει να τε-

θούν στο ανεξέλεγκτο

ζευγάρωμα και στις παρά-

νομες αγοραπωλησίες. 

Ο ορισμός όμως του “επιθε-

τικού ζώου” έτσι όπως έχει

δοθεί, φαίνεται ότι θα προ-

καλέσει μια “βιομηχανία ευ-

θανασιών”...

Το Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης έχει καταλήξει

στον εξής ορισμο: Επιθετικό

ζώο είναι αυτό «που εκδη-
λώνει επιτυχή επίθεση ή
ανεπιτυχή προσπάθεια επί-

θεσης ή απειλητική στάση
και συμπεριφορά προς τον
άνθρωπο ή τα άλλα ζώα».

Τα ζώα που θα θεωρούνται

«επικίνδυνα» βάσει του πα-

ραπάνω ορισμού, θα υπο-

βάλλονται σε ευθανασία...

Συγνώμη, αλλά αν το γρίλι-

σμα είναι απειλητική στάση

και συμπεριφορά, τότε θα

πρέπει να θανατωθούν όλα

τα σκυλιά;;!

Φαντάζεστε τι έχει να γίνει,

με κάθε έναν περίεργο, που

θα καταγγέλει ένα ζώο ως

επικίνδυνο γιατί αγρίεψε σε

ένα άλλο ζώο; 

Κάπως πρέπει να καταλά-

βουμε ότι οι νόμοι που δημι-

ουργούμε εμείς για την

“εύρυθμη λειτουργία” της κοι-

νωνίας μας, δεν καταργούν

τους νόμους της φύσης...

Κινδυνεύουν με ευθανασία

ΤΖΑΚ ΑΝΤΡΑΚΑ
O 15χρονος που “έβαλε γυαλιά” στους επιστήμονες!

Η επιστημονική κοινότητα και οι πάσχοντες από καρκίνο

ευγνωμονούν τον, μόλις 15 ετών, Τζακ Αντράκα (Jack An-

draka) για την ανακάλυψή του!

Ο Αντράκα βρήκε έναν νέο τρόπο για να διαγνώσκεται έγ-

καιρα η θανατηφόρος αρρώστια, ειδικά σε δύσκολες με-

ταστάσεις όπως στο πάγκρεας.

Ο έφηβος Τζακ Αντράκα, κέρδισε μια υποτροφία 50.000 €

για την εφαρμογή. Πρόκειται για ένα νέο επαναστατικό

τεστ, που χρησιμοποιώντας νανοτεχνολογία, καταφέρνει

με νανοσωλήνες από άνθρακα να εντοπίζει τα καρκινικά

κύτταρα άμεσα και οικονομικά (μόλις 3€). Kι όλα αυτά “σκα-

λίζοντας” στο ιντερνετ και συλλέγοντας πληροφορίες. 

Η πρόωρη διάγνωση της ανίατης αρρώστιας είναι πρω-
ταρχικής σημασίας και σώζει ζωές. 

Η μεθοδολογία του Τζακ, όπως αναφέρουν οι επιστήμο-

νες είναι: "168 φορές γρηγορότερη από τις υπάρχουσες,
26.000 φορές οικονομικότερη και 400 φορές πιο ακριβής"!

Κι αυτά αγρίεψαν, θεωρούνται “επιθετικά ζώα”; 

Διανύουμε μια εποχή που η καταμέτρηση γίνεται όλο και περισσότερο μόδα. Κα-

ταμέτρηση θερμίδων, σφυγμών, αθλητικής επίδοσης, likes των φωτο-

γραφιών και πολλά άλλα. Γενικά υπάρχει η τάση να αξιολογούμε τον

εαυτό μας βάσει αριθμητικών μετρήσεων. Αυτό είναι και καλό και

κακό. Κακό γιατί μπαίνουμε στη νοοτροπία του ανταγωνισμού,

καλό γιατί μερικές φορές βοηθάει στην επίτευξη των στόχων

μας. 

Μια νέα τεχνολογία έρχεται να κατακτήσει την αγορά

βοηθώντας μας να ελέγχουμε και να καταμετρούμε τι

τρώμε με το “έξυπνο” πιρούνι.

Ένα πιρούνι το οποίο μετράει μπουκιές, χρόνο 

μασήματος και διάρκεια γεύματος και όταν 

ξεπερνάμε τα δέοντα, δονείται!

Ονομάζεται HAPIfork και είναι γεμάτο με 

αισθητήρες. Οι αισθητήρες μετράνε τις

φορές που  φέρνουμε το πηρούνι στο στόμα

ανά λεπτό, τα διαλείμματα μεταξύ των μπουκιών και πόση ώρα μας παίρνει να τε-

λειώσουμε το φαγητό. 

Το ηλεκτρονικό πηρούνι συνοδεύεται με λογισμικό, που σας επιτρέπει να μετα-

φέρετε, να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε τα δεδομένα του στην οθόνη του

υπολογιστή ή του smart phone σας, με το ανάλογο application βέβαια...

Το εν λόγω πιρούνι που λέγεται ότι θα βοηθάει ιδιαίτερα αυτούς που κάνουν δί-

αιτα, προβλέπεται να κυκλοφορήσει στην αγορά μέσα στον χρόνο και θα πωλεί-

ται περίπου 100 ευρώ. Τώρα αν θέλετε να συμπληρώσετε σερβίτσιο με τέτοια

πιρούνια μάλλον θα σας έρθει λίγο ακριβά...

Μετρώντας τις ..μπουκιές σου!
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Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος Σαρωνικού, οι διαχειριστές

της εξουσίας, προκειμένου να νομιμοποιήσουν όλες τις αυ-

θαιρεσίες, όπως σημειώνουν, του ξενοδοχειακού συγκρο-

τήματος Grand Resort Lagonissi, αυξάνουν τους

συντελεστές δόμησης μέσα στον αιγιαλό.

Γράφει συγκεκριμένα ο Δήμος Σαρωνικού:

Η φωτογραφική διάταξη με την οποία αυξάνονται όλοι οι

συντελεστές δόμησης που ισχύουν μέχρι σήμερα προκει-

μένου να καλυφθούν οι υπερβάσεις και οι παρανομίες που

έχουν γίνει στην ξενοδοχειακή μονάδα «Grand Resort Lag-

onissi», όπως είχε συμβεί πρόσφατα και σε προηγούμενο

νομοσχέδιο της κυβέρνησης, διάταξη που τότε αποσύρθηκε

μετά από δική μας άμεση αντίδραση και παρέμβαση, επα-

νέρχεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αν-

ταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με

τίτλο «Διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος για τις στρα-

τηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» που

κατατέθηκε πριν από μια εβδομάδα περίπου για διαβού-

λευση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της

Βουλής, στο Άρθρο 31 με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων

του ν. 2160/1993 (Α’ 118) ως προς τους συντελεστές δό-

μησης».  

Ο Δήμος Σαρωνικού αμέσως μόλις έλαβε γνώση της παρα-

πάνω διάταξης, έκανε παρέμβαση σε όλους τους αρμόδι-

ους Υπουργούς, Υφυπουργούς, τους βουλευτές Περιφέ-

ρειας Αττικής, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ, τον

Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του ΤΕΕ και τους προ-

έδρους των πολιτικών κομμάτων. 

Στην εξαιρετικά επείγουσα επιστολή που απέστειλε, ο

δήμος χαρακτήρισε την εν λόγω διάταξη σκανδαλώδη,

καθώς προβλέπει ότι αυξάνονται όλοι οι συντελεστές δό-

μησης που ισχύουν μέχρι σήμερα προκειμένου να καλυ-

φθούν οι υπερβάσεις και οι παρανομίες που έχουν γίνει στη

ξενοδοχειακή μονάδα «Grand Resort Lagonisi» και εξέ-

φρασε την αντίθεσή του στη φωτογραφική και ευνοϊκή για

το συγκεκριμένο χώρο «Τουρισμού και Αναψυχής Λαγονη-

σίου» διάταξη. Συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει τις ακό-

λουθες αυξήσεις:

――――――――――――――――――――――――――

Συντελεστής Δόμησης Συντελεστής Δόμησης

(που ισχύει) (με το νέο σχέδιο νόμου)
――――――――――――――――――――――――――――――――
Ξενοδοχείο – κατοικίες 0,10 0,13

Συνεδριακός χώρος 0,015 0,02

Επί της συνολικής έκτασης 0,30 0,40
――――――――――――――――――――――――――――――――

Παράλληλα, ο Δήμος Σαρωνικού εκφράζει την έντονη ανη-

συχία του, καθώς με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για

να δοθεί συντελεστής δόμησης στις παραλίες, κάτι που δεν

υπήρχε μέχρι σήμερα, αλλοιώνοντας το φυσικό περιβάλ-

λον. 

Το σοβαρότερο θέμα όμως είναι ότι με το παραπάνω άρθρο

δίνεται συντελεστής δόμησης και στην παραλιακή έκταση

των 85 στρεμμάτων που βρίσκεται ανατολικά του εν λόγω

ξενοδοχείου. Η συγκεκριμένη έκταση, η οποία προστα-

τεύεται με τη ΖΟΕ Λαυρεωτικής, είχε παραχωρηθεί το 2003

στο Grand Resort Lagonissi από τον τότε υπουργό Ανάπτυ-

ξης Άκη Τσοχατζόπουλο και ο δήμος όλα αυτά τα χρόνια

έχει δώσει μεγάλο αγώνα μαζί με τους πολίτες για να πα-

ραμείνει ελεύθερη η παραλία αυτή. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο δήμος κλείνοντας την

επιστολή, καλεί την κυβέρνηση, τα κόμματα αλλά και όλους

τους εμπλεκόμενους φορείς να μην εγκρίνουν και να αντι-

ταχθούν στη συγκεκριμένη διάταξη.

Ο Δήμος Σαρωνικού απευθύνει για ακόμα μια φορά κάλε-

σμα σε όλους τους πολίτες να σταθούν και πάλι στο

πλευρό του στον αγώνα που δίνει όλα αυτά τα χρόνια προ-

κειμένου να παραμείνουν οι παραλίες ελεύθερες και προ-

σβάσιμες από όλους και να μην τσιμεντοποιηθούν προς

όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων.

Και η θάλασσα τσιμέντο
Φωτογραφική σκανδαλώδης διάταξη για το

«Grand Resort Lagonissi»

Ισόβια κάθειρξη
στο Δήμαρχο, τον Γεν.

Γραμματέα και τον  Ταμία

του Δήμου Θεσσαλονίκης

Σε ισόβια κάθειρξη για υπεξαίρεση στο ταμείο του

Δήμου Θεσσαλονίκης, καταδικάστηκε από το δικα-

στήριο ο πρώην δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπου-

λος. Ο Β. Παπαγεωργόπουλος είχε κριθεί ένοχος από

το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, για την υπό-

θεση υπεξαίρεσης στον δήμο και τώρα κρίθηκε ένο-

χος για άμεση συνέργεια κατ’ εξακολούθηση δια

παραλείψεως. 

Ένοχος κρίθηκε και ο πρώην γενικός γραμματέας του

δήμου -και στενός συνεργάτης του Β. Παπαγεωργό-

πουλου- Μιχάλης Λεμούσιας, για ηθική αυτουργία σε

υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση. 

Ενοχο έκρινε και τον Παναγιώτη Σαξώνη, ταμία του

δήμου και βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση,

καθώς και δύο διευθυντές της ταμειακής υπηρεσίας.

Το ποσό της υπεξαίρεσης προσδιορίστηκε σε 17,9

εκατομμύρια ευρώ, όσα, δηλαδή, ανέλαβε ο πρώην

ταμίας, Παναγιώτης Σαξώνης.

Αντίθετα, αθώοι κρίθηκαν οι πρώην αντιδήμαρχοι Οι-

κονομικών, Θόδωρος Αθανάσαρος, Μιχάλης Ζορπίδης

και Αναστάσιος Γερογιάννης, αλλά και οι υπόλοιποι

υπάλληλοι του δήμου που κατηγορήθηκαν.

Συγκέντρωση – ημερίδα ενημέρω-

σης, αλλά και διαμαρτυρίας διορ-

γανώνει η Κίνηση Σύμπραξης

Αγροτικών και Αμπελουργικών Συ-

νεταιρισμών και Συλλόγων την Κυ-

ριακή 3 Μαρτίου στις 11 π.μ. στο

Δημαρχείο Κορωπίου (Βασ.

Κων/νου 47), με τα ακόλουθα θέ-

ματα:

1. Να μη φορολογηθεί η αγροτική

γη (εκτός σχεδίου).

2. Να εξομοιωθούν οι αντικειμενι-

κές αξίες των αγροτεμαχίων και

να διαμορφωθούν σύμφωνα με

ό,τι ισχύει και στις υπόλοιπες

αγροτικές περιοχές της Ελλά-

δας.

3. Να μειωθεί ο φόρος της προστι-

θέμενης αξίας στα αγροεφόδια.

4. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κα-

τανάλωσης στα αγροτικά καύ-

σιμα, καθώς και στα αγροτικά τι-

μολόγια της ΔΕΗ.

5. Να υπάρξει ισότιμη ένταξη της

Αττικής σε όλα τα αναπτυξιακά

– επιδοτούμενα προγράμματα

όπως συμμετέχουν οι υπόλοι-

πες περιφέρειες της χώρας. 

Στην κίνηση που αποτελείται μέχρι

σήμερα από περισσότερους από

25 συνεταιρισμούς και συλλόγους

της Αττικής (Ανατολικής και Δυτι-

κής), με ψηφίσματά τους έχουν

συμπαρασταθεί σχεδόν όλα τα δη-

μοτικά συμβούλια της Αττικής.

Σας καλούμε με την παρουσία σας

στην παραπάνω συγκέντρωση

προκειμένου να συνδιαμορφώ-

σουμε τις θέσεις, αλλά και τα επό-

μενα μας βήματα ώστε να

μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε

τα προβλήματα που δημιουργεί

για τους αγρότες – ιδιοκτήτες το

νέο φορολογικό νομοσχέδιο. 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κορωπίου

Αγροτικός Σύλλογος Κορωπίου

Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Καλυβίων

Αγροτικός Συνεταιρισμός Μαραθώνα

Αγροτικός Σύλλογος Μαραθώνα «Σωτήρας»

Αναγκαστικός αγροκτηνοτροφικός Συνεταιρι-

σμός Μαραθώνα

Αναγκαστικός Συνεταιρισμός ή Συνιδιοκτησία

Μαρκοπούλου «Μαρκό»

Αγροτικός Συνεταιρισμός Μαρκοπούλου

Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Σπάτων

Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Σπάτων  Αρτέμιδας

Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Παιανίας

Αγροτικός Συνεταιρισμός Παιανίας 

Συνιδιοκτησία Παιανίας

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κερατέας

Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπάτων

Γεωργικός Πιστωτικός Συν/σμός Νέας Μάκρης

Σύλλογος Φίλων Κάμπου Παιανίας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Κυριακή 3 Μαρτίου 11 π.μ. στο Κορωπί
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Τις καταστροφές που έφερε η νεροποντή

της Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου, συζή-

τησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο των Σπά-

των - Αρτέμιδος την Τρίτη 26/2 προ

ημερησίας.

Οι καταστροφές είναι βιβλικές στην κυ-

ριολεξία, αφού έπεσαν γεφύρια, δρόμοι,

σπίτια και γενικότερα υποδομές του

Δήμου, που θα χρειαστούν εκατομμύρια

για να ξαναγίνουν.

O Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου,

αφού περιέγραψε τις μεγάλες καταστρο-

φές που έγιναν στην πόλη, πρότεινε να

γίνουν μηνύσεις προς κάθε αρμόδιο που

ευθύνεται για την καταστροφή και να

διεκδικήσουν αποζημιώσεις. 

Στην παρέμβασή του ο δήμαρχος τόνισε

ιδιαίτερα στην αρχή της παρέμβασής του:

«Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις
της περασμένης Παρασκευής 22-2-2013
δημιούργησαν τεράστιες ζημιές στις υπο-
δομές του Δήμου (γεφύρια, οδοί και

αγροτικοί οδοί), στις αντίστοιχες υποδο-
μές του νομαρχιακού δικτύου, στις ιδιο-
κτησίες κατοίκων της περιοχής, μα
κυρίως προκλήθηκαν εκτεταμένες κατα-
στροφές στις αγροτικές καλλιέργειες και
στις υποδομές των γεωργικών εκμεταλ-

λεύσεων κυρίως στην περιοχή, κατά
μήκος του ρέματος Ραφήνας σε βάθος 1
km ένθεν  και ένθεν της κοίτης του. 
Παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις
και ενέργειες του Δήμου, τις διαμαρτυ-
ρίες και τα υπομνήματα που έχουν κατά

καιρούς υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ, στην
ΕΥΔΑΠ και σε άλλους αρμόδιους φορείς,
το πρόβλημα της συνολικής οριοθέτησης
του ρέματος Ραφήνας, της διευθέτησης
του, και των έργων προστασίας των πα-
ραρεμάτιων περιοχών δεν προχώρησε με
ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών. 
Προτείνω στο Δ.Σ. να ληφθεί απόφαση
από το σώμα να κινηθούν άμεσα οι διαδι-
κασίες υποβολής μηνύσεων κατά των
υπευθύνων της αμέλειας, που προκάλεσε
την καταστροφή και ταυτόχρονα της

διεκδίκησης αποζημιώσεων αποκατάστα-
σης των ζημιών που οι υπεύθυνοι προκά-
λεσαν με τις παραλείψεις τους. 
Η παρούσα απόφαση να παραπεμφθεί
στην οικονομική επιτροπή για τον ορισμό
νομικής υποστήριξης των διεκδικήσεων
μας».

Η πρόταση να γίνουν μηνύσεις για αμέ-

λεια και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις

ψηφίστηκε ομόφωνα και έλαβε τον

αριθμό 46/2013.

Βιβλική καταστροφή, έφερε η βροχή, στα Σπάτα 
Μηνύσεις για αμέλεια ζητάει ο Δήμος

Ε άν... λέμε εάν, είχε κατασκευαστεί το ΚΕΛ... τότε πριν 10 περίπου χρόνια...
εάν δηλαδή δεν το είχαν σταματήσει... οι κάτοικοι και ο τότε Δήμαρχος Γ.

Κασίμης.... ξέρετε τι θα είχαμε σήμερα; 
Ένα κατεστραμένο ΚΕΛ και έναν αγωγό που θα έριχνε τα πάντα στη Θάλασσα!!!
και συνεχίζουν κάποιοι να το θέλουν ακόμα. Πόσο ακόμα;;;;;

www.spata-artemida.blogspot.gr

www.spata-artemida.blogspot.gr
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Γιόγκα στη Βάρη Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και σώμα 

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.

Πληροφορίες 6944 885181 & 6982 645545

Εξασφαλίζει απόλυτη εφαρμογή

στη στοματική κοιλότητα,  με διάρκεια 

7 ημερών και αφαιρείτε με εξαιρετική

ευκολία από τον ενδιαφερόμενο.

Σωκράτους 48 Αθήνα, Τηλ. 210 5236.920 / 210 5234.145 

Χρ. Κατσούπας, Σπ. Τσουκαλά. e-mail: tsoukala41@yahoo.gr

Τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ήταν μια διαφορετική ημέρα

για το 1ο Γυμνάσιο Βούλας! Πενήντα Γάλλοι μαθητές

μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους από το Γυμνάσιο

Notre Dame της Macon επισκέφθηκαν το 1ο Γυμνάσιο

Βούλας και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά

τους Έλληνες μαθητές με τους οποίους ως τότε επικοι-

νωνούσαν ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο του πολιτιστικού

προγράμματος «Macon-Βούλα: σαν δυο σταγόνες νερό». 
Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, που

είχε μετατραπεί σε ένα φιλόξενο χώρο, συναντήθηκαν

Έλληνες και Γάλλοι μαθητές, συνομίλησαν για θέματα

που τους ενδιαφέρουν, έπαιξαν και να αντάλλαξαν δώρα.

Μαθητές  και των δύο σχολείων παρουσίασαν εργασίες

τους σχετικά με τη γειτονιά τους, την καθημερινότητά

τους, τα ενδιαφέροντά τους, το σχολείο τους. Έλληνες

μαθητές χόρεψαν συρτάκι και προσκάλεσαν του Γάλλους

να χορέψουν μαζί τους, ενώ πρόσφεραν στους φιλοξε-

νούμενους παραδοσιακές ελληνικές λιχουδιές. 

Στόχος της όλης δράσης, που διοργάνωσε η υπεύθυνη

του πολιτιστικού προγράμματος καθηγήτρια γαλλικών

Ελένη Μποκώρου, ήταν η βελτίωση του προφορικού και

γραπτού γαλλικού λόγου των μαθητών του 1ου Γυμνα-

σίου Βούλας καθώς και η διεύρυνση των γνώσεών τους

για τον γαλλικό πολιτισμό. 

Γάλλοι μαθητές στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας

«Macon-Βούλα: σαν δυο σταγόνες νερό»

Συνεπήρε η Ελένη Γλύκατζη

Αρβελέρ  στη Βούλα

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης υποδέχτηκε στην Αίθουσα «Ιωνία» στη

Βούλα, την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ, σε μία κατά-

μεστη αίθουσα, τόσο που δεν κατάφερε να τους χω-

ρέσει όλους. Ασφυκτικά γεμάτη με τις 100 καρέκλες

που πρόσθεσαν, με πολλούς όρθιους και μαθητές που

κάθισαν στο πάτωμα, πολλοί έφευγαν γιατί δεν άντε-

χαν να μείνουν σε τόσο

γεμάτη αίθουσα!

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβε-

λέρ, συνεπήρε τους ακρο-

ατές, με τον αυθορμητισμό

της και την απλότητά της.

Με τη γνωστή ευφράδεια

και την ευαισθησία της, με

ζωηρό λόγο που διανθιζό-

ταν από χιουμοριστικές περιγραφές γεγονότων της κα-

θημερινής ζωής, με κύριο θέμα της “η Γυναίκα στην

ελληνική ιστορία”.

Δεν επέτρεψε να μιλήσουν γι’ αυτήν, στους διοργανω-

τές που θέλησαν να κάνουν την παρουσίαση.

Η Ελένη Αρβελέρ, υποσχέθηκε να ανταποκριθεί και σε

μελλοντική πρόσκληση του ΟΑΠΠΑ και του Συλλόγου

Γυναικών “Απολλωνία”, που  ήταν οι κύριο διοργανω-

τές της παρούσας εκδήλωσης.

Με θέμα τον προϋπολογισμό συνεδρίασε

η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 3Β, την

Τετάρτη 27/2. Καίει η κάθε καθυστέρηση

ψήφισης του προϋπολογισμού, κάτι που

επεσήμανε ο δήμαρχος Σπ. Πανάς, αιτών-

τας από τους συμβούλους να αναλογι-

σθούν την καθυστέρηση του Δήμου σε όλη

του τη δραστηριότητα, αφού προϋπολογι-

σμός σημαίνει χρήμα.

Επί πολλοίς τους απασχόλησε κονδύλι που

είχε μπει στον προϋπολογισμό ποσού 2

εκατομμυρίων €, το οποίο εθεωρήθη αμφι-

βόλου είσπραξης και αφορά προσκύρωση

τμήματος της οδού Ανέμων στο Καβούρι.

Η λωρίδα υπάγεται στο οικόπεδο της

οικογένειας Λάτση, η οποία ζητάει να

το πληρώσει. Διαφωνίες υπήρξαν από

όλες τις πλευρές, αν θα μπορέσει να

εισπραχθεί μέσα στο 2013 για να μπει

στον προϋπολογισμό, αλλά και ενστά-

σεις αν και κατά πόσον πρέπει να

δοθεί στον ιδιώτη ή να γίνει κοινόχρη-

στο, αν και στην περίπτωση αυτή θα

χρειαστεί τροποποίηση ρυμοτομικού.

Ετσι μετά και τις εξηγήσεις του νομι-

κού συμβούλου Γ. Ρήγα, αφαιρέθηκε

το ποσό της προσκύρωσης από τον

προϋπολογισμό.

Αλλο ένα θέμα που προβλημάτισε την Οι-

κονομική Επιτροπή ήταν η πλατεία Πηγα-

δακίων ή τα οικόπεδα που προορίζονται

για πλατεία.

Ο Δ. Δαβάκης πρότεινε για τα Πηγαδάκια,

προκειμένου να βρεθεί ταχεία λύση στο

πρόβλημα να εκμεταλλευθούν το ν.

4067/2012 προκειμένου να αποζημιωθούν

οι ιδιοκτήτες - με την αντικειμενική αξία -

και όχι με αυτά που ζητάνε και να γίνει επι-

τέλους πλατεία, πράγμα που έγινε δεκτό.

"Να βγάλουμε έναν προϋπολογισμό για

το καλό του Δήμου. Να κάνουμε όλοι

υποχωρήσεις”, ζήτησε ο Ντ. Καραγιώρ-

γος, ενώ ο Γ. Σκουμπούρης στοιχήθηκε

υπέρ της προσκύρωσης της λωρίδας,

προκειμένου να εισπραχθούν τα 2 εκα-

τομ. €.  Ο Π. Καπετανέας που παρίστατο

χωρίς δικαίωμα ψήφου, υποστήριξε να

γίνει η προσκύρωση με την προϋπόθεση

ότι τα χρήματα θα πάνε σε κάποιο με-

γάλο έργο στο Δήμο.

Τελικά η συνεδρίαση δεν ολοκληρώ-

θηκε και επαναλαμβάνεται σήμερα που

κλείνουμε το φύλλο (1/3). 

Στο μεταξύ, η προγραμματισμένη συνε-

δρίαση της 28/2 ημέρα Πέμπτη στα 3Β δεν

πραγματοποιήθηκε προφανώς λόγω έλλει-

ψης απαρτίας. Και έχει λογική γιατί άλλαξε

την ημέρα ο πρόεδρος και αυτό φέρνει

αναστάτωση στα εργασιακά των συμβού-

λων. Θα δοθεί νέα ημερομηνία.

Χωρίς προϋπολογισμό παραμένει 
ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Για τις Καντίνες

Καβουρίου και τα χρέη 

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο

για τις Καντίνες του Καβουρίου, που

είναι σε εκκρεμότητα ένα μεγάλο

χρέος προς το Δήμο και απαιτήσεις

από την επιχείρηση που οδηγούν στα

δικαστήρια.

Πρόκειται, όπως άλλωστε σημει-

ώναμε, για τις τρεις καντίνες στο Με-

γάλο Καβούρι, που διαχειρίζεται η

εταιρεία Μουστάκας και όχι για όλες

τις καντίνες της περιοχής Καβουρίου. 

Κάνουμε αυτή την επισήμανση, γιατί

κάποιοι αναρωτήθηκαν αν αφορά

όλες τις καντίνες.



14 ΣΕΛΙΔΑ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ

Γράφει μεταξύ άλλων:

Δια  της  παρούσης  επιθυμώ  να  απευθυνθώ

σε  εσάς  προσωπικά  προκειμένου  να  γνω-

στοποιήσω  άλλη  μία  περίπτωση  που

αφορά  τον  τρόπο  λειτουργίας  του  Κρά-

τους  μας  το  οποίο,  υποδουλωμένο  σε  μία

απερίγραπτη   γραφειοκρατική  λογική, κα-

ταπνίγει  κάθε  προσπάθεια  που  κάνει  και  η

τοπική  μας  κοινωνία  με  τη  δημοτική  της

αρχή  σε  μία  θετική  κατεύθυνση  για  την

αντιμετώπιση  των  αρνητικών  επιπτώσεων

της  οικονομικής  κρίσης  και  της  εν  γένει

δύσκολης  συγκυρίας  που  διέρχεται  η

Χώρα  μας.

[...]

Σημειώνει ότι ξεκίνησαν τα φετινά μαθήματα

(2012-2013)  με  εθελοντές  καλλιτέχνες  εν

αναμονή  της  έγκρισης από  το  ΥΠ.ΕΣ (ΠΥΣ

33/2006 ) των  απαιτούμενων συμβάσεων

έργου  που  είχαν  ζητήσει  έγκαιρα  για  τους

εκπαιδευτές  και το λοιπό καλλιτεχνικό προ-

σωπικό.

Μετά από πολλές καθυστερήσεις από την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Υπουργείο

Εσωτερικών, το Υπουργείο Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης (από τον Αννα στον Καϊάφα δη-

λαδή), έφτασε η πολυπόθητη βεβαίωση στις

11/1/13 με αρ. πρωτ. οικ. 2/2505/Δ.Π.Γ.Κ.,

αλλά και πάλι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδι-

κασία, αφού  - όπως σημειώνει - εκκρεμούν

οι  υπογραφές  έγκρισης από τους Υπουρ-

γούς Οικονομικών και   Διοικητικής Μεταρ-

ρύθμισης, ώστε να επιστρέψει ξανά στο

Υπουργείο Εσωτερικών  και, όσο παράλογο

και αν ακούγεται,  να διαβιβασθεί  εκ  νέου

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να λάβει

την τελική υπογραφή  έγκρισης!.

Όπως αντιλαμβάνεστε, και  παρ΄ ότι   από το

αναφερόμενο περιληπτικό ιστορικό λείπουν

αναφορές για άπειρα τηλεφωνήματα και συ-

ναντήσεις στον δημόσιο λαβύρινθο, βρισκό-

μαστε ήδη στο έτος 2013, χωρίς να έχει

εκδοθεί η έγκριση που αφορά τον προγραμ-

ματισμό προσλήψεων του έτους 2012.

Ο παραλογισμός σε  όλη  αυτήν  την  υπό-

θεση είναι ότι ακόμα και αν λάβουμε υπόψη

τις οδηγίες της Τρόικας περί μείωσης των

δαπανών και περιορισμό των προσλήψεων

στο δημόσιο, το οποίο  ήδη  έχει  συμβεί, το

συγκεκριμένο είδος σύμβασης δεν συμβάλ-

λει με κανέναν τρόπο στη διόγκωση του δη-

μόσιου τομέα, ούτε  επιβαρύνει  τον κρατικό

προϋπολογισμό αφού αφορά σε εκτέλεση

έργου από εξωτερικούς συνεργάτες και σε

παροχή Υπηρεσιών  για την οποία θα κατα-

βάλλονται δίδακτρα από τους ωφελούμε-

νους, που θα καλύπτουν πλήρως τις αμοιβές

αυτών των συνεργατών. 

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να εξηγήσουμε

γιατί προχωρήσαμε στην έναρξη των προ-

γραμμάτων με καλλιτέχνες που εδώ και τέσ-

σερις μήνες προσφέρουν εθελοντικά και

αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους.

Έπειτα από χρόνια προσπάθειας, κατορθώ-

σαμε να δημιουργήσουμε στην μικρή μας το-

πική κοινωνία έναν μεγάλο αριθμό

επιτυχημένων πολιτιστικών προγραμμάτων

με τη συμμετοχή περίπου 1500 παιδιών προ-
σχολικής και σχολικής ηλικίας  αλλά  και
ενηλίκων (για να μην μιλήσουμε για τα αντί-

στοιχα αθλητικά προγράμματα, τα οποία

αυτή τη στιγμή μετράνε πάνω από 4000

ενεργά μέλη). Δυστυχώς και παρ’ ότι όλα

αυτά τα χρόνια λειτουργήσαμε με συνέπεια

και υπευθυνότητα απέναντι τόσο στους συμ-

μετέχοντες στα προγράμματα όσο και στο

απασχολούμενο προσωπικό και τους συνερ-

γάτες μας, βρισκόμαστε σήμερα στη δύ-

σκολη θέση να μην μπορούμε να σταθούμε

με την ίδια φερεγγυότητα γιατί είναι δυστυ-

χώς πέρα από τις δυνάμεις μας να κάμψουμε

και  να  ξεπεράσουμε  τις δυσλειτουργίες και

τους παραλογισμούς του κρατικού μηχανι-

σμού.

[...] Αποφάσισαν προκειμένου να εγκριθούν

τα προγράμματα και να μην υπάρχουν εγγε-

γραμμένα παιδιά, αν περίμεναν την έγκριση

για να εγγράψουν να συνεχίσουν να παρέ-

χουν τις υπηρεσίες τους σε συνεννόηση με

τους εθελοντές.

[...]

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Το  τέρας  της  γραφειοκρατίας  και  η  αδια-

φορία  του  Κρατικού  σας  μηχανισμού  λει-

τούργησε  άψογα  και  στην  προκειμένη

περίπτωση.

[...]

Έτσι και με μεγάλη μας λύπη, η  Κεντρική  Δι-

οίκηση  του  Ελληνικού  Κράτους  με  δική

της  καθαρά  ευθύνη  μας  φέρνει  στη  δυ-

σάρεστη  θέση  να  ανακοινώσουμε στους

συμμετέχοντες ότι αναστέλλεται η λειτουρ-
γία όλων των πολιτιστικών προγραμμάτων
της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. έως ότου υπάρξουν συγ-

κεκριμένες απαντήσεις και να είμαστε σε

θέση να προκηρύξουμε τις απαιτούμενες θέ-

σεις για το αναγκαίο καλλιτεχνικό προσω-

πικό που θα απασχοληθεί σε αυτά.

Πολιτιστικά προγράμματα τέλος

στο Δήμο Παλλήνης;
Ο Δήμαρχος διαμαρτύρεται με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο Δήμαρχος Παλλή-

νης  Αθανάσιος Ζούτσος προς τον Πρωθυπουργό Αν-

τώνη Σαμαρά κοινοποιώντας την στην ηγεσία του

Υπουργείου Εσωτερικών,  Διοικητικής Μεταρρύθμισης,

Ηλ. Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθώς και στα αρ-

μόδια Θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ)  με αφορμή την απαράδεκτη και αναίτια

κωλυσιεργία λήψης αποφάσεων για την λειτουργία των

πολιτιστικών προγραμμάτων του Δήμου, που θέτουν σε

κίνδυνο την συνέχιση της λειτουργίας τους.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης στην επιστολή του  καταγγέλλει

την αναλγησία του κρατικού μηχανισμού καθώς και τον

παραλογισμό της γραφειοκρατίας, παθογένειες που οδη-

γούν  στην διάλυση των Κοινωνικών Δομών.

Ευθύνεται ο δήμαρχος

Διαφορετική άποψη εκφράζει ο δημοτικός σύμ-

βουλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Νεκτάριος

Καλαντζής ρίχνοντας ευθύνες στο Δήμαρχο. 

Γράφει μεταξύ άλλων:

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του δήμου

Παλλήνης, η απόφαση του δημάρχου να αναστείλει τη

λειτουργία όλων των πολιτι-

στικών προγραμμάτων της

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. λόγω της

αδυναμίας έγκρισης των συμ-

βάσεων έργου των διδασκόν-

των και του λοιπού

καλλιτεχνικού προσωπικού,

που αφορά τον προγραμματι-

σμό προσλήψεων για το έτος

2012. 

[...]

Δυστυχώς, για ακόμη μία

φορά, ο δήμαρχος Παλλήνης επικαλέστηκε την Τρόϊκα

και την οικονομική κρίση και δεν μίλησε για την ουσία

του θέματος, χωρίς να μπορεί να δώσει πειστικές απαν-

τήσεις σε γονείς-μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η ενημέ-

ρωση που έγινε δεν ήταν εποικοδομητική, αλλά κυρίως

η Δημοτική Αρχή φάνηκε πρόχειρη ως προς τη διαχεί-

ριση του θέματος, αφού δεν είχε να εμφανίσει ένα

εναλλακτικό σχέδιο, ένα Plan B,  που θα μπορούσε να

βγάλει από το αδιέξοδο γονείς και μαθητές.

Η δομή που είχε δημιουργηθεί στα πολιτιστικά προ-

γράμματα, κυρίως στην Δ.Ε. Παλλήνης που ήταν και δω-

ρεάν, όλα αυτά τα χρόνια, εμφανίζεται ότι θα

καταρρεύσει εν μία νυκτί, λόγω της ανεπάρκειας της

σημερινής δημοτικής αρχής. Χίλια πεντακόσια παιδιά

προσχολικής και σχολικής ηλικίας, αλλά και ενήλικες

που παρήγαγαν τέχνη όλα τα προηγούμενα χρόνια στο

δήμο μας, είτε στον τομέα της μουσικής, είτε του

χορού, είτε του θεάτρου, είτε των εικαστικών κ.α. θα

αναγκαστούν να σταματήσουν την δραστηριότητα που

εξασκούσαν, ή ακόμη θα υποχρεωθούν να εγγραφούν

σε ιδιωτικά προγράμματα, με μεγαλύτερο κόστος για

αυτούς και τους γονείς τους, μέσα σε αυτή τη δύσκολη

οικονομικά περίοδο.

Επιβεβλημένη είναι η σύγκληση έκτακτου δημοτικού

συμβουλίου, προκειμένου το Σώμα να λάβει απόφαση

για το τι μέλλει γενέσθαι για τη συνέχιση ή μη των πο-

λιτιστικών προγραμμάτων στο δήμο μας και να αντι-

δράσει άμεσα και σύσσωμα, με σκοπό τη συνέχιση των

προγραμμάτων, που έχουν πολλαπλά κοινωνικά οφέλη

για την περιοχή μας. Η ατολμία και η χαλαρή αντίδραση

της δημοτικής αρχή δείχνει ότι ή το έχει πάρει απόφαση

ότι η κατάληξη είναι μη αναστρέψιμη ή σημαίνει ότι δε

την ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η συνέχιση των πολιτιστικών

προγραμμάτων στο δήμο, όπως αυτή λειτουργούσε επί

χρόνια και είχε απτά καλλιτεχνικά αποτελέσματα. 

Η διεκδικητικότητα ή μη μιας Δημοτικής αρχής, αποτε-

λεί κομμάτι της ευρύτερης Διοίκησης και Διαχείρισης

ενός σύγχρονου δήμου, στοιχείο που απουσιάζει εντό-

νως από τη σημερινή διοίκηση του δήμου Παλλήνης,

μέσω της απραξίας και της μη βούλησης σύγκρουσης

υπέρ συμφερόντων του δήμου και του κοινωνικού συ-

νόλου, όπως είναι η αναγκαία κοινωνικά, συνέχιση της

λειτουργίας των πολιτιστικών προγραμμάτων στο δήμο

μας.

Κε Δήμαρχε πριν από τον

Σαμαρά υπάρχουν διάφο-

ρες υπηρεσίες και Υπουρ-

γεία. Έχεις έστω και έναν

αριθμό πρωτοκόλλου εγ-

γράφου προς αυτούς;;;

ρωτάει ο Αρης Βίτσιος.

..... Και κάτι ακόμη!!! Γιατί

στο πρόσφατο δημοτικό

συμβούλιο δεν ενημέρω-

σες κανέναν;  Είχες κα-

νένα λόγο η απλά ...., σου

διέφυγε !!!!

...Περιμένω την επόμενη

κίνηση σου!!!! Να πάμε

όλοι μαζί στο Μέγαρο

Μαξίμου !!

Τελος ...., Φαντάζομαι να

μη βγάλεις και ανακοί-

νωση - δελτίο τύπου ότι

μετά την επιστολή σου

στο Σαμαρά δόθηκε

λύση!!!

Θα μας πάρουν με τις πέ- τρες και έχει πολλές!!!!

πηγή: pallinipress

Δήμαρχε, θα μας πάρουν με τις πέτρες!
φωνάζει ο Αρης Βίτσιος
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O TAΣΟΣ
Κατασκευές 3ης Γενιάς

Τιμές χονδρικής

Σε εγκάρδιο και εορταστικό κλίμα, πραγ-

ματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση

κοπής της βασιλόπιτας του Ομίλου «Νέοι

Ορίζοντες Φιλίας» στην αίθουσα «Ιωνία»

συνοδευόμενη από αναφορά στη δράση

του Ομίλου, και βραβεύσεις  ανθρώπων

που προσφέρουν ανιδιοτελώς στην κοινω-

νία, στο συνάνθρωπο, στον πολιτισμό και

στον εθελοντισμό γενικότερα. 

Ο Ομιλος πέραν του εθελοντισμού έχει και

δράσεις σε πολλούς άλλους τομείς, όπως

του φυσικού περιβάλλοντος, με δράσεις

αναδάσωσης, δεντροφύτευσης, καθαρι-

σμούς παράκτιων περιοχών αλλά και πολι-

τικής και περιβαλλοντικής προστασίας, με

τη συμβολή της αντίστοιχης Ομάδας. 

Παράλληλα το μουσικό σύνολο «The Am-

berlink Ensemble» ερμήνευσε κλασικά κομ-

μάτια μουσικής δωματίου.

Προβλήματα και στη Βάρη έφεραν οι βροχές

Η οδός Αιγαίου έγινε για άλλη μια φορά χείμαρρος κόβοντας τον οικισμό στα δύο. Από τις

πλημμύριες του 1993, περιμένουν οι κάτοικοι να διευθετηθεί το ρέμα για να μην πνίγον-

ται. Βέβαια με τη διευθέτηση θα πρέπει να ...φύγουν κάποια σπίτια που βρίσκονται πάνω

στο ρέμα, αλλά..

Η Δημοτική Αρχή βρέθηκε από την πρώτη ώρα εκεί προσπαθώντας να ξεμπαζώσει το

δρόμο και να τοποθετήσει απαγορευτικά για να μην σκοτωθεί κάποιος ανυποψίαστος.

Βασιλόπιτα, Βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις

από τον Ομιλο Νέοι Ορίζοντες Φιλίας

Ανάμεσα σ’ αυτούς που βραβεύθηκαν είναι
και ο ιερέας  Χρήστος Αντωνίου, που λαμ-
βάνει την τιμητική πλακέτα από το δήμαρχο
Σπ. Πανά. Δίπλα του ο πρόεδρος του Ομί-
λου Γιώργος Δρίτσας.

Επαγγελματίες
Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
κοντά σας και στη γειτονιά σας



16 ΣΕΛΙΔΑ - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ

Ένα σύντομο Ιστορικό

Το 2009 ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησε το

πρόγραμμα των Οικιακών Φωτοβολταϊκών

στην Ελλάδα. Μέσα από πολλές δυσκολίες

στην αρχή (λόγω γραφειοκρατίας) η υψηλή

τιμή επιδότησης ήταν αυτή που κίνησε το

ενδιαφέρον πολλών υποψήφιων επενδυτών

– ιδιωτών για την εγκατάσταση ενός συστή-

ματος ισχύος έως 10kwp στη στέγη/ταράτσα

της ιδιόκτητης κατοικίας τους. Το 2010 με

την ψήφιση του νόμο 3851 και την εξάλειψη

μεγάλου ποσοστού της γραφειοκρατίας στο

τομέα των Φωτοβολταϊκών, οδήγησε στην

έκρηξη της ζήτησης για την εγκατάσταση οι-

κιακών Φωτοβολταϊκών (κοντά στα 100MW

έως το τέλος του 2012)

Οι τιμές επιδότησης ήταν ιδιαίτερα υψηλές

(0,55 και 0,495)  με ταυτόχρονα υψηλό κό-

στος προμήθειας και εγκατάστασης (κυμαι-

νόταν από 30.000 €– 45.000€)

Η δραστική μείωση του κόστους των φω-

τοβολταϊκών (ολοκληρωμένο σύστημα

από 20.000€) σε συνδυασμό με την με-

γάλη ηλιοφάνεια (άρα και υψηλή παρα-

γωγή) που υπάρχει στη χώρα μας,

οδήγησε στον επανασχεδιασμό του προ-

γράμματος σε νέες μειωμένες τιμές, ακο-

λουθώντας την πολιτική άλλων χωρών

όπως την Ισπανία και την Ιταλία.

Η νέα κατάσταση

Με τη νέα εγγυημένη τιμή να ανέρχεται

στα 0,24 ευρώ (0,238€/kwh)  από 0,495

ευρώ προηγουμένως, σίγουρα αποσβέ-

σεις – «εξπρές» που ίσχυαν μέχρι πρότι-

νος και δεν ξεπερνούσαν τα 3 χρόνια

παύουν να ισχύουν, ωστόσο, και με τα νέα

δεδομένα το ετήσιο κέρδος που μπορεί να

έχει κάποιος παραμένει ελκυστικό.

Και αυτό  (όπως προαναφέραμε) διότι

εκτός από τη μείωση των εγγυημένων

τιμών πώλησης του ρεύματος, έχουμε πα-

ράλληλα και δραματική μείωση του κό-

στους που αφορά τον εξοπλισμό και την

εγκατάσταση των οικιακών συστημάτων,

κάτι το οποίο καθιστά ιδιαίτερα προσιτή

μια τέτοια επένδυση και συνεπάγεται

απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου σε

μόλις 4 - 5 χρόνια.

Για να δώσουμε μία τάξη μεγέθους, αυτή

τη στιγμή η μέση τιμή για ένα οικιακό φω-

τοβολταϊκό έχει πέσει στα 20.000 ευρώ.

Πρόκειται για μείωση μεγαλύτερη του

50% συγκριτικά με το κόστος μόλις δύο

χρόνια πριν. 

Έτσι, όταν για παράδειγμα,   η εγγυημένη

τιμή ήταν στα 0,55 ευρώ/kWh το κόστος

εγκατάστασης άγγιζε τα 40.000 ευρώ ενώ

ακόμη κι όταν έγινε η μείωση στα 0,495

ευρώ/kWh, το κόστος των οικιακών εγκα-

ταστάσεων ανερχόταν στις  30.000 ευρώ

περίπου.

Το παράδειγμα

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα σύστημα

10 kW το οποίο θα παράγει, με μία μέση

ηλιοφάνεια, 15.000 kWh  το χρόνο, το συ-

νολικό ετήσιο έσοδο πλέον ανέρχεται πε-

ρίπου στα 3.600 ευρώ.

Οπότε, έχοντας επενδύσει αρχικά ένα

ποσό 18.000 – 20.000 ευρώ, η απόσβεση

γίνεται σε κάτι λιγότερο από 6 χρόνια. Το

πρόγραμμα όμως και η εγγυημένη τιμή

ισχύουν για 25 χρόνια κάτι το οποίο ση-

μαίνει ότι τα υπόλοιπα 19 χρόνια θα

έχουμε καθαρά κέρδη που ξεπερνούν τις

68.000 ευρώ (Ας μην ξεχνάμε πως το

έσοδο από το Οικιακό Φωτοβολταϊκό είναι

Αφορολόγητο).

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν

πρέπει να ξεχνάμε είναι πως σε αντίθεση με

τα πάρκα η αδειοδότηση και εγκατάσταση

ενός οικιακού Φωτοβολταϊκού είναι πολύ

απλή και ολοκληρώνετε εντός 1 μήνα!

Μετάβαση από το Μοντέλο της Επένδυ-

σης σε αυτό της Εξοικονόμησης Ενέρ-

γειας

Η αύξηση της τιμής πώλησης της kwh από

την ΔΕΗ, οδηγεί πλέον το σύστημα σε μία

ισορροπία. Αυτή η ισορροπία είναι γνωστή

ως pv parity. Δηλαδή εξίσωση της τιμής

αγοράς της Kwh (από την ΔΕΗ) με αυτή

της πώλησης (από τον παραγωγό του οι-

κιακού Φωτοβολταϊκού). Άλλωστε η ίδια η

νομοθεσία οδηγεί το 2021 σε κατοικίες

μηδενικών ενεργειακών καταναλώσεων.

Δηλαδή κατοικιών που ετησίως θα επι-

στρέφουν στο δίκτυο την ενέργεια που

καταναλώνουν.

Τα οικιακά Φωτοβολταϊκά πλέον αποτε-

λούν την μεγαλύτερη ευκαιρία για την

μείωση των λειτουργικών εξόδων μιας κα-

τοικίας έως και 4.000€. Μέχρι και το 2014

η τιμή αγοράς της kwh από την ΔΕΗ θα

παραμένει (σύμφωνα με τα σημερινά δε-

δομένα) μικρότερη από αυτή που πουλάει

ο παραγωγός του οικιακού Φωτοβολταϊ-

κού. Έτσι εκτός από την εξάλειψη του λο-

γαριασμού της ΔΕΗ ταυτόχρονα

εισπράττετε και ένα σημαντικό έσοδο.

Έσοδο το οποίο είναι Αφορολόγητο. 

Δεn θα πρέπει να παραβλέπουμε και το

ευρωπαϊκό παράδειγμα με χαρακτηριστι-

κότερη περίπτωση τη Γερμανία, όπου με

χαμηλότερη εγγυημένη τιμή από την ελ-

ληνική (0,185 ευρώ/kWh) και πολύ χαμη-

λότερα επίπεδα ηλιοφάνειας (και άρα

μικρότερες αποδόσεις) τα οικιακά φωτο-

βολταϊκά συνεχίζουν να αναπτύσσονται

με ταχείς ρυθμούς.

Δραματική 
αύξηση των
εκτρώσεων

"Καταρρέει" η ελληνική οικογένεια και συντελείται

μια "σιωπηλή" γενοκτονία μετά από στοιχεία που

δείχνουν δραματική μείωση των γεννήσεων και

ανησυχητική αύξηση των εκτρώσεων.

Η ανεργία και ο μισθός των 500 ευρώ δεν αφήνουν

περιθώρια στους νέους να αποκτήσουν παιδια.

Πολλά ζευγάρια επιλέγουν να μείνουν με ένα

παιδί, αποφεύγοντας να αποκτήσουν δεύτερο,

διότι τα οικονομικά είναι πολύ "στενά" και φο-

βούνται, δικαίως,  πως δεν θα μπορέσουν να αν-

ταπεξέλθουν στις ανάγκες τους.

Έτσι η διακοπή κύησης  είναι δυστυχώς μονόδρο-

μος.  

Άτυπη πρωτιά για την Ελλάδα δίνουν οι ειδικοί εκ-

φράζοντας ταυτόχρονα τον φοβο τους για τις δια-

στάσεις που παίρνει το φαινόμενο.

Πτώση εώς και 25% παρουσιάζουν και οι προ-

σπάθειες για έξωσωματική  γονιμοποίηση. Το κό-

στος της διαδικασίας πλέον απαγορευτικό, κρατική

μέριμνα ανύπαρκτη.

Και όλα αυτά, τη στιγμή που το δημογραφικό πρό-

βλημα της Ελλάδας διογκώνεται και οι γεννήσεις

πια ξεπερνούν κατά το ελάχιστο τους θανάτους.

Απο την άλλη μία στις τέσσερεις έκτρωσεις γίνον-

ται από έφηβες εγκύους!    

Η πρόωρη σεξουαλικη δραστηριότητα σε κορίτσια

ηλικίας 13 - 18 ετών σε συνδυασμό με την εγκλη-

ματική άγνοια λόγω έλλειψης σωστής ενημέρω-

σης, κατάφεραν να είναι ξανά η Ελλάδα

πρωταθλήτρια Ευρώπης και στις παιδικές εκτρώ-

σεις!

Ελάχιστες απο τις εγκυμονούσες έφηβες γνωρί-

ζουν τη μητρότητα στην τρυφερή ηλικία, ενώ οι πε-

ρισσότερες προχωρούν σε διακοπή κύησης κρυφά

από  τους γονείς τους.

Τέλος ως γνωστόν το καλύτερο "δώρο" ήρθε απο

το οικονομικό επιτελείο της χώρας, όπου τα παι-

διά ως "είδος πολυτελείας" αποτελούν τεκμήριο

και φορολογούνται.

Επιστροφή στην τουρκοκρατία, όπου οι Έλληνες

πλήρωναν για κάθε παιδί τον λεγόμενο "Κεφαλικό

φόρο".  Μέτρο το οποίο  μεταφράζεται  σε ει-

σπράξεις με πολλά μηδενικά αδιαφορώντας των

τραγικών συνεπειών.

Κλείνοντας θα σας θυμίσω σοφά λόγια που τα βρί-

σκουμε μπροστά μας.

Αναστασία Μπουτζά

Μας σκοτώνουν με μικρές  δόσεις 
Πολύ τακτικά πολύ σιωπηλά
Πολύ σοφά ...
Γ. Σεφέρης

Οικιακά Φωτοβολταϊκά: 
Επένδυση ή Εξοικονόμηση Ενέργειας

Οι άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες, γελά-

στηκαν, όσοι περίμεναν ότι μπορεί να πάρουν

επίδομα ανεργίας. Οι όροι που βάζει η από-

φαση είναι τόσο εξώφθαλμα απαγορευτικοί

που θα είναι πάρα πάρα πολύ λίγοι οι “τυχεροί”

που θα μπουν στο πρόγραμμα.

Τι λέει η απόφαση

2. Προϋποθέσεις:

α. Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση του-

λάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακε-

κομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό

φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του

επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ει-

δικής εισφοράς.

Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισμένοι

κατά την 01.01.2011, απαιτείται καταβολή ει-

σφορών για 1 τουλάχιστον έτος στον Ειδικό

Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την

επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη

01.01.2012 η καταβολή εισφορών για 2 του-

λάχιστον έτη στον  Ειδικό Λογαριασμό Ανερ-

γίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική

τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2013, ενώ

για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους

δραστηριότητα από 01.01.2014  και εφεξής

απαιτείται η καταβολή εισφοράς για 3 τουλά-

χιστον έτη.

Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν και για

ασφαλισμένους που είχαν διακόψει την επαγ-

γελματική τους δραστηριότητα πριν την

01.01.2011 και επαναδραστηριοποιούνται εκ

νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περι-

πτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος κατα-

βολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται

από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριό-

τητας.

β. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από

οποιαδήποτε πηγή  των δύο οικονομικών ετών

που προηγούνται της υποβολής της αίτησης

να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των

20.000 € και το συνολικό οικογενειακό καθαρό

εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο

ετών που προηγούνται της υποβολής της αί-

τησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό

των 30.000 €.

γ. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος

από την 01.01.2012 και εφεξής, για τρεις του-

λάχιστον μήνες πριν την λήψη του βοηθήμα-

τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

δ.  Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην

προαιρετική ασφάλιση του φορέα του, ή

άλλου φορέα, μετά την διακοπή επαγγέλμα-

τος και να μην έχει υποβάλλει αίτηση για συν-

ταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε

οποιοδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ε. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την

επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές

του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε

πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

στ. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχε-

ρώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές   εισφορές

ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς

τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.

ζ.  Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελ-

λάδα.

η. O ασφαλισμένος που πραγματοποιεί δια-

κοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιού-

ται βοηθήματος από ένα μόνο φορέα.

Επίδομα ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες
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Ο μέχρι πρόσφατα βουλευ-

τής Εύβοιας των “Ανεξάρ-

τητων Ελλήνων”  Κώστας

Μαρκόπουλος, που έχει

αποχωρήσει από τους

“ΑΝ.ΕΛ.” ετοιμάζει την επι-

στροφή του στη ΝουΔού.

«Ο πρωθυπουργός ασφα-
λώς και θα ηγηθεί της ανα-
σύνθεσης της
Κεντροδεξιάς.Του ταιριάζει
ο ρόλος του μεταρρυθμι-
στή, παρά του διαχειριστή-
λογιστή. Έχει περάσει όλες
τις πολύπαθες στροφές της
πολιτικής.» 
[...] «Σε ότι με αφορά,
πάντα συζητούσα με στε-
λέχη της Νέας Δημοκρα-
τίας, με τα οποία μας

συνδέουν 30 χρόνια συνύ-
παρξης. Είμαι οπαδός της
δημόσιας πολιτικής και της
ανοικτής διαδικασίας!
Απεχθάνομαι την παρακά-
μαρα στην πολιτική!! Ούτε
υπάρχουν προϋποθέσεις εκ
μέρους μου, ούτε τις χρει-
άζομαι. Οι πολίτες της Εύ-
βοιας που με έστειλαν στη
Βουλή, πρώτο σε σταυρούς

από όλους τους βουλευτές
όλων των κομμάτων, μου
λένε σε μεγάλη πλειοψηφία
ότι δεν πρέπει να αρνηθώ,
αν η μεγάλη οικογένεια της
Κεντροδεξιάς ξαναμαζευτεί
για να στεριώσει την πα-
τρίδα και να ανατρέψει το
κύμα μετανάστευσης των
παιδιών μας. Αυτό δεν είναι
όρος. Είναι στόχος, είναι οι-
κονομικός πατριωτισμός. Σε
αυτόν δεν μπορώ να είμαι
απών!!!».
Ξεχνάει όμως ο Κ. Μαρκό-

πουλος, ότι τους ψήφους

τους πήρε ως αντιμνημονια-

κός και αντίθετος στην κα-

ταβαράθρωση και υποταγή

της χώρας.

Εμπαιγμού συνέχεια…

Την στιγμή που ο πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος,

Παναγιώτης Νικολούδης χαρακτηρίζει «αποκαρδιωτικά» τα αποτελέσματα της πάταξης

της φοροδιαφυγής, εφόσον από 11δις. ευρώ φοροδιαφυγής έχουν δεσμευτεί μόλις 97

εκατομμύρια ! και ενώ ένας στους τρείς Έλληνες σύμφωνα με την Eurostat βρίσκεται αν-

τιμέτωπος με την φτώχεια, η κυβέρνηση σε μια ακόμη αποτυχημένη και απέλπιδα προ-

σπάθεια να σταθεί στα πόδια της  συνεχίζει τον εμπαιγμό εις βάρος

του δοκιμαζόμενου Ελληνικού λαού δίνοντας 360 ευρώ ως επίδομα

σε άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες.

Με τα παράλογα κριτήρια που έχουν τεθεί όμως, οι ωφελούμενοι θα

είναι ελάχιστοι, εφόσον είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου επιχει-

ρήσεις κλείνουν και δεν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές στον ΟΑΕΕ.

Άλλωστε αν δεν είχαν οφειλές δεν θα αναγκάζονταν να βάλουν λου-

κέτο!

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δηλώνουμε ότι με τέτοιες κουτοπόνηρες παρεμβάσεις η

συγκυβέρνηση δεν θα καταφέρει να ρίξει στάχτη στα μάτια των πολιτών. Καλούμε

άμεσα τους συγκυβερνώντες να σοβαρευτούν, να σταματήσουν να εμπαίζουν τον Ελ-

ληνικό λαό και αν έχουν την ελάχιστη ευθιξία να παραιτηθούν, αφού το μόνο που κά-

νουν είναι να δοκιμάζουν συνεχώς τις αντοχές των Ελλήνων.

Παύλος Χαϊκάλης, βουλευτής Ανεξάρτητων Ελλήνων

Στην κορύφωση της ανεργίας

αυξάνονται τα ένσημα για

περίθαλψη και υγεία!
ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής

Γιώργος Βλάχος

Γράφαμε σε προηγούμενο φύλλο μας, για την αύξηση εν-

σήμων που αποφάσισε η κυβέρνηση προκειμένου να έχει

ασφάλεια υγείας ο εργαζόμενος. Ενώ μέχρι τώρα χρει-

άζονταν 50 ένσημα, από την 1η Μαρτίου θα χρειάζονται

100 ένσημα· τουλάχιστον 4 μήνες εργασία. Δηλαδή αντί να

ανακουφίζουμε τον εργαζόμενο και τον άνεργο τον ρί-

χνουμε στα τάρταρα.

Για το θέμα κατέθεσε ερώ-

τηση ο βουλευτής της Περι-

φέρειας Αττικής της Νέας

Δημοκρατίας  Γεώργιος Βλά-

χος.

Στην ερώτηση του ο Γ. Βλά-

χος, επισημαίνει ότι η δυσμε-

νής οικονομική κατάσταση

που διέρχεται η χώρα, που

έχει ως αποτέλεσμα τη συ-

νεχή αύξηση του αριθμού των

ανέργων αλλά και το γεγονός

ότι από 1.3.2013 θα απαιτούνται πλέον από τον ασφαλιζό-

μενο 100 ημέρες ασφάλισης αντί για πενήντα 50 που ισχύει

σήμερα, για την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας, επι-

βάλλουν να ληφθεί εκ νέου μέριμνα για τους οικονομικά

ασθενείς και τους μακροχρόνια άνεργους.

Για το λόγο αυτό ζητά να ενημερωθεί από τον Υπουργό Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, αν είναι στις

άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου, να προχωρήσει

σε μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους ασφαλισμένους, που θα

τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν ιατροφαρμακευτική και

νοσοκομειακή περίθαλψη, έχοντας συμπληρώσει το πολύ

50 ένσημα.

Κ. Μαρκόπουλος
Θέλει αρετή και τόλμη...

Δέκα βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ., με

ερώτησή τους προς τα αρμόδια

υπουργεία, καταγγέλουν τις αμοιβές

της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διοί-

κησης Χρηματοπιστωτικής σταθερό-

τητας.

Το σημειώναμε στη στήλη “απ’ το

καρφί στο πέταλο” και τη καυτηριά-

ζαμε. 

Στην ερώτησή τους επισημαίνουν οι

βουλευτές:

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από

το ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις απολαβές που προ-

βλέπονται για τα διορισμένα μέλη της

Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενι-

κού Συμβουλίου του Ταμείου Χρημα-

τοπιστωτικής Σταθερότητας την ίδια

στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι πολίτες

βιώνουμε μια πρωτοφανή περιορι-

στική πολιτική στις αμοιβές μας. Συγ-

κεκριμένα διαβάζουμε ότι ο Πρόεδρος

του Γενικού Συμβουλίου θα αμείβεται

ετησίως με το ποσό των 100000 € μει-

κτά, τα μέλη του ΔΣ με 30000 €, η Δι-

ευθύνουσα Σύμβουλος της

Εκτελεστικής Επιτροπής με 215.000

€, ο αναπληρωτής της με 185000€

και το μέλος της Εκτελεστικής Επι-

τροπής με 165000€! 

Ιδιαίτερη εντύπωση τέλος προκαλεί

το γεγονός ότι τις παραπάνω  αμοιβές

των μελών του Συμβουλίου θα αποδί-

δονται, αφού δεν προβλέπεται εξαί-

ρεση και στα ex officio μέλη που ήδη

χρηματοδοτούνται από τον τακτικό

προϋπολογισμό, όπως ο Γενικός

Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομι-

κών και ο Διευθυντής Χρηματοπιστω-

τικής Σταθερότητας της Τράπεζας της

Ελλάδος. Θεωρούμε ότι στις σημερι-

νές εποχές της λιτότητας οι αμοιβές

αυτές είναι προκλητικές και δημιουρ-

γούν δικαιολογημένη αγανάκτηση σε

μια κοινωνία που χειμάζεται.

Τέλος ρωτούν:

Πώς αιτιολογούνται αυτές οι προκλη-

τικές αμοιβές και αν προτίθενται να

τις αναπροσαρμόσουν.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Οικονόμου, Δημήτρης Ανα-

γνωστάκης, Γιώργος Κυρίτσης, Σπύ-

ρος Λυκούδης, Ασημίνα Ξηροτύρη,

Γιάννης Πανούσης, Νίκος Τσούκαλης,

Νίκη Φούντα, Γρηγόρης Ψαριανός,

Θωμάς Ψύρρας

Προκλητικές αμοιβές για τη Διοίκηση του

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

ερώτηση βουλευτών της ΔΗΜ.ΑΡ.

«Πληρώθηκαν οι φόροι μεταβίβασης για την τε-
ράστια ακίνητη περιουσία που μεταβιβάστηκε
από την ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς;»

Το «μπαλάκι» στην ελληνική κυβέρνηση πέταξε ο Επίτροπος Όλι Ρεν,

απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή,

αν η Τράπεζα Πειραιώς πλήρωσε το φόρο μεταβίβασης για την τερά-

στια ακίνητη περιουσία, που απέκτησε μετά το ξεπούλημα της ΑΤΕ. 

Ο Όλι Ρεν στην απάντησή του, λέει κατά λέξη ότι «Ο φορολογικός χει-
ρισμός των μεταβιβάσεων ακίνητης περιουσίας στο πλαίσια της εξυ-
γίανσης τραπεζών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελληνικών
φορολογικών αρχών. Το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου μπορεί να
αποταθεί απευθείας στις ελληνικές φορολογικές αρχές για το θέμα
αυτό».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολεοδομίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρώνης Χριστόφορος
Λεωφ. Καραμανλή 85,  Άρτεμις  Αττικής, Τ.Κ.190 16     
Τηλ.: (22940) - 80000 -  Fax: (22940) - 45564 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση τμήματος του Ο.Τ.Γ. 1486 της Π.Ε.14 της Δ.Ε. Αρ-
τέμιδος του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος από οικοδομήσιμο χώρο τράπεζα
γης σε Κοινωφελή-Παιδικό-Βρεφονηπιακό Σταθμό και έγκριση όρων δό-
μησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την 302/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων προτείνεται 
α) η τροποποίηση τμήματος του Ο.Τ.Γ. 1486 που βρίσκεται εντός της
Π.Ε.14 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων -Αρτέμι-
δος, από οικοδομήσιμο χώρο τράπεζα γης σε Σταθμό και
β) η τροποποίηση  των όρων δόμησης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Δήμο να λάβουν γνώση
των τροποποίησεων αυτών και να υποβάλουν τυχών ενστάσεις  σε (15)
ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

H Ελληνική Ομοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης, στην είδηση ότι η

Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ε.  προτίθεται να καταργήσει

το άθλημα της Πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, απέστειλε

επιστολή στην οποία επισημαίνει τη σπουδαιότητας του αθλή-

ματος και το συμβολισμό που κατέχει ως ένα από τα πρώτα

αθλήματα της αρχαιότητας (708π.Χ.).

Παραθέτουμε την επιστολή:

«Η συμβολική αξία της πάλης για τον Ολυμπισμό»
Η είδηση ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Ο.Ε. πρότεινε την κα-

τάργηση του αθλήματος της Πάλης στους Ολυμπιακούς αγώνες

του 2020 μας υποχρεώνει να λάβουμε δημόσια θέση προκειμένου

η Ε.Ο.Φ. Πάλης ως αντιπροσωπευτικός φορέας του τόπου που

γέννησε το υπέροχο αυτό αγώνισμα να συμβάλλει ώστε η Σημε-

ρινή Πολιτεία των Ελλήνων να συνδράμει με στόχο η Δ.Ο.Ε. να

μην πραγματοποιήσει τέτοιο λάθος και να μη στερηθεί το Ολυμ-

πιακό κίνημα το Άθλημα Σύμβολο του Ολυμπιακού Πνεύματος και

συνώνυμο του όρου Αγώνα.

Η Πάλη ως άθλημα υφίσταται από τότε που ο άνθρωπος εμφανί-

στηκε στη γη. Κάθε πολιτισμός της παγκόσμιας ιστορίας περι-

λαμβάνει το αγώνισμα της πάλης είτε ως μέσο ψυχαγωγίας είτε

ως μέσο εξάσκησης για αυτοάμυνα. Εκεί όμως όπου για πρώτη

φορά η Πάλη εμφανίζεται ως ΑΘΛΗΜΑ το 708 π.Χ. είναι ο Ιερός

τόπος της Αρχαίας Ολυμπίας και ο ξεχωριστός Πολιτισμός των

Αρχαίων Ελλήνων.

Είναι γεγονός ότι η ανάγκη των ανθρώπων εκείνης της εποχής

για την αναζήτηση των ατόμων με τις καλύτερες φυσικές ικανό-

τητες και ψυχικές Αρετές είναι μία από τις αιτίες που κατέστησε

την Πάλη το πιο δημοφιλές από τα αγωνίσματα κι αυτό διότι: το

Μεγαλείο της Πάλης έγκειται στο γεγονός πως σκοπός της δεν

είναι η πλήρης εξόντωση του αντιπάλου, αλλά η επικράτηση σε

αυτόν. Ο συμβολισμός αυτός σημαίνει την απόπειρα του ανθρώ-

που να κυριαρχήσει στη Φύση και το Περιβάλλον χωρίς να προ-

καλέσει φθορές σε αυτό και τούτο αποτελεί Ύψιστη Παιδαγωγική

Αρετή και έναν από τους βασικούς σκοπούς του σύγχρονου Αθλη-

τισμού.

Οι σύγχρονοι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων χρησιμο-

ποιούν ως εφαλτήριο τα παιδαγωγικά πρότυπα του αρχαιοελλη-

νικού πολιτισμού, όπως αυτά του Καλού και Αγαθού Πολίτη, του

Αγώνα και του Άθλου, προκειμένου να πείσουν τους λαούς της

Οικουμένης για την Αξία του Αθλητισμού και του «Εὖ ἀγωνίζε-

σθαι».

Η πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δ.Ο.Ε. για την απο-

μάκρυνση της Πάλης από τους Ολυμπιακούς Αγώνες δε σχετί-

ζεται απαραίτητα με οικονομοτεχνικά κριτήρια κι ούτε είναι η

πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο.

Οι Αθάνατοι της Δ.Ο.Ε., προτού πραγματοποιήσουν αυτή την από-

φαση, θα πρέπει να αναλογιστούν τις Ιδεολογικές κυρίως συνέ-

πειες και τον διεθνή αντίκτυπο από την αφαίρεση ενός εκ των

Ακρογωνιαίων Λίθων του Ολυμπιακού Κινήματος.

Το Είδος της Πάλης ενός Λαού ή ενός Πολιτισμού αποτελεί δο-

μικό συστατικό της κουλτούρας του και για το λόγο αυτό δίνει το

«παρών» στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες αδιάκοπα από

το 1896 έως τις μέρες μας.

Στην περίπτωση δε της Ελλάδος το άθλημα της Πάλης συνιστά

μαζί με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, τις Επιστήμες, τις Τέχνες

και τους Αγώνες των Προγόνων μας για Ελευθερία και Δημοκρα-

τία ένα ακόμη Πανανθρώπινο Πολιτισμικό Αγαθό με διαχρονική

αξία και Συμβολισμό.

Από την ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ της Αρχαίας Ολυμπίας ξεκινάει η παγκό-

σμια πορεία της Ολυμπιακής Φλόγας πριν την έναρξη κάθε Ολυμ-

πιακών Αγώνων. Η ΠΑΛΗ είναι το Άθλημα - Σύμβολο των

Ολυμπιακών Αγώνων και τα Σύμβολα δεν καταργούνται. Η σκέψη

της κατάργησής της και μόνο αποτελεί ιεροσυλία και ιδιαίτερη

προσβολή της φιλοσοφίας και του πνεύματος των Ολυμπιακών

Αγώνων, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για ολόκληρο το

αθλητικό γίγνεσθαι.

«Με ποιο περίσσιο θράσος θα ζητηθεί από την Ελλάδα στους

επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες να πατήσει το πόδι του λαμπα-

δηδρόμος στην ιερή παλαίστρα της Αρχαίας Ολυμπίας για να

ανάψει την ιερή φλόγα που θα δώσει πνοή στους αγώνες;».

Είναι χαρακτηριστικό ότι στον Ολυμπιακό ύμνο της Δ.Ο.Ε. που

καθιερώθηκε στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες

υπάρχει ρητή αναφορά στην ΠΑΛΗ:

«Αρχαίο Πνεύμα αθάνατο, αγνέ πατέρα
του ωραίου, του μεγάλου και τ' αληθινού
Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε εδώ πέρα
στη δόξα της δικής σου γης και τ΄ουρανού

Στο δρόμο και στο ΠΑΛΕΜΑ και στο λιθάρι...

Ο λόγος αυτός, αλλά και η «Θεϊκή» προέλευση της Πάλης, μιας

που εφευρέτες της θεωρούνται οι αρχαίοι Θεοί Απόλλωνας και

Ερμής και ο Θεϊκός Ηρακλής, προστάζουν όλους εμάς να συνε-

χίσουμε την Πάλη ώστε να ανατραπεί η πρόταση της Εκτελεστι-

κής Επιτροπής της Δ.Ο.Ε. και να μη στερηθεί το Ολυμπιακό

Κίνημα έναν από Ομορφότερους Λόγους ύπαρξής του.

Καταργεί το άθλημα της “Πάλης” η Ολυμπιακή Επιτροπή!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε Εκτακτη Γενική

Συνέλευση, που θα γίνει στο Καφε-Εστιατόριο Es-

planade, στη Βάρκιζα, την Κυριακή 10 Μαρτίου στις

11 το πρωί με θέμα ημερήσιας διάταξης “Ενημέρωση

για την πορεία του Γ.Π.Σ. Βάρης”.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Δήμος Λαυρεωτικής και Μπενάκειο

συνεργάζονται για τη σωτηρία του

φοινικόδασους στο Λαύριο

Ο Δήμος Λαυρεωτικής συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για

τη διάσωση των φοινίκων της περιοχής από το σκαθάρι R

FERRUGINOUS, μετά από συνεργασία και συντονισμένες

ενέργειες, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο θα

εφαρμόσει πιλοτικά δράσεις για την καταπολέμηση του φο-

νικού εντόμου, μεταξύ άλλων περιοχών, και στο φοινικόδα-

σος του Λαυρίου. 
Οι ενέργειες αυτές γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρω-

παϊκού Προγράμματος FP7 “Strategies for the eradication and con-

tainment of the invasive pests Rhynchophorus ferrugineus Olivier

and Paysandisia archon Burmeister” (PALMPROTECT) που χρη-

ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με προϋπολογισμό

3.971.722,80 ευρώ, και έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη αξιόπιστων

μεθόδων σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση, καταπολέμηση και

περιορισμό των ξυλοφάγων εντόμων καραντίνας Rhynchophorus

ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae) κν. ρυγχοφορος των

φοινικοειδών και PAysandisia archon Burmeister (Lepidoptera:

Castniidae).

Για πληροφορίες επικοινωνείτε στο  τηλ. 2292320114.

«ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗ “Ό ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ” 

Χέρωμα Βάρης, 30 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του συλλόγου μας στην πρώτη Γενική Συ-

νέλευση που θα γίνει την Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:30

στα γραφεία του συλλόγου μας, 28ης Οκτωβρίου 8, Χέρωμα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων Δ.Ε.

2. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής

3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επταμελούς Διοικητικού Συμ-

βουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου.

Τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο για

την εκλογή τους ως μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής επιτροπής

παρακαλούνται να υποβάλλουν έγγραφες δηλώσεις υποψηφιό-

τητας στη γραμματεία του συλλόγου μας μέχρι την Παρασκευή,

1 Μαρτίου 2013 και να είναι ταμειακώς εντάξει.

Η εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τις 18:00.

Όσα μέλη δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, μπορούν να

την πληρώσουν    (σύμφωνα με το Άρθρο 16 του καταστατικού)

πριν την έναρξη της Γ.Σ. για να έχουν το δικαίωμα ψήφου.

Η μαζική συμμετοχή των μελών είναι απαραίτητη γιατί δίνει δύ-

ναμη στο Σύλλογο μας και αποδεικνύει στους αρμόδιους την απο-

φασιστικότητά μας για την επίλυση του δίκαιου και χρόνιου

προβλήματος του Χερώματος.

Για τη Δ.Ε.

Ο πρόεδρος Ο Γεν. Γραμμματέας

Φώτης Κούτρας Μιχ. Τρακάκης
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτόνομη μεζονέτα, με πυλωτή
τριών επιπέδων 113τ.μ. του συγκροτήματος ΔΑΜΩΝ
στον οικισμό Αγ. Νικολάου Αναβύσσου στην οδό Κωστή
Παλαμά αρ. 1, από τον ιδιοκτήτη. Ολοι οι χώροι είναι πλη-
ρως επιπλωμένοι και εξοπλισμένοι. 
Τηλ. 210 8957.974, 6976 817515

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στη Νέα
Μάκρη, 75τ.μ. του 1980, με βοηθητικούς χώρους
38τ.μ., σε οικόπεδο 218τ.μ. σε υποένταξη περιοχή με
μπάρμπεκιου, χωριάτικο φούρνο, ηλιακό θερμοσίφωνα,
καλοριφέρ, μπόιλερ, 90.000 ευρώ.
Τηλ. 210 8964.294, 6944 758426.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία η ζευγάρι να διαμένει άνευ μι-

σθώματος σε ανεξάρτητη μονοκατοικία στην Αρτέμιδα

με ανταλλαγή την περιποίηση κυρίου (όχι κατάκοιτος)

και τη διατροφή του. Τηλ: 6955586608 κα Νατάσα

ΖΗΤΕΙ κυρία  εξαιρετικού ήθους, μορφωμένη, μό-

νιμη κάτοικος Λαμίας, ζητεί να φροντίζει κυρία (όχι

κατάκοιτη), η οποία θα συγκατοικήσει μαζί της στη

Λαμία. Αντίτιμο υπηρεσιών συζητήσιμο. 

Τηλ. 22310 34149 (4 - 8 μ.μ.).

Δωρεάν μαθήματα πιάνου σε παιδιά ηλικίας 6-20

ετών, προσφέρει το Δίκτυο Σα-

ρωνικού. Επειδή οι θέσεις είναι

περιορισμένες, δηλώστε άμεσα

συμμετοχή στο: 6946-268384 ή

με mail στο  info@saronikosnet.gr 

ΔΙΚΤΥΟ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

www.saronikosnet.gr

Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής για αρχά-

ριους, πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη πρωί (10.30πμ-

12.00μμ) και κάθε Τρίτη απόγευμα (6.00-7.30μμ).

Για πληροφορίες: 6946-268384 ή με mail στο  info@sa-

ronikosnet.gr

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Διπλωματούχος νοσηλεύ-

τρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που

χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδια-

φέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι -

Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30

από ιδιώτη. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με
αποθήκη, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τιστικά, 1ος όροφος πλησίον κεντρικής πλατείας Βούλας.
Τηλ. 210 8955.478, 6946 914349.

ENOIKIAZETAI στο ΚΟΡΩΠΙ παλιά κα-
τοικία τεσσάρων δωματίων, κουζίνα, μπάνιο, υπόγειο με
τουαλέτα, κήπο, αυλή, γκαράζ, βεράντα, τζάκι, αντί 300 €
μηνιαίως.   Τηλ. 210 6628.312, 6944 632861

ENOIKIAZETAI στο Ζούμπερι (Ν.
Μάκρη) γκαρσονιέρα 40τμ γωνιακή, προσόψεως με μπαλ-
κόνι και τέντες, 50μ. από την παραλία LA COSTA. Τιμή:
250 ευρώ. κα Αναστασία τηλ: 6909137555 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ 33 στροφών, σπάνιοι,

συλλεκτικοί κλασσικής μουσικής 109 συνολικά. Πωλούν-

ται ως πακλέτο, όλοι μαζί, με τα αυθεντικά εξώφυλλά

τους. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

ΠΩΛOYNΤΑΙ διάφορα έπιπλα σπιτιού,
σε άριστη κατάσταση και ειδικότερα, τραπεζαρία ειδική

για τους φίλους της τράπουλας. Τιμές ευκαιρίας, λόγω

μετακόμισης σε μικρότερο σπίτι.  Τηλ. 210 8994.116.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δυάρια δια-
μερίσματα, 80τ.μ. Το ένα με τζάκι, κατασκευής

1986, οδός Παπαβασιλείου 11 στο Μαρκόπουλο.

Τηλ. 6973 246887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαμέρισμα για
αγορά, στο κέντρο της Βούλας 70 έως 90τ.μ. με

πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 6932 468197.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Γιαννάκης και η Γραμματεύς κα Καλή

Μπέκα του σωματείου υπό την επωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗ-

ΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΑΛΑΙ-

ΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με έδραν τα Σπάτα

Αττικής καλεί τα μέλη του εις Γενικήν Συνέλευσιν, ήτις θα λάβει

χώρα την Κυριακήν 31 Μαρτίου 2013 κατά το πολιτικόν ημερο-

λόγιον  εν τω Ιερώ Ναώ της Αναλήψεως του Σωτήρος, οδός Αγίου

Βασιλείου, αριθμός 11, Σπάτα Αττικής και ώρα τέσσερις απογευ-

ματινή (16:00)  με αντικείμενον  τη λογοδοσίαν του Διοικητικού

Συμβουλίου επί των πεπραγμένων του προηγουμένου έτους, έγ-

κρισιν απολογισμού και ισολογισμού της ταμειακής διαχειρίσεως

και έκθεσιν εξελεγκτικής επιτροπής και έγκρισιν της διαχειρί-

σεως, την εκλογήν Προσωρινού Προέδρου και Τριμελούς Εφο-

ρευτικής Επιτροπής και την ενέργεια αρχαιρεσιών (συμφώνως τω

άρθρο 19ω του καταστατικού μας). Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως

απαρτίας η γενική συνέλευσης θα επαναληφθή την αμέσως επο-

μένην Κυριακήν.

Εν Σπάτοις  Αττικής την  28 Φεβρουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος Ανδρέας Γιαννάκης
Η Γραμματεύς Καλή Μπέκα
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
Π Α Ι Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός MCPHU Hospital & CCMC
Pediatric Clinic. Philadelhpia PA, USA

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 10 ΒΑΡΗ
Tηλ. ιατρείου: 210 8972.070

τηλ. οικίας:  210 8953.284, κιν.  6944.434.734

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Αρ.  Αδ. 2974/00

3 Ατομική Ψυχοθεραπεία

3 Συμβουλευτική Ζευγαριού

3 Συμβουλευτική Γονιών

Τηλ. 210-8959956, 6932336022 - Δημοκρατίας 56 Βούλα

X E I P OY P Γ O Σ O Φ ΘA Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

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

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα

Τηλ επικοινωνίας  210.9689770 - 6942574688

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

Σοφία Ανδρεοπούλου
Ψυχολόγος

Οικογενειακή θεραπεύτρια

Λαζαράκη 25, Γλυφάδα 16675

τ.: 210 8990808, f: 210 8991798, κ: 6944 658941

www.λεσχηευτυχιας.gr - www.sophiaandreopoulou.gr

e: sandreopoulou@tee.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

50.000 ασθενείς στην Ελλάδα κινδυνεύουν να υποστούν 

ακρωτηριασμό ποδιού σε ετήσια βάση!
Διαστάσεις εφιάλτη παίρνει για τους διαβητικούς ο

ακρωτηριασμός του ποδιού, μια από τις συχνότερες επι-

πλοκές της πάθησης, τον οποίο όμως είναι δυνατόν να

γλιτώσουν οι ενημερωμένοι ασθενείς.

Το 5% των διαβητικών εμφανίζουν έλκη και κατά συνέ-

πεια 40.000- 50.000 ασθενείς στην Ελλάδα κινδυνεύουν

να υποστούν ακρωτηριασμό ποδιού σε ετήσια βάση,

καθώς μόνον έναν στους δυο επισκέπτεται έγκαιρα τον

γιατρό.  

«Τον πληθυσμό ενός... χωριού χάνουμε κάθε χρόνο
στην Ελλάδα, αφού γίνονται 3.000 ακρωτηριασμοί δια-
βητικών, την ώρα που ο αριθμός των ασθενών ξεπερνά
το 1 εκατομμύριο. Εξάλλου, ένας διαβητικός χάνει το
πόδι του κάθε 20 δευτερόλεπτα παγκοσμίως και σε ετή-
σια βάση χάνονται 1 εκατομμύριο πόδια διαβητικών. Τα
στοιχεία αυτά μας ταλανίζουν. Πρέπει να δοθεί μεγάλη
έμφαση στην πρόληψη, με τη συνεργασία πολλών ειδι-
κοτήτων», επισήμανε ο πρόεδρος της Εταιρίας Μελέτης

Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ) Χρήστος

Μανές, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε  στη Θεσσα-

λονίκη, στα πλαίσια του 2ου Πανελλήνιου Συμπόσιου

της Εταιρείας, στις 21- 23 Φεβρουαρίου.

Το οικονομικό κόστος 

και η πρόληψη

Η μεγάλη συχνότητα ακρωτηριασμών είναι αποτέλεσμα της

δημιουργίας έλκους στα πόδια, εξαιτίας της νευροπάθειας

και της περιφερικής αρτηριοπάθειας των διαβητικών και

έχει, εκτός από κοινωνικές, και οικονομικές συνέπειες.

«Ο ακρωτηριασμός κοστίζει 30.000 ευρώ, ενώ τεράστιο
είναι και ο έμμεσο κόστος που προκύπτει, όπως για παρά-
δειγμα λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης. Το 80% των
ασθενών θα μπορούσε να είχε γλιτώσει το πόδι του, αρκεί
να προσέλθει έγκαιρα στον ειδικό γιατρό. Δυστυχώς μόνο
το 50% προσέρχεται έγκαιρα, οπότε έχει και περισσότερες
πιθανότητες να σωθεί», υπογράμμισε ο Χρ. Μανές. Όπως

εξήγησε, όλα ξεκινούν από μια πληγή στα πόδια, που εξε-

λίσσεται σε σοβαρό έλκος, αν δεν δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

«Μόλις δει κανείς μια σχισμή στο πόδι του πρέπει να επι-
σκεφθεί τον γιατρό. Αν έχει δημιουργηθεί ήδη πληγή, η αν-
τιμετώπιση δυσκολεύει», πρόσθεσε.

Το μέλος του ΔΣ της

ΕΜΕΔΙΠ και διευθυντής

της Μονάδας Υπερβαρι-

κής Ιατρικής του νοσοκο-

μείου «Αγιος Παύλος»,

Θεόδωρος Μεσημέρης,

τόνισε ότι «η σωστή πρό-
ληψη θα φέρει στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας...

απόθεμα 300.000 ευρώ κατά έτος. Ενας καλά ενημερωμέ-
νος ασθενής είναι σε θέση να αναγνωρίσει έγκαιρα αν θα
διατρέξει κίνδυνο. Η πρόληψη ξεκινά από την καθημερινή
επισκόπηση των ποδιών. Με ένα καθρεφτάκι, ο καθένας
μπορεί να δει αν
υπάρχει αλλοίωση
του χρώματος στο
δέρμα του ποδιού,
φλεγμονή κλπ, συμ-
πτώματα που πρέπει
να τον οδηγήσουν σε
ένα ειδικό κέντρο.
Επιπλέον, καθοριστική
για τον διαβητικό
είναι η διακοπή του καπνίσματος, διότι η συνήθεια αυτή επι-
βαρύνει τα μικρά αγγεία στα πόδια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ασθενείς μπορούν να ελέγχουν την

κατάσταση των ποδιών τους και με ειδικό επίθεμα που δίνει

χρωματικά την εικόνα του πάσχοντος ποδιού, δηλαδή του

ποδιού με νευροπάθεια.

Για την παρακολούθηση των ασθενών με διαβήτη και ειδικά

με επιπλοκές όπως το διαβητικό πόδι, λειτουργούν ειδικές

μονάδες, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ανάγκη να

δημιουργηθούν και νέα οργανωμένα κέντρα στα δημόσια

νοσοκομεία. «Δυστυχώς ο αριθμός των ειδικών κέντρων
είναι μικρός για να ανταποκριθεί στην κοινωνική μάστιγα»,
σχολίασαν οι δυο εκπρόσωποι της ΕΜΕΔΙΠ.

πηγή: agelioforos.gr

5 βήματα πρόληψης

Ανθυγιεινή διατροφή, κάπνισμα και καθιστική ζωή γίνονται

αιτία κατακόρυφης αύξησης του Σακχαρώδη Διαβήτη, με

τον συνολικό αριθμό των ατόμων που νοσούν να ξεπερνά

πλέον το ένα εκατομμύριο.

Mε αυτά τα δεδομένα, η πρόληψη γίνεται όλο και πιο επι-

τακτική. Ωστόσο, το να προλάβει κανείς το Διαβήτη δεν

είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται.

Πέντε απλά βήματα είναι αρκετά για να μειωθεί κατακό-

ρυφα ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου, ιδιαίτερα στα άτομα

που κινδυνεύουν περισσότερο (υπέρβαροι ή παχύσαρκοι,

άτομα με οικογενειακό ιστορικό Διαβήτη, υπερτασικοί,

άτομα με υψηλά τριγλυκερίδια, καπνιστές και όσοι κάνουν

καθιστική ζωή):

― Απώλεια του σωματικού βάρους 5% - 7% 

― 2,5 ώρες άσκηση την εβδομάδα (μισή ώρα κάθε μέρα)

― Μείωση του κορεσμένου (ζωικού) λίπους

― Αύξηση κατά τουλάχιστον 10% των φυτικών ινών της

τροφής (με λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής άλε-

σης, όσπρια)

― Μείωση των συνολικών θερμίδων που λαμβάνονται με

το φαγητό.

H εκστρατεία Δωρεάν Παιδικού Εμβολιασμού για

παιδιά ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως

ανέργων, καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελ-

λάδα χωρίς καμμία ιατρική παρακολούθηση, πραγ-

ματοποιούν πολλοί Δήμοι στα πλαίσια του

προγράμματος “Εμβολιάζουμε” σε κοινή κοινή

δράση  με  την  κοινωφελή    μη  κερδοσκοπική   ορ-

γάνωση  Αποστολή» «ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
Οι  ενδιαφερόμενοι  ανασφάλιστοι  μπορούν  να

απευθύνονται για  πληροφορίες  στα  εξής  τηλέ-

φωνα : 210-6600821, 210-6600822, 210-6600824  &

210-6668888.

ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
Καθημερινά 10.00 - 14.00 στα τηλέφωνα: Γραφείο

Παιδείας: 213 2025 236, 237

Κοινωνική Υπηρεσία: 210 9647 021

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται

όλα  τα  εμβόλια  του  εθνικού  υποχρεωτικού  εμβο-

λιασμού, με  εξαίρεση  τα  εμβόλια 

BCG   (φυματίωσης)  και  το  εμβόλιο  για  τον  ιό

των  ανθρώπινων  κονδυλωμάτων  - HPV.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩ-

ΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30

έως 13.30. Πληροφορίες και ραντεβού στο

τηλέφωνο: 213 2030.311.
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Ο Γιάννης Ναθαναήλ είναι ο πρώτος

Έλληνας που αναδεικνύεται Παγκό-

σμιος Πρωταθλητής, στο αγώνισμα

του Σλάλομ, στο 14ο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα που διεξάγεται στην πόλη

Μulwala της Νοτιοανατολικής Αυ-

στραλίας.

Ο 17χρονος πρωταθλητής του Ναυτι-

κού Ομίλου Βουλιαγμένης, με εξαιρε-

τική εμφάνιση, και αφού κατέρριψε

δύο πανελλήνια ρεκόρ (το δικό του

των Εφήβων και το "κάτω των 21")

έγινε ο τέταρτος αθλητής στην ιστο-

ρία του Ελληνικού Σκι που κατέγραψε

επίδοση με σχοινί 10.75 και με 58 χι-

λιόμετρα.

Συγκεκριμένα, με 2 μπάλες στα 10.75

άφησε άναυδους τους θεατές, κερδί-

ζοντας τον αγώνα με χαρακτηριστική

άνεση.

Παράλληλα, σημαντική διάκριση γνώ-

ρισε και ο Νικόλας Πλυτάς, που κατε-

τάγη 7ος στις Φιγούρες, με 7250 βαθ-

μούς. Ο Νικόλας είχε προκριθεί στον

Τελικό ως 8ος, με επίδοση 5490 βαθ-

μούς.

Οι δύο αθλητές του Ναυτικού Ομίλου

Βουλιαγμένης και ο, ομοσπονδιακός

προπονητής,  Μηνάς Ιωσηφίδης, απο-

τελούν την ελληνική αποστολή στη

διοργάνωση.

Oι δύο Ελληνες αθλητές μαζί με τον προπο-
νητή τους, στο αεροδρόμιο κατά την επι-
στροφή τους.

Παγκόσμιος Πρωταθλητής σκι θαλάσσης

ο Γιάννης Ναθαναήλ
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

Πρωτιά στον ΝΑΟΒ

με πρωταθλητή τον 

Τέλη Αθανασόπουλο

Την 1η θέση στη γενική κατάταξη κατέλαβε ο αθλητής του

NAOB Τέλης Αθανασόπουλος στον εξ αναβολής διασυλ-

λογικό αγώνα Op-

timist "Medal Race"

του Ν.Ο.Βουλιαγ-

μένης που διε-

ξήχθη 16 και 17

Φεβρουαρίου. 

Ο καιρός το Σάβ-

βατο ήταν καλός

με ασθενή νοτια-

νατολικό  άνεμο,

ενώ την Κυριακή

σειρά πήρε ο μέ-

τριος και με βροχή

βοριάς. 

Ο Ν.Α.Ο.Β. έλαβε

μέρος στον αγώνα

με 15 ιστιοπλόους,

οι οποίοι κατέβα-

λαν αξιόλογη προ-

σπάθεια, με

κορυφαίο τον

Τέλη Αθανασό-

πουλο που κέρ-

δισε και τον τελικό

αγώνα Medal Race κι έτσι σκαρφάλωσε στην 1η θέση της

γενικής βαθμολογίας. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποί-

ησαν και οι ιστιοπλόοι του NAOB, Κωνσταντίνος Χουσιά-

δας (14ος), Μάριος Σέγγας (26ος) και Χρύσα Μαρίνου

(28η) μεταξύ 106 αθλητών. 

Ιστορική πρωτιά για τα

«δελφίνια» του ΑΝΟΓ

Εξαιρετική εμφάνιση, που χάρισε για πρώτη

φορά στην ιστορία του Ομίλου την 1η θέση στο

άτυπο Χειμερινό πρωτάθλημα κατηγοριών το

οποίο πραγματοποιήθηκε 21-24/2 σε ΟΑΚΑ και

Ποσειδώνιο πραγματοποίησαν οι κολυμβητές

και κολυμβήτριες του ΑΝΟ Γλυφάδας.

Τα 36 «δελφίνια» του ΑΝΟΓ, 18 αγόρια και 18 κο-

ρίτσια, κατέκτησαν την πρώτη θέση της γενικής

βαθμολογίας των αγώνων ανάμεσα σε 89 σωμα-

τεία απο όλη την Ελλάδα αν και αξίζει να σημει-

ωθεί ότι το τελευταίο διάστημα η ομάδα

βρίσκεται χωρίς πισίνα η οποία παραμένει κλει-

στή για οικονομικούς λόγους κι αναγκάζεται να

προπονηθεί στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Συνολικά στις κατηγορίες Παίδων-Κορασίδων,

Παμπαίδων-Παγκορασίδων Α και Παμπαίδων-

Παγκορασίδων Β΄ ο ΑΝΟΓ συγκέντρωσε   393

βαθμούς, έναντι 334 της Αργυρούπολης και

314 του ΑΟΩ που ακολούθησαν.

Ο επικεφαλής προπονητής της ομάδας και πα-

λιός πρωταθλητής Μίλτος Κανελλόπουλος με

τον βοηθό του Βασίλη Δάβαρη, αλλά και τους

προπονητές των μικροτέρων κατηγοριών Μεσ-

σίνη Σπήλιο (προαγωνιστική) και Σβιέτα Ιβά-

νοβα (8-9 ετών) με την υποστήριξη της

διοίκησης  έχουν βάλει τις βάσεις για να ξανα-

κάνουν την Γλυφάδα μεγάλη πρωταγωνίστρια

στην ελληνική κολύμβηση.

ΔΥΟ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 

ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

στην προεθνική ομάδα 

κορασίδων στο Πινγκ-Πονγκ

Η Στέλλα Πατεράκη (Β’ Γυμνασίου) και η Έλλη Φίσερ

(Στ’ Δημοτικού) εκλήθηκαν από την Ελληνική Φίλα-

θλο Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

(Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.) στην προεθνική ομάδα κορασίδων. 

Οι αθλήτριες του Γ.Σ.ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ θα γυμνάζονται

στο Στάδιο Ειρήνη και Φιλίας κάτω από τις οδηγίες

του ομοσπονδιακού προπονητού μαζί με άλλες  κο-

ρασίδες από την ΠΕΥΚΗ, τον ΤΕΛΑΜΩΝΑ και τον

Α.Ο.ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 
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Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 

ΑΜΙΛΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 47 - 76 

Συνεχίζουν αήττητες οι γυναίκες του Πρωτέα 

O Πρωτέας συνέχισε το “βιολί του” και στην Τρίπολη, Κυριακή

24/2, παίρνοντας ένα άνετο διπλό με 76-47 από την Άμιλλα

και φτάνοντας στο 14-0. 

Τα δεκάλεπτα : 05-13, 22-40, 33-47, 47-76

Διαιτητές: Μαυρατζάς , Θαλασσινός
ΑΜΙΛΛΑ ΤΡΙΠ. (Τσουκαλάς): Γκριτζά, Ανδριανοπούλου 2, Τσουκαλά

Α.Π. 6, Χρονοπούλου, Αλάτσα, Μπενέκη 4, Καλομιτσίνη 12, Τζανή 6,

Μανιατά 1, Μαρκοπούλου, Τσουκαλά 16(2)

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Δάγλας): Δασκαλοπούλου 25(5), Κύρου 3(1), Μα-

γαλιού 9(1), Μπαρμπερίδου 6(2), Νικολοπούλου 8, Στυλιαρά 9(1),

Μελά 2, Βλάχου 8, Τετενέ 6

Επόμενη αγωνιστική 15η 

Κυριακή 03/03 Κλειστό Γήπεδο Βούλας Ωρα : 12.00

Πρωτέας Βούλας – Φάρος Κερατσινίου 

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ: 

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ -  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 63 - 51 
Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ομάδα των ανδρών,
25/2/2013. Κάθε νίκη είναι σημαντική για την νεαρή ομάδα του

Πρωτέα που παλεύει για την παραμονή της στην κατηγορία.  

Ο Πρωτέας έχει αρχίσει να μπορεί να βρει λύσεις και σε ατο-

μικό επίπεδο οι παίκτες του coach Μανουσέλη έχουν πλέον

μια σταθερή απόδοση και ως ομάδα. Βελτιώνονται σχεδόν σε

κάθε παιχνίδι.
Διαιτητές: Μέλης, Κραψίτης

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης, Ποδαράς ): Καπώνης 12(1), Σφυ-

ρής, Πεφάνης 4, Αθηνιώτης 4, Αγγελόπουλος, Σταματόπουλος, Ιμα-

ριάκμπε 1,  Αποστολόπουλος 14,  Θώδης 13, Γάργαλης 2, Πρέκας,

Βερτούδος 13. 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Δημητρακόπουλος) : Διγενής 4, Χαλκιάς 4, Πετρα-

κάκης 11, Κελέσης 8, Χατζηελευθερίου, Παππάς 6(1), Ψιακής2, Κα-

λούδης Π. 7(1),  Καλούδης Ν. 9(1), Σταχίκας.   

Βαθμολογία Ανδρών  

1  ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 36  19  17   2  1535  1182
---------------------------------------------------------------------------------------------

2  ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 36  19  17   2  1403  1142

3  ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ 34  19  15   4  1377  1178

4  ΕΝΩΣΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ 33  19  14   5  1205  1172

5  ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ 30  19  11   8  1377  1282

6  ΠΟΡΦΥΡΑΣ 29  19  10   9  1230  1308

7  ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ 29  19  10   9  1384  1384

8  ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 28  19   9  10  1316  1382

9  ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 27  19   8  11  1200  1290

10  ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 25  19   6  13  1078  1200  

11  ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ 25  19   6  13  1258  1355
----------------------------------------------------------------------------------------------

12  ΠΕΡΑ 25  19   6  13  1308  1361  

13  ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ 23  19   4  15  1177  1319

14  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 19  19   0  19  1156  1449

Επόμενη αγωνιστική Ανδρών, Δευτέρα 4 Μαρτίου, 

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ / ΜΕΓΑΡΩΝ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: 

ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ -  ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ  49 - 54 
Τα αστεράκια του Πρωτέα ήδη λαμποκοπούν και στην Καλλι-

θέα σπάζοντας το αήττητο του Ίκαρου τη Δευτέρα 25/2.

Σπουδαία νίκη για τις κορασίδες του που κερδισαν εκτός έδρας

την πρωτοπόρο και αήττητη ομάδα του Ίκαρου Καλλιθέας. Η

ομάδα των κορασίδων έπαιξε ωραίο μπάσκετ, με ψυχή και πείσμα

και έφυγε από την Καλλιθέα με το ροζ φύλλο αγώνα. 

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και οι δύο ομάδες έπαιξαν δυνατά και

διεκδίκησαν με πάθος τη νίκη. Ο Πρωτέας κατάφερε να προ-

ηγηθεί με 10 πόντους, όμως η πάντα πολύ δυνατή και έμπειρη

ομάδα του Ικάρου κατάφερε, στα πρώτα λεπτά του τέταρτου

δεκαλέπτου, να ισοφαρίσει το παιχνίδι. 

Οι κορασίδες του Πρωτέα δεν το έβαλαν κάτω και δεν απο-

γοητεύτηκαν παρότι έπαιζαν χωρίς 3 βασικές τους παίκτριες (5

φάουλ Φασούλα, Μπιτζανάκη Ρ και  Αμπντελφατταχ), πάλε-

ψαν, και κατάφεραν να πάρουν δίκαια τη νίκη. 

Hταν η πρώτη ήττα του Ικάρου στο φετινό πρωτάθλημα κορασίδων

και γενικά στα πρωταθλήματα υποδομών μετά από 62 σερί νίκες!

Τα δεκάλεπτα: 18-14, 24-28, 36-40, 49-54

Ικαρος (Κόμης): Χατζηβασιλείου 4, Λεμπέση 2, Λέκα, Ζάχου, Κολλάτου, Καραμπά-

τσου 3 , Μάλαμα 5, Στεφάνου 27, Σώμου 6, Σούλτη, Τσελεπίδου 2, Κακούρη

Πρωτέας (Κουρμούλης, Τασιόπουλος): Mπιτζανάκη Ρ. 19, Παπαλιού Δ., Μπιτζανάκη

Ε. 8, Κρεμμύδα Κ., Βασιλειάδη Χ., Λαγού-Μειμάρογλου 11, Αμπντελφατταχ Σ 3.,

Βάνα Ρ 1, Φασούλα 12, Μιχαλοπουλου Μ.

Επόμενος Αγώνας: ΣΑΒΒΑΤΟ 2 /3 

ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ 16:15 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.

Βαθμολογία

Πρωτέας Β. 26 (13-0)
--------------------

Ιπποκράτης Κω 26 (12-2)
---------------------

ΑΕΝΚ 23 (9-5)

Μελίσσια 22 (8-6)

Σπόρτιγκ  22 (8-6)

ΦΕΑ  21 (7-7)
----------------------

Αγ. Παρασκευή 19   (5-9)

Άμιλλα Τρ.  17 (4-9)

Φάρος Κερ.  16 (2-12)

ΕΑ Παραλίας 14 (1-13)

Ο αγώνας Μπάσκετ των

κορασίδων μεταξύ των

ομάδων Α.Ο. “Αναγυ-

ρούς” και Αγ. Δημητρίου

Δάφνη, έληξε με νίκη του

Αναγυρούντα με σκορ

69-49.

Ο αγώνας είχε ιδιαίτερη

σημασία γιατί το τελικό

σκορ έδινε τις νικήτριες

για το Final-Four. Ετσι οι

κορασίδες του Αναγυ-

ρούντα Θάνια Παπαδημη-

τρίου (29), Χριστίνα

Καραμέτου (22), Ελευθε-

ρία Κώτση (10), Ανθια

Φειδά (6) και Νίκη Καρυ-

δάκη (2) θα συμμετέχουν

στο final four. Προπονή-

τρια είναι η Κ. Μαργα-

ρίτα.

TA NEA TOY ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ

Οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΗ στη-

ρίζουν και συμμετέχουν στην

αντιρατσιστική ποδηλατοπορία

που οργανώνει για το Σάββατο 2

Μαρτίου ο ποδηλατικός σύλλο-

γος ΠΟΔΗΛΑΤισσεςΕΣ. Η ποδη-

λατοπορία είναι αφιερωμένη στη

μνήμη του Σαχτζάτ Λούκμαν,

του μετανάστη που δολοφονή-

θηκε από ακροδεξιούς στις 17

Ιανουαρίου στα Πετράλωνα, ενώ

πήγαινε με το ποδήλατό του στη

δουλειά του και στα υπόλοιπα

θύματα ρατσιστικής βίας.

Το ραντεβού είναι 4μμ στην

πλατεία Συντάγματος και μέσω

Φιλελλήνων - αρχή Συγγρού - Βεΐ-

κου - Γενναίου Κολοκοτρώνη -

Τρώων - Δημοφώντος θα φτάσουν

στη συμβολή Τριών Ιεραρχών και

Φυλασίων (όπου έγινε η δολοφο-

νία) και επιστροφή με κατάληξη

στο Θησείο στον ΗΣΑΠ.

«Συν Άλλοις»

O Συνεταιρισμός Αλληλέγ-

γυας Οικονομίας «Συν Άλ-

λοις» στο Θησείο, θα είναι

ο επόμενος ποδηλατικός

προορισμός των ΠΟΔΗΛΑ-

ΤΩΝ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ για την

Παρασκευή 8 Μαρτίου, με

αναχώρηση από την αφετη-

ρία  ΤΡΑΜ Βούλας (δίπλα

από Α’ πλαζ) στις 8.30 μ.μ.

Επιτυχίες στο Μπάσκετ 
κορασίδων

από τον “Αναγυρούντα”

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

O Πρωτέας  διασκεδάζει

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ ΜΑΣ,
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ,
Ο Πρωτέας  Βούλας σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του

την Παρασκεύη 8 Μαρτίου στο κέντρο Αθηνών - Αρένα [Πει-

ραιώς 166  Γκάζι], Τηλέφ.  6947406183
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Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες των καιρών, αλλά και τον δια-

καή πόθο των μαθητών για ένα καλύτερο μέλλον, αποφασίσαμε

να προσαρμόσουμε τις τιμές μας, στα νέα δεδομένα της επο-

χής, προσφέροντας υπηρεσίες σε ιδιαίτερα οικο-

νομικά πακέτα.

Α’ Λυκείου: Μαθηματικά Φυσική Χημεία Εκθεση 150 €

Β’ Λυκείου: » » » » 250 €

Γ’ Λυκείου: Μαθηματικά κατ., Φυσική κατ.,   Χημεία κατ., 

Βιολογία κατ.,   Α.Ο.Δ.Ε,   Εκθεση & Ανάπτυξη Εφαρμογών 300 €

Γυμνάσιο: για όλες τις τάξεις Μαθηματικά, Φυσική, Εκθεση, Αρχαία 120 €

Πληροφορίες: τηλ. 210 9671.461,

Διεύθυνση Σπουδών: Κυριάκος Κακαλέτρης, κινητό 6944 429670 

Επιπλέον, ο μαθητής που θα έχει βαθμό επίδοσης 18 και άνω, 
θα επωφελείται με έκπτωση στα δίδακτρα 30%.

Με μια συναυλία – σταθμό, κοινωνικής αλ-

ληλεγγύης και ανθρωπιάς, κορυφώθηκαν τη

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου στο Κορωπί, μια

σειρά κοινωνικών δράσεων και συνεργα-

σιών του Δήμου Κρωπίας, του Νομικού Προ-

σώπου Δημοσίου Δικαίου “Σφηττός”

(Ν.Π.Δ.Δ. Σφηττός) και της Κοινωφελούς

Eπιχείρησης του Δήμου (Κ.Ε.Δ.Κ.), με πρό-

σωπα, συλλογικούς φορείς και καλλιτέ-

χνες. Είχε προηγηθεί, την Κυριακή 24

Φεβρουαρίου , η υπαίθρια, δωρεάν, λαϊκή

αγορά στην πλατεία Αγάλματος της πόλης

μας, που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Μι-

κροπωλητών Λαϊκών Αγορών, με τη συ-

νεργασία του Δήμου Κρωπίας, των

κοινωνικών υπηρεσιών του και την υποστή-

ριξη της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Ελλά-

δος.

Το απόγευμα της συναυλίας (25/2), οι πολί-

τες  προσέρχονταν από νωρίς στο Κλειστό

Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου,

με τσάντες γεμάτες τρόφιμα, συμβάλλον-

τας στον βασικό σκοπό της συναυλίας που

ήταν η ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου του Δήμου. Η ιδέα των διοργανωτών,

να επιβάλλουν «κοινωνικό εισιτήριο»  με

προσφορά τροφίμων τρόφιμα βρήκε με-

γάλη ανταπόκριση. 

Συγκινητική ήταν η παρουσία παιδιών με

τους γονείς τους, καθώς και συνταξιούχων

που άφηναν  τρόφιμα μεταφέροντας το μή-

νυμα της αλληλεγγύης από όλες τις ηλικια-

κές ομάδες του Κορωπίου, σε αυτή την

πρωτόγνωρη για τη σύγχρονη ιστορία του

δήμου, δράση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οργανωμένα, προσήλθαν με οχήματα πολ-

λοί σύλλογοι του Κορωπίου και παρέδωσαν

τρόφιμα μεταφέροντας τη συμπαράσταση

των μελών τους στην προσπάθεια του

Δήμου όπως: Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών

Ελλάδος, ο Πανηπειρωτικός σύλλογος Με-

σογείων, ο σύλλογος Κρητών Μεσογείων

«Ο Ψηλορείτης», ο Προοδευτικός - Εξω-

ραϊστικός Περιβαλλοντικός σύλλογος

Αγίας Μαρίνας.

«Τα καταφέραμε! Είμαστε εδώ για  να δια-
τρανώσουμε τη θέληση μας  να ξεπερά-
σουμε αυτή την τρικυμία… για τους
πολίτες και την κοινωνία!», δήλωσε ο Δή-

μαρχος Δημήτρης  Κιούσης

Πριν την έναρξη της μεγάλης συναυλίας

απηύθυναν χαιρετισμό οι διοργανωτές: 

Ο  Δήμαρχος, εμφανώς ενθουσιασμένος

από την ανυπόκριτη και μαζική ανταπόκριση

του κόσμου,  απευθυνόμενος προς την ελ-

ληνική κοινωνία έστειλε από το Κορωπί ένα

πανελλαδικό μήνυμα ανθρωπιστικής αλλη-

λεγγύης και  ελπίδας ότι μπορούμε ως Έλ-

ληνες να τα καταφέρουμε.

Προς το πολιτικό σύστημα, έστειλε το μήνυμα

της θέλησης του Δήμου να «ξεφύγει από την

τρικυμία» της πρωτοφανούς περιστολής των

πόρων του και υπονόμευσης της σημερινής

αποστολής του που δεν είναι άλλη από το να

κρατήσει  όρθια την κοινωνία. 

Χαιρετισμό απηύθυναν οπρόεδρος της  Κοι-

νωφελούς  Επιχείρησης Σπύρος Κόλλιας

επισημαίνοντας ότι: «όταν οι άνθρωποι
είναι μαζί, μπορούν να κάνουν πολλά και
όταν είναι ενωμένοι, ακόμα περισσότερα», 
και ο πρόεδρος του Σφηττός Νίκος Γιαννά-

κος.   

Το δυνατό σχήμα μουσικών, συνθετών, ερ-

μηνευτών που αφιλοκερδώς συμμετείχαν,

δημιούργησαν οι: Παναγιώτης Στεργίου

(μουσική επιμέλεια) και  Πασχάλης Τόνιος

(καλλιτεχνική επιμέλεια) και περιελάμβανε

τους: Χρήστο Νικολόπουλο, Γεράσιμο Αν-

δρεάτο, Ελένη Δήμου, Λουδοβίκο των Ανω-

γείων, Κώστα Μακεδόνα, Μαριώ, Λάκη

Παπαδόπουλο, Ζωή Παπαδοπούλου, Πίτσα

Παπαδοπούλου, Θωμά Στεργίου, Μαρία

Σουλτάτου, Μπάμπη Τσέρτο, Λάκη Χαλκιά,

τον ίδιο τον Πασχάλη  Τόνιο και τον Γρη-

γόρη Βαλτινό, ως παρουσιαστή και εξαίρετο

ερμηνευτή σε ανεπανάληπτη ερμηνεία. Η

έκπληξη της βραδιάς, ήταν η έκτακτη συμ-

μετοχή του Γιάννη Πλούταρχου. Καθορι-

στική συμβολή στην απόδοση των

ερμηνευτών είχε η ορχήστρα της συναυ-

λίας που την αποτέλεσαν οι μουσικοί :  Πα-

ναγιώτης Στεργίου & Δημήτρης Ρέππας

(μπουζούκι), Τάσος Καντάς (ακορντεόν),

Τέλης Καφκάς (μπάσο), Παναγιώτης Κο-

τσιανός (βιολί), Σταύρος Ντούσκας (κι-

θάρα), Κώστας Περόγλου (τύμπανα) και

Νίκος Ορφανός (πλήκτρα).

6 τόνοι τρόφιμα ήταν ο απολογισμός της

βραδιάς και οι 2000 πολίτες που έφυγαν με

μηνύματα αισιοδοξίας και αγαλίασης.

Σύσσωμο το Κορωπί στην συναυλία αλληλεγγύης


