
Και ξαφνικά έπεσε βαθύ σκοτάδι.

Οι οθόνες της δημόσιας τηλεόρασης σκοτείνιασαν.

Τα ραδιόφωνα εσίγησαν!

Στην “αναλογική” τηλεόραση σκοτείνιασε και το κα-

νάλι της Βουλής και το CNN! Nα δεις που οι Αμερι-

κανοί θα μας ζητάνε και τα ρέστα... 

Και ποιος θα τους πληρώσει; Αυτός που θα πληρώ-

σει και τις διαφημίσεις που δεν παί-

χτηκαν, αυτός που πλήρωσε και τα

30(;) εκατομμύρια που πληρώθηκαν

για τους αγώνες, που θα δείξει κά-

ποιος άλλος σταθμός και, και, και

δηλαδή εμείς!

Οχι, βέβαια, ο Στουρνάρας κι ο Κε-

δίκογλου. Ούτε ο Σαμαράς

Σ’ ένα κράτος Δικαίου, σ’ ένα κρά-

τος ευθύνης, α υ τ ο ί θα πλήρωναν.

Ακουσε Αντώνη, όπως βγαίνεις από τον ανελκυ-

στήρα, για να πας στο γραφείο σου, εκεί, στον

τοίχο δεξιά, στο μεγάλο χολ, γράφει: «Να αγαπάς
την ευθύνη. Να λες: έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν
δεν σωθεί εγώ θα φταίω1». Κι εσύ υποσχέθηκες να

σώσεις μόνο την Ελλάδα. Και η Ελλάδα βουβά-

θηκε! Η επίσημη φωνή της Ελλάδας εσίγησε!

Ο “τσοπανάκος” (τα κουδουνάκια και η φλογέρα)

δεν σίγησε ούτε στη γερμανική κατοχή!... Σίγησε

τώρα Τρίτη 11/6 του ‘13! και φταις Εσύ.

Μα ο Λαός και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ την κρατάνε

ζωντανή με τη συγκινητική κι ελπιδοφόρα συμπα-

ράταξη όλων των Ελλήνων... πλην ελαχίστων “Λα-

κεδαιμονίων”. Ετσι, «... της Αυγής το φεγγοβόλο
αστέρι, της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει».

Η Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ και το

σήμα της υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο

φρόνημά μας! Οσοι είμαστε ακόμη Ελληνες! και εί-

μαστε πολλοί· οι περισσότεροι. Οσοι δεν έχουν εκ-

μαυλιστεί από τη μεθοδευμένη προπαγάνδα κοντά

εβδομήντα ετών.
Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάστε μας  
όλη την εβδομάδα

στον ιστότοπο 

www.ebdomi.com

Επεσε σκοτάδι

του Κώστα
Βενετσάνου

285 λογαριασμοί ΕΥΔΑΠ
120.000 € βάρος

στο Δήμο Παλλήνης 
Σελίδα 7

Μας λείπουν υπογραφές
για το νερό! 

Σελίδα 10

Αλλαγές στη χορήγηση

κάρτας δημότη στα 3Β

Μήνυμα για το περιβάλλον
από τα Δημοτικά Σχολεία του

Δήμου Σαρωνικού Σελίδα 13

Το 2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας

διαμαρτύρεται. 

Δεν γιορτάζει Σελίδα 11

Καταργούν κοινωνικές
δομές των ΟΤΑ

Σελίδα 13

Κινδυνεύει και ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β, Σελ. 14

Ο βιόκοσμος της

Λίμνης κράζει για

ορθή φροντίδα.

Αλλά δεν τoν

ακούει κανείς
Μοναδική η θαλάσσια

ανεμώνη στη λίμνη

(Paranemonia 

vouliagmeniensis)

Βασίλης Αναγνώστου
Περιβαλλοντολόγος-Υδροβιολόγος

Σελίδα 6
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ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Συνδρομές ετήσιες:  Ιδιώτες   10 € - Φορείς 50€

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ. 1

Η “ΕΡΤ” δεν είναι εταιρία για να την υπαγάγει ο

Στουρνάρας στο ΤΑΙΠΕΔ. Η ΕΡΤ είναι η επίσημη

φωνή της Ελλάδας, είναι το Εθνικό Ιδρυμα Ραδιο-

φωνίας (ΕΙΡ) και τηλεόρασης.

Αναγνώρισε το λάθος σου (“Ουδείς αναμάρτητος”)

και πάρε πίσω την πραξικοπηματική πράξη απαράδε-

κτου περιεχομένου.

Κι επειδή μοναδικός υπεύθυνος δεν είσαι εσύ, αλλά

και τα στηρίγματά σου, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ ο Βε-

νιζέλος κι ο Κουβέλης, ν’ αφήσουν τα μισόλογα και

τα “ήξεις - αφήξεις”.
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που έφερες κατ’

επιταγήν της τρόικα - γιατί περιέχεται στο μνημόνιο

και το κρύβετε - έχει τη “δεδηλωμένη” καταψήφιση

από τη Βουλή, άρα είναι ουσιαστικά ανυπόστατη.

Να την πάρεις πίσω. Εκτός και κάνουν εκείνοι πίσω,

για να παρατείνουν με “μηχανική” υποστήριξη την πο-

λιτική τους επιβίωση.

Κανένας δεν κέρδισε μακροπρόθεσμα, με μηχανορ-

ραφίες, με απάτη, με βία ενάντια στο λαό. Στο τέλος

εξολοθρεύεται, ακόμη κι αν συμπαρασύρει και το λαό

μαζί του στην καταστροφή. Η ιστορία έχει πάμπολλα

παραδείγματα με καμμιά εξαίρεση. Γιατί “με τη βία και
με το να προδίδεις τους φίλους σου [...] μπορείς ν’
αποκτήσεις μιαν (πρόσκαιρη) εξουσία, αλλά όχι όμως
και τη δόξα” 2, όπως λέει ο Φλωρεντίνος πολιτικο-φι-

λόσοφος.

Οσο για τ’ άλλα, που οι χαιρέκακοι και οι κακεντρε-

χείς και οι μηδαμινοί τα κάνανε μεγάλα, έστω κι αν

είναι και στην πραγματικότητα μεγάλα, κάτι για “θύ-
λακες αδιαφάνειας και απίστευτης σπατάλης”, τους

υπαίτιους να τους αναζητήσουν σ’ αυτούς που δημι-

ούργησαν το πελατειακό κράτος, σ’ αυτούς που το

“νομιμοποίησαν” ψηφίζοντας νόμους - άνομους, σ’

αυτούς που διαχειρίστηκαν αυτό το κράτος της δια-

φθοράς και της αδιαφάνειας, δηλ. σε εαυτούς και αλ-

λήλους, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. 

Κι όταν κάτι είναι λάθος, το διορθώνεις, ΔΕΝ το γκρε-

μίζεις. Κι αν ακόμη πρέπει να το αλλάξεις, το αντικα-

θιστάς συγχρόνως. 

Οπως το αεροδρόμιο Ελληνικού. Οταν σταμάτησε να

λειτουργεί, συγχρόνως έμπαινε σε λειτουργία το

“Ελευθέριος Βενιζέλος”. ΔΕΝ έμεινε η χώρα χωρίς

αεροδρόμιο.

Σήμερα βέβαια τα ξεπουλάμε και τα αεροδρόμια και

τα λιμάνια!

Ασε· γιατί σιχάθηκα να γράφω για τις βρωμιές του πο-

λιτικού κόσμου. Κι αυτός, ο πολιτικός κόσμος  πρέ-

πει ν’ αλλάξει άμεσα. Αλλά η χώρα δεν θα μείνει

ακυβέρνητη. Θα ‘ρθουν άλλοι στη θέση τους και κά-

ποιοι παλιοί σωστοί, θα παραμείνουν.

Το καινούργιο γεννιέται μέσα απ’ το παλιό, όπως τα

κύτταρα. Τα νεκρά πέφτουν και αποβάλλονται από

τον οργανισμό που ανανεώνεται.

――――――

1. Ν. Καζαντζάκης: Ασκητική

2. Ν. Μακιαβέλλι: “Ηγεμόνας” κεφ. VIII, έκδοση Σκαραβαίος, σελ. 72.

Ψηφίσματα κατά του κλεισίματος

της Εθνικής ραδιοτηλεόρασης

Οι Δήμοι Ανατ. Αττικής ο ένας μετά τον άλλον στέλνουν

ψηφίσματα των δημοτικών τους συμβουλίων και επιστολές

διαμαρτυρίας για το κλείσιμο της εθνικής μας ραδιοτηλεό-

ρασης, αλλά και για τις απολύσεις των εργαζομένων.

Ο Δήμος Παλλήνης, ο Δήμος Σαρωνικού, ο Δήμος Σπάτων-

Αρτέμιδας, προσωπικότητες της περιοχής, φορείς και Σύλ-

λογοι, πολλοί και αμέτρητοι...

Σκότος βαθύ στην ΕΡΤ

«Athens Gerdens Festival”
στον Εθνικό κήπο Σελ. 4

Εκθεση κεραμικής από το τμήμα
του ΟΑΠΠΑ στη Βούλα Σελ. 5

Περιήγηση στον Υμηττό ως τον

εράσινο ποταμό Σελ. 6

Θα επιχορηγηθούν οι σύλλογοι

στα 3β; Σελ. 7

24ωρη λειτουργία στο Κέντρο

Υγείας Ν. Μάκρης Σελ. 7

Η αποικία των Συρακουσών, το

ιστορικό της ίδρυσης γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Προς νέο(;) φέρελπι ...αυ-
τοδιοικητικό Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Anonymous: “Είμαστε μέσα στη Βουλή,

σας περιμένουμε” Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Στο “τραπέζι” όνομα και σήμα
του Δήμου 3Β Σελ. 12

Ομόφωνη απόφαση  του Δ.Σ. των 3Β για τις
αρχαιότητες του Καβουρίου Σελ. 18

Πρωταθλητής ο ΣΑΣ Κορωπίου Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

O Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, καλεί σε Συ-

νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Ιουνίου

ημέρα Δευτέρα και ώρα 8μ.μ., με 13 θέματα της Ημε-

ρήσιας Διάταξης. Επιλέγουμε:

Αναλυτικά στο www.ebdomi.com-προσεχή γεγονότα

Ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Σπάτων - Αρτέμιδος 

για τη σχολική στέγη

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος,

που θα γίνει στις 18 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 8

μ.μ., για συζήτηση επί του μοναδικού θέματος:

«Η αντιμετώπιση του προβλήματος της Σχολικής
στέγης στην Αρτέμιδα και στα Σπάτα».

Τo Δ.Σ. του Δήμου 3Β

Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑ
Σελίδα 18

Ανάρτηση Πολ. Μελέτης Β’ κατοικίας

“Θυμάρι” Παλ. Φώκαιας
Σελίδα 18

Εντυπωσιακή η αυθόρμητη αντίδραση του κόσμου στο κλείσιμο της ΕΡΤ.
Μεγάλες, καθημερινές συγκεντρώσεις στην Αγ. Παρασκευή, που ίσως να
δώσουν τη λύση... Οταν ο λαός θέλει, μπορεί!
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Μάθετε 

ξένες γλώσσες 

στο σπίτι σας! 

Η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ προσφέρει μαθήματα αξίας 150 ευρώ για εκ-

μάθηση ξένων γλωσσών  στο φροντιστήριο ή με καθηγητή στο σπίτι,

σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό  Eurosuccess.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε 

στα γραφεία της ΕΒΔΟΜΗΣ για να κατοχυρώσετε  την προσφορά!

Τα δώρα δεν σταματούν εδώ

αφού μπαίνοντας στην οικογένεια της EUROSUCCESS,  

ο εκπαιδευτικός οργανισμός προσφέρει στους γονείς των σπου-

δαστών δωρεάν μαθήματα Αγγλικών.

ΤΗΛ. 210-8959004 - 6937 153054

Οι Εκδόσεις “Σκαραβαίος” και η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ 

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου

“Ο Κηπουρός”

της Ιφιγένειας Αμοργιανού, 

το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 8μ.μ. στην Πνευματική Εστία της Βούλας 

(Αγ. Ιωάννου 3 πλατεία Βούλας).

Θα προλογίσει ο Κώστας Βενετσάνος

Θα μιλήσει η Ιφιγένεια Αμοργιανού

Θα διαβάσει αποσπάσματα η ηθοποιός Αννα Δημητράτου

Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με μουσική.

Θα χαρούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας

Εκδόσεις Σκαραβαίος Στρ. Παπάγου 6 Βούλα 16673 - Τηλ. 210 8959.004

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε το συμπόσιο

που έλαβε χώρα στις 7 Ιουνίου, στη Σπάρτη,

με θέμα και αντικείμενο την Άνοδο και την

Παρακμή της Σπαρτιατικής ηγεμονίας.

Η διοργάνωση του συμποσίου έγινε από την

Εταιρεία Μελέτης Προβλημάτων Συλλογικών

(Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ) με τη στήριξη του Μητροπολίτη

Σπάρτης κ. Ευσταθίου, του Δημάρχου Αργει-

τάκου, της Περιφέρειας Πελοπονήσου και

πάνω από 30 Σωματείων και οργανώσεων.

Όπως δήλωσε στην Ομιλία του ο Πρ. Υφυπ.

Οικον. Πέτρος Δούκας, στόχος του συμπο-

σίου ήταν να βοηθήσει τους ακροατές να κα-

τανοήσουν καλύτερα το μεγαλείο της

Αρχαίας Σπάρτης, να αποτίσει φόρο τιμής

στους προγόνους μας, αλλά και να διδαχ-

θούμε από τα λάθη τους. 

Το επίπεδο των ομιλητών ήταν ιδιαίτερα ξε-

χωριστό και οι πάνω από 300 παριστάμενοι,

πολλοί εκ των οποίων νέοι, το αναγνώρισαν

έμπρακτα με την παραμονή και την προσή-

λωσή τους στο αμφιθέατρο του Παν/μίου

Σπάρτης, για πάνω από τέσσερις ώρες.

Μεταξύ των ομιλητών σημειώνουμε τον κα-

θηγητή Φιλοσοφίας Αποστ. Πιερρή, τον Σα-

ράντο Καργάκο, τον Σωτ. Γλυκοφρύδη, τον

Δ. Δούκα και άλλους, ακόμη και καθηγητές

της αλλοδαπής, μελετητές και θαυμαστές της

αρχαίας ελληνικής αίγλης. 

ΣΠΑΡΤΗ: Δόξα και παρακμή
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Μετά τον Ερντογκάν τι;
Παρουσίαση βιβλίου

Το Στέκι Αλληλεγγύης Παλλήνης, στο πλαίσιο ορ-

γάνωσης συζητήσεων  για  σύγχρονα πολιτικά ζη-

τήματα  και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να

ενημερωθούν και να συζητήσουν  γύρω από τις βα-

θύτερες αιτίες που προκάλεσαν τις σημαντικές  εξε-

λίξεις  που συμβαίνουν σήμερα  στην Τουρκία

διοργανώνει  την παρουσίαση  του βιβλίου των

Σταύρου Λυγερού και Κώστα Μελά

Μετά τον Ερντογκάν τι ;

την  Τετάρτη 19-6-2013 στις 8 μμ. στην αίθουσα του

1ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης (Εθνικής Αντι-

στάσεως και  Μαυρομιχάλη γωνία).

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν  οι συγγραφείς  και θα

ακολουθήσει συζήτηση.

Έκθεση Ζωγραφικής Ενηλίκων

του N.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

Μετά την πρώτη επιτυχημένη έκθεση στο δημοτικό Πο-

λυχώρο Πολιτισμού, στο Πόρτο Ράφτη, το N.Π.Δ.Δ.

«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθε-

σης ζωγραφικής του Τμήματος Ενηλίκων, το Σάββατο 22

Ιουνίου και ώρα 7.00 μ.μ., που θα πραγματοποιηθούν στο

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Οι σπουδαστές του Τμήματος, που θα εκθέσουν για δεύ-

τερη φορά τα έργα τους στο κοινό, διδάχτηκαν κατά τη

διάρκεια της χρονιάς, σχέδιο εκ του φυσικού με κάρ-

βουνο και μολύβι, σε φυσικό και τεχνητό φωτισμό.  

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου και θα είναι

ανοιχτή στο κοινό: Δευτέρα με Κυριακή 5.30 μ.μ. έως

8.30 μ.μ. Σας περιμένουμε όλους!

YOGA ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛIA

Το Σάββατο 29 Ιουνίου στις 6.00 το πρωί  και

το  Σάββατο  6 Ιουλίου στις 6.00 το πρωί 

στην παραλία απέναντι από την είσοδο της πλαζ

Αστέρα στο Λαιμό Βουλιαγμένης θα γίνουν ΑΝΟΙ-

KΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΟΓΚΑ για τους φίλους του συλ-

λόγου «ΦΩΤΕΙΝΟ

ΣΗΜΕΙΟ», γνωστούς

και άγνωστους...

Θα δούν την ανατολή

του ήλιου κάνοντας

ασάνες και θα φοράνε

ανοιχτόχρωμα ρούχα

(όχι μαγιω)

Μετά το μάθημα θα

έχουν πρωινό στην πα-

ραλία
Ελληνική Ένωση Γιόγκα

"Φωτεινό Σημείο" 

Πληροφορίες

6982645545

Eκδήλωση αλλαγής ηγεσίας στο

Ροταριανό Ομιλο Κορωπίου

Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου, οργανώνει εκδήλωση

Αλλαγής Ηγεσίας του, που θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουλίου

και ώρα 21:15 στο εστιατόριο «ΟΜΙΛΟΣ» στις εγκατα-

στάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.

Η παρουσία σας θα τιμήσει ιδιαίτερα τον Όμιλό μας.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος 2012-2013 είναι ο Νίκος Μαν-

τάλας και επερχόμενη πρόεδρος για το 2013-2014 είναι

η Μαρία Μάστορα  

Επιβεβαιώστε την παρουσία σας μέχρι την Τρίτη 26 Ιου-

νίου στα τηλέφωνα: 6998957516 (Μαρία Μάστορα) &

6947777264 (Νεκταρία Παπανικολάου)

“Εναλλακτική Δράση”

Εξόρμηση στην Ανδρο 22, 23, 24 Ιουνίου 

Το νησί με τη μεγάλη ναυτική παράδοση, την πλούσια

φύση και τον διαχρονικό πολιτισμό έχουμε επιλέξει σαν

προορισμό για εναλλακτικές δράσεις στο τριήμερο του

Αγίου Πνεύματος, 22, 23, 24/6. 

Σάββατο 22 Ιουνίου - 6πμ Αναχώρηση από Βούλα

6.30 πμ Επιβίβαση από Ομόνοια

8πμ Απόπλους για Άνδρο

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Νέλλη  Γιαχανατζή 2104538187 και 6955493480

Μαρια Κορομηλά  210- 8991145   και 6940- 308757

και στο e-mail Ena.drasi@gmail.com 

Ξενάγηση Αρχαίο Αργος & Ναύπλιο
Κυριακή 15 Ιουνίου, Δηλώσεις συμμετοχής

Νέλλη Γιαχανατζή 2104538187 και 6955493480

Μαρια Κορομηλά  210- 8991145   και 6940308757

και στο e-mail Ena.drasi@gmail.com 

«Athens Gardens Festival» στον Εθνικό Κήπο

Τριήμερη γιορτή στα Σπάτα
Γιορτάζουν οι πολιούχοι Απόστολοι

Πέτρος και Παύλος

Εορταστικό τριήμερο ετοιμάζει ο οργανισμός του Δήμου

Σπάτων - Αρτέμιδος “Ο Ξενοφών”, για να τιμήσει τους πο-

λιούχους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.

Ετσι την Τετάρτη 26 Ιουνίου 8.30μ.μ. θα δοθεί συναυλία χο-

ρωδίας “Η Μελωδική Κιβωτός” στο Πνευματικό Κέντρο

Σπάτων “Χρ. Μπέκας” (Στ. Μπέκα 7 Σπάτα).

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 8.30μ.μ. έχει συναυλία η χορωδία

του Οργανισμού “Ο Ξενοφών” επίσης στο Πνευματικό Κέν-

τρο Σπάτων.

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου ώρα 10 το πρωί γίνεται η εκκί-

νηση του Ποδηλατόδρομου του στιφάδου σε συνεργασία

με τον Ορειβατικό Σύλλογο. Η εκκίνηση γίνεται στο Γυ-

μνάσιο Σπάτων με τερματισμό στα “Φαγιά”. Στις 7μ.μ. έχει

πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό και στις 8.30 λαμπαδη-

δρομία από τον ναό Αγ. Αποστόλων στο χώρο “Φαγιά” με

το παραδοσιακό άναμμα της φωτιάς στα καζάνια.

Το Σάββατο μετά τον όρθρο και την πανηγυρική λειτουρ-

γία, θα γίνει στις 7μ.μ. φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας πα-

λαιμάχων Αήττητου στο Δημοτικό Στάδιο Σπάτων και στις

9μ.μ. το Λύκειο Ελληνίδων θα παρουσιάσει παραδοσιακούς

χορούς στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων.

Στο κέντρο της Αθήνας, στον Εθνικό

κήπο,  από τις 15 έως τις 18 Ιουνίου 2013

και για 4 ημέρες μπορείτε να απολαύσετε

το «Athens Gardens Festival» με ακουστι-

κές μουσικές των πόλεων, κλασσική μου-

σική και παραστατικές τέχνες, από τις

6.30 μέχρι το κλείσιμο του κήπου μετά τη

δύση του ηλίου, ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Ακουστικές μουσικές των πόλεων, κλασ-

σική μουσική και άλλες Ευρωπαϊκές απο-

χρώσεις, έντεχνη Ελληνική, διάφορα

Μεσογειακά είδη και σε διάδραση παρα-

στατικές τέχνες, παντομίμα και άλλες

performances μετατρέπουν για τέσσερις

μέρες τον Εθνικό κήπο σε έναν μαγευ-

τικό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης και

δημιουργίας.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο πλαί-

σιο του ετήσιου προγράμματος «Κήποι

της Αθήνας» του Αθηναϊκού καλλιτεχνι-

κού δικτύου που στοχεύει κυρίως στην

ανάδειξη κήπων της πόλης ως σημείων

συνάντησης του κόσμου των τεχνών και

του πολιτισμού γενικότερα (συμπεριλαμ-

βανομένης και της οικολογίας) με τους

απλούς πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους

και τα παιδιά. Το «Athens Gardens Festi-

val» διοργανώνεται από το Αθηναϊκό καλ-

λιτεχνικό δίκτυο σε συνεργασία με τον

Δήμο Αθηναίων και τον Εμπορικό Σύλ-

λογο Αθηνών. Το φεστιβάλ υποστηρίζεται

από την ΕΡΤ, τον ΡΣ 984, την ΕΑΤΑ του

Δήμου Αθηναίων, την Ένωση Ξενοδόχων

Αττικής-Αργοσαρωνικού, την ΕΜΣΕ - Πο-

λιτιστική δράση, το Εθνικό Ωδείο Μανώ-

λης Καλομοίρης και τη σχολή τσίρκου

Circus Dayz.

Εμπνευστής και καλλιτεχνικός διευθυν-

τής του φεστιβάλ είναι ο συντονιστής του

Αθηναϊκού καλλιτεχνικού δικτύου Μάριος

Στρόφαλης.
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«Επικοινωνία και Φροντίδα
σε Άτομα που πάσχουν από

Άνοιες και Αλτσχάιμερ»

Ενημερωτικές ομιλίες με θέμα «Επικοινωνία και
Φροντίδα σε Άτομα που πάσχουν από Άνοιες και
Αλτσχάιμερ» οργανώνει ο Δήμος Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο των δράσεων στήριξης

της Τρίτης Ηλικίας. 

Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν:

- Την Τρίτη 18 Ιουνίου, στις 11 πμ στο Εντευκτήριο

του ΚΑΠΗ Βούλας (Ζεφύρου 2, Κεντρική Πλατεία)

- Την Τετάρτη 19 Ιουνίου, στις 11 πμ. στο Εντευ-

κτήριο του ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4)

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που υλοποιείται με

μέριμνα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παι-

δείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου, σε

συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής Β’ του ΤΕΙ

Αθήνας.  

“Η Προφητεία της Περουάνας"
Νίκος Καββαδίας

Μουσική Παράσταση

Με τη μουσική παράσταση «Η προφητεία της Περουά-
νας» η Ανοιχτή Μουσική Ομάδα Ατραπός και ο Βαγγέλης

Βελώνιας ιχνηλατούν τον λόγο του Νίκου Καββαδία, ποι-

ητή της φυγής και του ατέρμονου ταξιδιού, την Τετάρτη

19 Ιουνίου στις 9μ.μ. στο Café Κύκλος (Πραξιτέλους &

Σκουλενίου 4, Αθήνα, τηλ.: 210 32 20 116), με ελεύθερη

ΕΙΣΟΔΟ, χωρίς ελάχιστη κατανάλωση.

Δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον κολάζ ηχοχρωμάτων με

κοντραμπάσο, κιθάρες και φωνές, η Ατραπός χαράσσει

τη δική της μουσική ρότα στα μελοποιημένα ποιήματα του

Νίκου Καββαδία και μας ταξιδεύει σε «δύσκολες βάρ-
διες», σε «λιμάνια σκοτεινά» σ’ Ανατολή και Δύση, από τα

«παράξενα της Ίντια» μέχρι τη «Νότιο Κίνα», ενώ ο Βαγ-

γέλης Βελώνιας αφηγείται απόκρυφες πτυχές της ζωής

και του έργου του αέναου ταξιδευτή.

Βραδιά Γρηγόρη Λαμπράκη

στο Σαρωνικό

Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με την Επιτροπή Πο-

λιτών «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» διοργανώνουν αφιέ-

ρωμα στον αγωνιστή της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη την

Τετάρτη 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον κινηματογράφο

ΟΡΦΕΑ (Λεωφόρος Σαρωνίδας 60).

Ο Στέλιος Κούλογλου θα παρουσιάσει σε πρώτη κινημα-

τογραφική προβολή το ντοκιμαντέρ «ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΑΜ-

ΠΡΑΚΗ». ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί

Διήμερο Παραδοσιακών Χορών οργανώνει το Ν.Π. Πολι-

τισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου, Σάββατο

15 και Κυριακή 16/6 και ώρα 21:00, στο Πάρκο Γουδή

(όπισθεν γηπέδου ποδοσφαίρου), με ελεύθερη είσοδο.

Το Σάββατο 15 Ιουνίου θα παρουσιασθούν χοροί από την

Κρήτη έως τη Θράκη, με την σύμπραξη του «Θιάσου
Σκιών Ηλία Καρελά», σε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Κόκ-
κινη κλωστή δεμένη, στις σκιές μας τυλιγμένη, δωσ’ της
κλώτσο να γυρίσει, Καραγκιόζης να λαλήσει…». 
Την Κυριακή 16 Ιουνίου θα παρουσιασθούν χοροί από την

Ελλάδα, αλλά και από περιοχές, που άνθισε ο Ελληνι-

σμός. Η εκδήλωση της Κυριακής έχει τίτλο «Αραδιαστείτε

στου χουρό, να ακούσετε τραγούδια…» 

O Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
στο Μαρκόπουλο

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας,  ο «πολυτάλαντος»

Δημήτρης Σταρόβας, μαζί με την Δήμητρα Παπίου,

παρουσιάζουν μία μοναδική μουσική παράσταση γε-

μάτη από καινούριες μελωδίες, νοσταλγικά συναι-

σθήματα, αλλά και απύθμενο χιούμορ, την Κυριακή

16 Ιουνίου και ώρα 9 μ.μ. στο Θέατρο Σάρας, στο

Μαρκόπουλο.
Η Τέχνη έχει στόχο να συγκινεί, να ευαισθητοποιεί και να

ενεργοποιεί τους πολλούς. Γίνεται όμως από τους λί-

γους, αυτούς που έχουν όραμα και ταλέντο και παλεύουν

γι’ αυτό. Έτσι, τα πιο φευγάτα όνειρα γίνονται πραγματι-

κότητα. Ο Λαυρέντης, η Δήμητρα και ο Δημήτρης υπό-

σχονται να γίνουν συνταξιδιώτες στα όνειρά μας…

Προπώληση εισιτηρίων προς 12 Ευρώ, στο Viva.gr:

Εκθεση κεραμικής
στη Βούλα

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου 3Β παρουσιάζει έκθεση Κεραμι-

κής, με την τέχνη του τμήματος που σμίλευε ένα

χρόνο. Εχει ενδιαφέ-

ρον γιατί κάθε πάγ-

κος έχει τη δική του

“προσωπικότητα”.  

Η έκθεση γίνεται

στην Πνευματική

Εστία της Βούλας

(Αγ. Ιωάννου) και θα

διαρκέσει μέχρι την

Κυριακή 16/6.

«Ένας Εχθρός του Λαού» 
Θεατρική παράσταση

Τον Ιούνιο ξεκινάει η περιοδεία  της παράστασης «Ένας εχ-
θρός του Λαού» του Ίψεν από τον καλλιτεχνικό οργανισμό

Μορφές Έκφρασης.  

Το έργο αυτό αποτελεί ένα από τα πιο επίκαιρα έργα της

εποχής μας, και έχει επιλεγεί από πολλούς μεγάλους θιά-

σους, σε Ευρώπη και Αμερική καθώς εκφράζει την ανάγκη

όλων μας για την ανατροπή της παγκόσμιας κρίσης αξιών.

Η παράσταση παίζεται στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπού-

λου, το Σάββατο 22 Ιουνίου στις 21.00, διάρκεια 100’
Ένας γιατρός, ένας έντιμος άνθρωπος αποφασίζει να αποκαλύ-
ψει την απάτη που τροφοδοτεί μια πόλη. Το θεατρικό αριστούρ-
γημα του Ερρίκου Ίψεν ξετυλίγει την ιστορία μιας αποκάλυψης

για την οικολογία, την πολιτική και την κοινωνία. 

Τιμές εισιτηρίων: 15€(γενική είσοδος), 12€ (ανέργων, πολυτέ-

κνων, συνταξιούχων, φοιτητικό, παιδικό), 10€ (προπώληση – εκ-

πτωτικό κουπόνι).

Τηλέφωνα: 2103464903, 2103464002, 2299020128

Προπώληση εισιτηρίων: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΠ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΛΑΖ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ

Xορεύουμε για το
νερό, 15 Ιουνίου 

Το Global Water Dances 

έρχεται στην Ελλάδα

Το Σάββατο 15 Ιουνίου, ώρα 5μ.μ., η παραλία του αυτο-

διαχειριζόμενου κάμπινγκ Βούλας γίνεται μια μεγάλη

...πίστα χορού. Το Global Water Dances έρχεται στην Ελ-

λάδα για να διατρανώσει

χορεύοντας ότι το νερό

είναι αγαθό και δεν πωλεί-

ται.

Το «Global Water Dances –

Dancing for Safe Water

Everywhere» είναι παγκό-

σμιος θεσμός, που ξεκί-

νησε τον Ιούνιο του 2011.

Την ίδια ημέρα και ώρα,

εθελοντές χορευτές από

όλο τον κόσμο καλούνται

να αναδείξουν την πολυτι-

μότητα του νερού  μέσα

από την κίνηση και τη μου-

σική. 

Αθήνα

Εσύ που θα είσαι 
όταν όλος ο πλανήτης χορεύει;
Σάββατο 15 Ιουνίου, 17:00

Αυτοδιαχειριζόμενο Κάμπινγκ Βούλας
(Πλησίον ΠΙΚΠΑ, 200 μ. από την αφετηρία του τραμ)

Είσοδος ελεύθερη

«ΧΟΡΟΣ - Ιστορία και εξέλιξη»

Οι Πολιτιστικές Απόπειρες οργανώνουν εκδήλωση

με τίτλο: «ΧΟΡΟΣ - Ιστορία και εξέλιξη» στο Πολι-

τιστικό και αθλητικό πάρκο Νέας Μάκρης (πρώην

αμερικάνικη βάση, Λ. Μαραθώνος 196), το Σάββατο

15 Ιουνίου στις 21:00. Μία θεατρικο - μουσικο - χο-

ρευτική απόπειρα από την ομάδα Χορού. 

Μέσα από θεατρικά και χορευτικά δρώμενα, γίνεται

μια ιστορική αναδρομή στην Τέχνη του Χορού, από

την αρχαιότητα και δεν σταματά να εξελίσσεται. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ   –   ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλ.: 22940 98500

Email: apopeires@apopeires.gr

Εκδήλωση με την Παναθηναϊκή

Γλυφάδας - Βούλας

H Πανελλήνια Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών

Γλυφάδας - Βούλας, οργανώνει αποχαιρετιστήρια

εκδήλωση για τις θερινές διακοπές του Καλοκαι-

ριού, την   Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 7.30μ.μ. στο

παραλιακό κέντρο “Μαριδάκι” (Διαδόχου Παύλου,

παραλία Γλυφάδας).

Καλεί μέλη και φίλους να θυμηθούν τις καλές στιγ-

μές και να δώσουν ραντεβού το Σεπτέμβρη.

Τηλ. Μ. Δαμηλάκου 2109622.753
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Περιήγηση από τον Υμηττό

ως τον Εράσινο ποταμό στη

Βραυρώνα

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περι-

βάλλοντος, ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης

και ο πρόεδρος του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Σφηττός Νικόλαος

Γιαννάκος οργανώνουν  περιήγηση με τίτλο: «Οι ανθρώπι-
νες δραστηριότητες στην περιοχή των Μεσογείων και οι
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον».
Για τις μετακινήσεις θα χρησιμοποιηθεί λεωφορείο του

Δήμου Κρωπίας.Το λεωφορείο του Δήμου θα αναχωρήσει

την Κυριακή 16 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί, από την πλατεία

Ελευθερίας απέναντι από το Δημαρχείο Κρωπίας (Λεωφ.Β

Κωνσταντίνου 47). Η  περιήγηση θα ξεκινήσει στις 9πμ. από

τον Υμηττό, στο Σπήλαιο Παιανίας «Κουτούκι» και θα κα-

ταλήξει στις εκβολές του Ερασίνου ποταμού στη Βραυ-

ρώνα. 

Ομιλητής θα είναι ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Γε-

ωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδων Λέκκας

Κατά  τη διάρκεια της περιήγησης θα γίνει  επίσκεψη σε

μνημεία κληρονομιάς νερού του Κορωπίου (Υδραγωγείο

Χαλιδούς, Πηγάδι Φιλιάτη/"Πεισίστρατου") καθώς και σε

σύγχρονα έργα υδρομάστευσης και τεχνητού εμπλουτι-

σμού υπόγειων νερών στην πεδιάδα των Μεσογείων.

«Καταπολεμώντας τις Πολιτικές

Λιτότητας μέσα από την 

ανασυγκρότηση του Συνδικαλιστικού

Κινήματος από τα κάτω»

Διεθνές Συνέδριο για την καταπολέμηση των πολιτικών λι-

τότητας μέσα από την ανασυγκρότηση του Συνδικαλιστικού

Κινήματος στο Δημαρχείο Σαρωνικού.

Ομιλητής ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Διήμερο διεθνές συνέδριο με θέμα «Καταπολεμώντας τις
Πολιτικές Λιτότητας μέσα από την ανασυγκρότηση του Συν-
δικαλιστικού Κινήματος από τα κάτω» φιλοξενεί ο Δήμος

Σαρωνικού την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19 Ιουνίου στο Αμ-

φιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου στα Καλύβια. 

Συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι: Global Labour Institute,

University of Greenwich, The Press Project. 

Την έναρξη του συνεδρίου θα κάνει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

– ΕΚΜ  κ. Αλέξης Τσίπρας με ομιλία του την Τρίτη 18/6 στις

12 το μεσημέρι. 

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν Ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι

συνδικαλιστικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Αλλαγές στη χορήγηση κάρτας δημότη 
Γράφαμε πριν δύο εβδομάδες, πώς

μπορεί ένας δημότης του Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης να

αποκτήσει κάρτα δημότη, προκειμένου

να έχει ελεύθερη είσοδο στις οργανω-

μένες ακτές του  Δήμου ή μειωμένο ει-

σιτήριο.

Προφανώς λόγω της μεγάλης προσέ-

λευσης των δημοτών για να αποκτή-

σουν “κάρτα δημότη”, προέκυψαν

καθυστερήσεις. Ετσι ο Δήμος αποφά-

σισε να αλλάξει τον τρόπο χορήγη-

σης, όπως παρακάτω:

– Καθημερινή υποβολή δικαιολογητι-

κών 

– άμεση έκδοση της Κάρτας

– Οι κάτοχοι της παλιάς Κάρτας Δη-

μότη, μπορούν να τη χρησιμοποιούν 

μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Ετσι από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου αλλά-

ζει η διαδικασία έκδοσης για καλύτερη

εξυπηρέτηση των δημοτών.

Πώς αποκτούμε 

την κάρτα

Οι δημότες, θα πρέπει να προσκομί-

ζουν:

- απλό αντίγραφο της Αστυνομικής

τους ταυτότητας

- 1 έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας

- αίτηση, που θα συμπληρώνεται κατά

την υποβολή  των δικαιολογητικών.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα

γίνεται καθημερινά και ώρες 8:00 –

15:00 στα γραφεία που βρίσκονται ει-

δικά για το σκοπό αυτό, στο ισόγειο

του Δημαρχείου, Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα. Η Κάρτα Δημότη θα εκδίδεται

και θα παραδίδεται άμεσα στο δι-

καιούχο. 

Οι κάτοχοι των παλιών Καρτών Δη-

μότη θα μπορούν να τις χρησιμοποι-

ούν μέχρι και τις 31 Ιουλίου, για την

είσοδό τους στις οργανωμένες ακτές

κολύμβησης και τις λοιπές παροχές.

Αλλά όπως προείπαμε μόνο δημότες

έχουν δικαίωμα της “κάρτας δημότη”

Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγ-

μένης για τη καλύτερη εξυπηρέτηση

των δημοτών παρακαλεί πολύ τους δι-

καιούχους να προσέρχονται σταδιακά

για την έκδοση της νέας Κάρτας Δη-

μότη. 

Ο Δήμος Βάρης -Βούλας -

Βουλιαγμένης  χρηματοδο-

τεί δράσεις Αθλητικών,

Πολιτιστικών και άλλων Σω-

ματείων και Συλλόγων της

πόλης.

Υποβολή προτάσεων έως

τις 26 Ιουνίου 2013

Ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης έχει εγγρά-

ψει στον προϋπολογισμό

του Δήμου για το 2013

240.000 ευρώ, για επιχορη-

γήσεις δράσεων στους

αθλητικούς και πολιτιστι-

κούς συλλόγου του Δήμου. 

Οπως σημειώνει στο δελτίο

τύπου ο Δήμος: «Στο πλαί-
σιο αυτό έχει καταρτιστεί
ένα ολοκληρωμένο πλάνο,
μέσα από το οποίο προβλέ-
πεται  η καταγραφή των αι-
τημάτων χρηματοδότησης
και στη συνέχεια η αξιολό-
γησή τους και η χρηματοδό-

τηση. Τα αιτήματα θα κατα-
γράφονται αναλυτικά από
κάθε ενδιαφερόμενο Σύλ-
λογο ή Σωματείο σε ειδική
φόρμα, που θα κατατίθεται
στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών.
Στη συνέχεια θα γίνεται ο
έλεγχος και η αξιολόγηση
των αιτημάτων και εφόσον
εγκριθούν, θα χρηματοδο-
τείται η υλοποίηση των δρά-
σεων.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος
σε καμμία περίπτωση δεν
χρηματοδοτεί με τα κονδύ-
λια αυτά τα λειτουργικά
έξοδα του φορέα υλοποί-
ησης, παρά μόνον τις δαπά-
νες υλοποίησης της
δράσης».

Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι

βάσει νόμου, οι ΟΤΑ μπο-

ρούν να επιχορηγούν τους

φορείς του Δήμου τους και

στα πλαίσια αυτά πι-

στεύουμε ότι το πράττει και

ο Δήμος για το 2013, γιατί

το 2012 δεν δόθηκε και είχε

γίνει θέμα από τον πρόεδρο

του  Αρη Βούλας, Στ. Πλα-

καντωνάκη.

Εκείνο που μας προβλημα-

τίζει είναι η «αξιολόγηση
της δράσης» από το Δήμο

προκειμένου να “χρηματο-
δοτήσει”. 
Θεωρούμε λάθος και την

“αξιολόγηση” και τη “χρημα-

τοδότηση”. Ο Δήμος δεν

χρηματοδοτεί, προσφέρει

στους φορείς που κι αυτοί

με τη σειρά τους προσφέ-

ρουν είτε στον πολιτισμό,

είτε στον αθλητισμό, με τα

χρήματα των δημοτών που

με τον τρόπο αυτό ξαναγυ-

ρίζουν στους δημότες.

Ο Δήμος δεν είναι επιχεί-

ρηση για να κερδίζει, να

χάνει, να χρηματοδοτεί.

Είναι δημόσιος οργανισμός

με κοινωνική πολιτική.

Τα αιτήματα λοιπόν ενημε-

ρώνει ο Δήμος μπορούν να

κατατίθενται στο Γραφείο

Πρωτοκόλλου στο Δημαρ-

χείο, Κ. Καραμανλή 18

Βούλα, καθημερινά από τις

08:00 έως τις 15:00,  από τις

13 Ιουνίου  έως τις 26 Ιου-

νίου, η ειδική φόρμα κατα-

γραφής των αιτημάτων θα

είναι διαθέσιμη στην ιστο-

σελίδα του Δήμου

www.vvv.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες μπορούν να απευθύ-

νονται στη Διεύθυνση

Οικονομικών Υπηρεσιών,

Υπεύθυνος επικοινωνίας κ.

Αυρηλιώνης Άρης τηλ.

2132020018. 

Θα επιχορηγηθούν οι σύλλογοι στα 3Β; 

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα ανάπλασης

– ανακατασκευής της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης –

Πηγάδι, στο Κόρμπι της Δ.Ε. Βάρης. 

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται με ίδιους πό-

ρους του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και

υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των Διευθύνσεων Τε-

χνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

Στο πλαίσιο της ανάπλασης, έχει γίνει επανασχεδιασμός

και διαπλάτυνση της πλατείας. Eχουν ήδη ολοκληρωθεί ερ-

γασίες όπως οι πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, εσωτερικού

καθιστικού χώρου και εσωτερικών διαδρόμων, η τοποθέ-

τηση νέας εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού, καθώς και η

ανακατασκευή και ανάδειξη του Πηγαδιού ως χαρακτηρι-

στικού αρχιτεκτονικού στοιχείου. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης αυτό-

ματης άρδευσης, φύτευσης δένδρων, θάμνων και τοπο-

θέτησης χλοοτάπητα. Εχει γίνει χωροθέτηση

περιπτέρου και έχει δημιουργηθεί καθιστικός χώρος στη

στάση του ΟΑΣΑ. 

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περί τα τέλη

Ιουνίου. 

Ολοκληρώνεται η ανάπλαση της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης – Πηγάδι στο Κόρμπι 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου είχαν φέτος την

ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν σε ποικίλα προγράμματα

(όμιλος παραδοσιακών χορών, χορωδία, θεατρικός όμιλος,

λογοτεχνικό εργαστήρι, πρόγραμμα κατά της σχολικής βίας,

περιβαλλοντικό πρόγραμμα, Γαλλικό περιοδικό με τίτλο: “On

parle francais au 1er  College de Koropi ”). 

Στόχος του σχολείου ήταν μέσα απ’ τα προγράμματα αυτά,

τα παιδιά να συνεργαστούν, να εκφραστούν και να δημιουρ-

γήσουν. 

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου, στις 8μ.μ. στους χώρους του σχο-

λείου, μαθητές και εκπαιδευτικοί, θα παρουσιάσουν  ό,τι ετοί-

μασαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς 2012-13.

285 λογαριασμοί νερού με 120.000 ευρώ λόγω διαρροής ρολογιών

αποφάσισε να διαγράψει ο Δήμος Παλλήνης
Περασμένες… μία (!!!) ολοκληρώθηκε το δημοτικό συμ-

βούλιο της Τρίτης (11/5) του Δήμου Παλλήνης! Τα θέματα

ήταν πολλά, τα εκτός ημερήσιας επίσης, γι’ αυτό και τρά-

βηξε τόσο, αλλά έστω κι έτσι, θα μπορούσε να είχε ολο-

κληρωθεί αρκετά νωρίτερα αν το τελευταίο θέμα που συ-

ζητήθηκε, δεν έπαιρνε τόση ώρα, με τους τόνους μάλιστα

μεταξύ διοίκησης και μείζονος αντιπολίτευσης να ανεβαί-

νουν… επικίνδυνα! Για περισσότερο από 45 λεπτά έγινε

κουβέντα επί του συγκεκριμένου, με την αντιπολίτευση να

καταψηφίζει τις διαγραφές λογαριασμών που ήρθαν στο

συμβούλιο.

Πως έχει η ιστορία: Η διοίκηση παρουσίασε ένα σύνολο 285

λογαριασμών τους οποίους οι δημότες δεν πληρώνουν,

λόγω… διαρροών των ρολογιών (=ευθύνη του Δήμου). Τα

χρήματα που θα χάσει ο Δήμος από αυτές τις διαγραφές,

ανέρχονται σε σχεδόν 120.000 ευρώ, ένα ποσό που εξόρ-

γισε τους συμβούλους της μείζονος και γενικότερα της αν-

τιπολίτευσης, αλλά και αρκετούς από την διοίκηση

(χαρακτηριστικότερη η τοποθέτηση που έγινε από τον Τάσο

Μπουντουβά όπου μεταξύ άλλων και με εμφανή την απο-

γοήτευση του για το μεγάλο αυτό ποσόν, είπε: «καλύτερα
να μη χαρακτηρίσω τι είναι όλο αυτό που συζητάμε τώρα γι’
αυτά τα λεφτά, καλύτερα να μη μιλήσω, αφήστε το, αφήστε
το…»!.
Ο υπεύθυνος του Δήμου για το θέμα,  Αντιδήμαρχος Σταύ-

ρος Δρούγκας, προσπαθούσε να εξηγήσει τι συμβαίνει με

κάποιες από τις πιο κραυγαλέες περιπτώσεις, αλλά οι θέ-

σεις του δεν έπειθαν την αντιπολίτευση, με τον αρχηγό της

μείζονος, Παναγιώτη Μερτύρη να του λέει μεταξύ άλλων:

«Με αυτές τις 120.000 ευρώ πρέπει να σπάμε παγκόσμιο
ρεκόρ κύριε Δρούγκα. Επίσης θα πρέπει να θεωρούμαστε
όλοι εμείς που πληρώνουμε κανονικά τους λογαριασμούς
μας, τουλάχιστον… ηλίθιοι! Την εποχή που ο κόσμος δεν
έχει να αγοράσει φαγητό για τα παιδιά του, εμείς ερχόμα-
στε να χαρίσουμε 120.000 ευρώ για λογαριασμούς νερού.
Δεν έχει κανείς ευθύνη γι’ αυτά; Και αλήθεια θα μας πείτε
πάλι ότι λαϊκίζουμε;»…
Την ίδια ώρα, ο Νικ. Γαβράς υποστήριζε: «Τι πράγματα είναι
αυτά κύριε Δρούγκα; Τι είναι αυτά Δήμαρχε; Τι μία η υπάλ-
ληλος του Δήμου κλέβει λεφτά, την άλλη η πρόεδρος επι-
τροπής, τώρα το νερό… Αν δεν μπορείτε να διοικήσετε
πηγαίνετε καλύτερα σπίτια σας, δεν είναι πράγματα αυτά
με το δημόσιο χρήμα»…

Οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο όταν ο κύριος Στ.

Δρούγκας έδωσε τον λόγο σε έναν υπάλληλο της υπηρε-

σίας Ύδρευσης του Δήμου, (Δημητρόπουλο), να εξηγήσει τι

ακριβώς συμβαίνει. Αρκούσε μονάχα η εισαγωγή του τε-

λευταίου, για να δυναμιτιστεί το κλίμα! «Αν θέλουμε να μι-
λήσουμε σοβαρά, πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις
ευθύνες μας στο θέμα», είπε ο υπάλληλος και τίναξε τα αν-

τανακλαστικά του  Άρη Βίτσιου: «Τι θέλετε να πείτε, ότι
δεν μιλάμε σοβαρά εδώ μέσα. Τι είστε εσείς και έρχεστε
εδώ να μιλήσετε και να μας κρίνετε; Είστε προϊστάμενος
της υπηρεσίας;», απευθύνθηκε στον υπαλληλο.  «Οχι»,

απάντησε ο υπάλληλος, με τον Αρη Βίτσιο να συνεχίζει:

«Τότε να μη μιλάτε καθόλου γιατί θα βρείτε τον μπελά σας.
Θα έπρεπε να είχε γίνει ΕΔΕ Δήμαρχε για το θέμα και να
βρεθούν οι υπεύθυνοι γι’ αυτά τα λεφτά που χάνονται και
όχι να έρχονται εδώ μέσα και να μας λένε οι υπάλληλοι αν
μιλάμε σοβαρά ή όχι»…

Σύμβουλοι της διοίκησης παρενέβησαν, δόθηκαν εξηγήσεις

(ο υπάλληλος δεν ήθελε να προσβάλει κάποιον κλπ) και

έτσι το θέμα δεν πήρε άλλες διαστάσεις, με την αδρενα-

λίνη πάντως να χτυπάει… κόκκινο κι η ώρα να έχει περάσει

ήδη τη μία!!!

Η μείζονα καταψήφισε το θέμα ενώ ακούστηκε στο συμ-

βούλιο από συμβούλους, πως κάποια από τα «αμαρτωλά»

ρολόγια, ανήκουν και σε δημότες που έχουν… πισίνες!!!

Αξίζει πάντως να σημειώσουμε, πως σύμφωνα με το ρε-

πορτάζ μας, η μείζονα είναι διατεθειμένη να τραβήξει το

συγκεκριμένο θέμα και να διαπιστωθούν οι παραβλέψεις-

λάθη της διοίκησης. «Το θέμα είναι πολύ σημαντικό, δεν γί-
νεται σ’ αυτές τις εποχές να χαρίζουμε ως Δήμος 120.000
ευρώ από τα χρήματα, όταν ο δημότες δεν έχουν για να
ανταποκριθούν στα βασικά του σπιτιού τους…»!

Είναι λοιπόν προφανές, πως το θέμα του νερού «πνίγει»

αυτή την στιγμή την διοίκηση του Δήμου, η οποία μάλλον

θα πρέπει να βρει άμεσα απαντήσεις που θα πείσουν τους

κατηγόρους την, ξεκαθαρίζοντας την υπόθεση και στα

μάτια των δημοτών…
Πηγή: pallinopress

Οι κινητοποιήσεις πέτυχαν το στόχο

τους. Το Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης,

θα λειτουργεί σε 24ωρή βάση με επί-

σημο έγγραφο που κυκλοφόρησε στις

10.5

Στις 6 Ιουνίου,  η Επιτροπή Αναβάθμι-

σης  του Κέντρου Υγείας Ν. Μάκρης

έλαβε την προφορική δέσμευση του

Υποδιοικητή της 1ης ΥΠΕ,  Σωτήριου

Ζώτου παρουσία  βουλευτών, Δημοτι-

κών Συμβούλων και του Σωματείου Ερ-

γαζομένων στο Σισμανόγλειο ΓΝΑ, για

24ώρη καθημερινή λειτουργία του

Κέντρου Υγείας Ν. Μάκρης (ΚΥΝΜ).

Στις 10 Ιουνίου, έλαβαν και έγγραφο

στο οποίο αναφέρεται ότι  αναπρο-

σαρμόζονται οι εφημερίες του Κέν-

τρου Υγείας Ν.Μάκρης

διασφαλίζοντας την 24ώρη λειτουρ-

γία του.

Αποτέλεσμα να ανοίξει και πάλι το

ΚΥΝΜ προσφέροντας 24ώρη εξυπη-

ρέτηση στους κατοίκους και επισκέ-

πτες της περιοχής.

“Όταν οι πολίτες και οι φορείς ενωμέ-
νοι κινητοποιούνται μπορούν να έχουν
αποτελέσματα”, τονίζει η Επιτροπή

Αναβάθμισης Κ.Υ.Ν.Μ. και επισημαίνει

«ότι η μόνιμη 24ώρη πλήρης λειτουρ-
γία του πρέπει να ισχύσει για όλο το
χρόνο. Θα παρακολουθούμε από
κοντά την εξέλιξη του θέματος, και  θα
είμαστε ανυποχώρητοι σε αυτό το
θέμα όπως και στα άλλα αιτήματά μας: 
- Στελέχωσή του με προσωπικό πλή-

ρους και αποκλειστικής απασχόλησης
στα πλαίσια του ΕΣΥ σύμφωνα με τον
κανονισμό του
- Δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε όσους

το έχουν ανάγκη χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς
- Αναβάθμιση της λειτουργίας του,
ώστε να καλύπτονται όλες οι αρμο-
διότητές του, όπως ορίζονται από το
νόμο.
Άμεση επαναλειτουργία του ακτινο-
γραφικού τμήματος.
Καλούμε τους φορείς και τους κατοί-
κους της περιοχής μας να ενισχύσουν
τη λειτουργία του ΚΥΝΜ προσερχόμε-
νοι σε αυτό».

Το προσωπικό του ΚΥΝΜ θα προσφέ-

ρει από τη Δευτέρα 17/6/13 τις  ολοή-

μερες υπηρεσίες του, για τακτικά

περιστατικά μέχρι τις 3 μ.μ. και για

έκτακτα όλο το 24ώρο, εξασφαλίζον-

τας την υγειονομική κάλυψη του πλη-

θυσμού. 

24ωρη λειτουργία στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

''Γεωμετρήματα'' 
της Μαρίας Κοκκίνη

Την Δευτέρα 17/6  από ώρα 20:00-24:00 θα πραγματοποι-

ηθεί η έκτη ατομική έκθεση ζωγραφικής της Μαρίας Κοκ-

κίνη με τη νέα της συλλογή ''γεωμετρήματα'' στο κτήμα

Δικαιούλια στο Κορωπί (Κοντράτση-Ζακύνθου έναντι

Κέντρου Υγείας Κορωπίου, Λ. Λαυρίου).

Η ζωγράφος και εκπαιδευτικός εργάζεται ως μαθηματικός

στο 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου. Έχει συμμετάσχει σε πολλές

ομαδικές εκθέσεις αποσπώντας τρία πρώτα πανελλαδικά

βραβεία. Έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές όπως

και στην δημοτική πι-

νακοθήκη Αλεξανδρο-

πόλεως.

Τα ''γεωμετρήματα''

είναι μία συλλογή εμ-

πνευσμένη από την

φύση. Λουλούδια,

βάζα, φρούτα γεωμε-

τρικά δοσμένα, με

χρώματα γήινα και

πολλές φορές ασύμ-

βατα με τα πραγμα-

τικά, θα εκτεθούν μαζί

με έργα παλαιότερων

εκθέσεων της για μία

μόνο βραδιά στο

κτήμα Δικαιούλια.

Η βραδιά θα έχει χρώμα ελληνικό αφού θα συμμετέχουν

οι μουσικοί Κάρολος Κουκλάκης (Μπουλγαρί, τραγούδι),

Ειρήνη Δερέμπεη (Θιαμπόλι, τραγούδι), Βασίλης Τζωρ-

τζίνης (κοντραμπάσο) με ριζίτικα, ταμπαχανιώτικα τρα-

γούδια και μαντινάδες. Οι τρεις καλλιτέχνες είναι

καταξιωμένοι στο είδος τους, με συναυλίες και διεθνή κα-

ριέρα και είναι μεγάλη τιμή για την ζωγράφο και τον τόπο 

η συμμετοχή τους στην εκδήλωση αυτή.

Οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να απολαύσουν εκλε-

κτούς μεζέδες, κρασιά του κτήματος Βασιλείου και οικο-

λογικά προιόντα του παιδικού σταθμού ''ξεκίνημα''.

ρεπορτάζ 

Γιάννη Μαραζιώτη
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Εκοψαν την φωνή της Ελλάδας

Η Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση έκλεισε. Το

σήμα που έβλεπε και άκουγε όλη η υφήλιος και όλοι

οι ομογενείς του εξωτερικού σίγησε.

Με μία υπογραφή κατέβασαν διακόπτες και βύθισαν

στο σκοτάδι της ενημέρωσης όλη την Επαρχία και

τους Ελληνες του Εξωτερικού.

Ο υπουργός με ένα σύντομο “δια ταύτα” αφού ανα-

φέρθηκε στους υπαλλήλους της ΕΡΤ ότι: 

― είναι θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας σπατάλης.

― οτι την ΕΡΤ την πληρώνει ο ελληνικός λαός.

― ότι έχει τεράστια περιουσία

― ότι έχει 6 λογιστήρια που δεν επικοινωνούν μεταξύ

τους

― ότι κάνει Ιδιωτικές παραγωγές που μπορύσε να

κάνει με δικά της μέσα (αλήθεια ποιος φταίει γι

αυτά;) κατέληξε:

«Απόψε κλείνει η ΕΡΤ.
Στη θέση της θα δημιουργηθεί ένας νέος σύγχρονος
δημόσιος, αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά ελεγ-
χόμενος οργανισμός τηλεόρασης!
Το αρχείο της ΕΡΤ που είναι ένας δημόσιος θησαυ-
ρός θα περιφρουρηθεί.
Για όσο δεν λειτουργεί η ΕΡΤ δεν θα πληρώνουμε
χαράτσι, αλλά όταν θα λειτουργήσει η καινούργια
μη κρατική τηλεόραση θα πληρώνουμε και πάλι χα-
ράτσι, αλλά μικρότερο».

Και το κλείσιμο έγινε με πράξη νομοθετικού περιε-

χομένου, με δικαίωμα στον κάθε υπουργό να κλείνει

όποιον φορέα του κάνει κέφι, όποια στιγμή θέλει.

Αύριο μπορεί να δούμε να κλείνουν οι Δήμοι, παρά-

δειγμα, γιατί είναι ...διεφθαρμένοι, ή να κλείνουν τα

σχολεία γιατί έχουν υπεράριθμους και επίορκους δα-

σκάλους!

Ποια Χούντα, αλήθεια, θα τολμούσε ποτέ τέτοιο εγ-

χείρημα!

Και ενώ ετοιμάζονταν να κλείσουν την ΕΡΤ προσέ-

λαβαν πριν λίγους μόλις μήνες νέον διευθύνοντα

σύμβουλο με μακροχρόνιο 5ετές συμβόλαιο και πα-

χυλό μισθό. Ο ίδιος ο Κεδίκογλου τον προσέλαβε

που έβγαλε και το “νεκρώσιμον” ανακοινωθέν.

Τί θα τον κάνουμε τώρα τον διευθύνοντα που

έκλεισε η ΕΡΤ; Θα τον πληρώνουμε να κάθεται και

άμα ξανανοίξει βλέπουμε;

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Με το σημερινό άρθρο, συνεχίζομε  τον

δεύτερο αποικισμό της Ελλάδας   και συγ-

κεκριμένα στην   κάτω Ιταλία. 

Στη Σικελία, οι Συρακούσες  μαζί με τις

άλλες ελληνικές αποικίες, ανέκαθεν αποτε-

λούσαν  το επίκεντρο του  ελληνικού εν-

διαφέροντος και όχι μόνο. Πολιτικά και

οικονομικά δεν έπαψαν  ποτέ  να επηρεά-

ζουν τη ζωή στον ελλαδικό χώρο. 

Ο Αρχίας εκ  Κορίνθου, από το γένος των

Βακχιαδών, που καταγόταν από τον Ηρα-

κλή, το 734 π.Χ. έρχεται στη Σικελία, με

σκοπό να ιδρύσει αποικία:  «Συρακούσας δε
του εχομένου έτους Αρχίας των Ηρακλει-
δών εκ Κορίνθου ώκισε Σικελούς εξελά-
σας» (Θουκ.  στ. 3)

Σε πρώτη φάση φτάνει στο μικρό νησί της

Ορτυγίας. Το νησί προσφερόταν  από πολ-

λές απόψεις για  αναγκαία  ασφαλή οχύ-

ρωση και διέθετε μια  εύκολη προσπέλαση

από τη θάλασσα. Ένας τεχνητός ισθμός,

κάτι   σαν προβλήτα, γεφύρωσε την Ορτυ-

γία  με την απέναντι ελώδη σικελική στεριά

η οποία  έφερε το όνομα  Συρακώ ή Λυσι-

μέλεια.  Εκεί επεκτάθηκαν οικιστικά οι Κο-

ρίνθιοι και αφού έδιωξαν τους ντόπιους

Σικελούς, ίδρυσαν  την δική τους πόλη, τις

Συρακούσες. Η  πόλη - αποικία   των Συρα-

κουσών  με τον τεχνητό ισθμό αποκτούσε

δυο λιμάνια.  ΄Ενα βόρειο, αυτό  των Συρα-

κουσών, που καθώς ήταν ρηχό, γρήγορα

εξελίχθηκε σε ναυπηγικό και ένα νότιο  με-

γάλο, βαθύ  και απάνεμο, που βαθμηδόν

έγινε μια αξιόλογη και  σημαντική εμπορική

και ναυτική βάση.  

Η Ορτυγία σαν πρώτη αρχική  εγκατάσταση,

δεν πληρούσε μόνο τις προϋποθέσεις  μιάς

ασφαλούς εγκατοίκησης, αλλά και με την

πηγή που είχε  της νύμφης Αρέθουσας, εκά-

λυπτε  με άφθονο πόσιμο νερό τις βιοτικές

ανάγκες των αποίκων.        

Ο Στράβων στα “Γεωγραφικά” του, μας φέρ-

νει πιο κοντά στην ρομαντική ιστορία αυτής

της νύμφης της  Αρέθουσας, που όπως φαί-

νεται ήταν εξαιρετικής ομορφιάς. Την ομορ-

φιά της είδε και μαγεύτηκε ο θεός Αλφειός,

αλλά η νύμφη τον απέρριψε. Ο Αλφειός

όμως επέμενε, την κυνήγησε και αυτή

βρήκε καταφύγιο,  στο σικελικό νησί  Ορτυ-

γία. Ο Αλφειός πάλι δεν εγκατέλειψε την

προσπάθεια.  Μεταμορφώθηκε σε   ποταμό

και με τα νερά του ξεχύθηκε, διάσχισε Αρ-

καδία, Ηλεία, Ολυμπία,  ορμητικός πέρασε

κάτω από τη Μεσόγειο και ξεπήδησε σαν

πηγή με πόσιμο δροσερό νερό στην Ορτυ-

γία. Η παράδοση πάλι λέει, ότι  έτσι εξηγεί-

ται η επικοινωνία,  πως όταν γίνονται θυσίες

ζώων κατά τους αθλητικούς αγώνες στην

Ολυμπία,  και το αίμα τους χύνεται  στα

νερά του ποταμού, η πηγή Αρέθουσα στην

Ορτυγία δίνει κόκκινο  χρωματισμένο το πό-

σιμο  νερό της. Πάλι  ο Διόδωρος ο Σικε-

λιώτης  συμπληρώνει το γεγονός λέγοντας,

πως ακόμα και ένα αντικείμενο, κάτι σαν κύ-

πελο πέσει στα νερά του Αλφειού στην

Ολυμπία, εκβράζεται μετά από κάποιο

χρόνο  στην πηγή της Αρέθουσας.  

Ορτυγία κατά μια ερμηνεία, θα πει (νησί) κα-

ταφύγιο  και τόπος των ορτυκιών και από

αυτό το νησί μετά την πρώτη τους εγκατά-

σταση,  οι άποικοι πέρασαν στη σικελική

ακτή και στον  εκεί κοντινό τριγωνικό λόφο

των Επιπολών  (πανόραμα)  έχτισαν τα σπί-

τια τους και ακολούθησαν τα   προάστια

της Αχραδίνης ( αχράς =  αγριαχλαδιά), της

Τύχης και της Νεάπολης. Τελικά το νησί της

Ορτυγίας, όντας  φρούριο ισχυρά οχυρω-

μένο, παρέμεινε σαν βασιλικό ανάκτορο, ή

και διοικητική έδρα των εκάστοτε Τυράν-

νων.

Αξίζει δε εδώ να σημειώσομε, ότι ο Αρχίας

προτού φτάσει στην Ορτυγία είχε  περάσει

από την Σχερία, την μετέπειτα Κέρκυρα,

άφησε δε  εκεί ένα μέρος του στρατού του

με αρχηγό τον Χερσικράτη και αυτόν   Ηρα-

κλείδη, με σκοπό να ιδρύσει αποικία  στην

εν λόγω περιοχή, την οποία ίδρυσε και πρώ-

τος τη μετονόμασε Κέρκυρα. 

«Πλέοντα δε τον Αρχίαν εις την Σικελίαν κα-
ταλιπείν μετά μέρους της στρατιάς τού των
Ηρακλειδών  γένους  Χερσικράτη,  συνοι-
κιούντα την νύν Κέρκυραν πρότερον δε Σχε-
ρίαν καλουμένην». (Στράβων  στ. 269).

Το όνομα δε “Σχερία” για την μετέπειτα Κέρ-

κυρα φαίνεται όντως ότι είναι παλιό και

υπαρκτό, το συναντάμε μάλιστα και  ίσως για

πρώτη φορά  στην “Οδύσσεια” του Ομήρου

να  αναφέρεται  σαν  το νησί των Φαιάκων. 

Όπως δε διαβάζομε στο  αρχαίο  κείμενο

του Θουκυδίδη, που αναφερθήκαμε  στην

αρχή: «Συρακούσας ώκισε… Σικελούς εξε-
λάσας», δηλαδή ίδρυσε τις Συρακούσες όχι

σε ξερότοπο και ακατοίκητο χώρο, αλλά σε

κατοικημένο από ντόπιους Σικελούς τους

οποίους και εξεδίωξε, έτσι και  από τον

Στράβωνα  μαθαίνομε ότι ο Χερσικράτης,

όταν αποίκισε την Κέρκυρα,  την άλλοτε

Σχερία, είχε προβεί προηγουμένως προβεί

σε διωγμό των αυτοχθόνων κατοίκων της

τους οποίους λέγανε Λιβυρνούς: «εκείνον
(Χερσικράτη) μεν ούν εκβαλοντα, Λιβυρ-
νούς κατέχοντας οικίσαι την νήσον». 
Συμπερασματικά από την μέχρι τούδε γνω-

στή ιστορική αναφορά,  μαθαίνομε πως

τόσο τις Συρακούσες, όσο και την Κέρκυρα

τις ίδρυσαν  σαν αποικίες  πρώτοι οι Κορίν-

θιοι, αλλά μαζί και την Νάπολη. 

Η πόλη των Συρακουσών, εκ των πραγμά-

των  φαίνεται ότι ήκμασε για τρείς λόγους:

Πρώτον γιατί  είχε γή  εύφορη και καρπερή.

Δεύτερον  γιατί τα λιμάνια της  έδιναν εύ-

κολη πρόσβαση στο εμπόριο και τρίτον

όπως τονίζει ο Στράβων, γιατί οι άνδρες της

ήξεραν να κυβερνούν. 

Και όταν είχαν  ηγέτη Τύραννο κατάφερναν

να εξουσιάζουν τους άλλους λαούς, όταν

δε είχαν ελεύθερα δημοκρατικά πολιτεύ-

ματα έδιναν  βοήθεια ελευθερίας στους άλ-

λους λαούς που καταπιέζονταν από

άξεστους  βαρβάρους: «οι δε άνδρες ηγε-
μονικοί κατέστησαν και συνέβη Συρακουσί-
οις τυραννουμένοις τε δεσπόζειν των
άλλων και ελευθερωθείσιν  ελευθερούν
τους υπό των βαρβάρων καταδυναστευομέ-
νους» (Στράβων   στ. 270).

Τέτοια ήταν η στρατιωτική πολιτική και οι-

κονομική επιφάνεια των Συρακουσών, που

όταν το 480 π.Χ. και  προ της  ναυμαχίας

της Σαλαμίνας η Αθήνα και Σπάρτη ένοι-

ωθαν τον τρόμο του Ξέρξη να  κατεβαίνει

στα πάτρια εδάφη, ζήτησαν την βοήθεια

των Συρακουσών για να τον αντιμετωπί-

σουν. Ο τότε  ονομαστός Τύραννος Γέλων

δέχτηκε, αλλά με την  προϋπόθεση να του

ανατεθεί για  τον πόλεμο η αρχιστρατηγία.

Ο συνετός Ευρυβιάδης που επιζητούσε την

ομόνοια μεταξύ των Ελλήνων, βεβαίως του

το αρνήθηκε.  Τότε ο Τύραννος Συρακού-

σιος υπαναχώρησε   και αντιπρότεινε  την

αρχηγία του στόλου.  Πράγμα που φυσικό

ήταν και αυτό να απορριφθεί τώρα από τους

Αθηναίους, καθώς τα 180 καράβια τους

ήταν επανδρωμένα μοναχά από πολίτες

Αθηναίους, τόσο στην “κουβέρτα”* για τη

μάχη, όσο και στα κουπιά για την πλεύση

και τους ελιγμούς. Όλοι δε αυτοί υπάκουαν

μόνο στις προσταγές του επιδέξιου και

σοφού πολιτικού Θεμιστοκλή, πάλι μόνο δι’

αυτού στον Ευρυβιάδη.  ΄Ετσι  η Ασιατική

επέλαση  αντιμετωπίστηκε μοναχά από

τους ντόπιους Έλληνες με νίκες αλλεπάλ-

ληλες όχι μόνο στη Σαλαμίνα, αλλά και στις

Πλαταιές και στη Μυκάλη (480 479 π.Χ)

Και ο Γέλωνας με την τακτική της ηγεμονι-

κής τακτικής, το μόνο που κατάφερε ήταν

να κάνει εχθρούς του,  τους περισσοτέρους

λαούς από  τις Ελληνικές αποικίες. Αυτά

όμως και η συνέχεια στο επόμενο άρθρο. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Κουβέρτα =  πάνω κατάστρωμα 

1) Θουκυδίδου “Ιστορία”, Εκδ. Εστία

2) Διοδώρου Σικελιώτη “Ιστορική βιβλιοθήκη”, Εκδ Γεωργιάδη 

3) Στράβωνος: “Γεωγραφικά”, Εκδ, Πάπυρος

4) Εγκυκλ. Πάπυρος,  Λαρούς, Μπριτάννικα 

5) V. Manfredi: “Οι Έλληνες της Δύσης”, Εκδ. Λιβάνη 

Η Αποικία των Συρακουσών
To ιστορικό της ίδρυσης
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Να τον εφαρμόσεις λοιπόν τον «Διαλυκράτη», τέως

αυτοδιοικητικέ. Να τον εφαρμόσεις στυγνά, ανελέ-

ητα κι απερίσκεπτα, αφού είναι νόμος του κράτους κι

αφού φαίνεσαι να μη δίνεις δεκαράκι τσακιστό που

αυτή η κυβέρνηση κι αυτό το κράτος είναι ο στρατο-

χωροφύλακας των ξένων δυνάμεων κατοχής στην

πατρίδα σου. Πατρίδα σου; Είναι ένα ζητούμενο, το

πως αντιλαμβάνεσαι τον όρο «πατρίς». Ίσως «όπου

γης και πατρίς» και τι να κάνεις τώρα που έλαχε σε

σένα ετούτη η γης; κι αν είσαι καταγής, ω τι φενάκη

θαυμασία να γυρνάς ανά τας ρύμας και τας αγυιάς

του «χαλικράτειου» όντος του νέου Δρος Φρανκεν-

στάϊν, να ένα πόδι από δω, να κι ένα χέρι από κει,

εφτιάσαμε έναν ενιαίο Δήμο, μιάν ομορφιά καλέ, αχ

δεν το έραψες καλά το κεφάλι και φαίνεται χει-

ρουργέ, αλλά σου λένε κάθε μέρα «καλημέρα» υπή-

κοοι ίσα με εκατό, «δημότες» να τους προσφωνεί

ακόμα η ευγένειά σου, χαίρε «νέε αυτοδιοικητικέ»,

χαίρε, γειά σου και χαρά σου και ...τρομάρα σου.

Να τον εφαρμόσεις τον «Χαλικράτη». Πάντα στο

πίσω μέρος του μυαλού σου νά ‘χεις βεζίρη Ιζνογ-

κούντ, το πως θα γίνεις χαλίφης στη θέση του χα-

λίφη. Τι παραπάνω από σένα έχει ο νέος χαλίφης; κι

όσο γιά τον παλιό, πάψε να βλέπεις πιά αυτόν τον

εφιάλτη, ότι ξαναγυρνά και σας τινάζει ένα βρωμό-

ξυλο να βάλετε και στις τσέπες σας. Τσέπες, ω λέξη

θαυμασία και γλυκειά!

Σύμβουλοι επί συμβούλων, λόχοι προϊσταμένων κι

εποπτών κι οργανισμοί καινούργιοι μ’ ονόματα βαρειά

όπως Α Πα Πα και Κου Πε Πε, μη μου στενοχωριέσαι

βρε και στην πρώτη αναθεώρηση του «Φαλλοκράτη»

θα περάσουν οι σοφοί τη διάταξη την αναγκαία γιά τη

νέα ειδικότητα-κλειδί, του θεσμοθετημένου κατα-

δότη, ρουφιάνο τονε λέγαν οι παλιοί, παλιά μυαλά,

μην περιμένεις την πρόοδο ν’ αντέξουν, λέγανε και

κάτι ακόμα εκείνοι οι χαζο-παλιοί, πως «με π....ς δεν
βάφεις αυγά», στο ύψος σου εσύ κι άστους να λένε,

καλά τα πας. 

Δεν είναι όμως όλα των παλιών γιά πέταμα, ξέρεις

εσύ, παλιά π......, δηλαδή παλιά καραβάνα είσαι, γι’

αυτό συνέχεια ν’ ανακοινώνεις σχέδια καινούργια και

πολλά κι αν δεν μπορείς μ’ ονόματα βαρειά να τα βα-

φτίζεις, να η κυβέρνηση έχει συμβούλους γλωσσο-

πλάστες τρομερούς, δεν πρέπει να κολλάς, πάρε

παράδειγμα, πως κάπου κάποτε υπήρχε μιά κάποια

πυρασφάλεια καλή κι ήτανε σ’ όλη την Ελλάδα ξα-

κουστή, χαρά στο πράμα δηλαδή, τώρα να δεις λιλιά

και μεγαλεία, τι κι αν καούμε; δεν έχει σημασία,

έχουμε τώρα την τρομακτική «Πολιτική Προστασία»,

κουμάντα επτακαίδεκα, να βάλει ο Θεός το χέρι του

μην πιάσουμε καμμιά σοβαρή φωτιά και μέχρι ο ένας

να ρωτήσει «τα σήματά μου;» κι ο άλλος ν’ απαντήσει

«δυνατά, καθαρά», απ’ το αμερικάνικο “loud and clear”
oh dear, (τι να σε κάνω; που έβλεπες πολύ «Λάσσυ»

μικρός), πάει καήκαμε. 

(Αχ, πολύ τη βρίσκω με αυτές τις καθωσπρέπει ασυρ-

ματικές στιχομυθίες):

- Διαβιβάστε ...
- Τα σήματά μου;
- Δυνατά, καθαρά (με μπλε και πράσινους κόκκους,

ξεφλουδισμένα αμύγδαλα, όλη τη μέρα στεγνές με

Donna mod, γιά όσους ξέρουν από ούζο).

Έλεγες κάποτε: «οι εργαζόμενοι στον Δήμο δεν είναι
υπάλληλοι, είναι συνεργάτες». Τώρα είναι απλά ερ-

γάτες κι ούτε τα ονόματά τους σε λίγο δεν θα ξέρεις.

Τι να τα κάνεις άλλωστε; Οι μόνιμοι υπάλληλοι είναι

τροχοπέδη γιά την ανάκαμψη. Να, χθες σού ξεφόρ-

τωσαν τα δουλεμπορικά των Μ.Κ.Ο. σκλάβους ένα

σωρό, γιά πεντακόσια ευρώ το μήνα, νά ‘ναι καλά οι

Μ.Κ.Ο. κι άμα τελειώσουν αυτοί οι σκλάβοι, θα σου

φέρουν φρέσκους και πιό απελπισμένους. Πως δεν

έφτιαξες κι εσύ μιά Μ.Κ.Ο; Γιατί δηλαδή; Πιό ξύπνια

είναι η Maggie κι ο Νικολάκης Παπανδρέου; Να της

βάλεις κι ωραίο όνομα, με ξετρελλαίνουν τα ονόματα

των Μ.Κ.Ο: «Νέοι Ορίζοντες Ευτυχίας», «Βοήθεια σε
σένα (και σε μένα)», «Βοηθείστε, σε πέντε πρώην
πληρώνω διατροφές», «Ανώνυμοι κι αναξιοπαθούν-

τες βουλιμικοί εκπέμπουν S.O.S», «Ουράνια Γαλήνη
κι Αρμονία», «Βοηθείστε στραβοί τον ανοιχτομάτη»

κ.ο.κ. Φτιάξε κι εσύ μιά Μ.Κ.Ο, μπορείς!

«Τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες», τους μόνι-

μους δημοτικούς υπαλλήλους όπου τους συναντάς

να τους τσακίζεις, αλλά να χαμογελάς, μη νευριάζεις,

δεν είναι trendy. Πάντοτε να θυμάσαι πως η γνώμη

τους, βεβαίως είναι επιθυμητή, αλλά μονάχα όταν

συμφωνεί με τη δική σου. Μην τους ξεχ....ς όμως

μπροστά σε άλλους, χαλάς το image σου κι έρχονται

εκλογές, δεν επιτρέπεται να το ξεχνάς αυτό, «πάν-

τοτε ο νους σου νά ‘ναι στην Ιθάκη». Αν είχες κάποιον

από τους 88 συμβούλους που είχε ο Γιωργάκης, θα

στο έλεγε αυτό, «Behave your self boy». Τον φωνά-

ζεις παράμερα τον καταραμένο μόνιμο υπάλληλο και

πάντοτε χαμογελώντας γιά να σε βλέπουν οι άλλοι,

του ψιθυρίζεις δυό φωνήεντα στ’ αυτί:

- Να σου πω ...(«δυνατά, καθαρά» και μέλι στη φωνή

σου, πολύ μέλι).

- Ναι, τι;
- Μπού ...
Βέβαια, κάπου στην άκρη όλων αυτών, υπάρχουν

ακόμα γνήσιοι αυτοδιοικητικοί στην Ελλάδα, που δεν

χαμπαριάζουν από κατακτητές, δωσιλόγους κυβερ-

νήτες και νομοθέτες κι ανέκαθεν συγκρούονταν με

τα πάνω και τα δίπλα μεγαλο-συμφέροντα γιά να υπη-

ρετήσουν τον τόπο τους, τους δημότες τους –που σέ-

βονται, όπως σέβονται και τον εαυτό τους- και να

τιμήσουν την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβαν. Εκεί-

νοι οι παλαιάς σχολής αμετανόητοι κι ανυποχώρητοι

αυτοδιοικητικοί, πράγματι αντιμετωπίζουν τους δη-

μοτικούς υπαλλήλους ως συνεργάτες τους κι εκείνοι

τους το ανταποδίδουν με φιλότιμο και υπερπρο-

σφορά. Θέλεις ένα παράδειγμα; Πέτρος Φιλίππου,

Δήμαρχος Σαρωνικού. Μήπως, τελικά, δεν είσαι τόσο

έξυπνος όσο νομίζεις; Think about it.

Βγάζουν καλά κρασιά στον τόπο καταγωγής σου;

Καλά κρασιά, λοιπόν, και καλή φώτιση ...«νέε(;) αυ-

τοδιοικητικέ» και ...«Οψόμεθα εις Φιλίππους».

Προς νέο(;) και φέρελπι ...«αυτοδιοικητικό»

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Την Παρασκευή 26 Ιουλίου στο Γήπεδο Μπάσκετ του Αγίου

Νικολάου Αρτέμιδος  και ώρα 20.30 μ.μ. η Περιφέρεια Αττι-

κής (Περιφερειακή Ενότητα Αν. Αττικής) και ο Οργανισμός

Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» του

Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, διοργανώνει μια φαντασμαγο-

ρική εκδήλωση με θέμα το «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Εκεί θα συναν-

τηθούν όλα τα είδη μουσικής rock, heavy - metal, hip-hop,

pop, jazz, ρεμπέτικο, λαϊκό, έντεχνο ή ότι άλλο αγαπάς σ’

ένα διαγωνισμό τραγουδιού!

Το καλύτερο συγκρότημα του τελικού της Αν. Αττικής θα

βραβευθεί με έπαθλο την άμεση δισκογράφηση του τρα-

γουδιού του! 

Μπορούν να λάβουν μέρος groups ή σόλο καλλιτέχνες δια-

σκευάζοντας μουσική ή στίχο άλλων τραγουδιών.

Ο 1ος τελικός θα αφορά πρωτότυπη σύνθεση και στίχο και

ο 2ος τελικός θα αφορά διασκευή σύνθεσης ή στίχου.   

Είσαι νέος-α μέχρι 30 ετών; Συμμετέχεις σε οποιοδήποτε

ερασιτεχνικό μουσικό συγκρότημα; Έχεις πάθος για τη

ζωή; Είσαι ερωτευμένος–η; Θέλεις να βρεθείς κάπου ανά-

μεσα στ’Αστέρια; 

Η μουσική είναι ο ακίνδυνος  τρόπος για να φτιάχνε-

σαι!!!Δεν ξέρω αν τα περισσότερα  τραγούδια γράφονται,

όπως λένε σε δύσκολες στιγμές…. θέλω να πιστεύω πάν-

τως, πως ονειρεύονται τις πιο ευτυχισμένες!!!

Για το Δήμο Σπάτων συμμετοχή μέχρι 30 Ιουνίου
Στα γραφεία «Ο Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμι-

δος, Λ. Βραυρώνος 5η στάση Άρτεμις από 8.00-15.00, τηλ.

2294045565

Στο e-mail: oxenofonnpdd@gmail.com 

Στο site: www.grecofestival.com 

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλ.: 6936878435 Πα-

ναγιώτα Μάρκου και 6937879757 Αννίτα Πετρογιαννάκη.

Ενας - ένας συμμετέχουν στο διαγωνισμό οργανώνοντας

μουσικούς διαγωνισμούς στο Δήμο και μετά την επιλογή

του καλύτερου στην Περιφέρεια.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί όλους τους

νέους που αγαπούν τη μουσική και νοιάζονται για το περι-

βάλλον, να δυναμώσουν τη φωνή τους, λαμβάνοντας

μέρος στον πρωτότυπο αυτό διαγωνισμό, δηλώνοντας

τώρα τη συμμετοχή τους, μέχρι και την Πέμπτη 20 Ιουνίου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Δημαρχείο 

• Αποστολή στον Δήμο, στο Fax 22990-85270.

• Ηλεκτρονική αποστολή  στο: press@markopoulo.gr

Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται ηλεκτρονικά, στο

www.markopoulo.gr, όπως και στο Twitter του Δήμου

www.twitter.com/dimosmarkopoulo.

Το τραγούδι, που θα αναδειχθεί πρώτο, στην εκδήλωση

της Περιφέρειας, θα γίνει και το επίσημο τραγούδι της Πε-

ριφέρειας Αττικής, για το Περιβάλλον και θα δοθούν

στον/στους συντελεστές του, τα υλικά μέσα, για να

κάνει/κάνουν το πρώτο του/τους δισκογραφικό βήμα!

Greco festival: Διαγωνισμός τραγουδιού για το “Περιβάλλον”
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

1,5 εκατομμύριo υπογραφές για την 

ΜΗ ιδιωτικοποίηση του ΝΕΡΟΥ
Eνάμισι εκατομμύριο Ευρωπαίοι

πολίτες έχουν υπογράψει

μέχρι στιγμής την έκκληση για

να παραμείνει το νερό δημό-

σιο αγαθό και η Κομισιόν προ-

σπαθεί να τους αγνοήσει

εμμένοντας στην πολιτική που

επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση της

ύδρευσης και της αποχέτευσης στις

χώρες του Νότου κατόπιν εντολής της τρόικας!

Βρυξέλλες, οι αξιωματούχοι της Ε.Ε. έχουν βρεθεί σε

δύσκολη θέση, αφού δεν περίμεναν ότι η Ευρωπαϊκή

Πρωτοβουλία Πολιτών με στόχο να παραμείνει το νερό

δημόσιο αγαθό θα έφτανε και μάλιστα θα ξεπερνούσε

κατά πολύ το 1 εκατομμύριο υπογραφές, αριθμός απα-

ραίτητος, σύμφωνα με όσα ορίζει η θεσμοθετημένη δια-

δικασία, για να τεθεί το θέμα στα αρμόδια όργανα.

Έτσι τώρα στόχο έχουν να καθυστερήσουν όσο μπο-

ρούν τη διαδικασία προκειμένου να μην τεθεί υπό αμφι-

σβήτηση το κεντρικό σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του

νερού, τη στιγμή μάλιστα που στην Ελλάδα έχουν αρχί-

σει οι διαδικασίες για την πώληση του νερού της Θεσ-

σαλονίκης και της Αθήνας.

Τι προβλέπει ο Κανονισμός

Σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ε., για να μπορέσει μια

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών να απευθύνει πρό-

σκληση προς την Κομισιόν και να προτείνει νομοθεσία

για συγκεκριμένους τομείς, πρέπει να υποστηρίζεται

από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες, που θα προ-

έρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 27 κράτη – μέλη,

και μάλιστα σε καθένα από τα 7 κράτη – μέλη απαιτείται

ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων.

Η πρόσκληση των Ευρωπαίων πολιτών να παραμείνει το

νερό δημόσιο αγαθό και να μη γίνει εμπόρευμα έχει

φτάσει μέχρι σήμερα τις 1,5 εκατομμύριο υπογραφές,

ενώ το ελάχιστο όριο έχουν πιάσει 8 χώρες: Γερμανία,

Βέλγιο, Αυστρία, Φινλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο,

Σλοβακία και Σλοβενία, ενώ κοντά βρίσκονται Ελλάδα

και Ιταλία.

Στην Ελλάδα την έκκληση έχουν υπογράψει περίπου

11.560 πολίτες, αριθμός καθόλου ευκαταφρόνητος, εάν

υπολογίσουμε ότι δεν έχουμε κουλτούρα συμμετοχής

σε διαδικτυακές πρωτοβουλίες και συλλογής υπογρα-

φών μέσω Ιnternet.

Τα μέλη του Save Greek Water επισημαίνουν ότι «είναι
απολύτως απαράδεκτο, με την επιτυχία της Ευρωπαϊ-
κής Πρωτοβουλίας Πολιτών για το νερό, να προχωράνε
οι διαδικασίες για την πώλησή της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ
από την Κομισιόν και την ελληνική κυβέρνηση σε ένα
κρεσέντο αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και μάλιστα
οι διαδικασίες αυτές να γίνονται μέσω ΤΑΙΠΕΔ, ενώ εκ-
κρεμούν προσφυγές προς το ΣτΕ για τη μεταφορά των

μετοχών των εταιρειών προς το περιβόητο Ταμείο».

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΕΔΩ:

http://www.right2water.eu/el

πηγή από www.olympia.gr

Ανακοίνωση στην οποία ανα-

φέρουν ότι έχουν διεισδύσει

στην ελληνική Βουλή ανήρ-

τησαν στο Διαδίκτυο οι

Anonymous: «Καλημέρα Ελ-

λάδα. Είμαστε οι Anonymous.

Παρακολουθούμε τα γεγο-

νότα σχετικά με την δημόσια

τηλεόραση (ΕΡΤ) από την

πρώτη στιγμή. Θέλουμε να

εκφράσουμε την υποστήριξή

μας στους Έλληνες πολίτες

και δημοσιογράφους που βιώ-

νουν ένα απολυταρχικό καθε-

στώς που δεν έχει τίποτα να

ζηλέψει από το καθεστώς

Ερντογάν. Αναρωτιέστε για

τις προθέσεις πίσω από τις

ενέργειες του πρωθυπουρ-

γού σας; Έχει φτάσει ήδη η

ώρα για εκλογές και ψάχνουν

να βρουν τρόπο να το δικαιο-

λογήσουν; Είναι σύμπτωση

που το κλείσιμο της δημόσιας

τηλεόρασης αποφασίστηκε

μετά από συγκεκριμένα γε-

γονότα που περιλαμβάνουν

τα ‘λάθη’ που παραδέχτηκε η

τρόικα; Τους ξέρουμε. Τους

παρακολουθούμε στενά εδώ

και χρόνια. Είμαστε παντού.

Και αν ‘παντού’ σημαίνει

‘στην ελληνική Βουλή’, τότε

ναι. Έχουμε πρόσβαση εκεί

μέσα επίσης. Ξέρουμε κάθε

λεπτομέρεια των μελλοντι-

κών τους σχεδίων πολύ πριν

ανακοινωθούν. Ξέρουμε φυ-

σικά αυτά που δεν πρόκειται

να ανακοινωθούν καθόλου.

Το PRISM και τα προγράμ-

ματα συλλογής πληροφοριών

της αμερικανικής κυβέρνη-

σης δεν είναι οι μόνοι τρόποι

εξαγωγής πληροφοριών. Θα

χρησιμοποιήσουμε τα ισχυρά

όπλα παρακολούθησής μας

εναντίον ανήθικων και δια-

βόητων Ελλήνων πολιτικών

και όλων όσων τους υποστη-

ρίζουν με κάθε δυνατό

τρόπο, από τράπεζες μέχρι

εταιρείες. Την επόμενη φορά

θα ασχοληθούμε με τον κα-

θένα σας προσωπικά. Είμα-

στε οι Anonymous. Είμαστε

Λεγεώνα. Δεν συγχωρούμε.

Δεν ξεχνούμε. Μη μας περι-

μένετε, είμαστε ήδη εδώ».

Anonymous: “Έχουμε διεισδύσει στην 
ελληνική Βουλή· να μας περιμένετε”

“Ούτε κατά την διάρκεια της Γερμανικής κατοχής ή της

χούντας δεν σίγησε η ΕΡΤ. Σίγησε όμως χθες βράδυ”

Έγραψε το BBC στο twitter την νύχτα που μαύρισαν οι οθόνες μας. 

Αποστάγματα του FACEBOOK

4 -Η ΕΡΤ, της ΕΡΤ, την ΕΡΤ, ΕΡΤ,ω ΕΡΤ! -Μα τι κάνετε κύριε

Πρωθυπουργέ; -Κλίνω την ΕΡΤ

4 Παταω ΕΤ1, τιποτα, Παταω ΝΕΤ, τιποτα, Παταω ΕΤ3, τι-

ποτα, Παταω MEGA...ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4 300 εκατ. το χρόνο είναι τα διαφυγόντα έσοδα του κράτους από

τα ιδιωτικά κανάλια: δηλαδή 50 ευρώ/μήνα για ΚΑΘΕ νοικοκυριό
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Καθώς άλλη μια σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της ο Διευθυν-

τής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδας

θεώρησαν σωστό να επισημάνουν τα εδώ και χρόνια συσσωρευ-

μένα και γνωστά στην τοπική κοινωνία προβλήματα που αντιμε-

τωπίζει το σχολείο μας και οφείλονται στην έλλειψη αξιοπρεπών

κτιριακών υποδομών. Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις των

τοπικών αρχών και τις δημόσιες εξαγγελίες το σχολείο μας συ-

νεχίζει να στεγάζεται εξ ολοκλήρου σε λυόμενες κατασκευές, με

αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό έργο να υποβαθμίζεται και εμείς οι

εκπαιδευτικοί να γινόμαστε οι πρώτοι και κύριοι αποδέκτες των

συχνά δικαιολογημένων διαμαρτυριών μαθητών και γονέων για

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είμαστε αναγκασμένοι να λει-

τουργούμε. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου καταβάλ-

λει καθημερινά προσπάθειες να κρατήσει τις λεπτές ισορροπίες

για να διατηρήσει την εκπαιδευτική γαλήνη και να διασφαλίσει

την αδιατάρακτη και ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Με στό-

χους καθαρά παιδαγωγικούς επιχειρούμε να συμμετέχουμε σε

κάθε μαθητική εκδήλωση, πρόγραμμα και διαγωνισμό με εντυπω-

σιακά ενίοτε αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, έχουμε τα τελευταία

χρόνια συμμετάσχει ενεργά, σε συνεργασία πάντοτε με τους γο-

νείς, και σε κάθε μορφής διεκδίκηση από το δήμο και το Υπουρ-

γείο Παιδείας. 

Όμως, η έλλειψη σοβαρών κτιριακών υποδομών, εργαστηρίων,

αθλητικών χώρων και τόσων άλλων δεν μας επιτρέπει, παρά τις

διαρκείς και έντονες προσπάθειές μας, να παρέχουμε στους μα-

θητές μας την ποιοτική εκπαίδευση που δικαιούνται. Υπάρχουν

στιγμές που εξαιτίας της έλλειψης χώρων δημιουργείται για πα-

ράδειγμα η εντύπωση πως γίνεται συνδιδασκαλία του μαθήματος

της γυμναστικής με τα υπόλοιπα μαθήματα. Προϋποθέσεις δεδο-

μένες για άλλα σχολεία δεν είναι καθόλου δεδομένες για εμάς.

Κάθε απόπειρα μας για κάτι διαφορετικό προσκρούει στην ανυ-

παρξία υποδομών, γεγονός που μας φέρνει συχνά αντιμέτωπους

με την απογοήτευση, τη δική μας, αλλά και των παιδιών. Αυτό το

«ανοικτού τύπου» σχολείο, αμέσου ψύξεως το χειμώνα και θέρ-

μανσης το καλοκαίρι δεν μπορεί να στεγάζει τη σύγχρονη και ποι-

οτική εκπαίδευση στην οποία έχουν αναφαίρετο και απόλυτο

δικαίωμα οι μαθητές μας. 

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως αν και οι δημοτικές αρχές αλ-

λάζουν η πολιτική που αφορά στο σχολείο μας παραμένει πάν-

τοτε η ίδια, παρ’ ότι το μαθητικό δυναμικό μας αυξάνεται ραγδαία.

Στην καλύτερη περίπτωση οι αυξανόμενες ανάγκες αντιμετωπί-

ζονται με την προσθήκη μιας ακόμη λυόμενης αίθουσας στον ήδη

ασφυκτικά περιορισμένο χώρο. 

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου

Αρτέμιδας δεν θεωρούν πως η λήξη αυτής της σχολικής χρονιάς

είναι για εμάς αφορμή για γιορτές και γι’ αυτό το λόγο το σχο-

λείο μας δεν θα πραγματοποιήσει καλοκαιρινή γιορτή, παρ’ ότι η

περσινή μας στέφθηκε με επιτυχία και αγκαλιάστηκε με δηλώσεις

ενθουσιασμού και μεγαλόστομες υποσχέσεις των δημοτικών

αρχών. Με μεγάλη μας λύπη σας ειδοποιούμε ότι η λειτουργία του

σχολείου μας την επόμενη σχολική χρονιά θα είναι κάτω από

αυτές τις συνθήκες αδύνατη. 

Ολοκληρώνοντας, σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και σας παρα-

θέτουμε μερικούς στίχους που γράφτηκαν από δασκάλους μιας

άλλης εποχής, για σχολεία μιας άλλης εποχής που καμμία σχέση

δεν έχουν με τα δικά μας. 
[…]Τα  δάχτυλα σου είναι πέντε. Τα  μέτρησες δέκα φορές.

Τα  δάχτυλα σου είναι πέντε. Μετράς  το ένα χέρι σου

- τ' άλλο σου βρίσκεται τυλιγμένο σε συννεφιά-

τα δάχτυλα σου είναι πέντε. Σηκώνεις  το πρόσωπο,

κοιτάζεις τη στέγη, κάνεις πως σκέφτεσαι,

σκύβεις πάλι στην έδρα, ξεφυλλίζεις τον Αίσωπο,

κατεβαίνεις και γράφεις στο μαυροπίνακα,

κοιτάζεις τον ουρανό απ' το παράθυρο,

γυρίζεις το κεφάλι σου αλλού,

δεν μπορείς άλλο παρά να κλάψεις.

Παίρνεις  το μαθητολόγιο στα χέρια σου,

κάτι ψάχνεις να βρεις, το σηκώνεις διαβάζοντας

και σκεπάζεις το πρόσωπο σου.

Ν. Βρεττάκος, Τα δεκατέσσερα παιδιά

Ο Διευθυντής Στεφανόπουλος Βασίλειος και 

ο Σύλλογος Διδασκόντων 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος

Σ.Σ. Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος έχει ορίσει ειδική συνεδρίαση

για  τα  σχολεία, την Τρίτη 18/6, στις 8μ.μ. Τους πρόλαβε ή αντα-

ποκρίθηκε στο αίτημα;

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Καλο σας απογευμα και

καλη εβδομαδα.

Ειμαι τακτικος αναγνωστης

σας και θα ηθελα να σας

επισημανω ορισμενα πραγ-

ματα.

Κατοικω στην οδο Ιωαννου

Μεταξα και το θεμα μου

ειναι το ''αυτοδιαχειριζο-

μενο camping.''

Θα ηθελα να ξερω κατ'

αρχας απο ποιους ''αυτοδια-

χειριζεται''  και αν μπορω κι

εγω να καταλάβω εναν

χωρο, δημοσιο νομιζω, και

να τον αυτοδιαχειριζομαι

χωρις κανεναν ελεγχο.

Τοσο του Δημου οσο και

της αστυνομιας.

Γιατι στην προκειμένη περι-

πτωση, με τη συναυλια που

εγινε στο χωρο αυτο πριν

απο αρκετες ημερες, δε

γραψατε εαν υπηρχαν πα-

ραπονα για την εκτεταμενη

ηχορυπανση μεχρι τις 4,30

το πρωι.

Απο οσο δε διαβαζω, στον

ιδιο χωρο θα εχουμε παλι

τα ιδια στις 15/06 με το

''χορο για το νερο ''

Σε καποια sites, που δια-

βασα συζητησεις για τη συ-

ναυλια, καποιος που

διαμαρτυρηθηκε για την

ηχορυπανση, πηρε την

απαντηση,  απο καποιον

''κυριο'', υποστηρικτη της

καταληψης και των συμβαν-

των, που λεει οτι ειναι και

αυτος κατοικος Βουλας, να

μετακομισει απο το σπιτι

του.

Μου φαινεται οτι ζουμε

στην εποχη  του  παραλο-

γου.

Σας τα γραφω ολα αυτα

παιρνοντας αφορμη απο τα

γραφομενα σας για το κο-

τερο και που τα βρισκω

πολυ σωστα.

Επισης διαβαζοντας το

αρθρο σας σχετικο με τις

''καρτες δημοτη'' αν κατα-

λαβα καλα εγω που θελω

να βγαλω καρτα και ειμαι

δημοτης Βουλας απο το

1979 θα μπορω να παω για

μπανιο μονο στη πλαζ της

Βουλας και οχι της Βου-

λιαγμενης π.χ. Δηλαδη χω-

ριζομαστε παλι σε τρεις Δη-

μους και θα ειμαστε σαν

Πατρικιοι και Πληβειοι.

Αυτα ηθελα να σας επιση-

μανω και ενα τελευταιο.

Στη στηλη των αθλητικων

σας να γραφετε τοσο για

τις νικες οσο και τις ηττες

των ομαδων μας.

Ευχαριστω για τη φιλοξενια

Ιωαννης Βαβατσης

Σημείωση συντάκτη: Οσο

για την ηχορύπανση, εμείς

ως εφημερίδα δεν δεχθή-

καμε παράπονα για τη συγ-

κεκριμένη εκδήλωση. Αλλά

γενικώς ο κόσμος δεν αντι-

δρά, γιατί αφού είστε κάτοι-

ικος της Μεταξά θα

δέχεστε συχνά τις μεταμε-

σονύκτια μουσικές επιλο-

γές από τα “Αστέρια” της

Γλυφάδας, που αφήνουν

πάρα πολλούς Βουλιώτες

ξάγρυπνους, αλλά δεν  κα-

ταγγέλουν κιόλας. 

Ενας Δήμος τρεις διαφορετικοί δημότες

Πατρίκιοι και Πληβείοι

Από τον αν αναγνώστη μας Ι. Βαβάτση πήραμε την παρακάτω

επιστολή, όπου επισημαίνει κάποια κακώς κείμενα θα λέγαμε.

Δεν περίμενα βέβαια καμμία απάντηση ή έστω

ένα σχόλιο εκ μέρους του Δήμου Κρωπίας στην

επιστολή μου την δημοσιευθείσα στην εφημε-

ρίδα σας “Εβδόμη” την 25.5.13 σχετικά με το

μέρος του επί της οδού Ηρας πεζοδρομίου. Πε-

ριττή πολυτέλεια...

Αλλά “δυστυχώς” υπάρχουμε και εμείς, που

έχουμε το ελάττωμα να λέμε την αλήθεια και

να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εμείς

που πάμε κόντρα στους καιρούς, που γεννηθή-

καμε σ’ αυτή την πόλη και την αγαπήσαμε, ίσως

καταφέρουμε να αφυπνίσουμε συνειδήσεις. Η

εμπειρία της ζωής με δίδαξε, ότι πρέπει να αγα-

πάς τη δουλειά που κάνεις και πολύ περισσό-

τερο όταν αποφασίζεις είτε ως Δήμαρχος, είτε

ως σύμβουλος να προσφέρεις τις υπηρεσίες

σου για το κοινό καλό.

Θα επανέλθω. Αλλά προς το παρόν καλό θα

είναι να φέρω στο φως της δημοσιότητας, από-

σπασμα από την πρώτη μου επιστολή. Υπό-

μνημα προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Κρωπίας, υπ’ όψιν Δημάρχου, αναγνωσθείσα

από τον κ. Αρ. Γκίκα επικεφαλής της μείζονος

αντιπολίτευσης (23.3.12) - με αυξ. αρ. 5.826.

[... Θα ήταν χρήσιμο για εσάς να αναφέρω ένα

χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά τη

χρήση των πεζοδρομίων σε άλλες χώρες. Φθά-

νοντας στο Λουγκάνο της Ελβετίας καταλύ-

σαμε σε ένα παραλίμνιο ξενοδοχείο της

ομώνυμης λίμνης. Οταν το πρωί αναχωρούσαμε

για την πρωινή μας βόλτα ακριβώς δίπλα μας

στο πεζοδρόμιο ήταν απλωμένα οικοδομικά

υλικά και δύο τεχνίτες δούλευαν αναπαλαι-

ώνοντας ένα καφέ. Το απόγευμα που γυρίζαμε

τίποτα δεν θύμιζε ότι εκεί γίνονταν οικοδομικές

εργασίες.

Αυτό γινόταν κάθε μέρα τις οκτώ ημέρες που

παραμείναμε. 

Αυτά τα λίγα που προανέφερα, δεν το έκανα

για λόγους προβολής, αλλά νομίζω, έχουν εν-

διαφέρον για εσάς, έχουν τη σημασία τους και

καταδεικνύουν το πως άλλοι Δήμοι αντιμετωπί-

ζουν τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν

στους πεζούς, δηλαδή τα πεζοδρόμια.

Το ερώτημα επομένως είναι γιατί εδώ να συμ-

βαίνουν αυτά που βλέπουμε καθημερινά στα

πεζοδρόμια, όπου ο οποιοσδήποτε εν αγνοία

του(;) δημιουργεί κήπους, τοποθετεί πολλές

φορές αντικείμενα επικίνδυνα και διάφορα

άλλα και ο Δήμος να μην αντιδρά. Να υποθέσω

το πολιτικό κόστος ή άλλο τί; Υπάρχει απάν-

τηση κύριοι;

Δεν τρέφω ψευδαισθήσεις. Θεωρείται ίσως

προς το παρόν “ακραίο” το παράδειγμα, αλλά

τουλάχιστον αντιμετωπείστε τις ακραίες παρα-

βατικοτητες που δυσκολεύουν τη ζωή των πο-

λιτών και ενίοτε απειλούν τη ζωή τους.

Δημήτρης Χατζησιδέρης

Διαμαρτυρόμενοι οι διδάσκοντες και οι γονείς αποφάσισαν να μην κάνουν

φέτος γιορτή στο  2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  για τη λήξη της χρονιάς. Ο

λόγος είναι ότι το σχολείο λειτουργεί σε λυόμενες αίθουσες παρά τις υπο-

σχέσεις της Δημοτικής Αρχής. Παρακολουθήστε τους.

TO 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΔΕΝ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ

Επικίνδυνα πεζοδρόμια δυσκολεύουν τους πολίτες

Ο αναγνώστης μας Δημήτρης Χατζησιδέρης, που φιλοξενήσαμε επιστολή του προ εβδο-

μάδος, αναφορικά με τα κατειλημμένα πεζοδρόμια επανέρχεται ζητώντας μία απάντηση

από τη Δημοτική Αρχή. 
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To όνομα του ενιαίου δήμου 3Β απασχό-

λησε το Δημοτικό Συμβούλιο την περα-

σμένη Δευτέρα 10/6, μετά από αίτημα 189

συμβούλων.

Πολλά ακούστηκαν, αναλύθηκε το θέμα,

ακούστηκαν και κάποια νέα ονόματα, προ-

βληματισμοί, προτάθηκε να γίνει δημοψή-

φισμα, γιατί είναι δύσκολο να αλλάξει

όνομα ο Δήμος και τελικά κατέληξαν να

πάει μάλλον στην επόμενη δημοτική αρχή.

Αξίζει να παρακολουθήσουμε ορισμένους

προβληματισμούς.

Την εισήγηγη του θέματος έκανε ο επικε-

φαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γρ.

Κωνσταντέλλος που ήταν και ένας εκ των

υπογραφόντων. Το θέμα το είχε “δουλέψει”

και κατά γενική ομολογία ήταν εμπεριστα-

τωμένη η εισήγησή του.

«Πρέπει να βρούμε τον κοινό τόπο του
Δήμου.  Το “Β” είναι η γειτονιά μας, πρέπει
η πόλη μας να αποκτήσει όνομα», εξήγησε

και πρότεινε να συσταθεί διαπαραταξιακή

επιτροπή που θα μελετήσει κάποια σημεία

τα οποία ετέθησαν σε ψηφοφορία και πλει-

οψήφισαν με 15 ψήφους υπέρ.

1) Να γίνει δημόσια ανοιχτή πρόσκληση για

το όνομα και το σήμα του Δήμου.

2) Να γίνει αξιολόγηση των πέντε καλύτε-

ρων προτάσεων από διαπαραταξιακή επι-

τροπή.

3) Να γίνει προετοιμασία για να αποφασί-

σει η επόμενη Δημοτική Αρχή.

Υπήρξαν και άλλες απόψεις όπως του Παν.

Σωτηρόπουλου «να κρατήσει ένα από τα
ήδη υπάρχοντα ονόματα».
«Να πάρει το όνομα Βάρη, γιατί βάσει του
Καλλικράτη ο πρώτος πληθυσμιακά ενωμέ-
νος δήμος παίρνει την έδρα και ο δεύτερος
το όνομα. Αφού πήρε την έδρα η Βούλα, να
ονομαστεί Βάρη ή Αλίανθος όπως λέγεται η
Βάρκιζα», ήταν η άποψη του Παν. Καπετα-

νέα.

«Απολλωνία, είναι ένα όνομα που έχει απο-
δεχθεί η κοινωνία, είναι υπερτοπικό», πρό-

τεινε ο Διον. Κοντονής.

«Δεν είναι κατάλληλη εποχή για αλλαγή
ονόματος. Είναι σεβαστό και αξιοσέβαστο
το όνομα Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη. Να
πάει μετά τις εκλογές», ήταν η γνώμη του

Γιάννη Σκουμπούρη.

Εκείνο που θα συμβεί είναι να έρθει η επό-

μενη Δημοτική Αρχή και να έχουμε το

όνομα 3Β, μιας που ουσιαστικά μπαίνουμε

σε προεκλογική περίοδο, αφού σε λιγότερο

από χρόνο θα έχουμε δημοτικές εκλογές.

Με εθνόσημο τα έγγραφα

του Δήμου αποφάσισε 

το Δημοτικό Συμβούλιο

Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε το Δ.Σ.

ήταν το σήμα του Δήμου, το οποίο έχει ψη-

φίσει μία ισχνή, είναι αλήθεια, πλειοψηφία

και είναι το δεντράκι που θα έχετε δει σε

έγγραφα του Δήμου.

Το θέμα συζητήθηκε μετά από αίτημα 18

συμβούλων, οι οποίοι ζητούν να μπαίνει το

εθνόσημο στα έγγραφα του Δήμου και όχι

το δεντράκι, που διάλεξαν ως λογότυπο ο

Δήμος.

«Αποτελεί υποστολή μιας ακόμη σημαίας
για μερικούς» είπε ο Γρ. Κωνσταντέλλος

και θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί του.

Οι ΟΤΑ είναι δημόσιοι οργανισμοί και όταν

αρχίζουν να βγαίνουν με έγγραφα τύπου

ανωνύμων εταιρειών, σε λίγο έρχεται και

επισήμως η αλλαγή τους σε ανώνυμες

εταιρείες.

Αλλωστε αυτό είχαν στο μυαλό τους αυτοί

που άλλαξαν το όνομα και επιτρέπουν

στους Δήμους να βάζουν όποιο λογότυπο

θέλουν. Είναι εγκύκλιος του Ραγκούση.

Ο Δήμαρχος Σπ.  Πανάς εξήγησε ότι έχει

ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία και εμ-

φάνισε έγγραφα διαφόρων Δήμων, που

είχαν λογότυπα (λουλουδάκια, γλαστρά-

κια, σπιτάκια, ζωάκια κλπ.) και δεν βάζουν

το εθνόσημο.

“Χάλασε” το μυαλό του Παν. Σωτηρόπου-

λου: «Δεν κατανοώ τι συζητάμε. Αρνούμαι
να μπω σε τέτοια συζήτηση. Η Ρεπούση κυ-
βερνάει αυτόν τον κόσμο; Ακόμη και τα μπι-
σκότα έχουν   εθνόσημο», απάντησε και

αποχώρησε αγανακτισμένος.

«Στο βωμό του καλαισθητικού δεν βά-
ζουμε το εθνόσημο. Αν δεν μας άρεσε δη-
λαδή η ρίγα στη σημαία θα την αλλάζαμε;»
αναρωτήθηκε ο Δημ. Δαβάκης.

Τέλος το θέμα ετέθη σε ψηφοφορία και η

πρόταση για επαναφορά του εθνοσήμου

υπερψηφίστηκε με 13 ψήφους υπερ, 4

παρών και 2 όχι.

Το περίεργο είναι ότι την αίτηση συζήτη-

σης είχαν υπογράψει 18!
Συνέχεια στη σελ. 14

H Ένωση Κρητών Βούλας-

Βουλιαγμένης-Βάρης-Βάρκι-

ζας πραγματοποίησε

εκδήλωση στο Αθλητικό Κέν-

τρο Ποδοσφαίρου στη Βάρη

«Προτάσωφ» με χορευτική

παρουσία του χορευτικού του

Συλλόγου. Η μεγάλη αίθουσα

του Αθλητικού Κέντρου ήταν

κατάμεστη και η ατμόσφαιρα

ιδιαίτερα ζεστή. 

Ο Πρόεδρος Στέλιος Πιπερά-

κης ευχαρίστησε τα παρευρι-

σκόμενα μέλη και φίλους για

την μεγάλη συμμετοχή τους καθώς και τα μέλη του Δ.Σ., για την εποικοδομητική και απο-

τελεσματική συνεργασία τους.  Ευχαρίστησε επίσης τους δασκάλους, του χορού Ειρη-

άννα Κλειδή, της λύρας Παναγιώτη Γκότση, ο οποίος ξεσήκωσε τον κόσμο με το

συγκρότημά του και τις μαντινάδες του.

Μουσική, χορός και κέφι στην 

εκδήλωση της Ενωσης Κρητών ΒΒΒΒ

Στο “τραπέζι” το όνομα και το σήμα των 3Β

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3Β
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Eμείς, oι μαθητές της περι-

βαλλοντικής ομάδας του

Γυμνασίου Ανθούσας μέσα

από δραστηριότητες στα

πλαίσια του προγράμματος

της Περιβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης του σχολικού έτους

2012-2013 καταλήξαμε στο

συμπέρασμα, ότι:

ΤΟ ΝΕΡΟ πρέπει να παρα-

μείνει Δημόσιο Αγαθό και

να μη γίνει Εμπόρευμα.

Το νερό ανήκει σε όλους,

όλοι πρέπει να έχουν ίση

πρόσβαση σε αυτό καθώς

είναι θεμελιώδες δικαίωμα

του ανθρώπου. Είναι κοινω-

νικό αγαθό γιατί είναι απα-

ραίτητο για τη ζωή και για

την υγεία του ανθρώπου. Και

επειδή είναι κοινωνικό αγαθό

πρέπει να το προστατεύουμε

από τη ρύπανση, την άσκοπη

κατανάλωσή του και την

ιδιωτικοποίησή του.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα

να μας το στερήσει καθώς

είναι ένα δώρο της φύσης

προς όλο τον πλανήτη.

Αυτή την άποψη την απο-

κτήσαμε μέσα  από συμμε-

τοχή μας σε εκδηλώσεις,

εκδρομές και άλλες σχετι-

κές δραστηριότητες.

Ψήφισμα για το νερό 

των μαθητών του Γυμνασίου Ανθούσας

Δ/νση: Παναγούλη 13, στη Βουλιαγμένη

Πληροφορίες: τηλ. 210 9671.461

Διεύθυνση Σπουδών: Κυριάκος Κακαλέτρης, κινητό 6944 429670 

Επιπλέον 50% έκπτωση σε παιδιά εκπαιδευτικών 

καθώς και σε μαθητές με βαθμό επίδοσης 18 και άνω.

Θερινά μαθήματα προετοιμασίας Γ’ Λυκείου 

- Ολιγομελή τμήματα (έως 5 μαθητές)

Έναρξη μαθημάτων 19 Ιουνίου

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες των καιρών, αλλά και 

τον διακαή πόθο των μαθητών για ένα καλύτερο μέλλον, 

αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε τις τιμές μας, στα νέα δεδομένα

της εποχής, προσφέροντας 

υπηρεσίες σε ιδιαίτερα οικονομικά πακέτα.

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρα Περι-

βάλλοντος στον Δήμο Σαρωνικού – Καθαρι-

σμός παραλιών από τα δημοτικά σχολεία

του Δήμου. 

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παγκό-

σμιας Ημέρας Περιβάλλοντος διοργάνωσε

(5/6) ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με

τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

της περιοχής. 

Συμμετείχαν 4 δημοτικά σχολεία (3ο και 4ο

Δημοτικό Καλυβίων – περιοχή Λαγονησίου,

1ο Δημοτικό Αναβύσσου και Δημοτικό Σα-

ρωνίδας), οι διευθυντές των οποίων μέσα

από συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Παι-

δείας και Πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του

Δήμου Σπύρο Δημητρίου, οργάνωσαν δρά-

σεις καθαρισμού σε διάφορες παραλίες

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Σαρωνικού

είχε μεριμνήσει να μοιραστούν γάντια και

σακούλες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Το 3ο Δημ. Σχολείο Καλυβίων – Λαγονησίου

της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων, με τη

συμμετοχή μαθητών της Ε΄ τάξης, των εκ-

παιδευτικών Σοφίας Τάπα και Ευφημίας Σα-

ραλιώτη και της διευθύντριας Ν. Λέκκα,

καθάρισαν την παραλία Ευκάλυπτοι Λαγον-

νησίου. Η δράση αυτή εντάχθηκε στο πλαί-

σιο του προγράμματος «Θάλασσα» που

πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της σχο-

λικής χρονιάς οι δασκάλες και οι μαθητές της

Ε΄ τάξης. Στόχος του προγράμματος ήταν να

αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις και να κατα-

νοήσουν τη σχέση του ανθρώπου με τη θά-

λασσα, τα προβλήματα που έχει προκαλέσει

η ανθρώπινη δραστηριότητα στα παράλια και

τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν προκειμέ-

νου να διατηρηθεί ο θαλάσσιος φυσικός

πλούτος, ούτως ώστε ο άνθρωπος να μπορεί

να συνεχίσει να ζει κοντά στη θάλασσα και

να αξιοποιεί τους πόρους της.

Υιοθεσίες παραλιών

Το 4ο Δημ. Σχολείο Καλυβίων – Λαγονη-

σίου με το  σύλλογο διδασκόντων του  απο-

φάσισε και πρότεινε στο Δήμαρχο και τον

Αντιδήμαρχο Παιδείας, την υιοθέτηση μιας

παραλίας του Δήμου.

Το σχολείο προτίθεται να υιοθετήσει την

παραλία του Αγίου Νικολάου. Έτσι, οργα-

νώθηκε και πραγματοποιήθηκε καθαρισμός

της παραλίας από την Ε’ και Στ’ τάξη.

Στόχος του σχολείου είναι ο καθαρισμός

της παραλίας δύο φορές το χρόνο από μα-

θητές. Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό

προσωπικό εκφράζουν την ελπίδα η πρωτο-

βουλία αυτή να γίνει θεσμός και προτείνουν

ο Δήμος να υπογράψει πρωτόκολλο υιοθε-

σίας με κάθε σχολείο για συγκεκριμένη πα-

ραλία, έτσι ώστε όλες οι παραλίες να

υιοθετηθούν και να καθαρίζονται δυο συγ-

κεκριμένες ημερομηνίες το χρόνο (Ιούνιο –

Οκτώβριο).

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου συμ-

μετείχε στις δράσεις με τον συμβολικό κα-

θαρισμό της παραλίας στο Μαύρο Λιθάρι.

Στη δράση αυτή έλαβαν μέρος οι μαθητές

της Δ΄ και της Στ΄ τάξης του σχολείου, μαζί

με τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή

του σχολείου  Μανόλη Χαρίτο. Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι η συμμετοχή της Δ΄ τάξης που

έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ευέ-

λικτης Ζώνης με θέμα «Θάλασσα και αλ-

μυρό νερό», είχε τη μορφή ενός

περιβαλλοντικού παιχνιδιού με ερωτήσεις. 

Το Δημοτικό Σχολείο Σαρωνίδας με τους

μαθητές της  Δ1 & Δ2  του Δημοτικού σχο-

λείου Σαρωνίδας, υπό την επίβλεψη των δα-

σκάλων τους Δημήτρη Διαμάντη και

Καρολίνας Ταμπάκου κατέβηκαν στην πα-

ραλία, καθάρισαν την περιοχή της πλαζ στη

Σαρωνίδα μέχρι και τα πολυβολεία.

Η δράση έγινε στα πλαίσια του περιβαλ-

λοντικού προγράμματος που εκπονείται από

τους μαθητές της Δ΄ τάξης με θέμα: «Η έν-
νοια της υποβάθμισης του περιβάλλοντος
και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι».

Στον καθαρισμό συμμετείχαν συμβολικά ο

Αντιδήμαρχος Σαρωνικού Σπύρος Δημη-

τρίου και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινό-

τητας Σαρωνίδας Κατερίνα Γκούμα. 

Τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού έστειλαν μήνυμα για το περιβάλλον

1ο Δημοτικό Αναβύσσου

3ο Δημοτικό Καλυβίων

4ο Δημοτικό Καλυβίων
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Ισοπέδωση 

του τουριστικού 

προϊόντος

τo νέο Ειδικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού 

Με ιδιαίτερη λύπη παρατηρούμε πως το νέο Ειδικό

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης διέπεται από πνεύμα άκριτης αδειοδό-

τησης τουριστικών επενδύσεων που μακροπρόθε-

σμα θα καταβαραθρώσει περαιτέρω την εθνική μας

οικονομία, όπως αποδεικνύει η περίπτωση της

Ισπανίας. Επιπλέον, σοβαρά ερωτήματα εγείρει,

για την αξιοπιστία και την επιστημονική τεκμη-

ρίωση των προτεινόμενων διατάξεων, η απουσία

παρουσίασης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων από τη διαδικασία της Δια-

βούλευσης.

Η στόχευση του νομοθετήματος για ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως τουριστικού

προορισμού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προ-

τεινόμενες διατάξεις, οι οποίες οδηγούν μαθημα-

τικά σε πλήρη ισοπέδωση του τουριστικού

προϊόντος, το οποίο βασίζεται στα τεράστια ελλη-

νικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που είναι η φύση

και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Χαρακτηριστικό

παράδειγμα αποτελεί η απάλειψη του ανώτατου

ορίου που μπορεί να καταλάβει η τουριστική εγκα-

τάσταση σε σχέση με την επιφάνεια ενός νησιού.

Θεωρούμε αδιανόητο  να δίνεται -υπό οποιεσδή-

ποτε προϋποθέσεις- η δυνατότητα χωροθέτησης

οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριο-

τήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε

περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και σε εθνικά

πάρκα.

Επιπρόσθετα, τα όρια του προβλεπόμενου κλιμα-

κούμενου Συντελεστή Δόμησης είναι ιδιαίτερα ευ-

ρεία με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται με

ακατανόητο, οριζόντιο τρόπο εκτάσεις με διαφο-

ρετική κλίμακα μεγέθους.

Κρίνουμε απαραίτητη την πλήρη απαγόρευση της

χωροθέτησης οργανωμένων τουριστικών υποδο-

χέων, τουλάχιστον σε νησιά με έκταση μικρότερη

των 130 τ. χλμ., η οποία είναι ούτως ή άλλως πολύ

μικρή. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να διασφαλι-

στεί πως ο σχεδιασμός για τις τουριστικές επεν-

δύσεις, εκτός της έκτασης, θα λαμβάνει υπ΄ όψιν

τη βιοποικιλότητα το τοπίο, τη φέρουσα ικανότητα,

τους διαθέσιμους φυσικούς και ανθρωπογενείς πό-

ρους, τις υποδομές, το ανάγλυφο του εδάφους,

την πυκνότητα του δομημένου χώρου αλλά και την

οικονομική βιωσιμότητα κάθε επένδυσης.

Δυστυχώς, κρίνεται εντελώς επικίνδυνη η θυσία

του απαράμιλλου φυσικού μας περιβάλλοντος για

τη στήριξη μιας στρεβλής τουριστικής ανάπτυξης.

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

«Καλλιστώ» Περιβαλλοντική Οργάνωση 

για την άγρια ζωή και τη φύση

Κατερίνα Στεμπίλη

Συμβούλιο Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνέχεια από τη σελ. 12

Οι κινήσεις της εσωτερικής τρόικας

έχει φέρει τα πάνω κάτω στους Δή-

μους που κινδυνεύουν να καταργη-

θούν από την κεντρική διοίκηση τα

νομικά πρόσωπα με αποτέλεσμα να

απολυθούν οι εργαζόμενοι σ’ αυτά

αλλά και να χαθεί κάθε κοινωνική

υπηρεσία από τους ΟΤΑ.

Τα νομικά πρόσωπα των Δήμων ασχο-

λούνται με αθλητισμό, πολιτισμό, παι-

δείας και παιδικούς σταθμούς. Είναι

εύκολο λοιπόν να αντιληφθεί κανείς τί

θα συμβεί αν η κεντρική διοίκηση κα-

ταργήσει τα νομικά πρόσωπα των

Δήμων.

Στην πρεμούρα της κυβέρνησης να

απολύσει εργαζόμενους του δημο-

σίου, (είδαμε τι έγινε με την ελληνική

ραδιοφωνία τηλεόραση), έβαλε στο

μάτι να καταργήσει τα νομικά πρό-

σωπα που μόλις πριν δύο χρόνια δημι-

ουργήθηκαν με τοn “Καλλικράτη”.

Στο Δήμο 3Β υπάρχει ένας επιπλέον

κίνδυνος γι’ αυτό με την πρόφαση της

συναρμοδιότητας μετά τον ορισμό αν-

τιδημάρχου με τις ίδιες αρμοδιότητες

του ΟΑΠΠΑ, που όρισε ο Δήμαρχος

Σπ. Πανάς βάσει του εσωτερικού ορ-

γανισμού που συνέταξαν και έχει γίνει

ήδη ΦΕΚ με αρμοδιότητες κοινωνικής

πολιτικής, αθλητισμού και παιδείας!

Πώς μπορεί όμως για τα θέματα αυτά

να αποφασίζει το Δ.Σ. του ΟΑΠΠΑ και

συγχρόνως και η αντιδήμαρχος Κοι-

νωνικής πολιτικής Μ. Σίνα με προϊστά-

μενο και προσωπικό που της όρισαν;

Το θέμα ετέθη στο Δημοτικό Συμβού-

λιο ως εξαιρετικά επείγον από τον Κ.

Πασακυριάκο, γιατί κινδυνεύουν να

βρεθούν οι εργαζόμενοι στο δρόμο,

αφενός και να στερηθεί ενός εργατι-

κού δυναμικού αναγκαίου για το Δήμο.

Στις αιτιάσεις της ευθύνης προς το Δή-

μαρχο που όρισε την αντιδήμαρχο κοι-

νωνικής πολιτικής, ο μεν δήμαρχος

απάντησε ότι ο ίδιος είχε αντιρρήσεις

όταν συστηνόταν ο Οργανισμός και

δεν συμφωνούσε με κάποιες δομές,

αλλά αφού όρισαν διεύθυνση κοινωνι-

κής πολιτικής όρισε κι αυτός αντιδή-

μαρχο και ανάλογη υπηρεσία.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος που ήταν στην

επιτροπή που συνέταξε τον οργανισμό

εξήγησε ότι «ο μόνος λόγος που βά-
λαμε μέσα στον Οργανισμό Διεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής, είναι για να μη

χρειάζεται να ξανακάνουμε Οργανι-
σμό, αν έρθει η τρόικα και καταργήσει
τα νομικά πρόσωπα.
Tη Διεύθυνση αυτή “νεκρή φύση” την
ενεργοποιήσατε με προϊστάμενο και
αντιδήμαρχο εσείς. Πυροβολήσατε τα
πόδια μας και αυτή τη στιγμή κινδυ-
νευουν οι εργαζόμενοι να βρεθούν
στο δρόμο μπαίνοντας σε εφεδρεία»,
τόνισε απευθυνόμενος στο δήμαρχο

και πρότεινε να βγάλει διορθωτική

απόφαση ο Σπ. Πανάς και να δώσει

άλλη αρμοδιότητα στη νέα αντιδή-

μαρχο.

Εγκλημα εξ αμελείας και πρόσχημα
στην τρόικα οι συναρμοδιότητες για
τους εργαζόμενους του ΟΑΠΠΑ. Εί-
μαστε απέναντι στον κόσμο να καταρ-
γήσουμε τη διεύθυνση αυτή. Εχουμε
μια κυβέρνηση που παίρνει κεφάλια»
τόνισε ο Παν. Καπετανέας.

Ο Κ. Πασακυριάκος το χαρακτήρισε

“κορυφαίο θέμα” και τόνισε: «Ανεξάρ-
τητα αν ήταν λάθος ότι προβλεπόταν
αυτή η Διεύθυνση, έγινε ένας χειρι-
σμός από το δήμαρχο που δύναται να
θέσει σε κίνδυνο τον ίδιο το Δήμο· δεν
δίνω καμία ευθύνη στο δήμαρχο. Η
συγκεκριμένη διεύθυνση είναι ενεργή
Διοίκηση τώρα και μπορεί να οδηγήσει
σε απολύσεις».

Δεν δίνουμε βορά τους οποιουσδή-
ποτε εργαζόμενους στην κυβέρνηση.
Οταν όμως συναινεί ο Δήμαρχος αν-

ρωτήθηκε ο Δημ. Δαβάκης και διά-

βασε σχετική εγκύλιο πως

καταργούνται αρμοδιότητες και θέσεις

εργασίας. 

«Εγώ δεν αμφισβητώ τις καλές προ-

θέσεις του δημάρχου, αλλά έχει πάρει

λάθος δρόμο», είπε ο Γ. Νιτερόπου-

λος. Και διάβασε επιστολές της αντι-

δημάρχου που απευθύνονταν στον

ΟΑΠΠΑ και του όριζε τι θα κάνει σχε-

τικά με κάποιες εκδηλώσεις. «Μου

ανέβηκε η πίεση από τα γράμματα που

έστειλε η Αντιδήμαρχος», είπε ο πρό-

εδρος του ΟΑΠΠΑ, ο οποίος είναι αλή-

θεια έχει δώσει τεράστιο αγώνα για να

“στρώσει” το νομικό πρόσωπο ώστε να

πάρει μπρος...

Ο Δήμαρχος απαντώντας στις εναν-

τίον του βολές, εξήγησε ότι  η Διεύ-

θυνση αυτή προτάθηκε από τη

διευθύντρια του Δήμου Γ. Δρακούλη

για να διασφαλίσει τους εργαζόμε-

νους του ΟΑΠΠΑ και πρότεινε κι αυτός

να γίνει τροποποίηση του Οργανισμού

με Διεύθυνση Κοινωνικής πολιτικής

και δια βίου μάθησης, πράγμα που ψη-

φίστηκε.

Τώρα κατά πόσο αυτό θα σώσει τους

εργαζόμενους και το Δήμο εν κατα-

κλείδι, θα φανεί στην πορεία.

Αννα Μπουζιάνη

Κίνδυνος κατάργησης του ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β

Bιάζονται να κατασχέσουν 

σπίτια και καταθέσεις

Στην αρχή εμφανίστηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Θαν. Σκορδάς, να ζητάει να απε-

νεργοποιηθεί η απαγόρευση κατασχέσεων μέχρι το τέλος του 2013, γιατί θα συσ-

σωρευθούν πολλά ακίνητα προς κατάσχεση και θα πέσει η αξία τους για τους

πωλητές!!!

Κι αφού βγήκε η εσωτερική τρόικα και τον διέψευδε, έρχεται ο Υπουργός Ανά-

πτυξης Κ. Χατζηδάκης και λέει στη Βουλή, (στη συζήτηση της τροπολογίας που κα-

τέθεσε ΠΑΣΟΚ και  ΔΗΜΑΡ για παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών), ότι

η κυβέρνηση δεν μπορεί σήμερα να αποδεχθεί την τροπολογία ΠΑΣΟΚ και

ΔΗΜΑΡ για την παράταση της αναστολής των πλειστηριασμών.

Υποχώρησε... και δέχθηκε όμως το ακατάσχετο των 1500 ευρώ σε τραπεζικό ατο-

μικό λογαριασμό ή τα 2000 ευρώ σε κοινό λογαριασμό. Δηλαδή αν έχετε στην τρά-

πεζα 1500 ευρώ και χρωστάτε θα σας τα παίρνουν· τόσο απλά. Κι επειδή έτσι κι

αλλιώς δεν θα έχετε να πληρώσετε θα σας πλειστηριάσουν και το σπίτι μετά το

τέλος του 2013.

Την ιστορία του Χότζα τη γνωρίζουν πολύ καλά και την εφαρμόζουν συστημα-

τικά...

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3Β



ΕΒΔΟΜΗ  15  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Επαγγελματίες
Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

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

MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”

l ΤΥΠΟΣ l ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

l ΤΣΙΓΑΡΑ l ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ

l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

l FAX για το ΚΟΙΝΟ l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ

l ΕΠΟΧΙΑΚΑ l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ   08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

κοντά σας και στη

γειτονιά σας, φιλικά

και οικονομικά

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

Λεωφ. Αθηνάς 90 (παλιό Video-club) Boυλιαγμένη

Τηλ. 210 8965.944

Γαυρίου 2, Βάρη, τηλ.: 210 8970.897

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 ολοκληρώθηκε το πρό-

γραμμα παροχής πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού  πε-

ριοχών του Κορωπίου (Κέντρο Κορωπίου, Αγ.Μαρίνα,

Κίτσι, Καρελλάς) που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρό-

σβασης σε υπηρεσίες υγείας για οικονομικούς ή κοινω-

νικούς λόγους στον Ι.Ν. Αγίου Φανουρίου Καρελλά από

τη διεθνή ανθρωπιστική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση,

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

Το πρόγραμμα ήταν μια πρωτοβουλία του Κορωπιώτη ια-

τρού, Ελευθερίου Ντούνη σε  συνεργασία με την Δη-

μοτική Επιτροπή Υγείας (Δ.Ε.Υγ.Δήμου Κρωπίας). Την

ευθύνη της διοργάνωσης από πλευράς Δήμου Κρωπίας

είχαν, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ανδρέας

Ντούνης και ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υγ. Δήμου Κρωπίας,

δημ. σύμβουλος, νευροχειρουργός, Σπυρίδων Κόλλιας.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης μετά το πέρας

του προγράμματος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Οι
Γιατροί του Κόσμου, προσφέρουν μια μεγάλη ανθρωπι-
στική βοήθεια στην Ελλάδα και τον Κόσμο. Προασπίζουν
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και προβάλλουν αξίες και
αντιλήψεις που προάγουν την δημοκρατία και τη κοινω-
νική δικαιοσύνη. 
Είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που υποστηρίζει
τις καταστατικές της αρχές άρα και τον ρόλο των ΜΚΟ
όπως έπρεπε να ήταν! Απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ στο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό της, στον
συμπολίτη μας Ελευθέριο Ντούνη καθώς και στους αν-
τιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εθελοντές
που βοήθησαν στην οργάνωση των επισκέψεων».

Oι Γιατροί του Κόσμου πρόσφεραν υπηρεσίες στο Κορωπί
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Στη δράση «Καθαρίστε τη

Μεσόγειο 2013», την οποία

συνδιοργάνωσε η Σχολική

Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης Δήμου Σπάτων-

Αρτέμιδος με τον Σύλλογο

«Το χαμόγελο του παιδιού»,

τη Δ/νση Π/βάθμιας Εκπ. Αν.

Αττικής και την υποστήριξη

της Ε.ΟΜ.Α.Κ. συμμετείχαν

οι  μικροί μαθητές του

Δήμου, οι οποίοι συγκεντρώ-

θηκαν την Κυριακή 9 Ιουνίου

στις Αλυκές Αρτέμιδος, προ-

κειμένου να μεταφέρουν το

μήνυμα της αγάπης τους για

το περιβάλλον, καθαρίζοντας

την περιοχή.  

Ταυτόχρονα πήραν μέρος σε

διάφορες δραστηριότητες

(παιχνίδια στην άμμο, επί-

δειξη ναυαγωσωστικής από

τη Lifeguard), ενώ πριν απο-

χωρίσουν ζωγράφισαν “Μια

όμορφη & καθαρή παραλία”

σ' έναν τεράστιο μουσαμά 5

μέτρων!!!

Στη διοργάνωση έδωσαν το

παρών, ο Δήμαρχος Σπάτων-

Αρτέμιδος Μάρκου Χρήστος,

ο Αντιδήμαρχος Πουλάκης

Πέτρος και οι Δημ. Σύμβου-

λοι Μαργέτη Αφροδίτη, Μάρ-

κου Δημήτριος και Στάμου

Δημήτριος.

Στα παιδιά και στους παρευ-

ρισκόμενους μοιράστηκαν

σνακς και χυμοί και όλοι πέ-

ρασαν μια υπέροχη ημέρα

γιορτάζοντας την Παγκόσμια

Ημέρας Περιβάλλοντος, η

οποία υπήρξε αφορμή για τη

δράση και την οποία χαιρέ-

τησε με ιδιαίτερη θέρμη η

Σχολική Επιτροπή και η Πρό-

εδρος της Ζήση Μαρία, δη-

λώνοντας παρούσα σε όποιο

θέμα αφορά ευαισθητοποί-

ηση των μικρών μαθητών του

Δήμου.

«ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2013»

στην Αρτέμιδα Ημέρα Εκπαίδευσης Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

στο  Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος

Το είδος Paranemonia vouliagmeniensis, μια θαλάσ-

σια ανεμώνη μικρών διαστάσεων ήταν η αφορμή των

ερευνών στο βιόκοσμο της λίμνης της Βουλιαγμένης

στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Η ανεμώνη που το

όνομά της (Paranemonia vouliagmeniensis Doumenc

et al. 1987) είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το τοπω-

νύμιο της  Βουλιαγμένης συνιστούσε ένα νέο και εν-

δημικό είδος για την επιστήμη. Από την εποχή εκείνη

και μέχρι σήμερα η μελέτη του βιόκοσμου της Λίμνης

έδωσε πλήθος επιστημονικών δεδομένων στην ερευ-

νητική ομάδα του Εργαστηρίου Ζωολογίας του Τμή-

ματος Βιολογίας του ΑΠΘ. Έπρεπε, όμως, να

περάσουν περίπου είκοσι χρόνια για να χαρακτηρι-

στεί το είδος αυτό, το Paranemonia vouliagmeniensis,
και επίσημα ως τρωτό είδος VU [D2] σύμφωνα με τα

κριτήρια της IUCN 2001, 2003.

Η Λίμνη της Βουλιαγμένης που βρίσκεται στη ΝΑ Ατ-

τική αποτελεί μια μοναδική δομή της φύσης με με-

γάλο γεωλογικό και βιολογικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα

με την ισχύουσα νομοθεσία η Λίμνη έχει χαρακτηρι-

στεί ως μνημείο της φύσης. Η δημιουργία της λίμνης

υπολογίζεται περίπου πριν από 2000 χρόνια. Τα νερά

της όμως ενέχουν ιδιόμορφα φυσικοχημικά χαρακτη-

ριστικά εξαιτίας της απομόνωσή της από το θαλάσ-

σιο περιβάλλον, αλλά και της εισροής γλυκού νερού

εντός της λίμνης σε βάθος 17 μέτρων. Ο υφάλμυρος

χαρακτήρας των νερών (16-18 psu), προέρχεται κυ-

ρίως από τη μύξη του θαλασσινού νερού που διηθεί-

ται από το ασβεστολιθικό τοίχωμα που απομονώνει

τη λίμνη από την θάλασσα και την εισροή του γλυκού

νερού. Πλήθος μύθων, ιστοριών και ευτράπελων

έχουν γραφεί ως συμβάντα στη Λίμνη. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω στοιχείων κρίθηκε σκό-

πιμο να ερευνηθεί με σύγχρονες τεχνικές η οικολογία

του Paranemonia vouliagmeniensis επικαιροποιώντας

κατά κάποιο τρόπο τις έρευνες που είχαν πραγματο-

ποιηθεί πριν από 20 περίπου χρόνια. Η έρευνα αυτή,

έγινε στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλω-

ματικής εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Εργα-

στήριο Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ,

με επιβλέποντα τον καθηγητή Χαρίτωνα Χιντήρο-

γλου. Απώτερος στόχος μια πληρέστερη καταγραφή

της δομής και λειτουργίας του πληθυσμού της θα-

λάσσιας ανεμώνης σε σχέση με το αβιοτικό περιβάλ-

λον, αλλά και τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο

οικοσύστημα. Η έρευνα ξεκίνησε το Μάιο του 2011

και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2012, ολοκληρώνον-

τας έτσι έναν ετήσιο κύκλο δειγματοληψιών.  

Από το σύνολο των παρατηρήσεων προέκυψε ότι ο

πληθυσμός του P. vouliagmeniensis έχει υποστεί ση-

μαντικές αλλοιώσεις σε σχέση με προγενέστερες με-

λέτες. Επί τις ουσίας ο πληθυσμός έχει περιοριστεί

σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του αρχικού, δη-

λαδή εκείνου που είχε καταγραφεί την δεκαετία του

1990 από τους Chintiroglou et al. (2000).

Οι σημαντικότερες των ανθρωπογενών επιπτώσεων

κρίνονται οι δράσεις που σχετίζονται με την αυξη-

μένη επισκεψιμότητα των λουομένων, ιδιαίτερα τη

θερινή περίοδο, η συχνή (χωρίς να είναι γνωστή η συ-

χνότητα) ρήψη χαλικιών (μπάζωμα) για την διευκό-

λυνση των λουομένων καθώς και η αφαίρεση

(αποψίλωση) φυκιών από το πυθμένα. Ιδιαίτερα για

την τελευταία δράση πρέπει να σημειωθεί πως η πυ-

κνότητα του είδους πάνω στα φυλλώματα των φυ-

κιών κυμαίνεται μεταξύ των 100-300 άτομα / 5 λίτρα,

γεγονός που συνιστά κατά κάποιο τρόπο μια σημαν-

τική δεξαμενή ανανέωσης του πληθυσμού προς τα

ρηχά σημεία της λίμνης, καθώς το είδος φαίνεται να

έχει τη δυνατότητα μετακίνησης προς τα σημεία αυτά

της λίμνης.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, απαιτείται σήμερα η

συνεχής και συστηματική βιοπαρακολούθηση του εί-

δους και η υιοθέτηση πρακτικών ορθολογικής διαχεί-

ρισης του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος, όπως: ο

έλεγχος του αριθμού των λουόμενων, η αποκατά-

σταση του φυσικού περιβάλλοντος και η αλλαγή δια-

χειριστικών πρακτικών όπως το μάζεμα των φυκών

και η ρίψη φερτού υλικού, επιζήμιων για τον έμβιο

κόσμο της λίμνης.

Ο βιόκοσμος της Λίμνης σήμερα κράζει για ορθή

φροντίδα. Αλλά δεν το ακούει κανείς. 

Βασίλης Αναγνώστου
Περιβαλλοντολόγος - Υδροβιολόγος MSc

Ο βιόκοσμος της Λίμνης κράζει για ορθή φροντίδα. Αλλά δεν τo ακούει κανείς
H θαλάσσια ανεμώνη στη λίμνη Βουλιαγμένης (Paranemonia vouliagmeniensis)

Το Σάββατο 8 Ιουνίου διεξήχθη στο

Δήμο Σπάτων- Αρτέμιδος το πρό-

γραμμα εκπαίδευσης στην καρδιο-

πνευμονική αναζωογόνηση σε

ενήλικες και παιδιά σε συνεργασία με

το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών

Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔ-

ΔΥΠΠΥ). Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε

με την επιστημονική καθοδήγηση της

ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα

Κρίσεων).

Εθελοντές διασώστες από την ΕΔΟΚ

βρίσκονταν  στην πλατεία Αγίας Μαρίνας

του Δήμου  από τις 10.00 π.μ.  με σκοπό

την ενημέρωση και εκπαίδευση των δη-

μοτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωο-

γόνηση (ΚΑΡΠΑ). Δεκάδες πολίτες

δημότες και επισκέπτες του Δήμου  προ-

σέγγισαν το σημείο εκδηλώνοντας το

ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν και να μά-

θουν τους τρόπους αντιμετώπισης της

πρώτης βοήθειας σε έναν συνάνθρωπο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγμα-

τοποιήθηκε αναπαράσταση καρδιακού

επεισοδίου και βασική υποστήριξη της

ζωής για ενήλικες και παιδιά και αντιμε-

τώπιση πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά.

Για την αναπαράσταση χρησιμοποιήθη-

καν ειδικά προπλάσματα (ανθρώπινα

προσομοιώματα – «κούκλες») επί των

οποίων έγινε η εκπαίδευση σε ατομικό

επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο δημότη

ξεχωριστά. 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Δή-

μαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου, ο Αντι-

δήμαρχος Αθανάσιος Μαργέτης,

αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Δ/νσης

Κοινωνικής Πολιτικής, ο Αντιδήμαρχος

Πέτρος Πουλάκης, πολλοί δημοτικοί

σύμβουλοι και  μέλη του Τοπικού Συμ-

βουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αρ-

τέμιδος, η νοσηλεύτρια των

Δημοτικών Ιατρείων Καρκώνη Ελένη

και η Προϊστάμενη της Δ/νσης Κοινω-

νικής Πολιτικής Λεοντάρη Μαριέττα. 

Ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Μαργέτης

ευχαρίστησε τους εθελοντές διασώ-

στες της ΕΔΟΚ για την προσφορά

τους και εξέφρασε την επιθυμία να

επαναληφθεί η εκδήλωση προκειμένου

να δοθεί η δυνατότητα να ενημερω-

θούν όσο το δυνατόν περισσότεροι κά-

τοικοι του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

καθώς το ενδιαφέρον από την πρώτη

αυτή εκδήλωση υπήρξε μεγάλο. 
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Τον υψηλό κίνδυνο για την

υγεία των πολιτών από την

αγορά φαρμάκων από πα-

ράνομους διαδικτυακούς

χώρους, υπογράμμισε ο Ευ-

ρωπαίος Επίτροπος, αρμό-

διος για θέματα υγείας και

πολιτικής καταναλωτών,

Μπορτζ Τόνιο απαντώντας

σε σχετική γραπτή ερώτηση

του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ.

Γιώργου Παπανικολάου. 

Συγκεκριμένα, επικαλούμε-

νος στοιχεία από την Παγ-

κόσμια Οργάνωση Υγείας

(ΠΟΥ), ο Μαλτέζος Επίτρο-

πος,  ανέφερε πως σε πάνω

από το 50% των περιπτώ-

σεων, τα φάρμακα που αγο-

ράζονται μέσω διαδικτύου

από παράνομους δικτυα-

κούς τόπους είναι ψευδεπί-

γραφα. 

Ο Γ. Παπανικολάου τόνισε,

πως η κατακόρυφη και διαρ-

κής αύξηση των διαδικτυα-

κών πωλήσεων και συναλ-

λαγών, έχει οδηγήσει και

σε αύξηση των κρουσμά-

των απάτης αναφορικά με

φαρμακευτικά προϊόντα και

σκευάσματα, πολλά εκ των

οποίων κρίνονται επικίν-

δυνα για την υγεία των πο-

λιτών. 

Υπενθυμίζοντας πως σε

πολλά κράτη μέλη απαγο-

ρεύεται το εμπόριο φαρμά-

κων μέσω του διαδικτύου,

ο Έλληνας Ευρωβουλευτής

ζήτησε να πληροφορηθεί

από την Επιτροπή, σε ποιο

βαθμό προβαίνει σε έλεγχο

των σχετικών συναλλαγών.

Απαντώντας, ο Τ. Μπορτζ,

σημείωσε πως η Επιτροπή

δεν διαθέτει λεπτομερή

στοιχεία σχετικά με τις πο-

σότητες, τις κατηγορίες

των φαρμακευτικών προ-

ϊόντων που πωλούνται πα-

ράνομα στο διαδίκτυο.

Ο κ. Παπανικολάου τόνισε:

«Ο αριθμός και ο όγκος των
παράνομων διαδικτυακών
χώρων, οι οποίοι διαθέτουν
τα συγκεκριμένα προϊόντα
προς το παρόν φαίνεται να
μην μπορεί να ελεγχθεί, με
αποτέλεσμα να είναι αδύνα-
τος και ο υπολογισμός των
συμπολιτών μας που εξαπα-
τώνται και καταναλώνουν
σκευάσματα επικίνδυνα για
την υγεία τους. 
Παρά τις προσπάθειες που
καταβάλλονται σε επίπεδο
κρατών μελών και ΕΕ, όπως
προκύπτει και από την
απάντηση της Επιτροπής,
χρειάζεται εντατικοποίηση
των δράσεων και μεγαλύ-
τερη αποφασιστικότητα για
την αντιμετώπιση του συγ-
κεκριμένου φαινομένου». 

Ο ευρωβουλευτής Ν. Χουν-

τής μιλώντας ενώπιον της

Ολομέλειας του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου, σε

σχέση με έκθεση της Επι-

τροπής Εξωτερικών Υποθέ-

σεων για την ελευθερία του

Τύπου και των μέσων ενη-

μέρωσης σε τρίτες χώρες,

επιτέθηκε τόσο στην Ευρω-

παϊκή Επιτροπή που την κα-

τηγόρησε ευθέως ότι έχει

επιβάλλει στη χώρα μας μία

fast track δημοκρατία όσο

και στην ελληνική κυβέρ-

νηση, ως υποχείριο της

τρόικα.

Είπε ο Νίκος Χουντής:

«Στην έκθεση για την ελευ-
θερία του τύπου και των
ΜΜΕ στις τρίτες χώρες,
διαβάζουμε: “η αξιοπιστία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο διεθνές προσκήνιο εξα-
σφαλίζεται μόνο όταν η
ελευθερία του τύπου και
των ΜΜΕ διαφυλάσσεται
εντός της ίδιας της Ένω-
σης”.

Κυρία Άστον, γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά τα γεγο-
νότα. Χθες (12/6) η ελλη-
νική κυβέρνηση, ξαφνικά, με
μια πρωτοφανή διαδικασία,

έκλεισε δημόσιους τηλεο-
πτικούς και ραδιοφωνικούς
σταθμούς, χωρίς καμμία
διαβούλευση, χωρίς καμμία
προειδοποίηση. Τέτοια
πράγματα οι Ελληνες, δεν
τα είχαν δει ούτε στη δικτα-
τορία των συνταγματαρ-
χών, κι εμείς εδώ τώρα
κάνουμε μαθήματα δημο-
κρατίας σε τρίτες χώρες;
Ποια δημοκρατική διαδικα-
σία ακολουθείται; Η διαδι-

κασία που έχει επιβάλλει η
τρόικα; Είστε μέλος της
τρόικα, είστε αντιπρόεδρος
της Κομισιόν. Με αυτές τις
διαδικασίες έχει επιβληθεί
στη χώρα μου μία fast-track
δημοκρατία, με μια δήθεν
κυβέρνηση που υπακούει
στις εντολές σας. 
Μετά το κύμα διαμαρτυρίας
στην Ελλάδα, βγάζετε μία
κατάπτυστη ανακοίνωση,
ντροπή στην Κομισιόν
κυρία Άστον, η οποία δι-
καιολογεί αυτή την κίνηση
της ελληνικής κυβέρνησης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, μην
ξεγελιόσαστε. Ό,τι έγινε με
τα μνημόνια στην Ελλάδα,
γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
Ό,τι γίνεται σήμερα με τη
δημόσια ραδιοτηλεόραση
στην Ελλάδα, θα γίνει και
στις χώρες σας».

Τέλος μετά από παρέμβαση

του ευρωβουλευτή η εγ-

γραφή του θέματος για το

κλείσιμο της ΕΡΤ θα συζη-

τηθεί στην Ολομέλεια του

Ευρωκοινοβουλίου στο

Στρασβούργο, τον ερχό-

μενο Ιούλιο.
Αλλαγές στις Δ.Ο.Υ 

Παλλήνης και Κορωπίου

Δευτέρα 17 Ιουνίου θα είναι κλειστές

Το νέο σύστημα TAXIS στις Δημόσιες Οικονομικές Υπη-

ρεσίες (ΔΟΥ) θα εγκατασταθεί τη Δευτέρα 17/6  στις

ΔΟΥ Παλλήνης και Κορωπίου και για το λόγο αυτό θα

παραμείνουν κλειστές. Την Τρίτη 18/6 οι ΔΟΥ θα ανοί-

ξουν για το κοινό.

Οπως μας ενημερώνει ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος το

νέο αναβαθμισμένο σύστημα taxis μειώνει το κόστος λει-

τουργίας και συντήρησης της κάθε Δ.Ο.Υ και δίνει τη δυ-

νατότητα στους φορολογούμενους, να εξυπηρετούνται

από οποιαδήποτε ΔΟΥ της χώρας, αλλά και να πραγμα-

τοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω σύγχρονων ηλε-

κτρονικών εργαλείων, όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες

μέσω internet και οι πληρωμές μέσω τραπεζών.

Τονίζει δε ότι το νέο σύστημα θα βοηθήσει στην καλύ-

τερη εξυπηρέτηση όλων, δημιουργώντας διαφανείς σχέ-

σεις στις συναλλαγές μας με το κράτος. Θέλω να

πιστεύω, ότι το νέο σύστημα εγκαινιάζει μια νέα σχέση

μεταξύ της πολιτείας και των πολιτών, με σεβασμό στις

υποχρεώσεις αλλά και στα δικαιώματα όλων μας, κατα-

λήγει ο βουλευτής.

Πλήρης 

εγκατάλειψη

στο πάρκο

Σχινιά

Ερώτηση 

του βουλευτή 

Βασ. Οικονόμου

Την εγκατάλειψη του πάρ-

κου του Σχινιά περιγράφει

με ερώτησή του ο βουλευ-

τής Βασίλης Οικονόμου,

προς τους αρμόδιους

Υπουργούς. 

Είναι πλήρης η εγκατάλειψη

αν και έχει χαρακτηριστεί η

περιοχή προστατευόμενη

με διεθνείς συνθήκες. 

Αντίγραφα αμφιβόλου ποιότητας τα

φάρμακα μέσω διαδικτύου
απάντηση σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Γ. Παπανικολάου

Αναφορά κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής

του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάντζας,

για την κεραία κινητής τηλεφωνίας που λει-

τουργεί εδώ και λίγο καιρό σε απόσταση 50

μέτρων από σχολείο, κοντά σε παιδική

χαρά και κοντά στο χώρο που θα λειτουρ-

γήσει ο Παιδικός Σταθμός της Δημοτικής

Κ ο ι ν ό τ η τ α ς

Κρυονερίου.

Αφορμή για την

Αναφορά έδωσε

έγγραφο των

Συλλόγων Γο-

νέων των Σχο-

λείων της

περιοχής, που

κοινοποιήθηκε

στο γραφείο του Γ. Πάντζα, με την οποία

διαμαρτύρονται εντόνως για τις ιδιαίτερα

επιβαρυμένες συνθήκες κάτω από τις

οποίες καλούνται να κάνουν μάθημα τα παι-

διά των σχολείων της περιοχής και τις επι-

πτώσεις που θα έχει η λειτουργία της εν

λόγω κεραίας στην υγεία τους.

Ο Βουλευτής ζητά να ενημερωθεί για το

θέμα από τα συναρμόδια Υπουργεία Παι-

δείας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Πα-

ράλληλα, ζητά να ακυρωθεί η απόφαση

χορήγησης άδειας εγκατάστασης της κε-

ραίας και την απομάκρυνσή της. 

«Με νόμο, η προηγούμενη κυβέρνηση χά-
ρισε διαδικασίες fast track σε εταιρείες κι-
νητής τηλεφωνίας προκειμένου να μπορούν
να εγκαταστήσουν κεραίες ανεξέλεγκτα,
σε βάρος της δημόσιας υγείας. 

Σήμερα, η συνέχεια της πολιτικής αυτής, η
οποία εκφράζεται από τα ίδια πρόσωπα, δεν
υπολογίζει ούτε τις αντιδράσεις της τοπι-
κής κοινωνίας, ούτε την υγεία των παιδιών
και των μαθητών, ούτε το τοπικό συμβούλιο
που ζητά ομόφωνα να ξηλωθεί η κεραία»,
δήλωσε ο Γιώργος Πάντζας.

ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΚΕΡΑΙΑ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Αναφορά του βουλευτή Γ. Πάντζα

«Ντροπή στην Κομισιόν και στην
κυβέρνηση της τρόικα»

παρέμβαση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή στην Ολομέλεια 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το κλείσιμο της ΕΡΤ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                    
ΑΡ.  ΠΡΩΤ.:  12570/05-06-2013 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ-
ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΕΛΛΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 17-06-2013 ΕΩΣ
ΚΑΙ 01-07-2013, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝ-
ΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑ-
ΣΕΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 151/2013
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΡΩΠΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

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 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004 - 210 6030.655, fax 210 9658.949, 

e-mail: press@ebdomi.com

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β στη

συνεδρίαση της Τρίτης 11 Ιου-

νίου, συζήτησε και αποφάσισε

θετικά για τις αρχαιότητες στο

Λαιμό και στο Καβούρι. Συγκε-

κριμένα  ψήφισε ομόφωνα την

πρόταση του ιστορικού Χρ.

Διονυσόπουλου να πιεσθεί το

ΥΠΠΟ για να υπογράψει την

Υπουργική απόφαση που απαι-

τείται από τη νομοθεσία, για να

τεθεί σε ισχύ η θετική από-

φαση του ΚΑΣ για χαρακτηρι-

σμό του Λαιμού και του

Καβουρίου σαν αρχαιολογικών

χώρων. Την ίδια πρόταση, ως

γνωστόν, εμπλουτισμένη όμως

και με κοινωνικές δράσεις  για

ενημέρωση, ενεργοποίηση και

κινητοποίηση των πολιτών με

σκοπό την  άσκηση μεγαλύτε-

ρης πίεσης προς το Υπουργείο

είχε καταθέσει, η  “Εναλλακτική

Δράση” στο δήμο, αμέσως μετά

την απόφαση του ΚΑΣ. 

Η “Εναλλακτική Δράση” με ανα-

κοίνωσή της όσον αφορά την

απόφαση γράφει μεταξύ

άλλων: «θετική αλλά όχι αρ-
κετή η απόφαση για τις αρχαι-
ότητες στο Λαιμό και στο
Καβούρι. Δυστυχώς το Δημο-
τικό Συμβούλιο δεν έκανε δε-
κτές  τις προτάσεις μας για
κοινωνικές δράσεις με στόχο
τη  διεκδίκηση του αιτήματος.
Εντύπωση όμως μας προκά-
λεσε η οξύτατη επίθεση  που
εξαπέλυσε ο αρχηγός της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης του
Δήμου Γρ. Κωσταντέλος  εναν-
τίον μας γιατί τολμήσαμε!!! να
απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα
στους συμπολίτες μας  να πα-
ραβρεθούν στο δημοτικό συμ-
βούλιο πράγμα το οποίο,
σύμφωνα με  τον κ. Κωσταν-
τέλο προσέβαλε το δημοτικό
συμβούλιο. Στο ίδιο πνεύμα κι-
νούμενος και ο δήμαρχος κ.
Πανάς ζήτησε από τον πρόεδρο
να  μη δοθεί ο λόγος στον κ.
Σταύρου που μας εκπροσω-
πούσε ως Εναλλακτική Δράση.
Τελικά ο πρόεδρος του ΔΣ κ.
Γεωργουλόπουλος έδωσε το
λόγο στον κ. Σταύρου, ο οποίος

επεσήμανε ότι για ένα τόσο σο-
βαρό και επείγον θέμα που
απαιτεί  σύγκρουση με μεγάλα
συμφέροντα  δεν αρκεί μόνο η
απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου, αλλά είναι αναγκαία η
άμεση ενημέρωση και κινητο-
ποίηση των πολιτών. Πολύ πε-
ρισσότερο μάλιστα που όπως
τόνισε το βράδυ επρόκειτο να
κατατεθεί στη Βουλή φωτογρα-
φική διάταξη για την εκποίηση
της Βουλιαγμένης και του Κα-
βουρίου». 
Σύμφωνα με τη διάταξη η εκ-

κλησία (στην οποία ανήκει με-

γάλο μέρος της περιοχής) θα

μπορεί πλέον  να «αξιοποιεί»

μόνη της  την εκκλησιαστική

περιουσία με διαδικασίες φάστ

τράκ μέσω των ΕΣΧΑΔΑ (Ειδι-

κών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυ-

ξης Δημοσίων Ακινήτων) Για το

σκοπό αυτό,  την περασμένη

εβδομάδα έγινε μυστική συ-

νάντηση στη Βουλιαγμένη, του

πρωθυπουργού Αντ. Σαμαρά με

τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο

και τον Πατριάρχη Ρωσίας κ.

Κύριλλο,  στο επίκεντρο  της

οποίας ήταν το  ενδιαφέρον

της Ρωσίας για την εξαγορά

της δημόσιας περιουσίας στη

Βουλιαγμένη.

Η Εναλλακτική Δράση που

είναι σε συνεχή επαφή και με

το ΚΑΣ και με το Σωματείο  Ελ-

λήνων Αρχαιολόγων επισημαί-

νει ότι παρά τη θετική απόφαση

του ΚΑΣ, υπάρχει αρκετός δρό-

μος ακόμα μέχρι το χαρακτηρι-

σμό της περιοχής σα Ζώνης Α (

Απολύτου Προστασίας) και

καλεί τους πολίτες σε εγρή-

γορση για το πολύ σημαντικό

αυτό θέμα. Θα πραγματοποι-

ήσουν  ανοιχτή ενημερωτική

συνάντηση  μετά και από την

επόμενη Συνεδρίαση του ΚΑΣ

που θα γίνει την Τρίτη 18 Ιου-

νίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :  24960
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Χαλάνδρι 12 / 6 / 2013
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφ. : Σπηλιοπούλου Βασιλική 
Τηλέφωνο: 213 2023980
Fax           : 213 2023983

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου «Έργα συντήρη-
σης και επισκευών  στις σχολικές
μονάδες Δήμου Χαλανδρίου»
Α.Μ. 6/2013  προϋπολογισμού
150.000,00€  με ΦΠΑ.  
Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΑ  με προϋπολογισμό
119.560,02 €  (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της
υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας,  Αγ. Γεωργίου 34
και Φιλ. Λίτσα,  μέχρι και την
27/6/2013.
Η παραλαβή των τευχών δημοπρά-
τησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2 €) ΕΥΡΩ, εκτός αν
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών  με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023980, FAX επικοινωνίας 213
2023983, αρμόδιοι  υπάλληλοι για

επικοινωνία :  B. Σπηλιοπούλου και
Π. Ζωγράφος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
2/7/2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα
10.00  π.μ. και το σύστημα υποβο-
λής προσφορών είναι με ενιαίο πο-
σοστό έκπτωσης (άρθ. 5  Ν.
3669/2008)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-
μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο ΜΕΕΠ  που καλύπτουν
την κατηγορία και τάξη του έργου,
ήτοι Α2 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία πενταετία,  έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 2.391,20 €  και
ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και
30 ημερών, μετά την ημέρα διεξα-
γωγής του διαγωνισμού. 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε  δέκα  (10) μήνες  και
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι  έξη (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από  τα
Έκτακτα έσοδα του Δήμου (ΣΑΤΑ).
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα  της Δημοπρασίας
θα  εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια 
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289                                                        
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs 
ΚΑΛΥΒΙΑ  14/06/2013
Αρ. Πρωτ.  13734

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχει-
ρου διαγωνισμού και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑ-
ΦΕΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙ-
ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ» συνολικού
ποσού 15.920,92€ με ΦΠΑ 23%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-
ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγω-
νισμού και η εκτέλεση της προμή-
θειας θα γίνουν σύμφωνα με την
σχετική διακήρυξη και με τις διατά-
ξεις:   Α) του αριθ. 2 παρ 12 του
Ν.2286/95, Β) το αριθ. 23 παρ 4,5,6
της Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), Γ)
του Ν.3463/06, Δ)την απόφαση του
Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας
Π1/3305/2010 – ΦΕΚ 1789/
12.11.2010, Ε) Την απόφαση του
Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του
Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία εξαι-
ρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες
ποσού μικρότερου από 60.000,00€
χωρίς Φ.Π.Α, ΣΤ)Τον Ν. 3852/10
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», Ζ) τον υπό εκτέλεση προϋπο-
λογισμό του Δήμου (του ποσού
8.928,37€ με ΦΠΑ 23% σε βάρος

του Κ.Α. 10-6612.001 και του ποσού
6.992,55€ με ΦΠΑ 23% σε βάρος
του Κ.Α. 10-6654.001, τα ποσά είναι
εγγεγραμμένα στον προϋπολογι-
σμό του έτους 2013,  Η) Την υπ’
αριθ. 112/13 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, με την οποία εγ-
κρίνει την διενέργεια της
προμήθειας, Θ) τις Τεχνικές Προ-
διαγραφές (αρ. μελ. 3/13), Ι) την
157/2013 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής, έγκριση μελέτης
και ψήφιση πίστωσης, Λ) Την
ανάγκη του Δήμου για τη σχετική
προμήθεια. 
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διε-
ξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού
την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 και
ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της επιτρο-
πής διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθε-
τούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά. 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την διακήρυξη
θα πρέπει να προσκομίσουν και εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής στον
διαγωνισμό ποσού, που αντιστοιχεί
στο 5% επί της συνολικής προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ 23%. 
Οι προσφορές μπορεί να κατατί-
θενται ή να αποστέλλονται ταχυ-
δρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥ-
ΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την πα-
ραμονή του διαγωνισμού ή να
κατατίθενται απευθείας στην επι-
τροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30
μέχρι 11:00π.μ.]
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ομόφωνη απόφαση για τις αρχαιότητες του Καβουρίου από το Δ.Σ. των 3Β
Μακρύς ακόμη ο δρόμος κατά την “Εναλλακτική Δράση”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 11/6/13
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. 5775/13
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Πληροφορίες: Τηλ. 22993/20300 - 20345
Φαξ: 22990/48289 - 48653

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη:
a) To άρθρο 3 του Ν.Δ. 17/7/1923 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.
β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4329/5.3.2013 έγγραφο της Δ.Π.Σ. - Υ.Πε.Κ.Α.
γ) την υπ’ αριθ. 173/5.6.2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του
δήμου Σαρωνικού περί έγκρισης της ανάρτησης της πολεοδομικής μελέ-
της.

Καλούνται
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής Β’ κατοικίας “Θυμάρι” της Δη-
μοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου μας, για τα τμήματα και
μόνο που αναφέρονται στο (γ) σχετικό, όπως προσδιορίζονται στα σχετικά
σχεδιαγράμματα κλίμακας 1/1.000, να λάβουν γνώση της πολεοδομικής με-
λέτης και να υποβάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκοληθεί στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου
μας και να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες
των Αθηνών.
Η ανάρτηση θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Παλαιάς Φώκαιας. Η προ-
θεσμία υποβολής παρατηρήσεων - ενστάσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Διευθυντής Αναστάσιος Παπαϊωάννου



ΕΒΔΟΜΗ  15  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

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.

ΖΗΤAΕΙ: Ελληνίδα ζητάει εργασία για φύλαξη
παιδιών ή ηλικιωμένων. 
Τηλ. 6984 752597

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα (Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180

τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκα-

ράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος
παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παι-

διά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές

ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

Καθηγητής αριστούχος, πιάνου αρ-
μόνιου και θεωρητικών, παραδίδει μαθή-

ματα κατ’ οίκον. 

Δημ. Θεολόγου. Τηλ. 6944 752 883

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12 ΒΟΥΛΑ 6946263867

k.gavrilaki@gmail.com"

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία ζητάει εργασία ως

γηροκόμος (μόνο σε κυρίες) ή baby siter, εσωτερική

για όλη την εβδομάδα, σε όλη την Ελλάδα. 

Τηλ. 6977 161209

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνιδα πεπειραμενη πτυ-

χιουχος νοσηλευτρια αναλαμβανει κατ' οικον νοση-

λεια σε πασης φυσεως περιστατικα οπως και

περιποιηση ηληκιωμενων. Τηλεφωνο: 6983044814. ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Eλληνίδα (εθελόντρια του

Ερυθρού Σταυρού) κοντά σε τυφλό με αντάλλαγμα

στέγη και διατροφή. Τηλ. 6947893201.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ  Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης, ζητά προς ενοικίαση, για γρα-
φεία, ενιαίο χώρο 50-60τμ. κατά προτίμηση σε 1ο
όροφο στην περιοχή. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944539542.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΤΑΤΣΗΣ του   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   και

της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ, το γένος Τάμπουρα, που γεννή-

θηκε στον Καναδά και κατοικεί στα Καλύβια Αττικής

και η ΙΩΑΝΝΑ ΡΙΖΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και της ΦΩ-

ΤΕΙΝΗΣ, το γένος Ρίζου, που γεννήθηκε στο Παλ.

Φάληρο και κατοικεί στο Παλ. Φάληρο, θα έλθουν

σε γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο στα Καλυβία.

ΓΑΜΟΙ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

ΒΑΚΧΟΥ 24 ΒΑΡΗ
THΛ.: 210 8972.923, κιν.  6944-387403

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 

Καθ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ωτορινολαρυγγολόγος - Χειρουργός 

κεφαλής και τραχήλου
Δ/ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΡΛ/ΓΩΝ ΕΛ.ΕΠ. &

τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ISIAN

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

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

ΕΟΠΠΥ μόνο συνταγογράφηση

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

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

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, Αυτοάνοσα
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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

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. 210.9689770 - 6942574688

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

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

Η λειτουργία των Νοσοκομείων 

και το μαστίγιο της Τρόικα

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

Μέσα σε καθεστώς ύφεσης του 5,6%, με τη διάλυση των

εργασιακών σχέσεων, τη μείωση μισθών, την κατάργηση

επιδομάτων, τις προωθούμενες καταργήσεις και συγχω-

νεύσεις Μονάδων Υγείας, Τμημάτων και Διευθύνσεων του

ΕΣΥ, την αφαίμαξη και υποβάθμιση μικρών νοσοκομείων

προς όφελος των νοσοκομείων κορμού, την έλλειψη υλο-

ποίησης των δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά στις νησιωτικές

περιοχές, τις νέες μειώσεις κλινών και την εφαρμογή νέων

οργανογραμμάτων, τα μέτρα του 3ου Μνημονίου επιφέ-

ρουν επιπλέον αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους

και στους χρήστες των υπηρεσιών. 

Οι περικοπές στους προϋπολογισμούς όλων των μονάδων

έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή δυσλειτουργία τα νοσοκο-

μεία, αφού ούτε καν υλικά για διεξαγωγή απλών εργαστη-

ριακών εξετάσεων διαθέτουν. Η χρηματοδότηση του ΕΣΥ

καρκινοβατεί αφού τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογι-

σμού είναι μειωμένα, ενώ ο ΕΟΠΥΥ αδυνατεί να καλύψει

υποχρεώσεις από την οικονομική κατάρρευση όλου του

ασφαλιστικού συστήματος. Η αξιοπρεπής κάλυψη των

υγειονομικών  αναγκών των πολιτών κινείται στον αντίποδα

από τη στόχευση της τρόικα που με τις πρακτικές της επι-

διώκει τα έσοδα των νοσοκομείων να προέρχονται σχεδόν

μονομερώς από τις τσέπες των ασθενών.  

Αν το ΕΣΥ στέκεται ακόμη σήμερα όρθιο, οφείλεται στην

υπερπροσπάθεια και αυταπάρνηση των εργαζομένων, που

αμείβονται πενιχρά χωρίς να τους καταβάλλονται υπερω-

ρίες ή εφημερίες. Η επαρκής χρηματοδότηση των νοσοκο-

μειακών Μονάδων, η υποστήριξη της ΠΦΥ και η αναγνώριση

των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού  υγείας,

σύμφωνα με όσα ορίζει η κοινοτική οδηγία που έχει ενσω-

ματωθεί στο εθνικό δίκαιο, αλλά παραβιάζεται συστημα-

τικά, είναι πλέον επιτακτική, αν θέλουμε να μη θρηνήσουμε

ανθρώπινα θύματα.

Όλα αυτά αποτέλεσαν την κύρια ατζέντα στην Εναλλα-

κτική Σύνοδο Ευρωπαϊκών Κινημάτων «Alter Summit», που

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και στη χώρα μας με τη συμ-

μετοχή των Οικολόγων Πράσινων. Ειδικότερα για την κα-

τάσταση της δημόσιας υγείας, επισημάνθηκε ότι η

τελευταία είναι καθολικό δικαίωμα και δημόσιο αγαθό

(σύμφωνα με το άρθρου 76 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

που πρέπει να αποσυνδεθεί από την ασφάλιση, τη στιγμή

μάλιστα που οι ανασφάλιστοι στην χώρα μας προσεγγίζουν

πλέον το 1,5 εκ. ανθρώπους και οι οποίοι χρεώνονται πλέον

προκειμένου να νοσηλευτούν.

Η προσφορά πολλών επαγγελματιών της υγείας (διακινδυ-

νεύοντας συχνά τη θέση τους),  αλλά και των κοινωνικών

ιατρείων στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, είναι μια

έμπρακτη αντίσταση στην πλήρη εμπορευματοποίηση της

υγείας και αυτή η αντίσταση δεν μπορεί πλέον παρά να

είναι πανευρωπαϊκή.

Οικολόγοι - Πράσινοι ― Θεματική Ομάδα Υγείας

«ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» 

Το Κέντρο Υγείας Βάρης και η Ελληνική Αντικαπνιστική

Εταιρεία, σε συνεργασία με το Γενικό Λύκειο Βάρης και

το ΕΠΑ.Λ. Βάρης, διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

«ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» 

στις 19/6/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, στο αμφι-

θέατρο του 1ου  Δημοτικού σχολείου Βάρης.

Ομιλητές θα είναι: α) ο καθηγητής Π. Μπεχράκης, Πρό-

εδρος Εθνικής Επιτροπής για το κάπνισμα, Αντιπρόεδρος

Ελληνικής Αντικαπνιστικής Εταιρείας    

β)  ο π. Μ. Δανδουλάκης  Διευθυντής Συντονιστής Κέν-

τρου Υγείας Βάρης, γραμματέας Ελληνικής Αντικαπνι-

στικής Εταιρείας & γ) μαθητές Γενικού Λυκείου Βάρης και

ΕΠΑ.Λ. Βάρης.

Οι επιστήμονες στο χώρο της διατροφής προτείνουν να

«τρώμε πρωινό σαν βασιλιάδες, μεσημεριανό σαν πρίγκιπες

και δείπνο σαν φτωχοί». …

Μια σωστή προτροπή που όμως δεν είναι πάντα εφικτή.

Όσοι έχουν τη συνήθεια να καταναλώνουν το μεγαλύτερο

γεύμα της ημέρας το βράδυ μπορούν να χάσουν βάρος;

Το να φάει κανείς το κύριο γεύμα του το βράδυ δεν σημαί-

νει απαραίτητα και αύξηση βάρους. Η απώλεια κιλών έρχε-

ται όταν βρίσκεστε σε αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο, όταν

δηλαδή τρώτε λιγότερες θερμίδες από αυτές που δαπανάτε

μέσα στη μέρα. Με την προϋπόθεση πως η συνολική ημε-

ρήσια κατανάλωση θερμίδων δεν ξεπερνάει κάποιο συγκε-

κριμένο εύρος, μπορείτε να φάτε το κυρίως γεύμα το βράδυ.

Όμως θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ορι-

σμένες συμπεριφορές-παγίδες σίγουρα δεν θα σας οδηγή-

σουν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Για να είστε λοιπόν

σίγουροι πως το βραδινό δεν θα σας φέρει περιττά κιλάκια:

• Μην παραλείπετε γεύματα. Το αίσθημα της υπερβολικής

πείνας θα σας οδηγήσει σε υπερκατανάλωση τροφής τις

βραδινές ώρες, συνεπώς και σε σταδιακή αύξηση του βά-

ρους. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα σωστό πρωινό και συ-

νεχίστε με μικρά και συχνά γεύματα που θα σας παρέχουν

άμεσα την ενέργεια που χρειάζεστε μέχρι το βράδυ.

• Επιλέξτε ένα ελαφρύ γεύμα για μεσημέρι. Αν τρώτε το με-

γαλύτερο πιάτο σας το βράδυ, τότε το μεσημεριανό δεν

πρέπει να αποτελεί ένα δεύτερο κυρίως γεύμα. Καταναλώ-

στε για μεσημέρι μία σαλάτα (χωρίς σως), ή τοστ με τυρί

χαμηλό σε λιπαρά και ένα ποτήρι 100% φυσικό χυμό, ή μια

έτοιμη σούπα με λίγες θερμίδες και ένα γιαούρτι 2%.

• Φροντίστε να μην πάτε απευθείας για ύπνο μετά το βρα-

δινό σας. Βρείτε χρόνο για κάποια δραστηριότητα μετά το

γεύμα, ώστε να δώσετε στον οργανισμό σας τη δυνατότητα

να χρησιμοποιήσει τις θερμίδες αυτές για την παραγωγή

ενέργειας. Κάντε μια μικρή βόλτα στην περιοχή, βγάλτε έξω

το σκύλο σας. Σε καμμία περίπτωση μην ξαπλώσετε αμέσως

στον καναπέ.

• Μην κάνετε υπερβολές. Ακόμη κι αν το βραδινό είναι για

σας το κυρίως γεύμα, πρέπει να αποτελεί ένα πιάτο που το

χαρακτηρίζει το μέτρο και η ισορροπία. Επιλέξτε τρόφιμα

απ’ όλες τις ομάδες τροφίμων και μην το παρακάνετε με την

ποσότητα. Η σύνθεση του πιάτου μπορεί να είναι η εξής: το

½ σαλάτα, το ¼ κάποια πηγή πρωτεΐνης (κοτόπουλο, ψάρι,

κρέας, αυγό) και το άλλο ¼ κάποια πηγή υδατανθράκων

(ψωμί, ζυμαρικά ή ρύζι, κατά προτίμηση ολικής άλεσης).

• Αποφύγετε την τηλεόραση όσο τρώτε. Το φαγητό μπρο-

στά στην τηλεόραση δεν το απολαμβάνετε πραγματικά καθώς

η προσοχή είναι στραμμένη αλλού. Επιπλέον, το μήνυμα του

κορεσμού που ξεκινά από το στομάχι περνά «απαρατήρητο»

από τον εγκέφαλο. Κλείστε λοιπόν τους δέκτες σας. Καθίστε

στο τραπέζι και επικεντρωθείτε στο γεύμα σας.
Πηγή: nutrimed.gr

Παχαίνει το βραδυνό γεύμα;
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Σε εορταστική ατμόσφαιρα,

ο Ναυτικός Ομιλος Βούλας,

απένειμε βραβεία και κύ-

πελλα στους “μαχητές της

θάλασσας” που συμμετεί-

χαν στο 19 κύπελλο Ανοιξη

2013, που διοργανώνει ο

όμιλος για δεκαενιά συνεχή

χρόνια και περιλαμβάνει

τρεις αγώνες: Πάτροκλος

και Παλινδρομικές διαδρο-

μές είναι η πρώτη φάση και

μετά μια βδομάδα ακολου-

θεί ο αγώνας της Κέας. Και-

νοτομία του φετινού

Κυπέλλου Άνοιξης είναι ο

διαχωρισμός των σκαφών

κατηγορίας ORC Interna-

tional στα καθαρά αγωνι-

στικά και στα λιγότερο

αγωνιστικά σκάφη. 

Ωραίες εικόνες· με τον αέρα

της θάλασσας που φρεσκά-

ρει πανιά και πρόσωπα.  Χα-

ρούμενα πρόσωπα, μικροί,

μεγάλοι, μπαμπάδες και

παππούδες. 

Μετά την απονομή (12/6)

παρά τη βροχή ακολούθησε

κρασομεζές.

Η εκκίνηση ανοιχτά του ομί-

λου της Βούλας, με το

στόλο να αφήνει τις βραχο-

νησίδες Καβουρονήσι και

Κασίδη αριστερά... και τερ-

ματισμός έξω από τον

όμιλο. Πάνω στιγμιότυπο

από την εκκίνηση.

Αποτελέσματα και απονο-

μές στο επόμενο φύλλο.

O Αθλητικός Οργανισμός

της Ιεράς Μητροπόλεως

Γλυφάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕ-

ΣΤΩΡ» διοργάνωσε για 9η

συνεχή χρονιά, ημερίδα Στί-

βου για τα παιδιά των Κατη-

χητικών Συνάξεων, στο 6ο

Δημοτικό Γυμναστήριο του

Δήμου Γλυφάδας.   Πάνω

από 150 παιδιά, αγόρια και

κορίτσια, όλων των Κατηχη-

τικών Βαθμίδων, διαγωνί-

σθηκαν  στα εξής αθλήματα:

α) 60 μ. αγοριών και κορι-

τσιών  Δημοτικού,

β) 100 μ. αγοριών και κορι-

τσιών  Γυμνασίου, Λυκείου

και Αποφοίτων,

γ) Μήκος αγοριών και κορι-

τσιών Δημοτικού, Γυμνα-

σίου, Λυκείου,

δ) Μπαλάκι για αγόρια και

κορίτσια Δημοτικού και Γυ-

μνασίου,

ε) Άλμα εις Ύψος για αγό-

ρια και κορίτσια Δημοτικού,

Γυμνασίου, Λυκείου, Απο-

φοίτων,

στ) 500 μ. – 750 μ. αγοριών

Λυκείου και Αποφοίτων   και

ζ)  σκυταλοδρομίες για αγό-

ρια και κορίτσια Γυμνασίου

και Λυκείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι

Κριτές σε όλα τα αθλήματα,

ήταν διορισμένοι από τον

ΣΕΓΑΣ και στις Γραμματείες

των αθλημάτων από το Γυ-

μναστικό Σύλλογο Γλυφά-

δας και τους αγώνες

παρακολούθησαν πολλοί

γονείς και κόσμος. 

Τις απονομές στους νικη-

τές, έκανε ο Μητροπολίτης

Γλυφάδας, Ε. Β. Β. και Β. κ. 

Παύλος και μέλη της Επι-

τροπής Νεότητος. Στο

τέλος, ο Μητροπολίτης ευ-

χαρίστησε όλα τα παιδιά για

τη συμμετοχή τους. Επίσης,

ευχαρίστησε τους γονείς,

την επιτροπή Νεότητος,

τους Κριτές του ΣΕΓΑΣ, το

Δήμο Γλυφάδας, για την πα-

ραχώρηση του Γυμναστη-

ρίου, τον Γ.Σ. Γλυφάδας,

για την αμέριστη συμπαρά-

σταση του στη διεξαγωγή

των αγώνων, ως και όλους

τους θεατές που κατέκλυ-

σαν το στάδιο και παρευρέ-

θησαν σε αυτούς.

Νικήτρια Ενορία σε συλλο-

γικό επίπεδο, αναδείχθηκε η

Κοίμηση Θεοτόκου Δικηγο-

ρικών Γλυφάδας. 

Με ενδιαφέρουσα  θεματολο-

γία για το κοινό διεξήχθη ενη-

μερωτική εκδήλωση  με τίτλο:

«Αθλητική πνοή στη διατροφή

μας», στη Γλυφάδα, που διορ-

γάνωσε η εταιρεία Co-exist, με

συντονίστρια την  Κατ.  Γκίκα.

Ομιλητές από όλα τα αθλητικά

ενδιαφέροντα κατέθεσαν τις

επιστημονικές τους απόψεις.

Μίλησαν οι: Σοφία  Συμεωνί-

δου Δερματολόγος, Αφροδισιολό-

γος, Κατερίνα Μαμαλάκη

Χειρουργός Οδοντίατρος, Άρτε-

μις Στεργίου Διατροφολόγος –

Διαιτολόγος, Κώστας Πολύζος

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, υπεύ-

θυνος Τμήματος Φυσικής Αγωγής

Σχολής  Μωραΐτη, Αναστάσιος

Αλεξανδράτος, Φυσικοθεραπευ-

τής, Μέλος Πανελληνίου Συλλό-

γου Φυσικοθεραπείας &

Επιστημονικής Εταιρίας Φυσικοθε-

ραπείας

Aναφέρθηκαν σ τη διατροφή

σε σχέση, με το δέρμα, την

στοματική υγεία, πώς να τρώμε

σωστά,  για το ρόλο της δια-

τροφής στην αθλητική επίδοση

καθώς και τη σχέση της δια-

τροφής στην αποκατάσταση

των αθλητικών κακώσεων. 

Ετέθησαν ερωτήσεις και ακο-

λούθησε γευσιγνωσία με τις

γευστικές συμβουλές της Σεφ,

Μάρθα Μαργαρώνη. Οι παρευ-

ρισκόμενοι απόλαυσαν ελληνι-

κές γεύσεις, με εξαιρετικό

αγνό παρθένο ελαιόλαδο, βιο-

λογικό κρέας, βιολογικά τυριά,

μια νέα σειρά φυσικών Σνακ

χωρίς Ζάχαρη, τον παραδο-

σιακό χαλβά, βότανα καθώς και

μια πανδαισία από αρωματικά

φυτά που στόλιζε την ατμό-

σφαιρα.  

Την εκδήλωση υποστήριξαν
ALBAMAR SHIPPING CO S.A., ΕΚ-

ΔΟΣΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, εφημερίδα

EΞΠΡΕΣ, Α-TRAVEL,  ΑΦΟΙ ΣΤΕΡ-

ΓΙΟΥ,  ΕΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ,  A-FARM

(βιολογικά κρέατα),  GENE KELLY

(Σχολή Γλυφάδας), ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙ-

ΛΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑ,  A.F.C.–ΧΑΛΑΝ-

ΔΡΙΟΥ, Α.Ε. ΑΙΟΛΟΣ- ΤΑΥΡΟΣ,

ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ,

CHERBROS, KERMI BAXI, KAΠΑ-

ΤEL,  CANON SERVICE –

MΠΟΥΡΕΚΑΣ ΜΙΧ., ΙΔΡΕΙΑ βιβλιο-

πωλείο, ΕΒΙΤΑ ΚΙΤΣΙΟΥ – Φαρμα-

κείο,  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΓΝΟ

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ –ΑΝΑΓΝΩ-

ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & Α., WISH BARS

Οι εταιρείες εκπροσωπήθηκαν

από τους γενικούς διευθυντές

τους  καθώς και στο κοινό

εκτός των άλλων  παρευρέθη-

σαν άνθρωποι από τον πολιτικό

και αθλητικό χώρο.  

«Αθλητική πνοή στη διατροφή μας»

Ημερίδα στίβου της Μητροπόλεως 

Γλυφάδας, Ελληνικού & 3Β

19ο Κύπελλο Ανοιξης 2013 με τον ΝΑΟΒ
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Πρωταθλητής Αττικής 

ο Σκακιστικός Αθλητικός

Σύλλογος Κορωπίου

Το Κύπελλο Παίδων Αττικής (κάτω των 14 ετών) για το 2013 

Μεταξύ 35 ομάδων της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων

Νομού Αττικής, οι οποίες  αγωνίστηκαν τους τελευταίους

δύο μήνες στην Αττική, η ομάδα του Σκακιστική Αθλητικού

Συλλόγου (ΣΑΣ) Κορωπίου αποτελούμενη από τους Γκίκα

Βασίλη, Καραθανάση Βλάση, Καραθανάση Ειρήνη, Γκίκα

Γιάννη, Ασλανίδη Ορέστη και Ζάχο Αλέξανδρο, κατέ-

κτησε την πρώτη θέση και το Κύπελλο Παίδων (κάτω των

14 ετών) για το 2013.

Αναλυτικά η ομάδα των παίδων, σημείωσε 4 νίκες και μία

ισοπαλία, αποτελέσματα που της έδωσαν το Κύπελλο για

το 2013. Στη δεύτερη θέση η ομάδα της Σκακιστικής Επι-

κοινωνίας Ηρακλείου και στην τρίτη θέση η ομάδα του

Λαυρίου.

Πρόεδρος στον Σκακιστικό Αθλητικό Σύλλογο Κορωπίου

είναι ο καταξιωμένος Βασίλης Ανδρώνης (τηλ

6944.147209)

Αναλυτική βαθμολογία, στην Ένωση Σκακιστικών Σωματείων

Αττικής: http://www.chess-results.com/tnr98313.aspx?lan=1 

Ο στίβος του Αναγυρούντα

ενημερώνει

Ο Αθλητικός Ομιλος Βάρης “Ο Αναγυρούς”  εύχεται καλό

καλοκαίρι, και οι υπεύθυνοι του τμήματος στίβου Νικό-

λαος Καρακαξίδης και Βαρβάρα Νάκου ενημέρωνουν:

Tο τμήμα Στίβου πιστά στην παράδοση που το θέλει εδώ

και 13 χρόνια στην υπηρεσία του κλασικού αθλητισμού,

ξεκινάει την προπονητική του δράση για τη νέα περίοδο

στις 11 Σεπτεμβρίου 2013. 

Στόχος μας είναι: 1) Να επενδύσουμε στη σωματική και

ψυχική υγεία των παιδιών της περιοχής μας και  2) Να

αναδείξουμε τους αθλητές που θα διακριθούν στα Πρω-

ταθλήματα Στίβου του ΣΕΓΑΣ, κάτι που έχουμε καταφέ-

ρει με μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια, αν κρίνει

κανείς από τις διακρίσεις των αθλητών μας τόσο στους

Διασυλλογικούς, όσο και στους Πανελλήνιους αγώνες και

από την κατάταξη του Συλλόγου μας μέσα στους 150 κα-

λύτερους όλης της χώρας σε σύνολο 325.

Τα τμήματα θα λειτουργούν ως εξής:

1) Mini: (καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 16.15

- 17.15) για παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2005 - 2006 -

2007 και θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο του

κλασικού αθλητισμού.

2) Προαγωνιστικό: (καθημερινά από Δευτέρα έως Παρα-

σκευή 17.15 - 18.15) για παιδιά που έχουν γεννηθεί 2001

- 2002 - 2003 - 2004 και θα είναι στον προθάλαμο της αγω-

νιστικής ομάδας συμμετέχοντας σε τοπικούς αγώνες και

αγώνες που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ για όλες τις ηλικίες.

3) Αγωνιστικό: (καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρα-

σκευή 18.00 - 20.00 και Σάββατο 9.30 - 11.00) για αθλητές

που έχουν γεννηθεί από το 2000 και κάτω και συμμετέ-

χουν στους διασυλλογικούς αγώνες και το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα.

4) Τμήμα υποψηφίων: Για ΤΕΦΦΑ και στρατιωτικές σχο-

λές (καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00 -

20.00 και Σάββατο 9.30 - 11.00) οι εγγραφές θα γίνονται

από 20 Ιουνίου 2013 έως και 20 Ιουλίου (καθημερινά 17.30

- 20.30) και από 1η Σεπτεμβρίου 2013 και μετά, στα γρα-

φεία του Συλλόγου τηλ. επικοινωνίας 210 9655.475.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το Τμήμα Αθλη-

τισμού του Ν.Π.Δ.Δ  Θορικός, οργανώνουν

τη μεγαλύτερη διαδημοτική αθλητική εκδή-

λωση της χρονιάς στην Ανατολική Αττική.

Το  13ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Γενικής Γυ-

μναστικής Ανατολικής Αττικής, πραγματο-

ποιείται το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 19:00,

στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου.

Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της Γυμναστι-

κής  για όλους, στη φετινή εκδήλωση   συμ-

μετέχουν επτακόσιοι εξήντα οκτώ

αθλούμενοι, οι οποίοι παρουσιάζονται  σε

τριάντα οκτώ τμήματα, από την προσχο-

λική έως και την τρίτη ηλικία, από  δε-

καεννιά  φορείς, εκπρόσωποι  συνολικά

δώδεκα Δήμων. 

Με μοναδικό προαπαιτούμενο τη θετική

ενέργεια και την επιθυμία για συμμετοχή σε

μια ανοιχτή γιορτή του αθλητισμού,  προ-

σκαλούν τους δημότες να παρακολουθή-

σουν μια ξεχωριστή αθλητική εκδήλωση

που θα μείνει αξέχαστη τόσο για την πρω-

τoτυπία στα προγράμματα των συμμετε-

χόντων, όσο και για την υψηλή ποιότητα θε-

άματος που θα παρουσιάσουν.

Στη φετινή εκδήλωση συμμετέχουν οι πα-

ρακάτω φορείς:

Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Τμήμα Αθλητισμού, Όμι-

λος Αντισφαίρισης Λαυρίου, Ε.Δ.Α.Π.Ε. Κο-

ρυδαλλού, Π.Π.Σ. Ραφήνας & Περιχώρων,

Γ.Α.Σ. Περιστερίου ΕΙΡΗΝΗ, Α.Ε.Σ.Α.Φ. ΚΟΥ-

ΡΟΣ Αναβύσσου, Γ.Α.Σ. Καλυβίων, Γραφείο

Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μαραθώνα, Α.Σ Μεταμόρφωσης “ΑΔΑΜΑΣ”,

Ν.Π.Δ.Δ “ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ”  Δήμος Μαρκοπού-

λου, Γ.Σ Τιτάνας Αμαρουσίου,Φιλογυμναστι-

κός Όμιλος Μεταμόρφωσης “ΚΟΤΙΝΟΣ”,

Α.Π.Ε. ΓΙΤΑΝΗ  Περιστερίου,  Κοινωφελής

Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού & Περι-

βάλλοντος Δήμου Παλλήνης, Ολυμπιάδα

Θρακομακεδόνων, Α.Ο Λαγονησίου, Σύλλο-

γος Γυναικών Θρακομακεδόνων, Ελληνοαγ-

γλική αγωγή και Δήμος Ηρακλείου. 

Το Σάββατο 15 Ιουνίου και ώρα 19.00 στο

Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου.

13ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ 

Γενικής Γυμναστικής Ανατολ. Αττικής

Ο Ανδρέας

Κιλιγκαρίδης
έφυγε από τη ζωή

O μεγάλος αθλητής του κάνοε-

καγιάκ Ανδρέας Κιλιγκαρίδης

έφυγε από τη ζωή στα 37 μόλις

χρόνια, από οξεία λευχαιμία

στις 12 Ιουνίου.

Η Ελληνική Ομοσπονδία με

ανακοίνωσή της θρηνεί: «το Ελ-
ληνικό κάνοε-καγιάκ έγινε φτω-
χότερο, το παλληκάρι, ο
αγωνιστής Ανδρέας Κιλιγκαρί-
δης έφυγε.  Τον αγώνα της
ζωής δεν τον κέρδισε».
Ο Ελληνας πρωταθλητής γεν-

νήθηκε το 1976 και ξεκίνησε να

ασχολείται με το κανόε καγιάκ

σε ηλικία 11 ετών.  

Η πορεία του στο χώρο του

αθλητισμού ήταν διαρκώς ανο-

δική.  Το 2000 προκρίθηκε

στους Ολυμπιακούς Αγώνες και

ήταν 13ος στα 500μ. και 15ος

στα 1.000μ.. Ήταν 6ος στο Ευ-

ρωπαϊκό Πρωτάθλημα του

1999, και του 2002 (τη χρονιά

αυτή κατέκτησε την 5η θέση

στο Παγκόσμιο Κύπελλο στα

1.000 μ.), 4ος στους Μεσογει-

ακούς του 1997 και πρώτος στο

Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2001. 

Το 2002 ο Κιλιγκαρίδης κέρδισε

υποτροφία από τη Διεθνή

Ολυμπιακή Επιτροπή.

Προκρίθηκε το Μάιο του 2008

στους Ολυμπιακούς Αγώνες

του Πεκίνου, καθώς τερμάτισε

στην 5η θέση στον τελικό του

C1 (4.03.383).

Τις τελευταίες εβδομάδες προ-

ετοιμαζόταν για ένα παγκόσμιο

Κύπελλο...
πηγή: www.sport.gr

Ο ΝΟΒ προσκαλεί τους single νέους 20-35 ετών, να εν-

ταχθούν με ατομική ιδιότητα στο δυναμικό των Μελών

του, με μοναδικό κόστος την ετήσια συνδρομή!

Η νέα καμπάνια ΝΟΒ εντάσσεται στα πλαίσια της δράσης

του προς τους νέους, που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή

τους στην Ομιλική Οικογένεια, την τόσο γνωστή για τις εκ-

δηλώσεις της, αθλητικές και κοινωνικές, την μακρόχρονη

Ιστορία της αλλά και τους στενούς φιλικούς δεσμούς ανά-

μεσα στα Μέλη της.  

Η πρόταση αυτή, περιορισμένη σε χρονική διάρκεια, δίνει

την ευκαιρία σε νέους 20-35 ετών χωρίς οικογενειακές υπο-

χρεώσεις, οι οποίοι αγαπούν τη ζωή και το χώρο του Ομί-

λου, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν με ατομική ιδιότητα

στο δυναμικό του χωρίς το κόστος της εγγραφής, που μέχρι

τώρα τους εμποδίζει.  

Ο ΝΟΒ εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί πόλο έλξης για πολ-

λούς νέους επισκέπτες, κυρίως λόγο των αθλητικών και κοι-

νωνικών του δράσεων αλλά και της απαράμιλλης ομορφιάς

και ασφάλειας των χώρων του. 

Ως Μέλη του ΝΟΒ επιλέγουν εδώ και χρόνια να εγγραφούν,

διακεκριμένοι συμπολίτες μας που αγαπούν το ναυταθλητι-

σμό και πολλοί διακρίνονται σ' αυτόν με υψηλές επιδόσεις. 

Η ενέργεια αυτή του Ναυτικού Ομίλου, με χρονική διάρκεια

από 01 Ιουνίου  έως και 31 Αυγούστου 2013, έρχεται να ενι-

σχύσει επιπλέον την παρουσία και συμμετοχή των νέων

μελών στα δρώμενα του Ομίλου.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους & προϋπο-

θέσεις, σας περιμένουμε στο Λαιμό Βουλιαγμένης, στα γρα-

φεία μας ή στα τηλέφωνα 210 8962416 – 210 8962142

To Δ.Σ. του Ν.Ο.Β

Ο Ναυτικός Ομιλος Βουλιαγμένης

ανοίγει τις πύλες  του  στους νέους 

Τη διεθνή αμυντική Βασιλική

Διαμαντοπούλου (Νηρέας

Χαλανδρίου) απέκτησε ο

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγ-

μένης.

Η Βασιλική Διαμαντοπούλου

γεννήθηκε το 1993, και σε

σωματειακό επίπεδο έχει

αγωνιστεί μόνο στο Νηρέα.

Ήταν μέλος της Εθνικής

Ομάδας των Νέων Γυναιkών

που κατέλαβε την 4η θέση

στο Πανευρωπαϊκό πρωτά-

θλημα (Τσελιάμπινσκ) ενώ

φέτος πήρε συμμετοχές και

στην Εθνική Γυναικών, στους

αγώνες του World League.

Αυτή την περίοδο έχει κλη-

θεί από τον ομοσπονδιακό

τεχνικό στην προετοιμασία

της Εθνκής Γυναικών για το

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο

στη Βαρκελώνη.

Η Βασιλική δήλωσε σχετικά:  

"Είναι ένα βήμα που ήθελα
πάρα πολύ να κάνω: να πάω
σε μια μεγάλη ομάδα, και
είμαι πολύ χαρούμενη που
θα προπονούμαι και θα αγω-
νίζομαι με παίκτριες που
έχουν επιτύχει τόσες δια-
κρίσεις. Ελπίζω αυτό να με
κάνει καλύτερη και να βοη-
θήσω κι εγώ στην κατά-
κτηση των στόχων από δω
και στο εξής."
Ο ΝΟΒ καλωσορίζει τη Βασι-

λική Διαμαντοπούλου στην οι-

κογένειά του και με την ευχή

να κατακτήσει μαζί της ακόμα

μεγαλύτερες διακρίσεις.

Η Βασιλική Διαμαντοπούλου στο ΝΟΒ



Ισολογισμός Online

3 Οικονομικά

3 γρήγορα 

3 έγκυρα

Μετά από 13 χρόνια έντυπης δημοσίευσης

ισολογισμών συνεχίζουμε τώρα ηλεκτρο-

νικά!

Δημοσιεύστε τον ισολογισμό σας

στο Internet

Δημιουργία απλής ιστοσελίδας
με περιγραφή της εταιρίας, 
τα εταιρικά σας στοιχεία
και τον ισολογισμό σας

Φιλοξενία της για ένα έτος.

Επιλογή χρωματικής παλέτας για τη σελίδα, 
μεταξύ 7 χρωματικών συνδυασμών

Αυθημερόν δημοσίευση της σελίδας σας

www.όνομα-εταιρείας.ebd.gr

Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 210-8959004 

και στην ιστοσελίδα ebdomi.com


