
Με το γλαφυρότατο και πέρα για πέρα αναμφισβή-
τητο άρθρο του,  ο Βύρων  Πολύδωρας, αναδεικνύει
κάτι που δεν το λέει, αλλά αναβλύζει από τα έγκατα
της αλήθειας: Μπορεί ιδεολογικο-πολιτικά να βρι-
σκόμαστε στην αντιπέρα όχθη, αλλά συναντιόμαστε
στη γέφυρα της εθνικής συνείδησης. Στη γέφυρα
του Δικαίου και της Αλήθειας!              Γι΄αυτό, με
ευχαρίστηση και με τιμή, του παραχωρώ τη στήλη
μου. 

Κ. Βενετσάνος

Τα χωράφια των Ελλήνων δεν είναι φορολογητέα

ύλη. Είναι συστατικό ζωής. Του Έλληνα. Και από-

δειξη της ιστορικής επιβίωσής του. Είναι όρος και

όριον και ορισμός. Του ελεύθερου Έλληνα. Δεν είναι

μόνον απλή μνήμη και ανάμνηση. Είναι μνήμα των

προγόνων του. Δεν είναι στοιχείο της λογιστικής.

Είναι «στοιχειό» της ψυχής και λογισμός του νου.

Του Έλληνα. Είναι η ίδια η χώρα μας στο χαϊδευτικό

υποκοριστικό της: Χωράφι.

Όχι «αγροτεμάχιο», πράγμα που είναι κάτι διάφορο,

που καταχρηστικά υπάρχει όχι ως χωράφι, κτήμα ή

περιβόλι, αλλά ως μέτρο και μέσο εξωαγροτικής συ-

ναλλαγής. Όχι τέτοια τεχνάσματα. Και για να δουν

οι αρμόδιοι το βαθμό της βαρβαρότητας της πράξεως

ας πουν την αλήθεια ή ας επιγράψουν τον νόμο με το
Συνέχεια στη σελ. 2

Διαβάζετε νέα  
όλη την εβδομάδα

στον ιστότοπο 

www.ebdomi.com

και στο Facebook

Πρωτοπόρος
στην Υγεία

ο Δήμος
Κρωπίας
Σελίδα 7

Πρόεδρος Ε.Ε.Σ.
ο Μητροπολίτης

κ. Παύλος
Σελίδα 7

Προτάσεις για τις εισφορές
στο Πόρτο-Ράφτη

Σελίδα 16

Δεν περνάει 

η δήμευση των

χωραφιών μας
“Τα χωράφια των Ελλήνων δεν είναι φο-
ρολογητέα ύλη. Είναι συστατικό ζωής,
του Έλληνα”, 

γράφει ο Βύρων Πολύδωρας

Παραπέμπεται σε ΔΙΚΗ 
ο τέως Δήμαρχος ΛΑΥΡΙΟΥ
για παράβαση καθήκοντος

οι τ. πρόεδρος,  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και 10 σύμβουλοι
Σελίδα 11

Εγκαινιάστηκε το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης

Εγκαινιάστηκε χθες Παρασκευή 1η Νοεμβρίου, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης. Ενα ωραίο, σύγχρονο κτήριο, που έχει

βέβαια ξεκινήσει προ πολλών ετών για να ολοκληρωθεί σήμερα.

Συγκεκριμένα, όπως προς τιμήν του είπε ο δήμαρχος Σπ. Πανάς, το 3ο Δημοτικό ξεκίνησε επί δημάρχου Δημ. Ανα-

στασίου. Στη συνέχεια το δημοπράτησε ο επόμενος δήμαρχος Παν. Καπετανέας και το έτρεξε ο νυν δήμαρχος Σπ.

Πανάς. Μάλιστα είπε ότι το ανέλαβε προσωπικά ο Πρωθυπουργός ο οποίος παρενέβη στην Ε.Ε. για να το ξεμπλοκά-

ρει. Ισως γι’ αυτό και η παρουσία κυβερνητικών στελεχών, όπως ο Υπ. Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης, ο Υφ. Παιδείας Σ.

Κεδίκογλου και ο Περιφερειάρχης Αττικής  Γ. Σγουρός.

Εστία μολυσματικών νόσων
η Β’ πλαζ Βούλας

Σελίδα 3

Βύρων Πολύδωρος, πρώην πρόεδρος της Βουλής
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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

όνομά του – αν το τολμούν – ήτοι, «φορολογία χωρα-

φιών». Θα εννοήσουν τότε την ηθική διαφορά! Στα χωρά-

φια βρίσκει κανείς το εμπράγματο νόημα του Σαλαμίνειου

παιάνα που μας παραδίδει ο Αισχύλος, ο οποίος πολέμησε

εκεί και τον τραγούδησε ο ίδιος:

«Ω παίδες Ελλήνων, ίτε, Ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε
παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων•
νυν υπέρ πάντων αγών»! (Ω παίδες Ελλήνων, εμπρός να κρα-
τήσετε ελεύθερη την πατρίδα, τα παιδιά μας, τις γυναίκες μας,
τα ιερά των θεών των πατέρων μας, και τους τάφους των προ-
γόνων μας,  τώρα, για όλα αυτά ο αγώνας!)

Είναι το απόλυτο περιεχόμενο της προαιώνιας απάντησης

«Μολών λαβέ»! Είναι το «γιατί» στο «ΟΧΙ» του ’40, που

αναμνησθήκαμε και ετιμήσαμε σήμερα και πάντα (όσοι Έλ-

ληνες, πλην βεβαίως των αδιάφορων «κοσμοπολιτών» συγ-

κατοίκων μας). Δεν είναι μόνον η κυριότητα του μέρους,

του απειροελάχιστου μεριδίου της χώρας. Δηλαδή του από-

λυτου εμπράγματου δικαιώματος του ασκουμένου με εξου-

σία «κατ’ αρέσκειαν» που ανήκει πατροπαράδοτα και

κληρονομικώ δικαίω και εξ αίματος σε έναν Έλληνα και όχι

σε κάποιον ξένον, ίσως και ανώνυμο λόγω funds αγοραστή.

Είναι η ψυχική σύνδεση του Έλληνα με την έννοια του Συν-

ταγματικού δικαίου «εδαφική ακεραιότητα». Μέσω του χω-

ραφιού η έννοια αυτή δεν είναι κούφια. Γίνεται μεστή

περιεχομένου. Δεν συνδέεται ο Έλληνας πολίτης με την

πατρίδα του μέσω του «τραπεζικού του λογαριασμού» ή

έστω του διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή και του «estate»

ή της «farm» ή της hacienda (αγγλοσαξωνικού ή αμερικανι-

κού ή του λατινομεξικάνικου τύπου ιδιοκτησίας αντίστοιχα).

Αλλά συνδέεται με την πατρίδα του μέσω του χωραφιού

του, στο χωριό του, στον τόπο των προγόνων του. Και ας

είναι αυτό μη μετρημένο σε στρέμματα, αλλά απλά οριο-

θετημένο με τα σύνορα του όμορου, του διπλανού του, και

ας είναι χωρίς συμβόλαια, αλλά αποκτημένο όχι απλά διά

χρησικτησίας αλλά με έναν άλλο πιο ισχυρό τρόπο κτή-

σεως κυριότητας, την πατροπαράδοτη και παμπάλαια

χρήση (vetustas), και ας είναι άγονο και ας είναι χέρσο και

ας είναι ακαλλιέργητο και ας είναι εγκαταλελειμμένο και

ας είναι λογγωμένο. Αυτός είναι ο ιερός δεσμός. Είναι η

ιερή ουσία που σαν τον ιερό άρτο «μελίζεται και διαμερί-
ζεται, μη διαιρούμενος,ο πάντοτε εσθιόμενος και μηδέποτε
δαπανώμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων».

Αυτή είναι η σχέση μας. Όσοι δουλοπάροικοι στα λατι-

φούντια, στα μεγάλα φεουδοτιμάρια της Ευρώπης, μας θε-

ωρούν ομοίους τους, κάνουν λάθος. Είμαστε ανόμοιοι.

Διαφέρουμε. Εκείνοι βρέθηκαν ως πράγμα (res) στο κτήμα

του αφέντη. Εμείς καταφύγαμε στο χωράφι που εκχερσώ-

σαμε στα βουνά μας με τα νύχια μας, ούτε καν με τις αξί-

νες, για να βρούμε εκεί καταφύγιο επιβίωσης και

ελευθερίας. Από αυτά τα χωράφια – να μην ξεχνάμε –

ετράφησαν οι επαναστάτες του 1821, οι πολεμιστές των

Βαλκανικών πολέμων, της Μικρασίας, του 1940 και της

Εθνικής Αντίστασης! Από καμμιά άλλη επιμελητεία δεν ανε-

τράφησαν, δεν έφαγαν ψωμί. Τα χωράφια της υπαίθρου

χώρας «έζησαν» και τους καταφυγόντες εκεί στην «Κα-

τοχή» Αθηναίους και μέτοικους στις πόλεις. Τους περίμε-

ναν όχι με την αφθονία των αγαθών αλλά με τα ελάχιστα

(των θαυματουργών «πέντε άρτων», με την πολλαπλασια-

στική τους δύναμη διατροφής). Και τους περιμένουν πάντα

για να τους ζήσουν ξανά σε ώρα ανάγκης. Ο τόπος της ψυ-

χολογικής ασφάλειάς τους. Το δυνητικό τους καταφύγιο.

Αυτά τα χωράφια επιχειρούν τώρα να τα δημεύσουν μέσω

της φορολογίας, μολονότι κάτι τέτοιο είναι προδήλως αν-

τισυνταγματικό. Το άρθρο 17 του Συντάγματος λέει: «Η
ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους και κα-
νένας δεν την στερείται παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια
ύστερα από αποζημίωση…». Δεν λέει ύστερα από δήμευση

μέσω φορολογίας! Πώς το κρίνει κανείς αυτό, δεδομένου

ότι το Κράτος ούτε έσοδα δεν θα μπορέσει να εισπράξει

από τη φορολογία αυτή; 

Σημειώνεται εν παρόδω ότι πουθενά στην Ευρώπη ή στον

ελεύθερο δημοκρατικό κόσμο δεν φορολογείται γη ή άλλη

ακίνητη περιουσία που δεν αποφέρει εισόδημα. Το εισό-

δημα πάντα φορολογείται. Τότε γιατί το κάνουν; Απλά, για

να αποκόψουν τους Έλληνες από τις ρίζες τους. Ώστε ο

άνεμος του πειράματος της παγκοσμιοποίησης να τους

πάρει και να τους σηκώσει και να τους διώξει μακρυά. Και

να μείνει έτσι μια χώρα ακατοίκητη. Ή κατοικούμενη από

ξένους και μετανάστες αλλόφυλους – απολογούμαι γιατί

είμαι τόσο «βλάσφημος» και μιλώ τη γλώσσα του μη πολι-

τικώς ορθού – ή από κοσμοπολίτες, νεοείσακτους καταλη-

ψίες μέσω funds! Έχει λεχθεί μέσα στη θύελλα μια φράση.

Πολύ αληθινή. Σαν αίμα.

«Εμείς το μόνο που διαθέτουμε είναι οι καλύβες μας και τα
πεζούλια μας. Αυτά, αντίθετα από το κεφάλαιο που τρέχει
όπου βρει κέρδη, δεν μπορούν να κινηθούν και παραμένουν
μέσα στη χώρα που κατοικούμε».
Ας εννοήσουν οι κυβερνώντες – εάν μπορούν – το νόημα

και τις αλήθειες των παραπάνω σκέψεων. Η διαδικασία φο-

ρολόγησης των χωραφιών μας και της κατ’ ακολουθίαν τε-

λικής πτωχοποίησης, ακόμη και της μετάλλαξής μας σε

ακτήμονες και σε ανέστιους-αστέγους, θα μπορούσε να πε-

ράσει όπως έχει προ αιώνων (όχι σήμερα) περάσει στους

«πολίτες» της Ευρώπης ή όπως είχε περάσει στους «πολί-

τες» του υπαρκτού σοσιαλισμού, αν δεν είχαμε μάθει εμείς

να ζούμε με όσια και ιερά. Αν δεν είχαμε το δικό μας εικο-

νοστάσι (αξιών και συμβόλων) εκεί, στο χωράφι του χωριού

μας, συνυπάρχον με την ίδια την ύπαρξή μας ως λαού.

Λαός σημαίνει, ας λεχθεί στο σημείο αυτό, βραχάνθρωπος,

δηλαδή αυτοφυής, αυτόχθων πολίτης. Τώρα, και πάντοτε

όσο υπάρχουν ακόμη Έλληνες, η φορολόγηση-δήμευση

των χωραφιών μας δεν περνάει. Ας το καταλάβουν καλά!

Όσο γίνεται πιο γρήγορα, τόσο πιο καλά. Για την κοινωνική

ειρήνη και συνοχή!”.

Επιχορηγήσεις Συλλόγων stop,
στα 3Β Σελ. 6

Νοσοκομειακά απόβλητα στα
απορρίμματα του Δήμου! Σελ. 6

Αμφιτρίτης, θέλουν οι κάτοικοι
την οδό στη Βούλα Σελ. 6

Τραγωδία: Το πρώτο αρχαίο ελ-
ληνικό θέατρο γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Κάλεσμα Ριζοσπαστικής Δημο-
τικής Κίνησης στα 3Β Σελ. 9

Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο
της Δανιμαρκίας Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Εγκαταλειμένα μνημεία στην
Παλλήνη Νεκτάριος Καλαντζής Σελ. 10

Κόντρα ρελάνς από Κοντονή προς
Παντ. Κασιδόκωστα Σελ. 11

Χωρίς τροφεία οι Παιδικοί
Σταθμοί στα 3Β Σελ. 14

Οργιο εκβιασμών από εισπρακτι-
κές εταιρείες Σελ. 14

100 χρόνια Ναυτοπρόσκοποι Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει

To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί

στην 41η συνεδρίαση, την 4η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και

ώρα 19:00, με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Το Δ.Σ. Μαρκοπούλου συνεδριάζει

O Δήμος Μαρκοπούλου συνεδριάζει την Πέμπτη, 7η Νοεμ-

βρίου και ώρα 7 μ.μ., στην 34η συνεδρίαση, για συζήτηση και

λήψη απόφασης,  επί 47  θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα:

www.ebdomi.com/προσεχή

Δεν περνάει η δήμευση των χωραφιών μας
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Η λέξη τριτοκοσμική, δεν μπορεί να

δώσει την ακρίβεια της εικόνας που αντι-

κρύζει κανείς στα όρια Βούλας - Βου-

λιαγμένης, κατά μήκος στην Β’ πλαζ

Βούλας μέχρι το παλιό “Καστέλλο” που

τώρα ανακαινίζεται χωρίς να γνωρίζουμε

τι θα γίνει!

Η τολμηρότερη φαντασία δεν θα μπο-

ρούσε να συλλάβει αυτό που βλέπεις στο

ανοιχτό κανάλι, που βρίσκεται μέσα στη

Β’ Ακτή Βούλας και συλλέγει τα όμβρια.

Η δυσοσμία από το στάσιμο μολυσμένο

νερό στα 300 μέτρα μήκος του καναλιού

είναι απερίγραπτη. Και να σημειώσει κα-

νείς ότι δεν έχει βρέξει καθόλου όλο σχε-

δόν το καλοκαίρι, αλλά το κανάλι είναι

γεμάτο από ένα στάσιμο νερό, σκέτο

έλος.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σήμερα

είναι κύρια πηγή ρύπανσης της περιοχής,

δίπλα από το Δημαρχείο, το σταθμό των

λεωφορείων και τα σπίτια βεβαίως που

βιώνουν όλη αυτή την τραγική εικόνα και

δέχονται επίθεση από σμήνη κουνου-

πιών...

Ιδιαίτερα οι κάτοικοι της οδού Ακτής,

έχουν το κανάλι μπροστά τους σε όλο το

μήκος της οδού. Οπως μας είπαν, δεν

τολμούν να ανοίξουν τα παράθυρά τους!

Πέρα όμως από το κανάλι, που αποτελεί

μόνιμη απειλή μολυσματικών νόσων, η

γενικότερη εικόνα της Β’ πλαζ είναι τρα-

γική.

Τα σκουπίδια διάσπαρτα σε όλο το χώρο

δεν πρέπει να έχουν συλλεγεί όλο το κα-

λοκαίρι. Ογκους από σακούλες παντού,

ένας απέραντος σκουπιδότοπος!

Αποτελεί απορίας άξιον πώς δεν έχουν

καλέσει οι κάτοικοι το υγειονομική μέχρι

σήμερα και πώς η Διοίκηση του Δήμου 3Β

δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει δίπλα

τους.

Πέραν αυτού βέβαια προκύπτει αμείλικτο

το ερώτημα γιατί η Β’ Ακτή Βούλας πα-

ραμένει κλειστή  δέκα χρόνια τώρα, σε

πείσμα κάποιων ιδιωτικών συμφερόντων,

χωρίς ο Δήμος Βούλας και τώρα ο Δήμος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης να προ-

σβάλουν τις συμβάσεις και να απελευθε-

ρώσουν το χώρο, αφού οι μισθωτές δεν

τήρησαν τους όρους της σύμβασης και

θέλουν να μετατρέψουν την ακτή σε

χώρο πολυκαταστημάτων διασκέδασης.

Οι ευθύνες είναι διαχρονικές.

Μόλις προχθές ακούσαμε από τον αντι-

δήμαρχο οικονομικών Νίκο Ζαχαράτο, ότι

εισέπραξαν από τους μισθωτές της Β’

Ακτής 360.000 ευρώ καθυστερούμενα πο-

σοστά από τα μισθώματα.

Μπράβο και πολύ καλά έκαναν, αλλά

αυτό μόνο μας ενδιαφέρει; Δεν μας εν-

διαφέρει να αποκατασταθεί ο χώρος και

να ανοίξει για τους πολίτες η ακτή; Από

σήμερα που γνωστοποιούμε αυτή την

τραγική κατάσταση που επικρατεί, πρέπει

να αναλάβει και η παρούσα Δημοτική

Αρχή τις ευθύνες της για την αποκατά-

σταση της Β’ πλαζ.

Ο διευθυντής καθαριότητας του Δήμου κ.

Βασιλειάδης, επισκέφθηκε το χώρο μαζί

με τον Σωτήρη Ελευθερίου και υποσχέ-

θηκε να παρέμβει άμεσα μόλις πάρει εν-

τολή από το δήμαρχο.

Σωτήρης Ελευθερίου

τ. δημοτικός σύμβουλος Βουλιαγμένης

B’ ΠΛΑΖ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΒΟΥΛΑΣ!!!

Επικίνδυνη εστία μολυσματικών νόσων
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ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
The company you keep

ΣΑΒΒΑΤΟ 2  και ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Νοεμβρίου

Προβολές: 19.00 και 21.15

Σκηνοθεσία: ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: ΡΟΜΠΕΡΤ ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ, ΣΟΥΖΑΝ

ΣΑΡΑΝΤΟΝ, ΝΙΚ ΝΟΛΤΕ, ΤΖΟΥΛΙ ΚΡΙΣΤΙ, ΣΤΑΝΛΕΙ ΤΟΥΤΣΙ, ΣΑΜ

ΕΛΙΟΤ, ΚΡΙΣ ΚΟΥΠΕΡ, ΤΕΡΕΝΣ ΧΑΟΥΑΡΝΤ, ΜΠΡΕΝΤΑΝ ΓΚΛΙ-

ΣΟΝ, ΣΑΙΑ ΛΑΜΠΕΦ, ΑΝΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚ, ΜΠΡΙΤ ΜΑΡΛΙΝΓΚ.

Ο Τζιμ Γκραντ έχει μια καλή ζωή, δουλεύοντας ως δικηγόρος στο

Όλμπανι της Νέας Υόρκης. Έχει καταφέρει να ανταπεξέρθει στις

απαιτήσεις της δουλειάς του, μεγαλώνοντας παράλληλα την

11χρονη κόρη του, Ίζαμπελ, μετά τον θάνατο της συζύγου του. Ο

κόσμος του θα γίνει άνω-κάτω όταν θα ξανασυναντήσει έναν παλιό

του φίλο, τον Μπίλι, πηγαίνοντας την κόρη του στο σχολείο. Ο

Μπίλι ενημερώνει τον Τζιμ για τη σύλληψη της Σάρον και τον ρω-

τάει αν μπορεί να την βοηθήσει με τον οποιονδήποτε τρόπο. Ο Τζιμ

όμως, δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»,

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924.

«Ο  ΠΕΤΡΟΣ  & Ο ΛΥΚΟΣ»
Πρωτότυπη παράσταση

Το γνωστό μουσικό παραμύθι του S. Prokofief  «Ο Πέτρος
και ο Λύκος» θα παρουσιάζει σε μια πρωτότυπη και απο-

λαυστική παράσταση για όλη την οικογένεια (για παιδιά

από 3 ετών),  το Κουκλοθέατρο Αλεξίας  Αλεξίου στις

«ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ», από την Κυριακή 3 Νοεμβρίου

και κάθε Κυριακή στις 13:30μμ.
Πάνω στο πεντάγραμμο εμφανίζονται νότες και κούκλες και το
δημοφιλές μουσικό παραμύθι ξεκινά! Ο μικρός θεατής ακούει και
μαθαίνει να ξεχωρίζει τα μουσικά όργανα και τις μελωδίες τους,
απολαμβάνοντας ταυτόχρονα το παραμύθι. Στο τελευταίο μέρος
της παράστασης τα παιδιά συμπράττουν ενεργά δημιουργώντας
ένα πανηγυρικό φινάλε.

Τριπόδων 30 Πλάκα, μετρό Ακρόπολη

Τηλ. κρατήσεων: 2103227507

Διάρκεια π/σης : 50΄ .  

Εισ.  7 €. Οικογενειακό (4 ατόμων): 24 €. www.fkt.gr 

“Τα Σκουπίδια”
του Γιάννη Ξανθούλη

Η Θεατρική ομάδα  του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού

Συλλόγου Νέας Ευρυάλης Γλυφάδας, θα παρουσιάσει

την θεατρική παράσταση: “Τα Σκουπίδια” του Γιάννη

Ξανθούλη, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο “Μελίνα

Μερκούρη” Ανατολικής Ρωμυλίας 127,  Άγιος Τρύφω-

νας, Άνω Γλυφάδα.

(Σκηνοθεσία, χορογραφία : Φώτης Κέπελης, Σκηνικά:

Γιώργος Λαμπράκης)

Παραστάσεις:

Παρασκευή 8, Σαββάτο 9 & Κυριακή 10 Νοεμβρίου  

Παρασκευή 15, Σαββάτο 16, Κυριακή 17 Νοεμβρίου &

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, ώρα 20:30

Είσοδος Ελεύθερη
Εξωρ. και Πολιτ. σύλλογος Νέας Ευρυάλης Γλυφάδας τηλ: 6942423179

Η δύναμη των αρχαιοελλη-

νικών μύθων ζωντανεύει

στη θεατρική σκηνή, με την

υπογραφή της Κάρμεν

Ρουγγέρη. Η δημιουργός μι-

κρών και μεγάλων, προσεγ-

γίζει με τον μοναδικό της

τρόπο και με πολλή αγάπη

και σεβασμό, τον αρχαι-

ότερο ήρωα της ανθρωπό-

τητας, τον Περσέα,

δημιουργώντας επί σκηνής

ένα μαγικό σύμπαν. Η παρά-

σταση Περσέας και Ανδρο-

μέδα φιλοξενείται στο

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάν-

νης από τον Νοέμβριο και

υπόσχεται μία μοναδική εμ-

πειρία. 

Φέτος, λοιπόν, το παραμύθι του

Περσέα ξεκινάει από μια χρυσή

βροχή που περιέχει μέσα της

τον Δία. Το αγκάλιασμα της

χρυσής αυτής βροχής με τη

Δανάη, την πεντάμορφη βασι-

λοπούλα απ΄ το Άργος, θα

φέρει στον κόσμο ένα μωρό,

ένα θεϊκό μωρό, που μεγαλώ-

νοντας θα γίνει ένας από τους

πιο ξακουστούς ήρωες της αν-

θρωπότητας. Λίγες μέρες μετά

τη γέννηση του, ο Περσέας θα

βρεθεί μαζί με τη μητέρα του

σε ένα σεντούκι πεταμένο στη

θάλασσα...   

Κάθε Κυριακή στις 11.30 & στις

15.30

Διάρκεια παράστασης: 80’

Τιμές εισιτηρίων: 12€, (10€ για

γκρουπ)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, (ύψος Χαμο-

στέρνας), Ταύρος,  Τηλ.: 210

341 8550

Περσέας και Ανδρομέδα
της Κάρμεν Ρουγγέρη

H Εταιρεία Μελέτης Ελληνι-

κού Πολιτισμού καί τό πε-

ριοδικό της νέος ΕΡΜΗΣ Ο
ΛΟΓΙΟΣ οργανώνουν στίς 2

Νοεμβρίου 2013, ημέρα

Σάββατο καί ώρα 10:00 π.μ.,

ημερίδα μέ θέμα:

Μουσική παιδεία καί δημι-
ουργία στή σημερινή Ελ-
λάδα: Καημοί παράλληλοι.
Στήν ημερίδα πού θά πραγ-

ματοποιηθεί  στήν αίθουσα

εκδηλώσεων τουυ  περιο-

δικο  άρδην, Ξενοφώντος 4,

δίπλα στήν Πλατεία Συντάγ-

ματος, θά λάβουν μέρος μέ

εικοσάλεπτες εισηγήσεις

τους οι:

Α΄ μέρος (πρωί)

10:00:  Δημήτρης Βαρελό-

πουλος, μουσικός, μουσικο-

λόγος: Ελληνικές Ηχο-
γραφήσεις: Μια ιστορική – αν-
θρωπολογική προσέγγιση του
πεδίου της σύγχρονης ελλη-
νικής μουσικής δημιουργίας
10:20: Χρήστος Δάλκος, φι-

λόλογος:  νεοελληνική ψευ-
δοφάνεια καί οι υπόγειοι
παράλληλοι δρόμοι γλώσσας
καί μουσικής έκφρασης
10:40: Αντώνης Ζέρβας,

συγγραφέας: Νεοελληνική
λογοτεχνία και  «σοβαρή»
μουσική: ένα συνεχές παρά-
δοξο
11:00: Κώστας Ζουράρις, πο-

λιτειολόγος: Ἡ μουσικὴ
ἐκπαιδευτικὴ ὀλιγωρία γιὰ
τὸν μουσικοτραφῆ λαό
μας11:20 -11:50: Συζήτηση

11:50 -12:10: Διάλειμμα

12:10: Αγγελος Καλογερό-

πουλος, ποιητής, φιλόλογος,

μουσικολόγος: Τὰ κενὰ τῆς
μουσικῆς μας παιδείας: Οἱ
συμπτώσεις τῶν ἀντιπάλων
12:30: Αλέξανδρος Καψοκα-

βάδης, μουσικός, εθνομου-

σικολόγος:  Ἡ «ἀνεπίσημη»
θεσμοθέτηση τῆς προφορικό-
τητας στὴν «ἐπίσημη» μου-
σικὴ ἐκπαίδευση
12:50: Κων/νος Μάρκος, κα-

θηγητής εθνικής μουσικής:

Σχέσεις βυζαντινῆς καὶ δημο-
τικῆς μουσικῆς
13:10: Νότης Μαυρουδής,

συνθέτης – κιθαριστής: Μου-
σική και Δισκογραφικό τοπίο
(Η αλλαγή παντού)
13:30-14:00: Συζήτηση

Β΄ μέρος (απόγευμα)

18:00-20:00: Παρουσίαση

μουσικών προτάσεων από

τούς Δημ. Βαρελόπουλο,

Σταύρο Δάλκο, Γ. Λυκούρα,

Μουσικό Συγκρότημα: Τὰ
Μέλη τοῦ Λόγου, Μουσική
Ὁμάδα Παρακλαυσίθυρον.

Γ΄ μέρος: Μουσικός ρεφε-
νές (από 8 μ.μ. μέχρι όσο

πάει). Μουσικό γλέντι στό
ὁποῖο μπορεῖ νά συμμετά-
σχει μέ τό ὄργανο ἤ τή
φωνή του ὅποιος ἐπιθυμεῖ
(καί μπορεῖ, βεβαίως). Θά
ὑπάρξουν ἐδέσματα καί
κρασί σέ τιμές προσαρμο-
σμένες στίς συνθῆκες τῆς
παρούσας κρίσης. Πρόκει-
ται, ἄλλωστε, γιά τόν νέο
Λόγιο Ἑρμῆ καί ὄχι γιά τόν
Κερδῶο.

Μουσική παιδεία καί δημιουργία στή σημερινή Eλλάδα

O Οργανισμός Παιδείας, πο-

λιτισμού και περιβάλλοντος

του Δήμου Σπάτων - Αρτέμι-

δος “Ο Ξενοφών” οργανώνει

τα “Ποιητικά Αναλόγια” - Κύ-

κλος Γ, με μια σειρά εκδηλώ-

σεων, με την παρουσίαση

μεγάλων ποιητών (αναλύ-

σεις, απαγγελίες) από 4 Νο-

εμβρίου μέχρι τον Ιανουάριο

2014.

Οι εκδηλώσεις θα γίνονται

στο Μουσείο Οίνου (Λεωφ.

Πέτσα (κοντά στην έξοδο 16

της Αττικής Οδού), τηλ. 210

6037.933 στις 7.30μ.μ. και η

είσοδος είναι ελεύθερη.

Οι πρώτες συναντήσεις:

 Δευτέρα 4 -11  

Κωστής Παλαμάς 
Ανάλυση: Παναγιώτης Μα-

στροδημήτρης                                                  

Απαγγελία: Μάνος Βακούσης

 Δευτέρα 11 -11 

Άγγελος Σικελιανός
Ανάλυση: Νικήτας Παρίσης                                                

Απαγγελία: Κων. Γιαννακό-

πουλος

 Δευτέρα 18 -11 

Κώστας Καρυωτάκης                         
Ανάλυση: Χριστίνα Ντουνιά                                              

Απαγγελία: Χρήστος Λούλης

Ποιητικά αναλόγια στα Σπάτα
Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Γ

“Όλο σπίτι - κρεβάτι και εκκλησία”
θεατρική παράσταση στη Νέα Μάκρη

Οι “Πολιτιστικές Απόπειρες” Νέας Μάκρης οργανώνουν μια

σειρά εκδηλώσεων την προσεχή εβδομάδα. Ετσι μέσα στο

Νοέμβριο, δίνουν την θεατρική παράσταση  “Όλο σπίτι - κρε-
βάτι και εκκλησία”, των Φράνκα Ράμε, Ντάριο Φο.

Σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία: Περικλή Καρα-

κωνσταντόγλου

Ημερομηνίες παράστασεων: 1, 2, 3, 9, 10, 23, 24 Νοεμβρίου

στις 21:00

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ 

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

Email: apopeires@gmail.com  Web: http://www.apopeires.gr/

Εκδρομή με την

Αγ. Μαρίνα

Στις 16 Νοεμβρίου ο Σύλλο-

γος Πανοράματος Αγίας

Μαρίνας Κορωπίου η “Πρό-

οδος” οργανώνει ημερήσια

εκδρομή στην Ορεινή Κο-

ρινθία.

Επίσκεψη στη Στυμφαλία

λίμνη  (Μουσείο), τη Μονή

Αγίου Γεωργίου, τη Λίμνη

Δόξα με το εκκλησάκι του

Αγίου Φανουρίου σε ένα ει-

δυλιακό τοπίο. Τιμή συμμε-

τοχής 12 € το άτομο.

Δηλώσεις συμμετοχής στο

6972991674 έως 12/11.
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«Γερμανική Κατοχή 

- Γερμανικές πολεμικές
επανορθώσεις»
Μιλούν στην Παλλήνη

Μανώλης Γλέζος – Στέλιος Περράκης

Ο Σύλλογος Μεσσηνίων Παλλήνης «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»

ευαισθητοποιμένος και σε ζητήματα που άπτονται σε ιστο-

ρικά γεγονότα της πατρίδας μας, οργανώνει, με αφορμή

την Εθνική Επέτειο του ΟΧΙ εκδήλωση, με θέμα: «Γερμα-

νική Κατοχή – Γερμανικές Πολεμικές Επανορθώσεις», το

Σάββατο 2 Νοεμβρίου ώρα 7μμ. Την εκδήλωση θα φιλοξε-

νήσει η Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Μίληση 3,  στην

Παλλήνη.

Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόλη-

ψης και Έγκαιρης Παρέμβα-

σης ΚΕΘΕΑ συνδιοργανώνει

με τον ΟΠΑΝΔΑ του Δήμου

Αθηναίων, ομαδική έκθεση

φωτογραφίας, από 5 έως και

15 Νοεμβρίου στο Πολιτι-

στικό Κέντρο «ΜΕΛΙΝΑ»,

στο Θησείο, στην αίθουσα

του ισογείου. Τίτλος της έκ-

θεσης «Σύγκλισης Σημεία»
Το θέμα της θα είναι φωτο-

γραφίες δρόμου από στιγμές

της πόλης, που επιλέχθηκαν

για τη «διαφορετική ματιά»

που μπορεί κανείς να δει τον

κόσμο γύρω του.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει 25

φωτογραφίες διαστάσεων

1.20Χ0.90cm. οι οποίες είναι

αποτέλεσμα της δημιουργι-

κής δραστηριότητας κυρίως

των μελών του Κέντρου Κοι-

νοτικής Παρέμβασης Νέων

(έφηβοι και νέοι 14-20 χρο-

νών), κάποιων γονιών  που

παρακολουθούν προγράμ-

ματα του Δικτύου Υπηρεσιών

Πρόληψης και Έγκαιρης Πα-

ρέμβασης ΚΕΘΕΑ και του κα-

θηγητή φωτογραφίας. 

Η έκθεση θα πλαισιωθεί και

από μαθητικά συγκροτή-

ματα, μουσικά σύνολα, κά-

ποιες απογευματινές ώρες,

καθώς ο τίτλος της αντιπρο-

σωπεύει τη σύγκλιση που

μπορεί να έχουν διαφορετι-

κές μορφές τέχνης και έκ-

φρασης των νέων, σε

κοινούς τόπους.

Στα εγκαίνια της έκθεσης

που θα γίνουν 5 Νοεμβρίου

και ώρα 19:30, θα συμμετέ-

χουν ο Πλάτωνας Ριβέλλης

και το κιθαριστικό ντουέτο

«SAUDADE guitar duo».

Ακόμη:

•  7/11, 18:30-19:30: Μουσική

εκδήλωση από το Μουσικό

Σχολείο Παλλήνης

• 9/11 στις 17:30-18:30: Μου-

σική εκδήλωση από τα Μου-

σικά Σχολεία Πειραιά και

Παλλήνης

Τετάρτη 13/11,  17:30, Ενη-

μερωτική ομιλία με θέμα: «Ο

ρόλος της οικογένειας στη

πρόληψη  των εξαρτήσεων»

από το Δίκτυο Υπηρεσιών

Πρόληψης και Έγκαιρης Πα-

ρέμβασης ΚΕΘΕΑ και άλλες

εκδηλώσεις, όλες  με ελεύ-

θερη είσοδο.

Eκθεση φωτογραφίας & μουσικά σύνολα

«Σύγκλισης Σημεία»

Ο  Μηχανισμός των Αντικυθήρων

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα

διοργανώνουν διάλεξη για τον Μηχανισμό των Αντι-

κυθήρων, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, ώρα 10.45 π.μ στο

1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης (ΡΟΥΜΕΛΗΣ 2 (πίσω από

το εργοστάσιο πορσελάνης).

Θα μιλήσει ο αστρονόμος, καθηγητής Φυσικής Διαστή-

ματος του Πανεπιστημίου Αθηνών Ξενοφώντας Μουσάς

Η Κινηματογραφική Λέσχη

Παλλήνης ξεκινάει το χει-

μερινό της πρόγραμμα με

μια σειρά προβολών ται-

νιών.

Οι ταινίες θα προβάλλον-

ται στο Οινοποιείο Πέ-

τρου (Λεωφ. Μαραθώνος

117 Παλλήνη, δίπλα από

ΟΑΕΔ).

Οι προβολές γίνονται

ώρα 9μ.μ. και η συμβο-

λική τιμή είναι 3 ευρώ.

Ετσι στις 6 Νοεμβρίου θα

προβληθεί η αμερικάνικη

ταινία Breakfast at
Tiffany’s με την Οντρεϊ

Χέμπορν, Τζορτζ Πέ-

παρντ, Πατρίτσια Νιλ.

“Τα φτερά του έρωτα”
στις 13/11. Γερμανική ται-

νία, σκηνοθεσία Βιμ Βέν-

τερς. Κατάλληλο άνω των

13 ετών.

“Επιστροφή στη Χαν-
σάλα” στις 20/11 με τους

Φαρά Χαμέντ, Χοσέ

Λουίς, Γκαρθία Πέρεθ. με

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ.
www.kilespa.wordpress.com

“Η Χαρούλα στους εφτά ουρανούς”

Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστείων, οι Εκδόσεις

Πατάκη και το Βιβλιοπωλείο Graphics οργανώνουν εκδή-

λωση με την παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Σαραν-

τίτη: “Η Χαρούλα στους εφτά ουρανούς”, την Τετάρτη 6

Νοεμβρίου στις 19:00.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφείς: Αθηνά Μπίνιου,

Χριστίνα Φραγκεσκάκη & Λίτσα Ψαραύτη

Αποσπάσματα θα διαβάσει η Αργυρώ Πιπίνη. Θα προλο-

γίσει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μανιατών Νοτίων Προ-

αστείων Δημήτρης Δαβάκης

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο εκδηλώσεων

Vive Mar, Λεωφ. Καραμανλή 18, Βούλα (δίπλα στο Δη-

μαρχείο) στη Βούλα.

Πνευματικές βραδιές με τον

Αττικό Πνευματικό Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, την Πέμπτη  7

Νοεμβρίου στις 6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo Παλλάς,

Βασ. Γεωργίου 75 και Δούσμανη, Γλυφάδα, θα μιλήσει o

Θάνος Αναγνωστόπουλος, MIM σύμβουλος με θέμα την

Καλή υγεία, χωρίς στρες με φυσικό τρόπο. 

Ο Αιώνας του Εαυτού - Μηχανές Ευτυχίας

(The Century Of The Self)

Προβολή στο Κάμπινγκ Βούλας

Την Παρασκευή  9  Νοεμβρίου στις 7.30μ.μ. στο πρ. Κάμ-

πινγκ Βούλας, θα προβληθεί η ταινία «Ο Αιώνας του Εαυτού
- Μηχανές Ευτυχίας» (The Century Of The Self).

Ένα  ντοκιμαντέρ του BBC που εξηγεί την πρόσφατη οικο-

νομική κρίση και τη σημερινή κατάσταση στο κόσμο. Πώς οι

θεωρίες του Σίγκμουντ Φρόιντ χρησιμοποιήθηκαν από διά-

φορους παράγοντες για τον έλεγχο των λαών, τα δάνεια και

τον καταναλωτισμό γενικότερα. Πώς αυτές οι αντιλήψεις

χρησιμοποιήθηκαν από τις εταιρίες για να χειριστούν τους

καταναλωτές στην αγορά των προϊόντων τους.  Ένα συγ-

κλονιστικό ντοκιμαντέρ που  προβληματίζει και  αποκαλύπτει

πολλά, για την χειραγώγηση και για τις διαφημίσεις όπως

και για την (υποτιθέμενη και καλά σκηνοθετημένη) οικονο-

μική κρίση του 2009.

Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην εί-

σοδο των πεζών.

Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας

Πληροφορίες:  http://www.voulacamp.blogspot.com/

Εκδηλώσεις με
τον “Αριστοτέλη”

O Επιμορφωτικός Σύλλογος

Κορωπίου “Αριστοτέλης”,

οργανώνει μια σειρά εκδη-

λώσεων όπως παρακάτω:

Εκθεση Φωτογραφίας, με

ελέυθερο θέμα. Τα εγκαί-

νια έγιναν χθες Παρασκευή

και η έκθεση θα διαρκέσει

μέχρι τις 7 Νοεμβρίου,

ώρες λειτουργίας 7 έως 9

το βράδυ.

Βραδυά Tango, Ανοιχτό

κάλεσμα προετοιμασίας

κάθε Κυριακή στις 5.30 από

την Κυριακή 10 Νοεμβρίου.

Πληροφορίες Γ. Βλάχος

6936624824.

Συντήρηση επίπλου και

έργων Τέχνης με την Βασι-

λική Πιστικού. Πληροφο-

ρίες στο 6979449011

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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«Σχεδιασμός και Οργάνωση των

Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας»

Hμερίδες στην Ανατολική Αττική

H Διεύθυνσή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής

Αττικής οργανώνει μια σειρά από ημερίδες με θέμα:

«Σχεδιασμός και Οργάνωση των Προγραμμάτων Αγωγής
Υγείας», οι οποίες θα γίνουν τις παρακάτω ημερομηνίες.

1) Τρίτη, 5 Νοεμβρίου, ώρα 11.30-14.00, στο 7ο ΓΕΛ

Αχαρνών.  

2) Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου, ώρα 11.30-14.00, στο 1ο Γυμνά-

σιο Παλλήνης.

3) Τρίτη, 12 Νοεμβρίου, ώρα 12.00-14.00, στο  2ο Γυμνά-

σιο Κορωπίου.

4) Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, ώρα 11.30-14.00, στο  Γυμνά-

σιο Καπανδριτίου.

Δηλώσεις Συμμετοχής στην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας:

Δρ. Ανθή Γεωργιάδου

E-mail: anthyg26@yahoo.gr           

Τηλέφωνα: 210-3576045 - Κιν:6944831880.                                

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια ως
παράγοντας διαμόρφωσης

ταυτότητας.
Οι ευρωεκλογές του Μαΐου 2014 

ως ευκαιρία για την δημιουργία μιας 

ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας διαλόγου

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδηλώσεων για το «Ευ-

ρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013», η Αντιπροσωπεία της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργανώνουν  σε συνεργα-

σία με τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, στην έδρα

του (Δημοσθένους 117, Καλλιθέα), εκδήλωση  την Κυ-

ριακή 3 Νοεμβρίου στις 17:30, με κεντρική ομιλία και

θέμα: «Ευρωπαϊκή ιθαγένεια και ευρωπαϊκή ταυτότητα»
θα εκφωνήσει o Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης, καθηγητής

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Τμήμα Πολιτικής

και Δημόσιας Διοίκησης Επιστήμης στο ΕΚΠΑ.

Ομιλίες θα εκφωνήσουν επίσης:

- Η Ευρωβουλευτής Συλβάνα Ράπτη, με θέμα «Η αγορά
των πολιτών: Απασχόληση και δικαιώματα κοινωνικής
προστασίας στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ».
- Ο Ευρωβουλευτής Νίκος Χρυσόγελος, με θέμα «Το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ευρωπαϊκή σφαίρα δημόσιου
διαλόγου».
- Ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου στην Ελλάδα Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, με

θέμα «Η θεσμική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου για τις ευρωεκλογές του 2014».
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Αντώνης Λαμπίδης, Πρό-

εδρος Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ο Κώστας

Ασκούνης, Δήμαρχος Καλλιθέας και Πρόεδρος Κεντρικής

Ένωσης Δήμων Ελλάδας και ο Αργύρης Περουλάκης,

Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σύλλογος Κωνσταντινοπολιτών

Δημοσθένους 117, 176 72 Καλλιθέα – Τηλ.: 210 951

7072, 210 956 0611 – Fax: 210 959 8967

e-mail: cpolitan@otenet.gr  –  web: www.cpolitan.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 137/480038-97  -  EUROBANK:

0026.0207.67.0100121703.

Επιχορηγήσεις 

Συλλόγων; Ποιες

επιχορηγήσεις!!!

Για τις επιχορηγήσεις των

Συλλόγων ρώτησε ο Γρ.

Κωνσταντέλλος, αν προτί-

θεται η Δημοτική Αρχή να

φέρει τις αποφάσεις τις Οι-

κονομικής Επιτροπής στο

Δημοτικό Συμβούλιο.

Να θυμίσουμε εδώ ότι σε

προηγούμενη συνεδρίαση

συζητήθηκε η επιχορήγηση

των συλλόγων, αλλά δεν

κατέστη δυνατόν να βγει

απόφαση και αναβλήθηκε

το θέμα για μία εβδομάδα,

προκειμένου να επανέλθει

με διορθώσεις.

Η εβδομάδα πέρασε, θα πε-

ράσει και η επόμενη αφού

στη συνεδρίαση της Δευτέ-

ρας 4 Νοεμβρίου, δεν υπάρ-

χει ως θέμα και θα τελει-

ώσει κατά πώς φαίνεται και

ο χρόνος και οι Σύλλογοι θα

μείνουν με τους ...φακέ-

λους στο χέρι περιμένοντας

τις επιχορηγήσεις.

Νοσοκομειακά 

απόβλητα στα 

οικιακά απορρίμματα

Οπως καταγγέλθηκε από

τον επικεφαλής της μείζο-

νος αντιπολίτευσης Γρ.

Κωνσταντέλλο, στα απορ-

ρίμματα που παίρνει ο

Δήμος από το Ασκληπιείο

Νοσοκομείο, περιέχονται

και νοσοκομειακά από-

βλητα, όπως διαπίστωσαν

ιδίοις όμμασι και όπως κα-

τήγγειλαν και οι εργαζόμε-

νοι στην καθαριότητα, οι

οποίοι φοβούνται για την

υγεία τους.

Στο ίδιο επανήλθε με φω-

τογραφικό υλικό ο Κ. Πα-

σακυριάκος.

Το αυτό επιβεβαίωσε και ο

πρόεδρος του Σωματείου

Εργαζόμένων του Δήμου

Γ. Παναγόπουλος.

Το ίδιο είχε συμβεί και στο

παρελθόν και ο Δήμος είχε

αντιδράσει, δηλώνοντας ότι

δεν μπαίνει στο Νοσοκομείο

να πάρει απορρίμματα.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος

Ελ. Αργυρουδάκης, το

γνώριζε, είχε ήδη έρθει σε

επαφή με εργαζόμενους

και τη διοίκηση του Νοσο-

κομείου, όπως ενημέρωσε

το σώμα και την προσεχή

Δευτέρα θα γίνει συνάν-

τηση στο Νοσοκομείο για

να δοθεί λύση στο πρό-

βλημα.

Διακοπή εργασιών

στις οικοδομές του

Ορφανοτρείου

Σε ερώτηση του Διον. Γεωρ-

γουλόπουλου, τί γίνεται με

τις οικοδομές που είχαν ξε-

κινήσει - παρανόμως - να

ανακατασκευάζονται στο

χώρο του Ορφανοτροφείου,

αποκλείοντας μάλιστα με

συρματόπλεγμα όλο τον

κοινόχρηστο χώρο, ο δή-

μαρχος Σπ. Πανάς απάν-

τησε ότι έχει γίνει διακοπή

εργασιών. Βέβαια όπως

συμπλήρωσε ο Παντελής

Κασιδόκωστας η πρόσβαση

στη  θάλασσα είναι παντε-

λώς αποκλεισμένη.

Καταπατήσεις 

στην περιοχή Φλέμιγκ

Για θέματα που αναβάλλον-

ται δεν ξανάρχονται ποτέ

στο Δημοτικό Συμβούλιο

αναφέρθηκε η Λυδία Αργυ-

ροπούλου, καθώς και ότι γί-

νεται καταστρατήγηση

πολεοδομικών διατάξεων

με όργιο δασικών καταπα-

τήσεων στην περιοχή Φλέ-

μιγκ. «Με ειδοποίησαν

βράδυ ότι δουλεύει μέσα

στο δάσος ολόκληρο κομβόι

και ανακάλυψε το πρωί έναν

δρόμο που ξεκινάει από τη

Βουλιαγμένη και φθάνει

στο δάσος της Βάρκιζας!!!

Και άλλα στη σελ. 11

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα 3Β

Εχουμε γίνει κουραστικοί να λέμε, μετά από κάθε δη-

μοτική Συνεδρίαση στα 3Β, πόσες ατελείωτες ώρες

καταναλώθηκαν στις ερωτήσεις - επερωτήσεις, που

τελικά μόνο ελάχιστες είναι ερωτήσεις. Και στη συ-

νεδρίαση 42η του Δ.Σ. των 3Β της 29/10/13 λοιπόν τα

προ ημερησίες ερωτήματα των δημοτικών συμβού-

λων έκλεισαν πέντε ώρες.

Κατά τις δώδεκα τη νυχτερινή άρχισαν να συζητι-

ούνται τρία επείγοντα προ ημερησίας και κατά τις

01.30 μπήκαν στα θέματα που είχαν προγραμματίσει

να συζητήσουν, τα οποία φυσικά δεν συζητήθηκαν

όλα και έφτασαν στις 3.30 τα ξημερώματα.

Απόλυτη ευθύνη του προέδρου του Δ.Σ.,  Κυρ. Κικί-

λια,  ο οποίος αν και έβαλε χρονόμετρο, χρησιμοποι-

είται μάλλον ως ...πίνακας. Γιατί οι σύμβουλοι δεν

ερωτούν αλλά βγάζουν λόγο πολλές φορές. Παρά το

ότι είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα πολλά απ’ αυτά που

ακούγονται, δεν θα έπρεπε να ακούγονται στα προ

ημερησίας. Να ζητήσουν να μπουν στα θέματα προς

συζήτηση.

Σημειώνουμε λοιπόν κάποια από τα ερωτήματα.

Να δίδονται οι δημοτικές 

αίθουσες για εκδηλώσεις

Με το αίτημα κάποιας νέας δημοτικής κίνησης, που ζη-

τούσε αίθουσα προκειμένου να κάνει την πρώτη της συ-

νάντηση, ασχολήθηκε προ ημερησίας το Δ.Σ. 29/10.

Ο Γιαννης Σκουμπούρης εξήγησε ότι «με το σκεπτικό ότι
διαχειριζόμαστε κοινούς χώρους και σε τέτοιες περιπτώ-
σεις που ζητούνται χώροι τους δίνουμς χωρίς λεπτομέ-
ρειες ακι αναζητήσεις. Η διάθεση αιθουσών είναι ένα θέμα
που είναι λυμένο, αφού έχουμε πάρει προηγούμενη από-
φαση».
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος επιβεβαίωσε λέγοντας: «Θεωρώ ότι
ήρθε η ώρα να ξεφύγουμε από αγκυλώσεις. Να κάνουμε
αποδεκτή τη λειτουργία των κομμάτων στην περιοχή που
είναι οι βασικοί πυλώνε ςητς δημοκρατάις και να πάρουμε
μια απόφαση απόψε. Ολοιο οι χώροι είναι δημόσιοι - δημο-
τικοί και θα πρέπει η κοινωνία να μπορεί να τους χρησιμο-
ποιεί».
Το θέμα συζητήθηκε αρκετά, αλλά δεν κατέληξαν σε ορι-

στική απόφαση· έμεινε σε εκρεμμότητα, δίνοντας λύση

μόνο για το συγκεκριμένο αίτημα.

Σ.Σ. Οι αίθουσες ανήκουν στους δημότες, αφού με δικά

τους χρήματα έχουν χτιστεί και μερικές μετά από έντονες

διεκδικήσεις. Είναι αδιανόητο να τους αρνούνται να συνα-

θροίζονται, ζητώντας τους καταστατικά και  φάκελο...

Οδός Αμφιτρίτης ζητούν 

κάτοικοι  της οδού

43 κάτοικοι της οδού Αμφιτρίτης στη Βούλα, ζητούν να επα-

νέλθει η οδός στην πρότερη ονομασία της· οδός Αμφιτρίτης

δηλαδή, γιατί σήμερα λέγεται Ι. Διαμαντόπουλου.

Οπως σημειώνουν στην επιστολή τους η προηγούμενη από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου (της περασμένης Δημοτι-

κής Αρχής), να καταργήσει το όνομα Αμφιτρίτης και να την

ονομάσει Ιακ. Διαμαντόπουλου έγινε παράνομα.

Αυτό το είχαμε σημειώσει από την ημέρα που βγήκε η

απόφαση της αλλαγής της οδού, γιατί όλη η περιοχή έχει

σχετικά με τη μυθολογία ονόματα και ακούγεται κακόηχο,

να αλλάξει με ένα όνομα. Πολλοί, μάλιστα, κάτοικοι μέχρι

σήμερα ακόμη την γνωρίζουν ως Αμφιτρίτης.

Είναι απολύτως δίκαιο το αίτημα των κατοίκων της οδού.

Περιμένουμε να δούμε να το Δ.Σ. θα ασχοληθεί.
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Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. 
ο Μητροπολίτης κ. Παύλος

Την προεδρία του ο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανα-

λαμβάνει σε μια από τις δυσκολότερες συγκυρίες της

ιστορίας του, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. κ.

Παύλος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε 29/10/13, ο Μητρο-

πολίτης κ. Παύλος, ανέλαβε τα καθήκοντα του ως πρόεδρος

του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από την με την υπ’ αρ.

855/21.10.2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να αν-

τιμετωπίσει η νέα διοίκηση υπό τον Μητροπολίτη Γλυ-

φάδας, είναι η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει

περιέλθει, με τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο «Ερ-

ρίκος Ντινάν» να παραμένουν απλήρωτοι επί οκτώ μήνες.

Το νέο Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ.:
Πρόεδρος: ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, ΒΒΒ, κ. Παύλος.

Αναπληρ. Πρόεδρος: ο Δούκας Ευστράτιος, Επίτιμος Πρέσβης.

1ος Αντιπρόεδρος: ο Δρ. Σκαλτσάς Κων/νος, επίτιμος Καθηγη-

τής Διεθνούς Δικαίου, της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της

Σχολής Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας Αθηνών, κ.α.

2ος Αντιπρ.: ο Σεφερειάδης Σεραφείμ, επίτ. Πρόεδρος Εφετών.

3ος Αντιπρόεδρος: ο Δρ. Κωσταράς Γρηγόριος, επίτιμος Καθη-

γητής Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Αθηνών.

Γεν. Γραμματέας: ο Χρήστος Φαραντάτος, ε.τ. Υπ/γος του Στρα-

τού Ξηράς.

Ταμίας: ο  Τζάνογλος Μιχαήλ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Έφορος Υλικού: η Μαρία Βασιλειάδου, Ιατρός, Δ/ντρια του Τμή-

ματος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Αιγινητείου Νοσοκομείου.

Ευχόμαστε καλό έργο και ελπίζουμε ότι o Μητροπολίτης

δεν θα επιτρέψει να χάσει το Ασκληπιείο Νοσοκομείο

τον δημόσιο χαρακτήρα του.

Για κάθε τέτοια ενέργεια θα βρισκόμαστε δίπλα του.

Με την εθελοντική συνδρομή

του ορθοπεδικού-χειρουρ-

γού, έχοντας πλέον εκπλη-

ρώσει τις υποχρεώσεις του

στο Ε.Σ.Υ, Κορωπιώτη Ελευ-

θέριο Ντούνη άρχισε τη λει-

τουργία του, από την Πέμπτη

24 Οκτωβρίου, το κοινωνικό

ιατρείο του Δήμου Κρωπίας

στο δημοτικό κτίριο της

Πλ.Ελευθερίας που στεγάζει

το Δημοτικό Ιατρείο.

Ο Ελευθέριος Ντούνης, κάθε

Πέμπτη από τις 09:00 έως τις

12 το μεσημέρι, θα εξετάζει,

κατόπιν τηλεφωνικού ραντε-

βού, δικαιούχους κοινωνικού

φαρμακείου και ανασφάλι-

στους (εξέταση και χειρό-

γραφη συνταγογράφηση). 

Επίσης, κάθε τελευταία Πέμ-

πτη του μήνα θα βρίσκεται

και στο Δημοτικό Ιατρείο Νό-

τιου Τομέα στην Αγία Μαρίνα

(ώρες 09:00-12:00) πάντα για

την παροχή δωρεάν υπηρε-

σιών της ειδικότητάς του αυ-

στηρά στους δικαιούχους Κ.Φ

και ανασφάλιστους.

Ο Ελ. Ντούνης είχε μεσολα-

βήσει πριν μερικούς μήνες

για την ένταξη του Δήμου σε

δράσεις πρόληψης της

υγείας των «Γιατρών του Κό-

σμου» και είχε εκδοθεί συγ-

χαρητήρια επιστολή του

Δημάρχου Δημήτρη Κιούση,

του αντιδημάρχου Κοινωνι-

κής Πολιτικής Ανδρέα

Ντούνη και του προέδρου της

Δημοτικής Επιτροπής Υγείας

Σπ. Κόλλια. 

Η ανακοίνωση της εθελοντι-

κής προσφοράς του Ελευθε-
ρίου Ντούνη έγινε σε τακτική

συνεδρίαση της Δημοτικής

Επιτροπής Υγείας Κρωπίας,

στις 27 Σεπτεμβρίου 2013. 

Να καμμιά φορά που οι Επιτροπές

δουλεύουν, καταρρίπτοντας το μύθο

ότι “αν θέλεις να μη δουλέψει κάτι

φτιάξε γι’ αυτό Επιτροπή”.

Η Επιτροπή Υγείας στο Δήμο Κρωπίας

έχει δουλέψει πάρα πολύ συντονι-

σμένα με άριστα αποτελέσματα. Πρό-

εδρος της Επιτροπής είναι ο δημ.

σύμβουλος και γιατρός Σπ. Κόλλιας.

Ετσι ήδη λειτουργούν τρία ιατρεία στο

Κορωπί και προσεχώς θα ανοίξει και

τέταρτο. 

Συγκεκριμένα:

Το δημοτικό ιατρείο Noτίου Τομέα,

στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας

(οδός Αγίου Νικολάου 10, λίγο πριν

τον δημοτικό πολυχώρο -ΚΑΠΗ- στη

Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας 109) αδει-

οδοτήθηκε τον Οκτώβριο του 2012

από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

(Ι.Σ.Α) και λειτουργεί με προγραμματι-

σμένα ραντεβού. 

Το δημοτικό ιατρείο στο Κορωπί αδει-

οδοτήθηκε τον Αύγουστο του 2013

από τον Ι.Σ.Α και στεγάζεται στην πλ.

Ελευθερίας, δίπλα από το Κοινωνικό

Φαρμακείο. 

Προσεχώς θα λειτουργήσει και πρωινό

ιατρείο στο ΚΑΠΗ του Κιτσίου, τουλά-

χιστον μια ημέρα την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο των Δημοτικών Ιατρείων

λειτουργεί και Κοινωνικό ιατρείο, που

προς το παρόν θα δέχεται δικαιούχους

Κοινωνικού Φαρμακείου και ανασφάλι-

στους-απόρους, δύο φορές την εβδο-

μάδα, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή,

στο χώρο του Δημοτικού Ιατρείου

πόλης Κορωπίου. 

Στο κοινωνικό ιατρείο παρέχουν, υπη-

ρεσίες εθελοντές ιατροί στις ειδικότη-

τες του ορθοπεδικού και καρδιολόγου,

προς το παρόν.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν

να τηλεφωνούν για τον προγραμματι-

σμό ραντεβού : 

Για το Δημοτικό Ιατρείο Νοτίου Τομέα

(Αγ. Μαρίνα, Κίτσι, Σκάρπιζα): 210-

662 11 26 και 210-60 26 441, από Δευ-

τέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30-

14:30 (Υπεύθυνοι: Αντιγόνη Γρίβα και

Μαρία -Ελένη Παπαμιχάλη). 

Για το Δημοτικό Ιατρείο στο Κορωπί

και το Κοινωνικό Ιατρείο (πλ.Ελευθε-

ρίας, Στάση Δημαρχείο, Β.Κωνσταντί-

νου) οι πολίτες μπορούν να

τηλεφωνούν στο : 210-662 32 40 από

Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες

08:30-14:30 (Υπεύθυνη καΣτ.Πα-

τσέλη).

Υπηρεσίες που παρέχουν τα 

δημοτικά ιατρεία ΔΩΡΕΑΝ

• Συνταγογράφηση ταμείου ΕΟΠΥΥ 

• Παθολογική εξέταση δημοτών (πρω-

τοβάθμια φροντίδα)

• Για το Κοινωνικό ιατρείο: δωρεάν ια-

τρικές υπηρεσίες σε ειδικότητες ορ-

θοπεδικού και καρδιολόγου, σε

δικαιούχους κοινωνικού Φαρμακείου

και άλλους πολίτες με αυστηρά κριτή-

ρια (απορία, ανασφάλιστοι κ.α).

Στην φωτογραφία (από αριστερά) ο Θεοφάνης Μιχαιρίνας, δημοτικός σύμ-
βουλος, γραμματέας δημοτικού συμβουλίου, ο ιατρός Ελευθέριος Ντούνης
και ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ανδρέας Ντούνης. 

Εθελοντές γιατροί στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Κρωπίας

Με δύο δημοτικά και ένα κοινωνικό ιατρείο

προσφέρει τις υπηρεσίες του, ο Δήμος Κρωπίας

Ο Αντώνης Γεωργάκης, καρ-

διολόγος (εδώ και 1 χρόνο

ενισχύει και το Δημοτικό Ια-

τρείο στην Αγία Μαρίνα) ενι-

σχύει τη λειτουργία του Κοι-

νωνικού Ιατρείου του Δήμου

Κρωπίας, από την Παρα-

σκευή 1 Νοεμβρίου 2013. Ο

Αντώνης Γεωργάκης, κάθε

Παρασκευή από 13:00 έως

15 το μεσημέρι, θα εξετάζει

δικαιούχους κοινωνικού φαρ-

μακείου και ανασφάλιστους

στην ειδικότητά του (εξέταση

και χειρόγραφη συνταγογρά-

φηση). Η ανακοίνωση της

εθελοντικής προσφοράς του

Αντ. Γεωργάκη, άμισθου επι-

στημονικού συνεργάτη της

Δ.Ε.Υγείας, έγινε σε συνε-

δρίαση της Δημοτικής Επι-

τροπής Υγείας Κρωπίας, στις

23  Οκτωβρίου 2013. 

Ο ορθοπεδικός γιατρός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ 

Ο καρδιολόγος γιατρός ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Στη φωτογραφία (από αριστερά), Αντ. Γεωργάκης, Θεοφ.  Μιχαιρίνας, Ανδρέας
Ντούνης, Χρ. Παπαχρήστου, Ελευθ. Ντούνης, Νικ. Γιαννάκος, Σπ. Κόλλιας

Μαθήματα ζωγραφικής 

με τον «Σφηττό» 

στο Δήμο Κρωπίας

Ξεκίνησαν  τα  μαθήματα  ζωγραφικής

του  Εικαστικού  Εργαστηρίου, τα

οποία  παραδίδονται  στο  Γυάλινο

Κτίριο  στην  Πλατεία  Δεξαμενής,

κάθε  Σάββατο, τις  εξής  ώρες:

10:00-12:00   τμήμα  ενηλίκων (αρχά-

ριοι) 

12:00-14:00   τμήμα  ενηλίκων (προχωρημένοι)

14:30-16:30   τμήμα  εφήβων

Διδάσκουσα: Πιστικού  Βασιλική

Για  περισσότερες  πληροφορίες, καλέστε  στο

6979449011
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Από την εποχή που ο  άνθρωπος πέρασε από

την αγελαία ζωή του νομάδα και ελεύθερου

κυνηγού, στην οργανωμένη ζωή του γεωργού

και κτηνοτρόφου,  μαζί με τα σπίτι που

έφτιαξε με σκοπό να προστατεύεται η οικο-

γένειά του,  ίδρυσε και λατρευτικούς ναούς.

Εκεί συν τώ χρόνω,   εντεταλμένοι της κοινό-

τητας  οι  ιερείς,   αντικατέστησαν  στα θρη-

σκευτικά  τους καθήκοντα  τους αρχηγούς

των φατριών,  που  τελετουργούσαν στη λα-

τρεία του θεού. Σε πιο περασμένους  και πρω-

τόγονους καιρούς κατά τη νομαδική ζωή

πολλές φορές στα δάση  ακόμα  και στις ερη-

μιές αντηχούσαν  οι απεγνωσμένες  κραυγές

των νομαδικών φυλών, όπου  ικετευτικά

προσευχόμενοι κυνηγοί, με συνοδευτικές

σπασμωδικές χορευτικές φιγούρες, κάτω από

το φώς της σελήνης  εκλιπαρούσαν τα “θεο-

ποιημένα” άγρια ζώα για εξευμενισμό. Τώρα

στους ναούς  οι  ιερείς -αγρότες με  ψαλμω-

δίες και πάλι με  χορευτικούς ρυθμούς  προ-

καλούν  την εύνοια των θεών, χωρίς συνάμα

να έχουν παραμερίσει τις τοτεμικές τους προ-

σηλώσεις στα  παγανιστικά  ξόανα και στην

κατ’ έθος προγονολατρεία.  Ακόμα χωρίς να

έχουν καταφέρει να εξοβελίσουν  τις μαγείες

και τα ξόρκια, τα πικρά εκείνα, αλλά και δια-

χρονικά κατάλοιπα  ενός κατώτερου πολιτι-

σμού  του  παρελθόντος.  Εδώ ο ιερέας, μέσα

στην κοινότητα, κατέχει εξέχουσα

θέση.  Οι έστω στοιχειώδεις του γνώσεις, τού

επιτρέπουν να σημειώνει τα γεγονότα, τα

συμβεβηκότα και τα συμβαίνοντα στη φατρία

και στην κοινότητα και να τα καταγράφει σε

πινάκια πέτρινα ή κεραμικά, με συμβολικούς

σχηματισμούς. Αυτοί οι ιερογλυφικοί σχημα-

τισμοί ήταν  παρμένοι από τη φύση και ανα-

παράσταιναν ζώα ή  φυτά ή και ενίοτε σε μια

χάραξη ιερατική, άγνωστη και ίσως μη μέχρι

σήμερα  αποκρυπτογραφημένη. Αυτά τα πινά-

κια με τις άγνωστες περιεχομένου χαράξεις,

έχουν γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης αναζήτη-

σης και επιστημονικής ερεύνης. Τέτοιες πλά-

κες έχουν βρεθεί στην Πύλο και στις Μυκήνες

και φαίνεται ότι  εξακολουθούν να φυλάττουν

τα μυστικά τους.  Η συμμετοχή τού ιερέα στα

κοινοτικά δρώμενα ήταν πολυποίκιλη. Στις

ιερές τελετουργίες  έψελνε, τραγουδούσε,

ήταν αοιδός  αλλά και κιθαρωδός, κατείχε δε

τον ιερατικό βαθμό  του  δαδούχου. Ο δαδού-

χος κρατούσε τη λαμπάδα και φώναζε στο

πλήθος «καλείτε τον θεόν Διόνυσον». Και οι

προσκηνυτές απαντούσαν «Σεμέλιε Ίακχε

πλουτοδότα»  Ακόμα ο ιερέας, ήταν εκείνος

που προσέφερε τις θυσίες, ήταν δηλαδή ο

θύτης και καθώς μετείχε σε όλες τις  ανθρώ-

πινες δραστηριότητες, έπαιζε και το ρόλο του

ιεροεξεταστή. Στις τελετές ντυμένος με  δέρ-

ματα ζώων και στολισμένος με  κέρατα, με-

ταμφιεζόταν σε άλογο ή τράγο, χορεύοντας

δε εν εκστάσει και εν παραληρήματι απήγ-

γελλε  τον “Διθύραμβο” την γέννηση και το

θάνατο του Διονύσου, και με φαλλικές ικεσίες

δεόταν για τη βλάστηση και  την καρποφορία

της γής, την αναπαραγωγή των ζώων, την τε-

κνοποιία των γυναικών. Ετσι το ιερατείο δεν

άργησε να εξελιχθεί σε μια προνομιακή

κάστα. Γρήγορα  λοιπόν η λατρεία του Διονύ-

σου, λόγω του αντικειμένου της είχε γίνει η

θρησκεία των φτωχών αγροτών.  

Στην Κόρινθο για πολλά χρόνια κυριαρχούσε ο

οίκος των Βακχιαδών, «και Βακχιάδας καλεόμε-

νοι ένεμον την πόλιν, εδίδοντο και ήγοντο εξ αλ-

λήλων» μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος.  (V 92β).

Κάποια στιγμή  που η δύναμή τους ξέπεσε,  οι

αγρότες αγανακτισμένοι από τη βασανιστική

τους εξουσία  ξεσηκώθηκαν και με αρχηγό

τον Κύψελο τους ανέτρεψαν. Η μοίρα όμως

των εξεγέρσεων, ακόμα και όταν αρχικά η

λαϊκή βούληση  επικρατήσει, ιστορικά έχουν

την ίδια κατάληξη. Απλά: την αλλαγή του

“αφέντη”. Ο Κύψελος τώρα στην εξουσία γί-

νεται ένας καινούργιος Τύραννος, στο όνομα

και στην πράξη. Τον Κύψελο στη θέση του Τυ-

ράννου, τον διαδέχθηκε ο Περίανδρος.  Ο Πε-

ρίανδρος όμως κατά  την εξουσία του έδειξε

ένα δημοκρατικό πρόσωπο.  Στάθηκε απέναντι

και ενάντια στις  αυθαιρεσίες των πλουσίων

γαιοκτημόνων (γεωμόρων) και των Ευγενών.

Αλλά το  ιερατείο αντιδρά και συμπαρίσταται

στην κάστα των Ευγενών. Τα πράγματα χει-

ροτέρεψαν,  όταν ο Περίανδρος  προσεκά-

λεσε από την Μήθυμνα της Λέσβου  ένα ξένο

κιθαρωδό , τον  ιερέα  Αρίωνα  για να διδάξει

τον Διθύραμβο  στις γιορτές της διονυσιακής

λατρείας, οι  οποίες  μέχρι τότε κλειστές,

απόρρητες και μυστικές από τους αγρότες και

τους κτηνοτρόφους. «Και διθύραμβον πρώτον

ανθρώπων των ημείς ίδμεν ποιήσαντα τε ονο-

μάσαντα και διδάξαντα εν Κορίνθω» (Ηροδ. Ι,

23) «τουτέστιν το σπουδαιότατον του Διονύ-

σου διθυράμβων  εν Κορίνθω πρώτον εφάνη

εκεί γαρ ωράθη  ο χορός  ορχούμενος…

έστησε δε πρώτος ο Αρίων   ο Μηθυμναίος,

είτα Λάσος ο Ερμιονεύς» μας επιβεβαιώνει  ο

Πϊνδαρος (Ολυμπ.  ΧΙΙΙ).

Για τον Αρίωνα, από τον Ηρόδοτο πάλι μαθαί-

νομε την τρυφερή ιστορία του ταξιδιού του.

Στο καράβι που ταξίδευε για την Κόρινθο, οι

ναύτες θέλησαν να τον ληστέψουν, ίσως και

να τον φονεύσουν. Τότε αυτός τους παρακά-

λεσε να τον αφήσουν τουλάχιστον για μια τε-

λευταία φορά να παίξει την κιθάρα του. Ο

μουσικός σκοπός που αντήχησε, ήταν τόσο

μελωδικός, ώστε ένα δελφίνι όταν τον

άκουσε, πλησίασε το καράβι και έσωσε τον

Αρίωνα. Λέγεται πάλι ότι ο Αρίων, ούτε ανα-

κάλυψε ούτε μορφοποίησε καλλιτεχνικά τον

διθύραμβο. Απλά μετέτρεψε  τη διονυσιακή

λατρεία από μυστική σε φανερή.  ΄Ετσι ου-

σιαστικά η λατρεία του Διονύσου, στην Κό-

ρινθο, έγινε η επίσημη  θρησκεία  του

κράτους.  Αργότερα και στην Αθήνα ο Πεισί-

στρατος αναγνώρισε  τη λατρεία του Διονύ-

σου σε επίσημη θρησκεία.  Ο Πεισίστρατος

στα τελευταία χρόνια της ζωής του, πολιτικά

σκεπτόμενος, θέλησε να βγάλει τη θρησκεία

από ιδεολογικό όπλο των αντιμαχομένων πα-

ρατάξεων. Έτσι από τη μια μεριά  δόθηκε η

ιδεολογική ηρεμία στην πόλη, αλλά από την

άλλην στάθηκε και ό ίδιος πολιτικά καλύτερα

στα πόδια του. Για να το πετύχει δε    εισή-

γαγε τους παλιούς μύθους στη δραματουργία.

«Τα μέγιστα οίς ψυχαγωγεί η τραγωδία του

μύθου εστίν αί τε  περιπέτειαι και αναγνωρί-

σεις» ( Αριστ. “Ποιητική” V  Ι 1450 α 39). Ετσι

χωρίς να παραμερίσει τη διονυσιακή λατρεία,

εκάλεσε τον Θέσπι  για να εισαγάγει  τους μύ-

θους του Επικού και Θηβαϊκού κύκλου. Σε ένα

χώρο κυκλικό σαν αλώνι,  έβαλε στη μέση ένα

βωμό, τη Θυμέλη, ενώ ολόγυρα τριγύριζε ο

χορός.  Οι παραστάσεις εδίνονταν αρχικά στο

Ιερό του Διονύσου και αργότερα- όταν ιδρύ-

θηκε στην Αθηναϊκή   Σκηνή.   Τώρα ο δρόμος

για την λογοτεχνική τραγωδία έχει ανοίξει. Ο

Θέσπις κατάργησε τον ρόλο του “Εξάρχοντα”,

δηλαδή του κορυφαίου  που εξιστορούσε τα

“πάθεα” του θεού και δεύτερο άλλαξε τη σύν-

θεση του χορού.    Ο Εξάρχων τώρα αναπαρι-

στούσε ο ίδιος το θεό ή κάποιο ήρωα και

απαντούσε στον κορυφαίο του Χορού.  Από

τότε ο  επικεφαλής του Χορού ονομάστηκε

“Υποκριτής”  ίσως καλύτερα “αποκριτής”  θέση

που σήμερα κατέχει  ο ηθοποιός.  Η Ελληνική

Μυθολογία αναλυόταν σε τρείς Κύκλους: Αρ-

γοναυτικά, Θηβαϊκά και Τρωϊκα.  Αλλά  το θέ-

ατρο δεν  έπρεπε να είναι θέαμα μόνο για την

πόλη, για “το άστυ”. Έτσι  οργανώθηκε και ένα

μετακινούμενο θέατρο, που γύριζε στα χωριά

και έδινε παραστάσεις, το γνωστό πια ως

‘Άρμα του Θέσπιδος’’ 

Οι αντιδραστικοί περιφρονούσαν τις νεωτερι-

στικές μεταρρυθμίσεις του Πεισίστρατου  Τον

διθύραμβο τον ονομάσανε κοροϊδευτικά

“Τραγωδία”,  που σημαίνει τράγων – ωδή. Ο δε

Πλάτων δεν έπαυε να καυτηριάζει τις γιορτές

των  Διονυσίων όπου όπως έλεγε οι πολίτες

το μόνο που κάνουν είναι να μεθοκοπούν.

Αλλά τότε και οι Πεισιστρατικοί ονόμασαν τις

δραματουργικές αυτές  παραστάσεις “Ιερά

Δράματα” σε αντικατάσταση του παλιότερου

όρου “Διονυσιακή Ιεροτελεστία”. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα

1) Γ. Κορδάτου: “Η Αρχαία Τραγωδία και Κωμωδία”, Εκδ. Μπου-

κουμάνη

2) Ηροδότου “Ιστορίαι”, Εκδ. Γκοβόστη

3) Al Lesky: “Η Τραγική Ποίηση Ελλήνων”, ΜΙΕΤ. των Αρχαίων 

Τραγωδία: Το πρώτο αρχαίο ελληνικό θέατρο

στην  Κόρινθο και Αθήνα 

“Αερικός” και “υπέρ σκυβάλου
κοπρητού” φόροι!!! 

Τα έσοδα του κράτους «καλύπτονταν με την εξοντω-
τική εισφορά σε χρυσό και ασήμι, το διαβόητο “Χρυ-
σάργυρο” φόρο, που θα φέρει σ’ απόγνωση τα
φτωχότερα στρώματα. Η αδυναμία καταβολής αντιμε-
τωπιζόταν με βασανιστήρια και φυσική εξόντωση. Οι

γονείς αναγκάζονται να πωλούν τα παιδιά τους, και εκ-
πόρνευαν τις θυγατέρες, γράφει ο Ζώσιμος: “Ήδη δε
και μητέρες απέδοντο τους παίδες και πατέρες επί πορ-
νείου θυγατέρας αστήσαντο”. Οι αγρότες πλήρωναν,

πάντα σε χρυσό και ασήμι, φόρο για τα βόδια, τα μου-

λάρια, τους σκύλους... 

Επιβλήθηκε φόρος οικοδομής, ο “αερικός” και ο καπνι-

κός, “κεφαλικός” φόρος. Φορολογήθηκαν ακόμα και τα

αφοδεύματα και τα ούρα, όπως μας ιστορούν οι Βυ-

ζαντινοί χρονογράφοι Κεδρηνός και Γλυκάς. Κι ο Μα-

νασσής μας λέει στην έμμετρη ιστόρησή του: “… άπας
ανήρ τε και γυνή, παις, κόρη τε και βρέφος προσαίτης,
απελεύθερος, οικέτης ουκ οικέτης υπέρ σκυβάλου κο-
πρηρού και δυσοσμίας ούρου εν εξ αργύρου νόμισμα
παρείχε τω ταμείω…”». Καμμία ομοιότης με το σημε-

ρινό κράτος. Αυτά συνέβαιναν επί Μεγάλου και Αγίου

Κωνσταντίνου, στο Βυζάντιο.
αντιγραφή από άρθρο του Νίκου Μπογιόπουλου στο “enikos.gr”

Πρόεδρε, Κυριάκο Κικίλια, 
είσαι αδικαιολόγητος!!!

Την παροιμία του σοφού λαού δεν τη γνωρίζεις; Ξέρεις να

κλέψεις, ξέρεις να κρυφτείς; Επί του προκειμένου δεν κλέ-

βεις, αλλά δεν ξέρεις να κρυφτείς για το πλημέλλημα της ακύ-

ρωσης της Δημοτικής Συνεδρίασης στα 3Β, 23 Οκτωβρίου.

Τον χάιδεψε και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης

Γρ. Κωνσταντέλλος, όταν τον “συνέλαβε” να μη λέει αλή-

θειες.

Πήρε την ευθύνη ολόκληρη επάνω του ο δήμαρχος Σπ. Πανάς,

αφού την ημέρα εκείνη βρέθηκαν μαζί σε εκδήλωση (φωτο).

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Θυμάμαι τότε, πριν τριάντα τόσα χρόνια, όταν η Βου-

λιαγμένη φορούσε τα καλά της κι ο Κωνσταντίνος Κα-

ραμανλής την αποκαλούσε «το κυριακάτικο κοστούμι
της Ελλάδος». Τότε, επί προεδρίας στην Κοινότητα Βου-

λιαγμένης του Πατρίκιου Καραγεώργου, όταν η πόλη

αποκτούσε σύγχρονους δρόμους, πλατείες, παιδικές

χαρές, δημοτικό ηλεκτροφωτισμό και αποχέτευση στο

100% της κι άλλα πολλά. Ανάμεσά τους και δημοτική πυ-

ρασφάλεια, πρωτοπόρα και σ’ αυτόν τον τομέα η Βου-

λιαγμένη. 

Βλέπω σήμερα τα εξαίρετα παιδιά, που προσφέρουν

εθελοντικά την αγάπη και το μεράκι τους γιά την προ-

στασία του πράσινου στα 3Β και θυμάμαι έναν λεβεν-

τάνθρωπο εθελοντή τής παλιάς Βουλιαγμένης, τον

αξέχαστο κοινοτικό σύμβουλο Κώστα Οικονόμου, που

αφιέρωνε το μεγαλύτερο μέρος από τον ελεύθερο

χρόνο του, γιά να συνδράμει μ’ όποιους τρόπους μπο-

ρούσε το προσωπικό της δημοτικής πυρασφάλειας. Νύ-

χτες καλοκαιριού με αέρα, έπεφταν τηλέφωνα από τον

Κώστα στους έχοντες και κατέχοντες κατοίκους της

Βουλιαγμένης: «Εσείς που κάθεστε στα μπαλκόνια σας,
στείλτε καμμιά μακαρονάδα στα παιδιά που ξενυχτάνε
γιά να σας φυλάνε». Ο Θεός ν’ αναπαύει την ψυχή του.

Να τα θυμάμαι όλα αυτά, σε μιά πόλη που άστραφτε από

καθαριότητα και που συνέχιζε ν’ αστράφτει κι επί συνε-

χόμενων θητειών στην δημοτική αρχή τού Γρηγόρη Κα-

σιδόκωστα. Και ξαφνικά, μήνα Οκτώβρη του 2013, ν’

αντικρίζω στη Βουλιαγμένη ανοιχτό φορτηγό, φορτω-

μένο με σακούλες σκουπιδιών και τα φιλότιμα παιδιά της

δημοτικής καθαριότητας να τους έχει βγει η ψυχή, γιά ν’

ανεβάζουν τα σκουπίδια στην καρότσα του φορτηγού.

Τα περισσότερα απορριμματοφόρα εκτός λειτουργίας

γιά συνήθεις βλάβες και φθορές, που μόλις πρότινος αν-

τιμετωπίζονταν άμεσα τέτοια προβλήματα, χωρίς να

ανακόπτεται η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Όταν ο «Διαλυκράτης» συγκόλλησε τα 3Β σε μιάν ομορ-

φιά του δόκτορος Φρανκενστάϊν, ακούσαμε μετ’ ου

πολύ ότι στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη δεν ήξεραν

τόσα χρόνια πριν να μαζεύουν σκουπίδια. Την καλή τε-

χνογνωσία και το μάνατζμεντ τα διέθετε η ...Βάρη!!! Εν-

τάξει, μη βαράτε, θά ‘χετε ακούσει κι άλλα, πιό δυνατά

ανέκδοτα. Κι έτσι επιβλήθηκε η βαριώτικη haute couture
στην καθαριότητα των 3Β, με master και phd του ξακου-

στού “Garbage University of Vlahika”, να περιφέρεται ξε-

σκέπαστη –ή ξεκούμπωτη, αν προτιμάτε- ανά τας ρύμας

και τας αγυιάς της Βουλιαγμένης και να ρωτά η κυρία

τον κύριο σ’ ένα μπαλκόνι κυριλέ:

- Mon amour, σού βγωμάει κάτι;
- Oui mon ame, σκουπιδίλα βγωμάει, mais c’ est terrible,
incroyable, ανυπόφογο, θα πάγω αμέσως τηλέφωνο τον
δήμαγχο ...
(Γιατί καλέ; C’ est tres romantique).

Αυτό που ...«βγωμάει» στην πίσω αυλή της κυβερνητι-

κής «Αυλής των Θαυμάτων» είναι η αποφασισμένη και

διατεταγμένη από την τρόϊκα εκχώρηση της δημοτικής

καθαριότητας σε ιδιώτες, σε όλη την Ελλάδα. Αφού

πρώτα το συνεχές πετσόκομα των δημοτικών εσόδων

και το ολιγάριθμο -αλλά ηρωϊκό- προσωπικό δεν επι-

τρέπουν στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων να αν-

ταποκριθούν στοιχειωδώς στο έργο τους, συνεργούν

επιπλέον και κάποιες δημοτικές αρχές με την ίσως σκο-

πούμενη δυσλειτουργία και ανεπάρκειά τους, ώστε οι

πολίτες να αγανακτούν και να εύχονται «μωρέ, να τα
πάρουν όλα οι ιδιώτες, να δούμε την πόλη καθαρή». Θα

βγούνε και οι γνωστοί ντελάληδες, Πρετεντέρηδες και

Πορτοσάλτε, σε κανάλια και ραδιόφωνα να φωνάζουν

«μπράβο, μπράβο», θα εμφανιστούν και οι μακαρίως κοι-

μώμενοι τοπικοί και υπερτοπικοί «εργατοπατέρες», να

τραβήξουν δυό 24ωρες απεργίες και μιά διαδήλωση, γιά

την ανύπαρκτη τιμή των ανύπαρκτων όπλων τους κι όλα

καλά.

Άλλωστε, τι δήλωσε ο καθ’ ύλην αρμόδιος γιός του Δρα-

κουμέλ; «Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα είναι χαμη-
λών προσόντων». Προσόντα που βέβαια θα διαθέτουν

στο έπακρο οι λαθρομετανάστες που θα προσλάβει γιά

ένα ξεροκόματο ο «Εθνικός Προμηθευτής», όταν με τα

1.000 απορριμματοφόρα του που περιμένουν έτοιμα

εδώ και δυό χρόνια, αναλάβει το «πακέτο» και «φιλέτο»

της καθαριότητας. “Garbage is gold”, τα σκουπίδια είναι

χρυσός. Ποιός θα πληρώνει τον «Εθνικό Προμηθευτή»

για να μαζεύει τα σκουπίδια; Μα εμείς φυσικά και να

δείτε τότε που θα φτάσουν τα δημοτικά τέλη, όταν η κα-

θαριότητα, το πράσινο και τα τεχνικά συνεργεία των

δήμων θα περάσουν στα νύχια του μεγάλου κεφαλαίου

κι όταν τα διακοσμητικά δημοτικά συμβούλια του άμεσα

ορατού μέλλοντος θα ψηφίζουν αγεληδόν τις διατεταγ-

μένες αυξήσεις δημοτικών τελών ...γιά το καλό μας.

Καληνύχτα σας κι όνειρα γλυκά και απονήρευτα.

«Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας»
(Σαίξπηρ, «Άμλετ»)

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Οφειλόμενη επανόρθωση

Στο άρθρο μου με τίτλο Let’s rock, στο φύλλο της 12ης

Οκτωβρίου, αδίκησα έναν άνθρωπο. Στο τέλος της προ-

τελευταίας παραγράφου υπήρχε ένα φαρμακερό σχόλιό

μου γιά έναν «νεοφερμένο παρεπιδημούντα γείτονα της
απέναντι –του δημαρχείου- όχθης της οδού Αφροδίτης»

(στη Βουλιαγμένη).

Παρερμήνευσα έναν αστεϊσμό του ως έπαρση εξουσίας

και τον εξέλαβα ως προσβολή, με αποτέλεσμα ο επιλο-

γέας βολής να τεθεί πάραυτα στη θέση ΒΡ (βολή κατά

ριπάς) στο «ίνγκραμ μακ τεν» της σελίδος 9.

Ζητώ συγνώμη από τον γείτονα και από εσάς φίλοι ανα-

γνώστες γιά την εκ μέρους μου λανθασμένη ερμηνεία του

συμβάντος (και γιά τον γεμιστήρα με βολίδες ντουμ-
ντουμ που άδειασα). Η από πλευράς του «θύματος» εξή-

γηση οφείλω να παραδεχθώ ότι ήταν μπεσαλίδικη και

καθαρή, αποδεικνύοντας ότι είναι μάγκας χωρίς το

«τζάμπα» που του προσήψα.  Πάντως, δεν είναι το πρώτο

λάθος που έχω κάνει, ούτε το τελευταίο.

Μάκη, είμαι αγριάνθρωπος, το ξέρω.
Γρηγ. Δ. Ρώντας

«O άγνωστος θησαυρός -
Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα»

Έκθεση φωτογραφίας
Τα εντυπωσιακά φοινικόπτερα, οι πελεκάνοι και οι ερω-

διοί, τα μικρά και μεγαλύτερα ζώα, αλλά και τα τοπία του

Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, είναι

οι «πρωταγωνιστές» των φωτογραφιών που θα παρου-

σιαστούν στην έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από τις 3

ως τις 17 Νοεμβρίου 2013 στο Οικολογικό Πολιτιστικό

Κέντρο, στην Αθήνα (διεύθυνση: Λεωφόρος Ιωνίας 315,

Άνω Πατήσια, τηλέφωνο: 2102525421). 

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 3 Νοεμ-

βρίου και ώρα 19:00, παρουσία του Νίκου Χρυσόγελου,

ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των

Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η έκθεση, με τίτλο «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα: ένας

άγνωστος θησαυρός», είναι το «προϊόν» διαγωνισμού φωτο-

γραφίας που πραγματοποιήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης

Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα και το Φωτογραφικό Κέντρο

Θεσσαλονίκης, στον οποίον συμμετείχαν 63 φωτογράφοι από

διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

Εθελοντικός καθαρισμός

βυθού σε Παλαιά Φώκαια

και Σαρωνίδα

Εθελοντικός καθαρισμός του βυθού στην Παλαιά Φώκαια

και στη Σαρωνίδα, οργανώνουν, για το Σάββατο 2 Νοεμ-

βρίου στις 11:15π.μ. οι Δημοτικές Κοινότητες Παλαιάς

Φώκαιας και Σαρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού οι «Νέοι

εθελοντές σε δράση» σε συνεργασία με το Deree Col-

lege Scuba Diving Team και μέλη της Σχολής Καταδύ-

σεων «Diving Store».

Η δράση θα διεξαχθεί στο λιμάνι της Παλαιάς Φώκαιας

και, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, στον

βραχίονα της Σαρωνίδας.

Θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν οι πολίτες τη

διαδικασία καθαρισμού, που θα “αποκαλύψει” τα όσα

κρύβει ο βυθός.

Kάλεσμα της
Ριζοσπαστικής Κίνησης

Πολιτών ΒΒΒ

Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης θα διεξάγει την ιδρυτική της συνέ-

λευση την Κυριακή, 10/11, και ώρα 11 π.μ. στην αί-

θουσα “Ιωνία” της Βούλας.

Καλούμε όλους τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες

― να ρίξουμε φως στο σκοτάδι των μνημονίων

― να ανοίξουμε την συζήτηση για το πως οραματιζό-

μαστε το δήμο μας

― να ζωντανέψουμε τη δημοκρατία στα δημοτικά πράγματα

- να συγκροτήσουμε μια πλατιά ριζοσπαστική κίνηση

για την ανατροπή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Eπικοινωνία: Κότσαλης Γιώργος  6977213243

kotsalisgior@yahoo.gr
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Πλήρης εγκατάλειψη και αδιαφορία για την

πολιτιστική κληρονομιά και τα μνημεία της πε-

ριοχής μας, επιδεικνύει η διοίκηση του Δήμου

Παλλήνης και προσωπικά ο ίδιος ο δήμαρχος,

αφού τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε

εγκατάλειψη εδώ και χρόνια, ενώ άλλα, εξαι-

τίας της άγνοιας ιστορίας από την δημοτική

Αρχή, δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε στους κα-

τοίκους της περιοχής. Η Ιστορία του σημερι-

νού δήμου Παλλήνης έχει γίνει αντικείμενο

έρευνας από πολλούς ιστορικούς, ενώ έχουν

γραφτεί αρκετά βιβλία κυρίως για την ιστορία

της Παλλήνης και της Κάντζας και λιγότερο

για Γαργηττό, Γέρακα και Ανθούσα. Η κατα-

γραφή από μεμονωμένους ερευνητές και

ιστορικούς ήταν το πρώτο βήμα και η ανά-

δειξη το δεύτερο που ποτέ δεν έγινε από

πλευράς του Δήμου. 

Ιστορία που ξεκινάει από την Ύστερη Νεολι-

θική εποχή (από ευρήματα αγροικιών στην

Παλλήνη), με συνέχεια και κορύφωση την πε-

ρίοδο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας επί Κλει-

σθένη, με τους ισχυρούς δήμους του

Γαργηττού και της Παλλήνης και καταλήγει

στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια με

τις περίφημες εκκλησίες. Η απαρίθμηση των

μνημείων και η καταγραφή των ιστορικών

στοιχείων στο σημερινό δήμο Παλλήνης, σί-

γουρα δεν μπορεί να περιληφθούν ως όγκος

στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά ενδεικτικά κα-

ταγράφονται ορισμένες περιπτώσεις μνη-

μείων που δηλώνουν την ταυτότητα της

περιοχής μας και όπου ο δήμος δεν έχει δεί-

ξει κανένα ενδιαφέρον για την ανάδειξή τους. 

Το πρόβλημα παρουσιάζεται πιο έντονα σε

Γαργηττό-Γέρακα και δευτερευόντως στην

Παλλήνη (στην Κάντζα), με δεδομένο ότι από

το 2006 ο τότε δήμαρχος Γέρακα δεσμευόταν

στο προεκλογικό του φυλλάδιο ανάδειξη της

Ιστορίας του τόπου, πράγμα που δεν έγινε

ποτέ. Ενδεικτικά, πριν επτά σχεδόν χρόνια ο

Αθ. Ζούτσος έλεγε ότι δρομολογεί το Πολιτι-

στικό Πάρκο στην οδό Ησιόδου (πρώην IN-

TERBETON) που θα συστεγάζονταν όλοι οι

πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής, προκει-

μένου αυτοί να απαλλαγούν από τα έξοδα

ενοικίου, με τη δημιουργία Μουσείου-Εκθε-

σιακού Χώρου. Δεν έγινε ποτέ και μετά από

τόσα χρόνια, οι σύλλογοι ακόμη πληρώνουν

νοίκι. Από το 2006 έλεγε ότι έχει έτοιμη με-

λέτη για κατασκευή του δεύτερου πολιτιστι-

κού κέντρου στο Σταυρό (οδό Τσακάλωφ και

Αγ. Ι.Θεολόγου). Δεν αξιοποιήθηκε ποτέ η με-

λέτη που υπήρχε, ενώ υπήρχαν τα χρήματα.

Απλή διαχείριση του πολιτιστικού κέντρου

Γαργηττού που παρέλαβε από τον προηγού-

μενο δήμαρχο, χωρίς να καταφέρει καν να δη-

μιουργήσει τόσα χρόνια τη βιβλιοθήκη στο

δεύτερο όροφο, που δεσμευόταν στο προ-

εκλογικό του φυλλάδιο το 2006. Έλεγε για Αί-

θουσα Πολιτισμού και Τέχνης στο Δημαρχείο,

όπως έλεγε και η μελέτη του Μεγάρου. Δεν

δημιουργήθηκε ποτέ. Δεσμευόταν πρόσφατα

για δημιουργία Μουσείου, στο Οινοποιείο Πέ-

τρου που παρέλαβε έτοιμο. Δεν έγινε ποτέ.

Έλεγε για ανάδειξη του σημαντικού Ιερού της

Παλληνίδος Αθηνάς, που εντοπίστηκε το 1994

στην περιοχή του Σταυρού (οδό Ανδρούτσου

και Ζαλόγγου) όπου και διεξήχθη κοντά και η

μάχη του Πεισίστρατου με τις Αλκμεωνίδες

για την Τυραννία στην Αθήνα, όπως και Γι-

γαντομαχία. Μια επίσκεψη από κοντά δηλώ-

νει την πλήρη εγκατάλειψη του  Ιερού, χωρίς

σήμανση, χωρίς συντήρηση. Χωρίς καμία ανά-

δειξη.

Η ιστορική παρακαταθήκη του αρχαίου δήμου

Γαργηττού (με τέσσερις βουλευτές στην αρ-

χαιότητα) δεν διεκδικήθηκε ποτέ, ούτε ως

όνομα, αλλά ούτε και ως προς την προστασία

και ανάδειξη της Ιστορίας του, σε έναν αρχαίο

δήμο απ’όπου καταγόταν ο αρχαίος φιλόσο-

φος Επίκουρος, είχε ταφεί το σώμα του Ευ-

ρυσθέα και όπου είχε γίνει η μάχη των

Παλλαντιδων. 

Ακόμη και τα σπουδαία εξωκλήσια στο Γέ-

ρακα, των βυζαντινών και μεταβυζαντινών

χρόνων, που υπήρχε δέσμευση ότι θα ανα-

δειχθούν, χωρίς να γίνει τίποτα από όλα αυτά.

Το ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του

Θεολόγου στο Σταυρό από τον 12αι. (ως

Αγ.Γεώργιος) περιμένει την ανάδειξή του και

τον καλλωπισμό του εξωτερικού του περιβάλ-

λοντος, χωρίς να έχει γίνει κάποια ενέργεια

ποτέ. Ο Ι. Ναός του  Αγ. Γεωργίου στο Κοιμη-

τήριο του Γέρακα, με σημαντικές τοιχογρα-

φίες,  χάνεται και αυτός ανάμεσα στην εικόνα

εγκατάλειψης που παρουσιάζει το Κοιμητήριο

της περιοχής, όπως και ο Αγ. Δημήτριος στην

Έβρου που ΄΄χάθηκε΄΄ γύρω από τις πολυκα-

τοικίες, όπου προστατεύθηκε μόνο από τους

γύρω κατοίκους και τους συλλόγους, χωρίς

κάποια ουσιαστική ενέργεια από το δήμο

(υπόθεση με τις ανασκαφές των πηγαδιών

στην γύρω περιοχή). Ακόμη και η εγκατάλειψη

του Ναού του Αγ. Αγαπίου-Αγ. Αικατερίνης

στη Γαργηττού, προκαλεί θλίψη, αλλά και η μη

βούληση για αξιοποίηση των κτιρίων και του

χώρου στο λόφο Κεραίας για τη δημιουργία

χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στα υπάρ-

χοντα κτίρια.

Τέλος, στην κεντρική πλατεία Γέρακα (πλα-

τεία Μακεδονίας) οργή προκαλεί η εδώ και

χρόνια εγκατάλειψη του παλαιού σιδηροδρο-

μικού σταθμού Γέρακα (στο χώρο του μπά-

σκετ), όπου περνούσε το τρένο για το Λαύριο.

Ο χώρος είναι εγκαταλελειμμένος, βρώμικος

και αισθητικά μακριά από αυτά που θα μπο-

ρούσε να μεταβληθεί, τιμώντας την ιστορία

της περιοχής και αναδεικνύοντάς την.

Ακόμη και η αδιαφορία του δήμου για τα δύο

βασικά μνημεία της Κάντζας, το διάσημο λιον-

τάρι στον Άγιο Νικόλαο, όπου δεν διακρίνεται

για κάποιον επισκέπτη και δεν έχει αναδειχ-

θεί όπως του αρμόζει, αλλά και για τη Βίλλα

Καμπά στη Λεονταρίου που πρόσφατα βγήκε

προς πώληση, οι πολίτες ζητούν την προστα-

σία τους. Η Βίλλα έπρεπε να περάσει στα

χέρια του δήμου ως κτίριο πολιτισμού, όπως

οι Αποθήκες, καθώς και το εργοστάσιο, ως

διατηρητέο, θα πρέπει να προστατευθεί από

την επέλαση των ιδιωτών, σεβόμενοι την ιστο-

ρία του και την ταύτιση του με την ίδια την

πόλη.

Οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής και του ίδιου

του Δημάρχου είναι βαριές για την αδιαφορία

που δείχνει ως προς την ανάδειξη των Μνη-

μείων και της Πολιτιστικής κληρονομιάς του

τόπου.

Προτείνεται η ανάδειξη όλων των μνημείων

ανά περιοχή και ανά χρονική περίοδο (αρχαία,

βυζαντινά, ύστερα), με συγκεκριμένο πλάνο

και στόχους αξιοποίησης.

Προτείνεται η τοποθέτηση σήμανσης σε όλα

τα μνημεία, καθώς και ειδικού φωτισμού προ-

κειμένου αυτά να γίνουν γνωστά σε όλους

τους κατοίκους και να αλλάξουν την εικόνα

της πόλης στους επισκέπτες, αναδεικνύοντας

έτσι την ιστορική διαδρομή του δήμου.

Προτείνεται η συμμετοχή των μαθητών των

σχολείων σε εκδηλώσεις ανάδειξης των μνη-

μείων.

Δημιουργία μουσείων-εκθεσιακών χώρων στο

Πολιτιστικό Κέντρο Γαργηττού, στο Οινοποι-

είο Πέτρου, στο λόφο Κεραίας για το Σταυρό

και στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Γέρακα. Διεκ-

δίκηση της Βίλλας Καμπά.

Πολιτική του δήμου με προτεραιότητα στον

Πολιτισμό και την Ιστορία της περιοχής μας,

όπου και μακροχρόνια έσοδα θα φέρει στο

δήμο, αλλά και θα δημιουργήσει μια άλλη ει-

κόνα για αυτόν.

*O Nεκτάριος Καλαντζής είναι Οικονομολόγος, Κοινωνιο-

λόγος, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλ-

λήνης

Εγκαταλειμένα τα Μνημεία 

σε Γαργηττό-Γέρακα-Παλλήνη-Κάντζα
Προτάσεις για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Δήμο Παλλήνης

Γράφει ο 

Νεκτάριος Καλαντζής*
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Χρηματοδοτεί ιδιωτική

εταιρεία o κ. Σγουρός

Διαβαζω στο τυπο οτι ο περιφερειαρχης κ. Σγουρος

προκειται να ενισχυσει το νεο γηπεδο της ΑΕΚ με

20 εκ ευρω. Η ΠΑΕ ΑΕΚ - καθολα συμπαθης και με

ιστορια ομαδα- ειναι μια  Α.Ε. 

Πώς ο κ. Σγουρος θα χρηματοδοτησει μια ιδιωτικη

εταιρία, τα χρηματα της Περιφερειας τα διαχειριζε-

ται κατα το δοκουν. Στο ΚΟΡΜΠΙ περιμενουμε πανω

απο 20 χρονια τη κατασκευη αντιπλημμυρικων

εργων και τη διευθετηση του ρεματος. Θυμιζω οτι

με την κατασκευη της λεωφ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ τα

νερα συσωρευονται και κατευθυνονται προς το ρεμα

ΚΟΡΜΠΙ. 

Κατ’ επαναληψη εχουν γινει τεραστιες ζημιες και η

πλατεια Εθν. Αντιστάσεως -πηγαδι- που με φανφα-

ρες και χορους εγκαινιασε ο Δημαρχος -εν οψει

εκλογων- μεχρι τα χριστούγεννα θα εχει εξαφανι-

σθει· κρατηστε αυτο το σημειωμα και θα θυμηθειτε. 

Δυστυχως αυτοι οι κυριοι με αυτη τη νοοτροπια μάς

εφεραν στη σημερινη κατασταση. Ξερω “φωνη βο-

ωντος εν ερημω”, θα ελθουν ομως καποια στιγμη και

εκλογες.....

ευχαριστω για τη φιλοξενια  

Αθαν. Ζαχαρακης 

κατοικος ΚΟΡΜΠΙ-ΒΑΡΗΣ

Κύριε Πρόεδρε αποδείξτε
αυτά που λέτε

Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β, Κυριάκο

Κικίλια, εγκαλεί ο μόνιμος παρατηρητής του Δημοτικού

Συμβουλίου και ενεργός πολίτης,  Λάκης Αργυρίου.

Παρακολουθήστε τον

Κε Πρόεδρε, μετά την αναβολή του συμβουλίου (προ-
γραμματισμένο για την Τετάρτη 24/10/2013 δημοσιευμένο
στο τοπικό τύπο) πήγα σαν τακτικός θαμώνας λόγω της
κατάστασης της υγείας μου με τη συνοδό μου, με ταξί
όπως πάντα και βρήκα το Δημαρχείο κλειστό! Όλες οι
άλλες δικαιολογίες που κυκλοφόρησα ν(γιατί έγινε θέμα)
τις θεωρώ άτοπες, όπως άλλωστε  είναι κατά γενική ομο-
λογία σχεδόν όλες οι συνεδριάσεις του ΔΣ.
Κε Πρόεδρε αναγνωρίζω τις προσωπικές σου προσπά-
θειες, αλλά η τελευταία σου δήλωση ότι δεν ανήκεις σε
κανένα πρέπει να γίνει και έργο!!!
Τελειώνοντας προτείνω να γίνει θέμα προ ημηρεσίας για
να πάρουν θέση όλοι οι σύμβουλοι, όσο για μένα (δεν
ανήκω σε κανέναν, αλλά και εκτιμώ και πιστεύω όλα τα
Παιδιά μου του ΔΣ).
Θα επανέλθω στην περίοδο των εκλογών εφ’ όλης της
ύλης!!!!!

Παρακαλώ να αναγνωσθεί στο ΔΣ
Με λύπη μου

Λάκης Αργυρίου 

Το έργο της αντιπλημμυρικής προστα-

σίας στην περιοχή «Δικηγορικά» της

Βούλας προχωράει με ικανοποιητικούς

ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί μέσα στα

πλαίσια του χρονοδιαγράμματος.

Το έργο είναι  προϋπολογισμού

870.000  ευρώ περίπου,  το οποίο

χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περι-

φέρειας Αττικής. Είναι ένα αναγκαίο

έργο για την αντιπλημμυρική προστα-

σία της Κάτω Βούλας (Ευρυάλης),

γιατί να θυμίσουμε ότι ήταν η συνοι-

κία που επλήγη περισσότερο από τις

πλημμύρες του 1993 με καταστροφές

σε ιδιωτικές περιουσίες, αλλά και στο

Ασκληπιείο Νοσοκομείο, όπως επίσης

και το εργαστήρι της επιχείρησής μας

ολοσχερώς.

Το έργο προβλέπει:

• την κατασκευή σωληνωτών αγωγών

ομβρίων στις οδούς Αιόλου, Κυδω-

νιών, Δημητρακοπούλου, Σοφοκλέ-

ους, Παλαιολόγου, Βουτυρά, Άρεως,

Κέας και Υγείας. 

• την κατασκευή φρεατίων υδροσυλ-

λογής στα ρείθρα των οδών, καθώς

και φρεάτια επίσκεψης κατά μήκος

των αγωγών, για τη σωστή λειτουργία

και συντήρηση του δικτύου.  

Με αφορμή την επίσκεψη του στο

χώρο εκτέλεσης του έργου, ο δημαρ-

χος Σ. Πανάς έκανε την παρακάτω δή-

λωση: «Είμαι ικανοποιημένος γιατί ένα
σημαντικό για την πόλη μας έργο,
προχωρά σύμφωνα με τον προγραμ-
ματισμό. Με την ενίσχυση του δικτύου
ομβρίων στη συγκεκριμένη περιοχή,
αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα που
απασχολεί χρόνια τη Δημοτική Ενό-
τητα Βούλας. Ενισχύονται σημαντικά
οι υποδομές και το δίκτυο αντιπλημ-
μυρικής προστασίας, ώστε να μπο-
ρούμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερα
τα προβλήματα  που δημιουργούν οι
βροχοπτώσεις στην καθημερινότητα
των κατοίκων, αλλά και οι συνέπειες
από  την έντονη αστικοποίηση της πε-
ριοχής». 

Αντιπλημμυρικά έργα στα Δικηγορικά Βούλας

Παραπέμπεται σε ΔΙΚΗ 

ο τέως Δήμαρχος ΛΑΥΡΙΟΥ

για παράβαση καθήκοντος
οι τ. πρόεδρος,  Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και 10 σύμβουλοι

Με κλητήριο θέσπισμα

της Εισαγγελίας του

Πλημμελιοδικείου Αθη-

νών καλούνται να δικα-

στούν για παράβαση

καθήκοντος, ο τέως Δή-

μαρχος Λαυρίου Δημ.

Λουκάς, δέκα δημοτικοί

σύμβουλοι και οι τ. πρό-

εδρος και αντιπρόεδρος

του Δημοτικού Συμβου-

λίου.

Η “παράβαση καθήκον-

τος”, κατά το κλητήριο

θέσπισμα (κ.θ.) συνίστα-

ται στην, κατά παράβαση

των προϋποθέσεων που

θέτουν οι οικείες νομικές

διατάξεις, απόφασή τους

(195/2008) εκμίσθωσης

δημοτικού ακινήτου,

εκτάσεως 79 περίπου

στρεμμάτων (78,805

τ.μ.), για 60 έτη στην

Ανώνυμη Εταιρεία “ΚΑ-

ΠΕΡΩΝΗ ΒΕG ΑΕ”.

Για την εκμίσθωση αυτή,

σύμφωνα με το κ.θ. «...
δεν ακολουθήθηκε η νό-
μιμη διαδικασία της δη-
μοπρασίας, [...] και για
χρονικό διάστημα μίσθω-

σης πέραν της 25ετίας»,
που προβλέπουν οι οι-

κείες νομικές διατάξεις.

Μη λαμβάνοντας υπ’

όψιν τους, επί πλέον, ότι

η έκταση ευρίσκεται

εντός «αρχαιολογικού
χώρου ιστορικού τοπίου
και τοπίου ιδιαίτερου φυ-
σικού κάλλους, με σκοπό
να προσπορίσουν σε
άλλον παράνομο περιου-
σιακό όφελος [...] αποκο-
μίζοντας οικονομικό
όφελος»,  όπως λέει το

κλητήριο θέσπισμα.

Σημειώνουμε ότι η γενε-

σιουργός απόφαση της

εν λόγω παραβάσεως

ήταν επικυρωτική προγε-

νέστερης απόφασης της

Δημοτικής Επιχείρησης

Ανάπτυξης Λαυρίου

(ΔΕΑΛ) της ίδιας περιό-

δου.

Δικάσιμος έχει οριστεί η

18η Δεκεμβρίου 2013,

οπότε και θα βεβαι-

ωθούμε, μετά την εκδί-

καση της υπόθεσης και

τη σχετική απόφαση του

δικαστηρίου, για το βά-

σιμο ή μη του κατηγορη-

τηρίου. Αναμένουμε,

γιατί και για τις εξουσίες

έρχεται κάποια στιγμή η

ώρα της κρίσης, που πρέ-

πει να καθιστά και τους

“άρχοντες” πιο προσεκτι-

κούς. 
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Η συστηματική εργασία και οι

συγχρονισμένες ενέργειες του

Δημάρχου Σπύρου Πανά και του

αρχαιολόγου – ιστορικού Βου-

λιαγμενιώτη Χρ. Διονυσόπουλου,

έπιασαν τόπο. Δημοσιεύθηκε σε

ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 350/4-10-2013)

η απόφαση του Υπ. Πολιτισμού

που ανακηρύσσει και οριοθετεί ως

προστατευόμενους αρχαιολογι-

κούς χώρους, μεγάλα τμήματα

της Βουλιαγμένης. Με τον τρόπο

αυτό συνδέεται άμεσα η προστα-

σία της  σημερινής φυσιογνωμίας

της Βουλιαγμένης, με την ανά-

δειξη των σημαντικών αρχαιοτή-

των του τόπου. 

Mε τη δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. ενι-

σχύεται το «θεσμικό οπλοστάσιο»

του Δήμου, ώστε στο μέλλον να

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα

επιχειρηματικά σχέδια που βρί-

σκονται σε εξέλιξη, όπως αυτά

που αφορούν την πώληση του

Αστέρα, τα οποία επιθυμούν να

αλλοιώσουν τη σημερινή φυσιο-

γνωμία της Βουλιαγμένης, προ-

σθέτοντας  περισσότερο τσιμέντο

και αναπτύσσοντας εμπορικές

χρήσεις στην περιοχή.

Οπως πολλές φορές έχει δηλώσει

ο δήμαρχος Σπ. Πανάς «η προ-
στασία του οικιστικού χαρακτήρα
και της απαράμιλλης φυσιογνω-
μίας της Βουλιαγμένης αποτε-
λούν άμεση προτεραιότητα της
Δημοτικής Αρχής». 

Οι προσπάθειες της Δημοτικής

Αρχής σε συνεργασία με τον Χρ.

Διονυσόπουλο για την ανακήρυξη

αρχαιολογικών χώρων τμημάτων

της Βουλιαγμένης, ξεκίνησαν πριν

από μήνες, όταν το Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου 3Β, όρισε τον

Χρ. Διονυσόπουλο ως εμπειρο-

γνώμονα και τον εξουσιοδότησε

να ενημερώσει προφορικά το

Κ.Α.Σ. για τις προθέσεις του

Δήμου. Παράλληλα, με την 174/

11-06-2013 απόφασή του, που

ελήφθη ομόφωνα, αποφάσισε να

ζητήσει από το Υπ. Πολιτισμού να

κηρυχθούν ως αρχαιολογικός

χώρος τμήματα της Δ.Ε. Βουλιαγ-

μένης.

Ετσι λοιπόν σήμερα με τη δημοσί-

ευση του ΦΕΚ 350 /4 Οκτωβρίου

2013, ανακηρύσσονται όπως ανα-

φέρει:  

«Κήρυξη και οριοθέτηση αρχαι-

ολογικού χώρου στην περιοχή της

Βουλιαγμένης, Δήμου Βούλας 

Βάρης Βουλιαγμένης, Περιφέ-

ρειας Αττικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ αποφασίζει την κή-
ρυξη  οριοθέτηση αρχαιολογικού
χώρου στην περιοχή της Βουλιαγ-
μένης, Δήμου Bούλας  Βάρης 
Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττι-
κής, για λόγους προστασίας των
σημαντικών μνημείων και των
άλλων αρχαίων καταλοίπων και

συγκεκριμένα:
1. Στην περιοχή του «Λαιμού», του
ναού του Απόλλωνος Ζωστήρα
του τέλους του 6ου αι. π.Χ. στην
παραλία του Αστέρα Βουλιαγμέ-
νης, του Βωμού της Αρτέμιδος
μπροστά από το σηκό του ναού,
καθώς και της δεξαμενής κρήνης
των αρχαϊκών χρόνων (η οποία

διατηρείται σε κατάχωση βόρεια
του ναού).
2. Της ιερατικής οικίας του τέ-
λους του 6ου αι. π.Χ., η οποία βρί-
σκεται στα βορειοανατολικά του
ναού.
3. Των δύο πύργων του 5ου αι.
π.Χ., στην παραλία της Ωκεανίδας

και στο λόφο του ορφανοτρο-
φείου αντίστοιχα, καθώς και τα
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στο
μικρό ακρωτήρι, δυτικά του τελευ-
ταίου πύργου.
4. Των οικιστικών καταλοίπων στη
χερσόνησο της Βουλιαγμένης,
που χρονολογείται από τους προ-
ϊστορικούς έως και τους ελληνι-
στικούς χρόνους. 
5. Των καταλοίπων του αρχαίου
κτηρίου και δρόμου στην παραλία
του μεγάλου Καβουρίου, που χρο-
νολογούνται στους κλασικούς
χρόνους.
6. Των κτηριακών και ταφικών κα-
ταλοίπων, τα οποία χρονολογούν-
ται στους προϊστορικούς και
στους ρωμαϊκούς χρόνους, εντός
του σύγχρονου οικισμού του Κα-
βουρίου.

Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς επισήμανε:

«Η ανακήρυξη τμημάτων της Βου-
λιαγμένης ως αρχαιολογικών
χώρων «θωρακίζει» τη Βουλιαγ-
μένη. Δημιουργεί ανυπέρβλητα
εμπόδια  σε όσους πιστεύουν ότι
μπορούν να προωθήσουν στην πε-
ριοχή μας οποιοδήποτε σχέδιο
ανάπτυξης, που θα έρχεται σε αν-
τίθεση με τον οικιστικό χαρακτήρα
της Βουλιαγμένης και θα απειλή-
σει τη μοναδική της ομορφιά.
Θέλω με την ευκαιρία της δημοσί-
ευσης του ΦΕΚ, να ευχαριστήσω
από καρδιάς τον αρχαιολόγο,
ιστορικό και φιλόλογο κ. Χ. Διο-
νυσόπουλο, η συμβολή του
οποίου ήταν καθοριστική για την
επιτυχή έκβαση της προσπάθειας
μας, αλλά και να στείλω ένα ξεκά-
θαρο μήνυμα προς κάθε κατεύ-
θυνση. Η σημερινή Διοίκηση του
Δήμου δεν θα επιτρέψει να προ-
στεθεί ούτε ένα τετραγωνικό
μέτρο επιπλέον τσιμέντου στη
Βουλιαγμένη και θα είναι απέ-
ναντι σε κάθε σχέδιο που θα επι-
χειρήσει να μετατρέψει τον τόπο
μας σε περιοχή άναρχης εμπορι-
κής ανάπτυξης».

Ανακηρύχθηκαν αρχαιολογικοί χώροι στη Βουλιαγμένη 
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η οριοθέτησή τους  

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου,

«Η μάχη του Μαραθώνα: Ιστορική και τοπο-
γραφική προσέγγιση» του ιστορικού – φιλο-

λόγου - αρχαιολόγου  και Βουλιαγμενιώτη

Χρήστου Διονυσόπουλου, των εκδόσεων

ΚΑΠΟΝ,  στις 23/10, στην Ακαδημία Αθηνών.

Το βιβλίο αυτό πε-

ριέχει όλες τις αρ-

χαίες πηγές και

όλες τις επιστημονι-

κές θεωρίες για τη

μάχη του Μαρα-

θώνα. Παρέχει

πλήρη βιβλιογραφία

(από το 17ο αιώνα

μέχρι σήμερα),

πλούσια εικονογρά-

φηση με σπάνιους

παλαιούς χάρτες και προτείνει ενδιαφέρουσες

και πρωτότυπες λύσεις για όλα τα προβλή-

ματα που αφορούν την κοσμοϊστορική μάχη

του 490 π.Χ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο δήμαρχος

των 3Β Σπύρος Πανάς καθώς και πολλοί κά-

τοικοι από το Δήμο 3Β.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος σημείωσε:
«Το έργο του καθηγητή Χρήστου Διονυσόπουλου

είναι αναγνωρισμένο τόσο στην ακαδημαϊκή κοι-

νότητα όσο και στην τοπική κοινωνία μας. Αυτό

που ίσως δεν γνωρίζουν πολύ είναι το πάθος του κ.

Διονυσόπουλου για τον τόπο μας. Οι γνώσεις του

και η στάση του έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στην θω-

ράκιση του χαρακτήρα της πόλης μας. 

Με τη δική του ξεχωριστή βοήθεια καταφέραμε να

διαφυλάξουμε την πολιτιστική και ιστορική κληρο-

νομιά της Βουλιαγμένης.  Η συμβολή του στη διεκ-

δίκηση και την οριστική ανακήρυξη περιοχών της

Βουλιαγμένης ως αρχαιολογικών χώρων, είναι ανε-

κτίμητη. Με βάση αυτή την εξέλιξη μπορούμε να

εγγυηθούμε την προστασία της ξεχωριστής αυτής

περιοχής από οποιοδήποτε σχέδιο «ανάπτυξης»

που θα απειλούσε το χαρακτήρα της.

Ευχαριστούμε πραγματικά τον άνθρωπο και συμ-

πολίτη μας Χρήστο Διονυσόπουλο ο οποίος ήταν

και είναι πάντα δίπλα μας, στηρίζοντας έμπρακτα

τις διεκδικήσεις μας». 

«Η μάχη του Μαραθώνα: Ιστορική και τοπογραφική προσέγγιση»
του ιστορικού, αρχαιολόγου και φιλολόγου Χρήστου Διονυσόπουλου

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς με τη σύζυγο του Κατερίνα
Ρόπα και το ζεύγος Καπόν στην εκδήλωση.
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Γιόγκα στη Βάρη Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 & 

Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και 

σώμα σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά για 

ενήλικες και νέους.

Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545

Τους δώδεκα Δήμους του

Συνδέσμου, τίμησε ο Σύνδε-

σμος Προστασίας Ανάπλα-

σης Πεντελικού (ΣΠΑΠ)

μαζί και με εκπροσώπουν

του Κοινοβουλίου, της Πυ-

ροσβεστικής και άλλων φο-

ρέων, την Τρίτη 29

Οκτωβρίου, στο Δημαρχείο

Αμαρουσίου.

Η βράβευση έγινε παρουσία

του υπουργού Δημόσιας

Τάξης και Προστασίας του

Πολίτη Νικολάου Δένδια,

ενώ τιμήθηκε και ο ίδιος,

πλήθους εθελοντών του

ΣΠΑΠ, εκπροσώπων της πο-

λιτείας, υπεύθυνων Πολιτι-

κής Προστασίας των Δήμων

μελών του Συνδέσμου,

αλλά και δεκάδων φορέων

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Αθανάσιος Ζούτσος βρα-

βεύθηκε δια του προέδορυ

του ΣΠΑΠ Γ. Πατούλη, ενώ

ο Αθ. Ζούτσος κατά τη βρά-

βευσή του εξήρε τη φιλία

και την καλή συνεργασία

που έχει αναπτυχθεί με τον

Πρόεδρο του ΣΠΑΠ, αλλά

και όλα τα μέλη του Συνδέ-

σμου, ενώ ήταν ο πρώτος

Δήμαρχος από τους βρα-

βευθέντες, που δεν παρέ-

λειψε να ευχαριστήσει

εγκάρδια τους εθελοντές,

για αλληλεγγύη και την αν-

θρωπιά που προτάσσουν με

το έργο τους.

Τιμήθηκαν ακόμη ο εντεταλ-

μένος Σύμβουλος Πολιτικής

Προστασίας Περιφέρειας

Αττικής Γιώργος Φουντάς, η

ηγεσία του Πυροσβεστικού

Σώματος, αλλά και οι υπεύ-

θυνοι Πολιτικής Προστα-

σίας των Δήμων.

Την εκδήλωση άνοιξε με

τον απολογισμό, τις δρά-

σεις και τις πρωτοβουλίες

του Συνδέσμου ο πρόεδρος

του ΣΠΑΠ. Αμέσως μετά

στο βήμα ανέβηκε ο υπουρ-

γός Δημόσιας Τάξης και

Προστασίας του Πολίτη, πα-

ρουσιάζοντας συγκριτικά

γραφήματα των τελευταίων

ετών, που έδειχναν ότι με

τη συνεργασία των φορέων

και την άμεση αντιμετώπιση

των πυρκαγιών κατά την εκ-

δήλωσή τους, το αποτελέ-

σματα είναι θετικά. 

Στην εκδήλωση παραδόθη-

καν συμβόλαια ομαδικής

ασφάλισης στους ενεργούς

εθελοντές του Συνδέσμου.

Απολογισμός και τιμητικές βραβεύσεις 

από τον ΣΠΑΠ

Σ.Σ. Οι απλοί εθελοντές θα πρέπει να τιμηθούν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση για μια ου-
σιαστική ευχαριστία στην πολύτιμη προσφορά τους.  

Στιγμιότυπο από τη βράβευση του δημάρχου Παλλήνης Θανάση Ζούτσου.

Ο Δήμος Σαρωνικού τίμησε

την 28η Οκτωβρίου

Με μια σειρά εκδηλώσεων τίμησε ο Δήμος Σαρωνικού την 28η

Οκτωβρίου 1940·  προβολή του ντοκιμαντέρ «Νεοναζί: το Ολο-

καύτωμα της μνήμης» του Στέλιου Κούλογλου, με την προσω-

πική παρουσία του δημιουργού και συζήτηση με τους θεατές για

τις κοινωνικές προεκτάσεις του νεοναζισμού στην Ελλάδα.

Το ντοκιμαντέρ,  ερευνά  τη μνήμη, τη λήθη και την ιστορική αλή-

θεια στη σύγχρονη Ελλάδα, μέσα από τα μάτια των μαθητών

ενός λυκείου στο Δίστομο.

Θεατρική παράσταση «Μαουτχάουζεν»  
Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου  η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Αναβύσσου

ανέβασε το έργο «Μαουτχάουζεν», που αναφέρεται σε όσα έλαβαν

χώρα στο ομώνυμο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Αυστρία.  

Απονομή επαίνων στους επιτυχόντες  

στα ΑΕΙ & ΤΕΙ
Με την καθιερωμένη πλέον τελετή απονομής επαίνων στους επι-

τυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις μαθητές της Δημοτικής

Κοινότητας Καλυβίων για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση, ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό

της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

Μαζί με τον έπαινο, οι μαθητές έλαβαν ως δώρο και την πρό-

σφατη έκδοση του Δήμου Σαρωνικού «Ημερολόγιο ελληνο-ιτα-

λικού πολέμου του Χρίστου Ν. Πέτρου Μεσογείτη». 

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου συνεχάρη τα παιδιά για την εισα-

γωγή τους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στις σπουδές τους.
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Γράφαμε στο φύλλο 804/19.10.13 για τη δη-

μοτική συνεδρίαση του Δήμου 3Β, όπου

στην προ ημερησίας συζήτηση αντηλλάγη-

σαν πυρά από την συμπολίτευση προς την

αντιπολίτευση και δη τους ανεξάρτητους.

Ο Δημ. Δαβάκης αναφερόμενος στο κατά-

στημα “Μαϊστράλι” ενημέρωσε το σώμα ότι

παρά το ότι υπήρχε έγγραφο για να σφρα-

γιστεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν προ-

χώρησε στη σφράγιση του καταστήματος.

Το επιβεβαίωσε και ο Παντ. Κασιδόκωστας,

ο οποίος βρίσκεται πλέον στα έδρανα των

ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων.

Ο Διον. Κοντονής δήλωσε ότι η εταιρεία

προσέφυγε στα δικαστήρια και πήρε ανα-

στολή. Και με μια ρελάνς κίνηση ρώτησε

τον Παντ. Κασιδόκωστα αν έχει πληρώσει

ποτέ δημοτικά τέλη μη εστεγασμένων

χώρων στο τένις κλαμπ που διαχειρίζεται

στη Βουλιαγμένη.

Ο Παντ. Κασιδόκωστας, προφανώς έτοιμος

για την επίθεση, είχε προσκομίσει βεβαι-

ώσεις με ημερομηνίες 11/10/13 του νυν

Δήμου 3Β, στις οποίες αναφέρεται ότι είναι

ενήμερος και δεν οφείλει τίποτα στο Δήμο.

Μάλιστα είχαμε δημοσιεύσει επιστολή του

Παντ. Κασιδόκωστα, που μας ενεχειρίασε

στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας (αρ. 804).

Ετσι η κόντρα ρελάνς συνεχίστηκε στη συ-

νεδρίαση της 24/10, όπου ο Διον. Κοντονής,

προ ημερησίας επανήλθε στο θέμα διαβά-

ζοντας επιστολή του αντιδημάρχου Οικο-

νομικών Νίκου Ζαχαράτου, με ημερομηνία

29.10.13. Ακριβώς την ημέρα της συνε-

δρίασης!

Πώς τρέχουν οι υπηρεσίες καμμιά φορά!!!

Τι γράφει λοιπόν το έγγραφο, που απευθύ-

νεται στον αντιδήμαρχο Διον. Κοντονή και

έχει μοναδικό θέμα τη «Μη δήλωση “μη
στεγασμένων χώρων” και “μη καταβολή
δημοτικών τελών” της εταιρείας “Μουσα-
βερές & Σια Ε.Ε.»; (θα πρέπει να σημει-

ώσουμε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση

είναι τα ΤΕΝΙΣ στη Βουλιαγμένη, όχι στο

Καβούρι). 

Ο αντιδήμαρχος στην απάντησή του ενημε-

ρώνει ότι «...με το υπ’ αριθμ. 20545/25.4.13

έγγραφό μου, δηλαδή 6 μήνες προς της

δικής σας καταγγελίας, ζήτησα από το

Τμήμα Εσόδων να ελέγξει αν χρεώνονται

ορθά τα δημοτικά τέλη και οι δημοτικοί

φόροι στις επιχειρήσεις που λειτουργούν

στα όρια του Δήμου μας, δίδοντάς τους μά-

λιστα συγκεκριμένες οδηγίες πώς να πραγ-

ματοποιήσουν τον έλεγχό τους.

Κατόπιν του ως άνω εγγράφου μου,  το

Τμήμα Εσόδων  ξεκίνησε να ελέγχει τις επι-

χειρήσεις που λειτουργούν στα όρια του

Δήμου μας ως προς το αν πληρώνουν στο

Δήμο τα αναλογούντα σε αυτές δημοτικά

τέλη. Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, όπως

προκύπτει: 

α) από το υπ’ αριθμ. 58097/25.10.13 έγ-

γραφο του  Τμ. Εσόδων

β) από το από 18/6/92 υπηρεσιακό σημεί-

ωμα της Τεχν. Υπηρεσίας του πρ. Δήμου

Βουλιαγμένης

γ) από την από 19/6/92 υπεύθυνη δήλωση

καταναλωτού ηλεκτρικού ρεύματος της

ΔΕΗ

δ) από την από 19/1/94 υπεύθυνη δήλωση

για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για

75τ.μ. κτίσμα, δεν έχει δηλωθεί η έκταση

των μη στεγασμένων χώρων που χρησι-

μοποιεί η εν θέματι εταιρεία και δεν κα-

ταβάλλονται τα αναλογούντα δημοτικά

τέλη».
Και καταλήγει το έγγραφο ότι περιμένει

στοιχεία από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας

Δόμησης για να προβεί σε παραπέρα

ενέργειες.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι ο αντιδή-

μαρχος Οικονομικών Νικ. Ζαχαράτος έκανε

πολύ καλή δουλειά όσον αφορά τα έσοδα,

αφού όπως σημειώνει στο έγγραφο έχει

ήδη εισπράξει από την ΕΤΑΔ Α.Ε. 800.000

ευρώ τα οποία όφειλε να έχει εισπράξει ο

Δήμος Βούλας από το 2007! 

Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ακόμη ότι

έχει ξεκινήσει ...ανθρωποκυνηγητό, αφού

αγνοεί και την ομόφωνη απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου να μην προχωρεί ο

Δήμος σε κατασχέσεις καταθέσεων για

χρέη προς το Δήμο, από δημότες που δη-

λώνουν αδυναμία πληρωμής.

Ο Παντ. Κασιδόκωστας δήλωσε απαντών-

τας ότι «δεν μου ζητήθηκαν ποτέ αυτά τα
χρήματα και κανένα Τένις Κλαμπ σε όλη την
επικράτεια πληρώνει αυτά τα χρήματα». Και

δήλωσε ότι «θα έχει συνέχεια το θέμα».

Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αν ο Παντ. Κα-

σιδόκωστας έπρεπε να έχει πληρώσει αυτά

τα χρήματα από το 1992, δηλαδή 20 χρόνια

τώρα, χωρίς ποτέ να του ζητηθούν. Θα πρέ-

πει να κληθεί ο Δήμος Βουλιαγμένης και οι

υπηρεσίες του να δώσουν εξηγήσεις.

Ολη αυτή την περίοδο βέβαια το Δήμο Βου-

λιαγμένης διοικούσε η τριανδρία Γρ. Κασι-

δόκωστας (δήμαρχος), Σπ. Πανάς, Διον.

Κοντονής (αντιδήμαρχοι). 

Κόντρα ρελάνς από Κοντονή προς Π. Κασιδόκωστα

Να δίδονται οι δημοτικές 

αίθουσες για εκδηλώσεις

Με το αίτημα κάποιας νέας δημοτικής κίνησης, που ζη-

τούσε αίθουσα προκειμένου να κάνει την πρώτη της συ-

νάντηση, ασχολήθηκε προ ημερησίας το Δ.Σ. 29/10.

Ο Γιαννης Σκουμπούρης εξήγησε ότι «με το σκεπτικό ότι
διαχειριζόμαστε κοινούς χώρους και σε τέτοιες περιπτώ-
σεις που ζητούνται χώροι τους δίνουμς χωρίς λεπτομέρειες
ακι αναζητήσεις. Η διάθεση αιθουσών είναι ένα θέμα που
είναι λυμένο, αφού έχουμε πάρει προηγούμενη απόφαση».
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος επιβεβαίωσε λέγοντας: «Θεωρώ
ότι ήρθε η ώρα να ξεφύγουμε από αγκυλώσεις. Να κά-
νουμε αποδεκτή τη λειτουργία των κομμάτων στην πε-
ριοχή που είναι οι βασικοί πυλώνε ςητς δημοκρατάις και
να πάρουμε μια απόφαση απόψε. Ολοιο οι χώροι είναι δη-
μόσιοι - δημοτικοί και θα πρέπει η κοινωνία να μπορεί να
τους χρησιμοποιεί».
Το θέμα συζητήθηκε αρκετά, αλλά δεν κατέληξαν σε ορι-

στική απόφαση· έμεινε σε εκρεμμότητα, δίνοντας λύση

μόνο για το συγκεκριμένο αίτημα.

Σ.Σ. Οι αίθουσες ανήκουν στους δημότες, αφού με δικά τους

χρήματα έχουν χτιστεί και μερικές μετά από έντονες διεκδι-

κήσεις. Είναι αδιανόητο να τους αρνούνται να συναθροίζον-

ται, ζητώντας τους καταστατικά και  φάκελο...

Αγχωμένος ο πρόεδρος

Γιάννης Νιτερόπουλος, του

ΟΑΠΠΑ, νομικό πρόσωπο

του Δήμου που έχει και την

ευθύνη των παιδικών σταθ-

μών, γιατί δεν έχουν πάρει

ακόμη προμήθειες για τα

γεύματα των παιδιών. 

Τόνισε ιδιαίτερα φορτισμέ-

νος ότι «Εγώ έχω χάσει τον
ύπνο μου για τα τροφεία.
Πέρυσι κάναμε εμείς τον
διαγωνισμό και δεν υπήρξε
κανένα πρόβλημα. Φέτος η
πολιτεία αποφάσισε οι δια-
γωνισμοί να μη γίνονται από
τα νομικά πρόσωπα. 
Ετρεξα τις διαδικασίες από
την πρώτη στιγμή (27/2/13).
Βγήκα ζητιάνος και ζήτησα
από εμπόρους να μου δώ-
σουν προμήθειες και τα κα-
τάφερα για ένα μήνα, αλλά

ο διαγωνισμός κρίθηκε άγο-
νος και πλέον για να φάνε
τα παδιά κύριοι θα πρέπει να
καταθέσετε ους μισθους
σας κύριε Δήμαρχε και
κύριε Αντιδήμαρχε».

Τελικά κάτι συμβαίνει με τις

υπηρεσίες, οι οποίες έρχον-

ται καθυστερημένες σε

κάθε διαγωνισμό που προ-

ωθείται.  

Πανάκριβα τα

τροφεία
Μητέρα που βρισκόταν στην

αίθουσα ζήτησε το λόγο και

με μεγάλη προσπάθεια ανα-

φέρθηκε στις οικονομικές

δυσκολίες που συναντούν

οι γονείς και καλούνται να

πληρώσουν δυσβάσταχτα

ποσά για τροφεία. Η συγκε-

κριμένη με δύο παιδιά στον

παιδικό σταθμό καλείται να

πληρώσει 280 ευρώ το μήνα

για τροφεία!!!

Η κοινωνική πολιτική φαίνε-

ται ότι στο Δήμο 3Β, είναι

απούσα.

Αυτό άλλωστε φαίνεται και

από το εισπρακτικό κυνήγι

για κλήσεις του 2007, που

«κατάφερε» όπως είπε ο

αντιδήμαρχος οικονομικών

να βρεί τρόπο να τις απαιτή-

σει. Σε μια εποχή που οι άν-

θρωποι ψάχνουν στα

σκουπίδια, εμείς ζητάμε και

τα ρέστα...

To 6o Nηπιαγωγείο δεν έχει

προχωρήσει στις επισκευές,

παρά τις υποσχέσεις προς

τους γονείς. Ακόμη φιλοξε-

νούνται...

Ερώτημα έθεσε ο Ντι. Κα-

ραγιώργος, θέτοντας το

ερώτημα: «γιατί δεν προχω-
ράμε στην απόφαση που πή-
ραμε και δεσμεύθηκε
προσωπικά ο δήμαρχος;».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής

Καταλληλότητας και δημο-

τικός σύμβουλος Δασκαλά-

κης εξήγησε ότι δεν μπορεί

να συγκαλέσει την Επι-

τροπή Καταλληλότητας

γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι

που μετέχουν στην επι-

τροπή “πότε δεν μπορεί  ο
ένας και πότε δεν μπορεί
άλλος”»

Τα συμπεράσματα δικά σας

Αννα Μπουζιάνη

Χωρίς τροφεία οι Παιδικοί Σταθμοί στα 3Β
Υπερβολικές οι τιμές που καλούνται να πληρώσουν οι γονείς
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Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ

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

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

Oι μαθητές της Α' Τάξης του

Β' Γυμνασίου Βούλας επέ-

λεξαν να  διαμαρτυρηθούν

με έναν ιδιαίτερο τρόπο για

την έλλειψη σχολικών κτι-

ρίων, φορώντας μπλουζάκια

με τη φράση: "Εμείς κά-
νουμε μάθημα σε κοντέινερ!

Τελικά εσείς ΔΕΝ ντρέπε-
στε!"  την 28η Οκτωβρίου

2013, κατά τη διάρκεια της

παρέλασης.

Μπροστά τα παιδιά και πίσω

οι επίσημοι της δημοτικής

ηγεσίας του τόπου!

Το γεγονός σχολιάστηκε

ποικιλοτρόπως. Από άλλους

αρνητικά (τέτοια ημέρα διά-

λεξαν να κάνουν τέτοια

πράγματα) και από άλλους

θετικά. Μπράβο στα παιδιά

που αντιστέκονται και αντι-

δρούν.

Το κτιριακό για τη στέγαση

του 3ου Γυμνασίου - Λυ-

κείου Βούλας, πάει κι έρχε-

ται πάρα πολλά χρόνια και

δεν είναι εύκολο πλέον -

στις σημερινές συνθήκες -

να βρεθούν τα κονδύλια για

να απαλλοτριωθεί ο χώρος

προκειμένου να χτιστεί.

Ισως με την τράπεζα γης,

που όπως είχε πει εδώ και

τρία χρόνια ο Παν. Καπετα-

νέας να μπορούσε να γίνει

κάτι.

Στις ημέρες που γίναμε ρα-

γιάδες, σκύψαμε το κεφάλι

και δεχόμαστε αδιαμαρτύ-

ρητα τη νέα κατοχή, είναι

τουλάχιστον παρήγορο να

βλέπεις ιδιαίτερα τα νέα

παιδιά να αντιδρούν.

Είναι μία ελπίδα και πρέπει

να την ενισχύουμε.

Αλλωστε στη Βούλα,

έχουμε δει κι άλλες αντι-

δράσεις σε επίσημες ημέ-

ρες, όπως όταν όλοι οι

Σύλλογοι σε ένδειξη δια-

μαρτυρίας δεν κατέθεσαν

τα στεφάνια τους, δηλώ-

νοντάς το μπροστά στο

Ηρώον,  γιατί ο τότε δήμαρ-

χος Ι. Κιούκης δεν επέ-

τρεψε στην Εθνική

Αντίσταση να καταθέσει

στεφάνι.

Ελπιδοφόρες αντιδράσεις
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Η αναστάτωση που προκλήθηκε με τις λάθος ημερομηνίες

καταβολής εισφορών σε χρήμα από τις εντάξεις στο σχέ-

διο πόλης στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου,

ήταν φυσικό να προκαλέσει αντιδράσεις από όλες τις δη-

μοτικές πτέρυγες.

Ετσι, το θέμα κρίθηκε αναγκαίο να συζητηθεί σε δημοτική

συνεδρίαση, κάτι άλλωστε που ζήτησαν γραπτώς και οι πα-

ρατάξεις της μειοψηφίας (Μπέης και Αδάμος).

Την περασμένη Τετάρτη 30/10,  συζητήθηκε στο δημοτικό

συμβούλιο, η εισφορά σε χρήμα, των ιδιοκτητών ακινήτων

στην 4η – 5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

Ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, στην εισήγησή του είπε

μεταξύ άλλων:

Η Δημοτική Αρχή Μαρκο-

πούλου, κατανοεί από-

λυτα τα προβλήματα που

έχουν δημιουργηθεί στους

ιδιοκτήτες ακινήτων στην

4η – 5η Π.Ε. Πόρτο

Ράφτη, μετά την απο-

στολή των σχετικών ση-

μειωμάτων σε αυτούς, για

την εισφορά τους σε

χρήμα και έχει ταυτό-

χρονα, σαφή επίγνωση

της αρνητικής οικονομικής

συγκυρίας.

Γι’ αυτό το λόγο, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης,

30 Οκτωβρίου 2013, εισηγήθηκε ένα σύνολο προτάσεων,

που πιστεύουμε ότι μπορούν και δίνουν ρεαλιστική και ορι-

στική διέξοδο, σε όλους τους πολίτες, που δικαιολογημένα

δυσκολεύονται οικονομικά, να καταβάλουν τις δόσεις, της

συγκεκριμένης εισφοράς σε χρήμα. 

Κι’ αυτό σε αντίθεση με εκείνες τις παρατάξεις, που δημα-

γωγούν, με μοναδικό σκοπό να ψηφοθηρήσουν και προτεί-

νουν στην Δημοτική Αρχή να ανακαλέσει επ’ αόριστον (ου-

σιαστικά για πάντα) την απόφαση για εισφορά σε χρήμα,

των ιδιοκτητών ακινήτων στην 4η – 5η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη

και να αναστείλει στην ουσία κάθε κοινωφελές έργο υπο-

δομής επ’ αόριστον.

Κι αυτό, όταν μόλις προ ολίγων μηνών,  καλούσαν την Δη-

μοτική Αρχή να βεβαιώσει όλα τα χρέη των δημοτών, ανά-

μεσά τους και την συγκεκριμένη εισφορά. 

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε και πρότεινε

άμεσα, να ισχύσουν τα εξής:

➢ Για όσους καλούνται να καταβάλουν μεγάλα ποσά:

Αφορά όσους κλήθηκαν να πληρώσουν εξαμηνιαία δόση,

από 4.500€ και πάνω: Γι’ αυτούς προτείνεται, η μετατροπή

της εισφοράς από Χρήμα σε Γη: Π.χ. Εάν κάποιος οφείλει

6.000 € Χ 12 εξαμηνιαίες δόσεις: 72.000€, τότε θα μπορεί

να δώσει γη 250 τ.μ. Χ 300 € ανά τ.μ =75.000 €, ώστε να

εξοφλήσει πλήρως και χωρίς χρήματα την υποχρέωσή του

και να του οφείλει ο Δήμος το υπόλοιπο ποσό!

➢ Για όσους καλούνται να καταβάλουν κάτω από 4.500

ευρώ εξαμηνιαίως: Και εδώ μπορεί κάποιος να προσφέρει

αντίστοιχη Γη, με αίτησή του για Τροποποίηση του Σχεδίου

Πόλης, η οποία θα συνεπάγεται την ταυτόχρονη Αναστολή

Καταβολής των χρηματικών δόσεων, μέχρι να αποφανθούν,

η αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμ-

βούλιο.

➢ Επιπλέον για όλους ανεξαιρέτως θα προωθηθεί με κάθε

πρόσφορο πολιτικό και νομικό μέσο νομοθετική ρύθμιση για

Διπλασιασμό των Δόσεων: Να υπάρξουν 24 εξαμηνιαίες

δόσεις, από 12 εξαμηνιαίες δόσεις, που ισχύουν σήμερα.

➢ Τέλος, σε κάθε περίπτωση θα προωθηθεί παράλληλα νο-

μοθετική ρύθμιση για την ένταξη στην υφιστάμενη ρύθ-

μιση για εξόφληση οφειλών προς το Δήμο για ανέργους,

πολύτεκνους, ΑμεΑ, καθώς και άτομα με οικογενειακό ει-

σόδημα κάτω των 12.000 € σε 100 μηνιαίες δόσεις. 

Με αυτήν την πρόνοια, εάν π.χ. κάποιος οφείλει 100€ σε

δώδεκα (12) εξαμηνιαίες δόσεις, δηλαδή 1.200 €, αυτό να

επιμεριστεί σε εκατό (100) μηνιαίες δόσεις = 12 € το μήνα.

Με την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων, είναι δυνατόν να

ελαφρυνθούν σημαντικότατα όλες οι ομάδες των συμπολι-

τών μας και να προχωρήσει σχετικά ομαλά, η διαδικασία

ένταξης της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη στο Σχέδιο Πόλης

με όσα οφέλη αυτή συνεπάγεται για τη δημιουργία αξιο-

πρεπών υποδομών και όρων διαβίωσης των δημοτών μας.

H ΑΠΟΦΑΣΗ

Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Δη-

μάρχου, κατέληξε στην εξής απόφαση:

― Να συγκροτηθεί Επιτροπή, από εκπροσώπους όλων των

παρατάξεων, καθώς επίσης και από Μηχανικούς (Τεχνική

Υπηρεσία, Πολεοδομία και ελεύθερους επαγγελματίες) και

Δικηγόρους, η οποία συνεδριάζοντας επανειλημμένα και

εντατικά, εντός τριάντα (30) ημερών, θα εξετάσει το εφικτό

και πλήρως υλοποιήσιμο των προτάσεων ελάφρυνσης των

Δημοτών που κατατέθηκαν, συντάσσοντας σχετικό Πόρι-

σμα!

― Εάν απ’ τη λεπτομερειακή εξέταση όλων των παραμέ-

τρων, προκύψουν σοβαρά νομικά ή τεχνικά κωλύματα, στην

υλοποίηση της πρότασης της Δημοτικής Αρχής, υπάρχει

δέσμευση εκ μέρους της, να επανεξετάσει το θέμα της Ει-

σφοράς σε Χρήμα, από την αρχή, με στόχο να μην ταλαι-

πωρηθεί οικονομικά, κανένας Δημότης.

― Τέλος οι Δημότες ενημερώνονται, ότι προκειμένου να

μη δημιουργηθούν εκκρεμότητες κατά την εξέταση του θέ-

ματος, μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής δόθηκε κα-

ταρχάς παράταση μέχρι την 30η  Νοεμβρίου (αντί της

αρχικής 31ης Οκτωβρίου) για την καταβολή των οφειλών

από τους Δημότες.

Προτάσεις για ανακούφιση των εισφορών στο Πόρτο Ράφτη

από τη Δημοτική Αρχή Mαρκοπούλου

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ «Η ΑΝΟΙΞΗ»

Τηλ. & Fax: 210 8970533 / 6977341792 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς Δήμαρχο κ. Δημήτριο Κιούση και

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Πολίτη

To Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τις ευχαριστίες του

στο Δήμαρχο Κορωπίου κ. Δημήτριο Κιούση και το Δημο-

τικό Συμβούλιο για την υλοποίηση προτάσεών μας που εί-

χαμε καταθέσει για τη βελτίωση ζωής των κατοίκων του

οικισμού μας. 

Οι προτάσεις αυτές ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε

ένα περιβάλλον οικονομικά εξαιρετικά δύσκολο λόγω της

οικονομικής κατάστασης της χώρας και όλων των ΟΤΑ.

Τα πιο σημαντικά έργα είναι η ασφαλτόστρωση δρόμων,

πρόγραμμα του υλοποιείται αυτή την περίοδο και η βελ-

τίωση της ύδρευσης, αντικατάσταση του κεντρικού αγω-

γού της οδού Ηρακλέους.

Παρακαλούμε και αναμένουμε τη συνέχιση των ενεργειών

του Δ.Σ. για την υλοποίηση κατασκευής των σχολικών μο-

νάδων και την πολεοδόμηση της Α΄ και  Β΄ γειτονιάς,

έργα καθοριστικά για την ανάπτυξη της περιοχής.  

Κίτσι, 29 Οκτωβρίου 2013

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Αν. Γραμματέας 

Γιάννης Μανιάτης Βασίλειος Λαγκαδίτης

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,

σε συνεργασία με τα Γρα-

φεία του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου στην Κύπρο, την

Ιταλία, την Ισπανία, την Πορ-

τογαλία και την Ιρλανδία,

διοργανώνει διεθνές συνέ-

δριο με θέμα "Ο Νότος για

την Ανάπτυξη" (South for

Growth) στο Μέγαρο Μουσι-

κής Αθηνών τη Δευτέρα, 4

Νοεμβρίου 2013 και ώρα

09:00 - 16:00 στην αίθουσα

Δημήτρης Μητρόπουλος.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι

ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου Martin

Schulz και θα συμμετάσχουν

ευρωβουλευτές και διακεκρι-

μένοι δημοσιογράφοι.

Σε τρείς διαδοχικές συνε-

δρίες, Μέλη του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και δημο-

σιογράφοι από τις έξι συμ-

μετέχουσες χώρες, θα

συζητήσουν και θα κάνουν

προτάσεις για το: 

• Πώς θα υπερβούμε την

κρίση και θα εκκινήσουμε

την ανάπτυξη

• Πώς οι πολιτικές της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης μπο-

ρούν να τροφοδοτήσουν

την ανάπτυξη

• Πώς θα δημιουργηθούν

περισσότερες και καλύτε-

ρες θέσεις εργασίας

Μπορείτε να συμμετάσχετε

στην συζήτηση μέσω twitter

χρησιμοποιώντας το hash-

tag:

#south4growth

Η εκδήλωση θα είναι ανοι-

χτή στα ΜΜΕ και στο

κοινό.

"Ο ΝΟΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

(SOUTH FOR GROWTH)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   
Λεωφ. Συγγρού 15- 17Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534, 213 2063551
FAX: 213 2063 533        
Αθήνα,  1/11/2013
Aρ. Πρωτ.: 213249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του
Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/11) ανακοι-
νώνεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Αττικής περιήλθε το υπ’ αρ.
πρωτ. Φ2634/4667/ΠΕΡΙΒ-9/2013
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής που αφορά Διαβί-
βαση φακέλου για την
τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.
Φ2634/2733/ΠΕΡΙΒ-9/08-07-2011
Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, έγκρισης περι-

βαλλοντικών όρων για τη δραστη-
ριότητα διαλογής, προσωρινής
αποθήκευσης και επεξεργασίας
αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδα-
φίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ), δια-
λογής και προσωρινής
αποθήκευσης μη επικίνδυνων στε-
ρεών αποβλήτων και μεταχειρισμέ-
νων ελαστικών οχημάτων και
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλε-
κτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και
διαλογής, προσωρινής αποθήκευ-
σης και επεξεργασίας μη επικίνδυ-
νων στερεών αποβλήτων, της
εταιρείας «ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜ-
ΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.», στη θέση «Κου-
τάλα- Βαρκαρέζα» του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
Ο φάκελος της τροποποίησης βρί-
σκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφε-
ρόμενου στο Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέ-
ρειας Αττικής (Συγγρού 15-17,
Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει
και να ενημερωθεί γι’ αυτόν. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Στο νησί της Υδρούσας στο

Δήμο Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης, επιχειρείται, για

άλλη μια φορά, να γίνουν εμ-

πορευματικές επενδύσεις. Συγ-

κεκριμένα, και σύμφωνα με

δημοσιεύματα της τοπικής

εφημερίδας ‘’ΕΒΔΟΜΗ’’ της

Ανατολικής Αττικής (φύλλα

801 – 28/9/2013, 802 –

5/10/2013, 803 – 12/10/2013

και 804 – 19/10/2013), ετοιμά-

ζεται από την οικογένεια, στην

κυριότητα της οποίας ανήκει το

νησί έκτασης περίπου 57

στρεμμάτων, επένδυση με

τίτλο «Πρότυπο Πάρκο Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πο-

λιτισμού και Ερμηνείας

Περιβάλλοντος. Ανάδειξη φυ-

σικού τοπίου – Διαχείριση επι-

σκεψιμότητας».

Σύμφωνα με την μελέτη του

έργου, η εν λόγω επένδυση

έχει σαν σκοπό να μετατρέψει

την νησίδα σε κέντρο αναψυ-

χής και περιβαλλοντικής ευαι-

σθητοποίησης για τους

επισκέπτες του. Συγκεκριμένα

το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ

των άλλων, ότι θα κατασκευα-

στούν δύο λιμάνια, ένα στον

όρμο Αντύπα (δηλαδή έναντι

της εκκλησίας Παναγίτσα στην

Κάτω Βούλα) και ένα στην

Υδρούσα προκειμένου να γίνε-

ται η μεταφορά επισκεπτών

από και προς το νησί, οι οποίοι

θα καλούνται να πληρώσουν ει-

σιτήριο €6 ως αντίτιμο για τη

μεταφορά τους αλλά και για τη

χρήση των υπηρεσιών και εγ-

καταστάσεων που το νησί θα

προσφέρει. Επίσης, σύμφωνα

με το σχέδιο, θα απαγορεύεται

η προσέγγιση σκαφών σε από-

σταση μικρότερη των 200 μέ-

τρων περιμετρικά των ακτών

του νησιού, για την προστασία

των λουομένων, επειδή θα δη-

μιουργηθεί οργανωμένη πλαζ

με ξύλινες ομπρέλες και ξα-

πλώστρες, αλλά και πλωτό κυ-

λικείο. 

Ωστόσο, στο σχέδιο της επέν-

δυσης δεν αναφέρονται οι επι-

πτώσεις που θα έχει μια

τέτοιου τύπου επένδυση, τόσο

στο ίδιο το νησί, όσο και στους

κατοίκους της περιοχής της

Βούλας και των όμορων

Δήμων. 

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο της

επένδυσης δεν λαμβάνεται

υπόψη η απόφαση του ΟΡΣΑ

(Απόφαση 20ης Τακτικής Συνε-

δρίασης 1/10/2008), η οποία

έρχεται σε ευθεία αντίθεση με

την εν λόγω επένδυση και ορί-

ζει ρητά ότι «Η έγκριση της

θέσης πρόσβασης στη νήσο με

δίαυλο πλάτους 10 μ. θα γίνει

από τις αρμόδιες για τα έργα

επί του αιγιαλού υπηρεσίες και

θα είναι κατάλληλη για την

υποδοχή σκαφών (πλην ταχύ-

πλοων), ώστε να μην παρεμπο-

δίζεται η ελεύθερη πρόσβαση

του κοινού στον αιγιαλό». Επί-

σης, στο σχέδιο της επένδυ-

σης δεν αναφέρεται πουθενά ο

τρόπος διαχείρισης των λυμά-

των που θα παράγουν τόσο τα

σκάφη που θα πηγαινοέρχονται

όσο και το πλωτό κυλικείο, ενώ

πρέπει να τονιστεί ότι στον

κόλπο έναντι της εκκλησίας

Παναγίτσα στην Κάτω Βούλα

που θα γίνει το λιμάνι κολυμ-

πούν χιλιάδες κάτοικοι κάθε

χρόνο.

Επισημαίνεται ότι, στο νησί

πέρα από τα ιστορικής σημα-

σίας γερμανικά πολυβολεία,

υπάρχει και πλούσια ορνιθοπα-

νίδα, με μεγάλο πληθυσμό από

αγριοκούνελα και διάφορες

ποικιλίες πουλιών. Ενδεικτικό

είναι το γεγονός ότι, το Ελλη-

νικό Κέντρο Δακτυλίωσης

Πουλιών σε έγγραφό του επι-

σημαίνει ότι οι νησίδες του Σα-

ρωνικού (όπως και η Υδρούσα)

χρησιμοποιούνται από αρκετά

είδη πουλιών, κυρίως θαλασ-

σοπούλια, ως χώροι φωλιά-

σματος, ανάπαυσης κατά την

αποδήμηση και ανεύρεσης

τροφής. Μάλιστα στο εν λόγω

έγγραφο αναφέρεται ότι, η

Υδρούσα συγκεντρώνει αρ-

κετά είδη, κυρίως στρουθιό-

μορφων - μυγοχάφτες,

μαυρολαίμηδες κ.ά. και ότι

πολλά από αυτά τα είδη είναι

σπάνια και προστατευόμενα

γεγονός που απαιτεί την

ανάγκη να προηγηθεί πλήρης

μελέτη της βιοποικιλότητας

της νησίδας.

Είναι σαφές λοιπόν ότι, με την

εν λόγω επένδυση θα υπάρξει

οικονομικός αποκλεισμός και

απαγόρευση της ελεύθερης

πρόσβασης των κατοίκων της

περιοχής, μιας και για την πρό-

σβαση σε αυτή θα χρησιμοποι-

ούνται ιδιωτικά πλοιάρια αντί

εισιτηρίου, το οποίο θα εκμε-

ταλλεύεται ο επενδυτής. Επί-

σης, είναι ξεκάθαρο ότι, η εν

λόγω επένδυση εγκυμονεί κιν-

δύνους για το περιβάλλον και

την περιοχή, εξαιτίας της συ-

νεχούς διέλευσης των πλοι-

αρίων, καθώς και εξαιτίας της

αυξημένης και οργανωμένης -

με υποδομές - παρουσίας των

επισκεπτών.

Δεδομένου λοιπόν ότι με την

εν λόγω επένδυση απειλείται ο

φυσικός πλούτος της

Υδρούσα,ς αλλά και όλη η πα-

ράκτια ζώνη της Βούλας,

καθώς και δεδομένου ότι κά-

τοικοι και φορείς της περιοχής

αλλά και η Δημοτική Αρχή του

Δήμου Βάρης - Βούλας – Βου-

λιαγμένης έχουν εκφράσει την

πλήρη αντίθεσή τους στην

οποιαδήποτε προσπάθεια ανά-

πτυξης επιχειρηματικών δρα-

στηριοτήτων στην Υδρούσα,

Eρωτώνται οι συναρμόδιοι

Υπουργοί:
1. Τι προτίθενται να πράξουν για

να διασφαλιστούν τα προβλεπό-

μενα στις διατάξεις της

Δ10Β1053970/1672 ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β΄/801/ 05.04.2013) ΚΥΑ

και της Απόφασης 1/10/2008 του

ΟΡΣΑ για το νησί Υδρούσα και

για την παράκτια ζώνη Αττικής;

2. Ποια μέτρα σκοπεύουν να

λάβουν για την προστασία των

κατοίκων της περιοχής από τα

ιδιωτικά συμφέροντα, προκει-

μένου να διασφαλισθεί η ελεύ-

θερη πρόσβασή τους στις

παραλίες τόσο του νησιού όσο

και στον κόλπο έναντι της εκ-

κλησίας Παναγίτσα στην Κάτω

Βούλα;

3. Τι προτίθενται να πράξουν

ώστε να ανακηρυχθεί το νησί

της Υδρούσας σε προστατευό-

μενο φυσικό και ιστορικό

πάρκο αφενός λόγω της ύπαρ-

ξης ορνιθοπανίδας (σύμφωνα

με έγγραφο Ελληνικού Κέν-

τρου Δακτυλίωσης Πουλιών)

και της ύπαρξης γερμανικών

πολυβολείων που είναι ιστο-

ρικά μνημεία;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Πάντζας

Ηρώ Διώτη

Ερώτηση των βουλευτών Γιώργου Πάντζα & Ηρώς Διώτη

για  την επένδυση που σχεδιάζεται στη νήσο Υδρούσα 

στο Δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης

Επίκαιρη ερώτηση για τη

φορολόγηση ακινήτων 

από το ΚΚΕ

Τα φορολογικά έσοδα από τα ακίνητα
αυξήθηκαν έξι φορές, από το 2009

Επίκαιρη Ερώτηση για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, κατέ-

θεσε προς τη Βουλή και τον Πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά,

το ΚΚΕ, εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του

στον ενιαίο φόρο ακινήτων που ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Στην ερώτησή του γράφει μεταξύ άλλων:

«Το ΚΚΕ εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στο Σχέ-

διο Νόμου για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων με το οποίο η συγ-

κυβέρνηση Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση

ενάντια στην λαϊκή οικογένεια και ζητάει την άμεση απόσυρσή

του. Το σχέδιο νόμου αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης φο-

ροεπιδρομής ενάντια στον λαό, μονιμοποιεί το χαράτσι, κα-

ταργεί το αφορολόγητο όριο, φορολογεί οποιοδήποτε οίκημα,

οικόπεδο, το κάθε αγροτεμάχιο, επιδιώκει να συγκεντρώσει τη

γη αλλά και τα ακίνητα σ’ όλο και λιγότερα χέρια».

[...]

Η συσσωρευτική επίδραση είναι δυσβάστακτη για τη λαϊκή οι-

κογένεια, το λαϊκό εισόδημα. Ο νέος φόρος έρχεται τη στιγμή

που ο λαός στενάζει από το σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων

και τα πρόσθετα φορολογικά βάρη που αφορούν τον φόρο ει-

σοδήματος, το τέλος αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος,

τον ΦΑΠ για το 2011, το 2012 και το 2013, αλλά και το χαρά-

τσι των ηλεκτροδοτούμενων οικημάτων.

[...]

με τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων η κυβέρνηση επιδιώκει να ει-

σπράξει για το 2014, αλλά και για τα επόμενα χρόνια περίπου

3,5 δις ευρώ, όταν τα φορολογικά έσοδα από τα ακίνητα αυ-

ξήθηκαν τουλάχιστον έξι φορές, από το 2009. Μια αύξηση που

επιβάρυνε ουσιαστικά την λαϊκή περιουσία, γιατί την ίδια πε-

ρίοδο μειώνονται τα έσοδα από τις Offshore και άλλες εται-
ρείες, στις οποίες εκτός των άλλων ανήκουν ακίνητα των

οποίων η αξία ανέρχεται σε πολλές δεκάδες δις ευρώ. Με το

συγκεκριμένο σχέδιο νόμου η κυβέρνηση μεταφέρει νέα φο-

ρολογικά βάρη στις πλάτες των εργατικών-λαϊκών οικογε-

νειών και την ίδια ώρα σχεδιάζει νέα μείωση της φορολογίας

του μεγάλου κεφαλαίου και του συσσωρευμένου πλούτου».

Παραβιάζονται οι οδηγίες της

Ε.Ε. για την ψηφιακή τηλεόραση
Ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή

Θέμα παραβίασης των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στον επικείμενο διαγωνισμό για την ψηφιακή τηλεόραση, με

τον οποίο, ταυτόχρονα, νομιμοποιούνται χωρίς κανένα δια-

γωνισμό, οι ήδη υπάρχοντες τηλεοπτικοί σταθμοί, θέτει με

ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβου-

λευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής.

Στην ερώτησή του επισημαίνει ότι παραβιάζονται οι οδηγίες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον επικείμενο δια-

γωνισμό για την ανάδειξη παρόχου δικτύου ψηφιακής τη-

λεόρασης, και ζητά σε κάθε περίπτωση να υπάρξει νόμιμη

αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, πριν την προκή-

ρυξη του διαγωνισμού.

Το ρεπορτάζ της ΕΒΔΟΜΗΣ για την Υδρούσα και την

εμπορευματοποίηση που επιχειρείται στο νησί, ανέ-

δειξαν  με ερώτησή τους στη Βουλή οι βουλευτές του

ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Πάντζας και Ηρώ Διώτη, παρουσιά-

ζοντας σημαντικά στοιχεία.
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Οργιο εκβιασμών από τις Εισπρακτικές εταιρείες 
Αλλα λέει ο νόμος, ωμή η πραγματικότητα

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

Στην επιβολή προστίμων για καταχρηστικές

πρακτικές έχει προχωρήσει η Γενική Γραμ-

ματεία Καταναλωτή σε βάρος έξι εισπρα-

κτικών εταιρειών, σύμφωνα με έγγραφο

του υφυπουργού Ανάπτυξης Θανάση

Σκορδά, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ανα-

φορά του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελ-

λήνων Νότη Μαριά, σχετική με τις

παραβάσεις από τις τράπεζες και τον

τρόπο που λειτουργούν οι εταιρείες ενημέ-

ρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαι-

τήσεις.

Πρόκειται για αναφορά της Ένωσης Προ-

στασίας Καταναλωτών Κρήτης, σύμφωνα

με την οποία οι εισπρακτικές εταιρείες,

αφού καταγράφουν τις συνομιλίες με τους

οφειλέτες, στη συνέχεια συντάσσουν

«πρακτικά», τα οποία εμφανίζουν ως από-

δειξη νέας συμφωνίας για την αποπλη-

ρωμή ληξιπρόθεσμης οφειλής. Παρατίθεται

μάλιστα στην αναφορά και παράδειγμα

«πρακτικού συμφωνίας», που επικαλούνται

εισπρακτικές εταιρείες μετά από τηλεφωνι-

κές επικοινωνίες με οφειλέτες.

Όπως, τονίζει ο Υφ. Ανάπτυξης Θ. Σκορδάς,

με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο «οι εται-
ρείες ενημέρωσης καταγράφουν υποχρεω-
τικά το περιεχόμενο κάθε τηλεφωνικής
επικοινωνίας με τον οφειλέτη. Το περιεχό-
μενο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε
βάρος του οφειλέτη, δικαστικώς ή εξωδί-
κως και διατηρείται από τις εταιρείες υπο-
χρεωτικώς για ένα έτος. Κατά την έναρξη
της επικοινωνίας ενημερώνεται ο οφειλέ-
της για την καταγραφή της συνομιλίας, τη
διάρκεια τήρησής της και για το ότι η κατα-
γραφή γίνεται για τη διασφάλιση των δικών
του δικαιωμάτων».
Αναφέρει επίσης ότι οι εταιρείες ενημέρω-

σης οφείλουν να χορηγούν τα στοιχεία

αυτά, εφόσον ζητηθούν, στον οφειλέτη ή

και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και

αποκαλύπτει ότι στο πλαίσιο αυτό έχει κα-

τατεθεί σημαντικός αριθμός καταγγελιών

και διαμαρτυριών που ερευνώνται για τη

βασιμότητά τους.

Ανάμεσα στα όσα επισημαίνει ο υφυπουρ-

γός Ανάπτυξης είναι ότι με βάση τον νόμο,

«ο δανειστής (τράπεζα κλπ) δεν επιτρέπε-
ται να αναθέτει εντολή για ενημέρωση
οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές
που, μεταξύ άλλων, έχουν υποβληθεί σε
ρύθμιση ή διακανονισμό που τηρείται ή έχει
παρέλθει ο χρόνος της παραγραφής, ή
απορρέουν από καταχρηστικούς γενικούς
όρους συναλλαγών που έχουν κριθεί κατα-
χρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές απο-
φάσεις».

Το υπουργείο, συνιστά αθέμιτη και παρα-

πλανητική πρακτική των Εταιρειών Ενημέ-

ρωσης Οφειλετών:

― Η κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη,

εμφάνιση των υπαλλήλων τους υπό ιδιότη-

τες που δεν διαθέτουν, όπως υπαλλήλων

των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών

επιμελητών.

― Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής

πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλ-

ματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της

ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.

― Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς

ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναν-

τίον του οφειλέτη ή των οικείων του.

Επισημαίνεται ακόμη ότι πριν από κάθε

ενέργεια ενημέρωσης, απαιτείται η, από

τον δανειστή προς τον οφειλέτη, επιβεβαί-

ωση των οφειλών του με κάθε διαθέσιμο

τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη,

καθώς και η ενημέρωσή του για τη διαβί-

βαση των δεδομένων του στην εταιρεία.

Η επικοινωνία της Εταιρείας Ενημέρωσης

με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, εντός

ευλόγου χρόνου και η συχνότητα οχλή-

σεων όχι πέραν της μιας ανά δεύτερη

ημέρα, ενώ προσδιορίζεται συγκεκριμένο

ωράριο για την επικοινωνία με τον οφειλέτη

(9.00 με 20.00) που περιορίζεται στις εργά-

σιμες μόνο ημέρες. Η τηλεφωνική επικοι-

νωνία στον χώρο εργασίας του οφειλέτη

γίνεται, μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τη-

λεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μονα-

δικός αριθμός επικοινωνίας από τον

τελευταίο.

Ο Θ. Σκορδάς ενημερώνει ότι στο αρμόδιο

τμήμα του Υπουργείου έχει μέχρι σήμερα

κατατεθεί σημαντικός αριθμός καταγγελιών

και διαμαρτυριών καταναλωτών και προει-

δοποιεί ότι σε περίπτωση υποτροπής το

πρόστιμο που προβλέπεται διπλασιάζεται,

ενώ μπορεί ο υπουργός Ανάπτυξης να δια-

τάξει προσωρινή διαγραφή της εταιρείας

από το Μητρώο και σε περίπτωση νέας υπο-

τροπής ακόμα και οριστική διαγραφή.

Οργιο παρανομιών από 

τις εισπρακτικές εταιρείες

Σ.Σ.: Ολα καλά στα λόγια αλλά στην πρα-

κτική οι εισπρακτικές εταιρείες, από μηνύ-

ματα που φθάνουν στην εφημερίδα μας,

οργιάζουν με απειλητικά τηλεφωνήματα,

εξοντωτικά (5 και 10 την ημέρα!!!) με ψυχο-

λογικό, ασήκωτο πόλεμο κατά των οφειλε-

τών.

Μάλιστα μας καταγγέλθηκε από αναγνώ-

στη ότι μετά από απίστευτες καθημερινές

επαναλαμβανόμενες κλήσεις πήγε στην

Τράπεζα να τακτοποιήσει το χρέος του και

βρήκε 380 ευρώ επιβάρυνση για τις τηλε-

φωνικές κλήσεις που του έκαναν!!!

Θα πρέπει οι οφειλέτες να μη φοβούνται να

καταγγείλουν, αφού καταγράψουν επακρι-

βώς μερικές από τις τηλεφωνικές κλήσεις

(αριθμό κλήσης, ώρα και ημέρα που γίνον-

ται) και να καταφύγουν στις Ενώσεις Προ-

στασίας Καταναλωτών ή στη Γενική

Γραμματεία Καταναλωτή

Δικαιώθηκε οφειλέτης 

στο δικαστήριο

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την υπ. αριθμ.

3383/2012 απόφαση που εξέδωσε, δικαίωσε

πολίτη, ο οποίος είχε στραφεί κατά εισπρα-

κτικής εταιρείας διεκδικώντας την επιδί-

καση αποζημίωσης για ηθική βλάβη που

υπέστη από τις παράνομες πρακτικές που

εφάρμοζε η εταιρεία εις βάρος του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι εισπρακτικές

εταιρείες δεν δικαιούνται να πιέζουν παρά-

νομα τους πολίτες, ακόμα κι αν αυτοί έχουν

υπαρκτή οφειλή σε κάποια τράπεζα.

Το Ειρηνοδικείο θα αναγνώριζε δηλαδή την

ύπαρξη προσβολής της προσωπικότητας

του ενάγοντα, ακόμα κι αν η οφειλή του

ήταν υπαρκτή. Επιπλέον, στο αιτιολογικό

της απόφασης σημειώνεται ότι σε περί-

πτωση που κάποιος συναλλασσόμενος έχει

χρηματική οφειλή προς τράπεζα, η τελευ-

ταία δεν έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε

παράνομη επεξεργασία των προσωπικών

του δεδομένων ή σε προσβλητική συμπερι-

φορά. 

Καταλήγει μάλιστα αναφέροντας ότι οι κα-

θημερινές τηλεφωνικές ενοχλήσεις ή η με

αγενή τρόπο υπενθύμιση της ύπαρξης οφει-

λών, οι κλήσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς

της εργασίας τους ή η ενημέρωση τρίτων

προσώπων  για οφειλές των πελατών τρα-

πεζών είναι ξεκάθαρα παράνομες.
Οδηγός του Πολίτη: www.odigostoupoliti.eu
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ΖΗΤAΕΙ: εργασία,  κυρία 50 ετών, από τη Ρου-
μανία, που γνωρίζει καλά ελληνικά για να εργασθεί
ως εσωτερική οικιακή βοηθός. 
Τηλ. 6998535087 κυρία Αντελίνα.

ΖΗΤΕΙTAI: γυναίκα ή άνδρας να εργασθεί εσω-
τερικός σε οικία για να περιποιείται, φροντίζει κύριο
προχωρημένης ηλικίας (όχι κατάκοιτο), τηλ. 6936
555539 κ. Δημήτρης.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Βοήθεια σε παιδιά δημοτικού - Γυμνασίου
με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες,
αναλαμβάνει έμπειρη παιδοψυχολόγος με μετα-

πτυχιακό στην Αγγλία για ειδική αγωγή. Τιμές προ-

σιτές. Τηλ. 6931910621.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδονται σε

παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου από έμπειρη καθηγή-

τρια με μεταπτυχιακό στην Αγγλία. 

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6979328852

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ σε παιδιά Δημοτικού

που χρειάζονται ενίσχυση για μελέτη των σχολικών μα-

θημάτων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6994044350

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Φυσική, Χημεία,
Αρχές οικονομικής θεωρίας παραδί-

δονται σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προ-

σιτές, τηλ. 6944388826.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ κατ’ οίκον από

έμπειρο καθηγητή, αγγλικού Παν/μιου, μαθήματα

για όλα τα επίπεδα. Τηλ. 6941633121

ΓΑΛΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  με πολυετή εμπει-

ρία σε Γυμνάσια & Λύκεια στη Γαλλία, παραδίδει

μαθήματα για όλα τα επίπεδα.

Τιμές: 15 € η μία ώρα, 20 € μιάμιση ώρα και 25€ για

δύο ώρες. Τηλ. 210 8996.089, 6944 873306

Kαθηγήτρια Αγγλικών,  με πολυετή πείρα

και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.

Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετά-

σεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Kαθηγήτρια Αγγλικών,  με πολυετή πείρα

και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.

Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετά-

σεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Βρεφονηπιοκόμος, απόφοιτη ΙΕΚ, 23 ετών με

αγάπη για τα παιδιά ζητεί εργασία σε Παιδικό Σταθμό

ή αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών και βρεφών.

Περιοχές ΒΒΒ & Γλυφάδα, τηλ. 6971 569154. 

ΠΩΛOYNTAI δίσκοι βινιλίου, 33 στροφών  κλα-

σικής μουσικής Βeethoven κλπ. Πωλούνται όλοι

μαζί σε πολύ καλή κατάσταση. Μόνο σοβαρές προ-

τάσεις. Τιμή 650€. Τηλ. 6937 583101, μόνο πρωί.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65τ.μ. επιπλω-

μένο, στη Βούλα (έναντι Ασκληπιείου). 

Τηλ. 699 8958.059

Nομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για με-

ταβίβαση ακινήτων από έμπειρο πολιτικό

μηχανικό - πολεοδόμο. 

Τηλ. 6977-288947 κ. Βήχος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο εκτάσεως 900 μέτρων τε-

τραγωνικών στην περιοχή ΚΟΡΜΠΙ Βάρης Αττικής επί

της οδού Δημητσάνας κατευθείαν από ιδιώτη και όχι

από μεσίτη.

Πληροφορίες τηλ. 6973371975, Ώρες 1-3 μ.μ.

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 504490

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ,

Εκτορος 29,  370 τμ, διαμπερές, μοναδικό με προ-

σόψεις  20 μ  σε 2 δρόμους, αμφιθεατρικό με θέα

θάλασσα, εντός σχεδίου με σδ 0,60, πωλείται στην

τιμή των 370.000 €. Ιδιώτης 6936057778

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας
πλήρως επιπλωμένος και εξοπλισμένος σε

φοιτητή/α ή ένα μοναχικό άτομο. Ευρίσκεται

σε αυλή μονοκατοικίας με ιδιαίτερη είσοδο στο

Πανόραμα Βούλας κοντά στην πλατεία του Αγίου

Νεκταρίου. Τ/Φ 210 8957.974 / 6976 817515

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 63τ.μ. στο

Κορωπί (πλησίον στο 2ο Γυμνάσιο) με σύγ-

χρονες προδιαγραφές.  Τηλ. 210 6624.757

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

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

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχο-

λής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστη-

ριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές

Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΓΕΡΑΚΑ οροφοδιαμέρι-

σμα 1ου ορόφου, με αποθήκη, γκαράζ. Εξαιρε-

τική τιμή. Τηλ. 210 6613.151 ώρες γραφείου.

Μαργαρίτα Μπερμπατσέλη
Φιλόλογος
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας 

του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου

κιν. 6972621414 περιοχές Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη

Τιμές Προσιτές
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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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά 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 

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση

ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων

Δέχεται με ραντεβού 

τηλ. 210 6020166 & 6977446445

ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ 

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

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

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

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ              
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

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. 210.8951.194 - 6942574688

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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. . . γ ια την υγειά μας

Φθινοπωρινές ιώσεις
Κατά την περίοδο του φθινοπώρου αρχίζουν να κά-

νουν πάλι την εμφάνισή τους οι πρώτες ιώσεις.  Η εμ-

φάνιση των πρώτων βροχών και η καθημερινή

αυξομείωση της θερμοκρασίας ευνοούν τις λοιμώξεις

του ανωτέρου αναπνευστικού όπως ρινίτιδα, πονό-

λαιμος, βήχας ακόμα και πυρετός.

Πώς θα προφυλάξουμε τα παιδιά;

1. Φροντίζουμε την ενδυμασία τους να είναι η κατάλ-

ληλη ανάλογα με τη θερμοκρασία της στιγμής. Συνή-

θως το πρωί κάνει ψύχρα, κατά τη διάρκεια της

ημέρας όμως η θερμοκρασία ανεβαίνει. Τα παιδιά ζε-

σταίνονται περισσότερο από τους ενήλικες και ιδρώ-

νουν ευκολότερα. Γι' αυτό φροντίζετε να μην είναι

υπερβολικά ντυμένα.

2. Η διατροφή βοηθάει στην ενίσχυση του ανοσοποι-

ητικού συστήματος των παιδιών. Άφθονα φρούτα και

λαχανικά που περιέχουν πολλές βιταμίνες και ειδικό-

τερα φρέσκα και ωμά. Χυμοί από φρούτα και λαχα-

νικά, ιδιαίτερα καρότου βοηθούν στην βλενόλυση των

αναπνευστικών οδών.

3. Προσεκτική προσωπική καθαριότητα. Αλλαγή ρού-

χων καθημερινά, πλύσιμο χεριών, κόψιμο νυχιών.

4. Καθημερινός και συχνός αερισμός του δωματίου

του παιδιού.

5. Να μη συχνάζουν σε πολυπληθείς χώρους και να μην

συναναστρέφονται άτομα που φαίνονται ότι νοσούν.

6. Μειώστε ή καλύτερα σταματήστε να καπνίζετε σε

κλειστούς χώρους που υπάρχουν παιδιά.

7. Κάντε καθημερινές ρινοπλύσεις ιδιαίτερα στα μι-

κρότερα παιδιά και βρέφη. Θα μειώσετε κατά πολύ

την πιθανότητα να πάθουν ωτίτιδα.

8. Ωθήστε τα παιδιά να ασκούνται καθημερινά. Η κί-

νηση ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

9. Όταν φτερνίζεστε ή βήχετε χρησιμοποιείτε χαρ-

τομάντηλο και μετά πετάξτε το. Μάθετε τα παιδιά να

κάνουν το ίδιο.

10. Κάντε το εμβόλιο της γρίπης σε παιδιά πάνω από

6 μηνών.

Δρ. Σπύρος Μαζάνης

παιδίατρος 

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

O Δήμος Παλλήνης διοργα-

νώνει προσυμπτωματικό

οφθαλμολογικό έλεγχο σε

όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ, εν-

τελώς ΔΩΡΕΑΝ.

Η αξία της πρόληψης και

ενημέρωσης του κοινού

είναι δεδομένη, πολύτιμη

και καθοριστική για την

υγεία. Είναι υποχρέωση

όλων μας να προωθούμε

ενέργειες που συμβάλλουν

στην ενημέρωση και ευαι-

σθητοποίηση του κοινού.

Ο έλεγχος θα γίνει το Σάβ-

βατο 2 Νοεμβρίου 2013, στο

ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενό-

τητας Γέρακα και το επό-

μενο Σάββατο 9 Νοεμβρίου,

στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής

Ενότητας Παλλήνης.

Ακόμα, την ερχόμενη Δευ-

τέρα 4 Νοεμβρίου στο

ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενό-

τητας Γέρακα, θα γίνει προ-

ληπτική Σπιρομέτρηση

πνευμόνων, από εξειδικευ-

μένο πνευμονολόγο, εντε-

λώς ΔΩΡΕΑΝ.

Η σπιρομέτρηση είναι μία

απλή αλλά βασική εξέταση

στα πλαίσια ελέγχου της

αναπνευστικής λειτουργίας.

Είναι πολύτιμη τόσο στη

διάγνωση όσο και στην πα-

ρακολούθηση διαφόρων πα-

θήσεων των πνευμόνων,

όπως

• του βρογχικού άσθματος

• της χρόνιας αποφρακτικής

πνευμονοπάθειας κλπ.

Για δηλώσεις συμμετοχής –

και για τους δύο προληπτι-

κούς ελέγχους – 

καλέστε στο τηλεφωνο:

210 6654259, (ΚΑΠΗ της

Δημοτικής Ενότητας Γέ-

ρακα)

Οφθαλμολογικός έλεγχος και Σπιρομέτρηση 

για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Παλλήνης

ΔΩΡΕΑΝ ψηφιακή μαστογραφία

σε ανασφάλιστες και άπορες 

γυναίκες στην Παλλήνη

Ο  Δήμος  Παλλήνης  ως  μέλος  του Διαδημοτικού  Δι-

κτύου Υγιών  Πόλεων – Προαγωγής Υγείας  (ΕΔΔΥΠΠΥ)

και σε  συνεργασία  με το σύλλογο Φίλων  του Ογκολο-

γικού  Νοσοκομείου  « Άγιοι  Ανάργυροι»,  παρέχει  την

δυνατότητα σε άπορες   και  ανασφάλιστες  γυναίκες να

κάνουν  δωρεάν  εξέταση  ψηφιακής  μαστογραφίας.

Ο καρκίνος  του  μαστού  χρήζει  έγκαιρης  διάγνωσης

και  αντιμετώπισης,  κάτι  που δεν είναι εφικτό  για  όλους

λόγω  της  οικονομικής  κρίσης και της  ανεργίας  που μα-

στίζουν  την  κοινωνία  μας.  Ετσι, ο  Δήμος  Παλλήνης  εξα-

σφάλισε  ένα  ραντεβού  για   γυναίκες άπορες και

ανασφάλιστες την Πέμπτη  21 Νοεμβρίου. Το  πρόγραμμα

απευθύνεται  σε γυναίκες  ηλικίας  40 έως  69  χρόνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ  ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ  ΓΥ-

ΝΑΙΚΕΣ   ΠΟΥ  ΠΑΣΧΟΥΝ   ΗΔΗ  ΑΠΟ  ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ.

Για ραντεβού και  πληροφορίες  Φειδιππίδου  22β) Δημο-

τικό κατάστημα  Παλλήνης, τηλέφ.: 210-6600821-22 & 24

ή στα  Δημοτικά  Ιατρεία  Παλλήνης  Υψηλάντου  3, τη-

λέφωνο: 210-6668888. 
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Aθλητής από την Παιανία θα 

εκπροσωπήσει την Ανατ. Αττική

στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα

Την Ανατολική Αττική θα εκπροσωπήσει ο Αλέξανδρος Πε-

ριστέρης, στην  Παγκόσμια Γυμνασιάδα στην Βραζιλία στις

27 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2013.

Στα 110μ. μετ ’εμποδίων θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ο

μαθητής του Δημοσθένιου λυκείου Παιανίας και αθλητής

του  Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Παιανίας Αλέξαν-

δρος Περιστέρης (σ.σ. στη φώτο με την προπονήτρια Φλο-

ρεντίνα Στέφαν), στη  "Γυμνασιάδα 2013, το παγκόσμιο

μαθητικό πρωτάθλημα που διεξάγεται  κάθε τέσσερα χρό-

νια στη πρωτεύουσα της Βραζιλίας Μπραζίλια.

Eίναι η πρώτη φορά που μαθητής της Παιανίας εκπροσω-

πεί την πόλη σε παγκόσμια διοργάνωση!

Φειδιππίδειος

Διαδρομή
2ος Αγώνας Δρόμου

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου και

ώρα 10.00 π.μ. διοργανώνεται

υπό την αιγίδα της Περιφέ-

ρειας Αττικής από το Δήμο

Διονύσου «Η Αρχική Φειδιππί-
δειος Διαδρομή - 2ος Αγώνας
Δρόμου» (500 μ., 1.000 μ.,

7.000 μ.) στην Κεντρική πλα-

τεία Σταμάτας του Δήμου Διο-

νύσου. 

Η συμμετοχή όλων των αθλη-

τών είναι ελεύθερη. Οι ενήλι-

κες αθλητές μπορούν να

δηλώσουν συμμετοχή  τηλεφω-

νικά (210-6218051) ή στο

savvopoulou@dionysos.gr. Οι

ανήλικοι αθλητές πρέπει να

προσκομίσουν τη δήλωση συμ-

μετοχής, υπογεγραμμένη από

τον κηδεμόνα τους, την οποία

θα παραδώσουν την ημέρα του

αγώνα μεταξύ 09.00 -10.00 π.μ. 

Σημειώνεται ότι θα υπάρχει

ασφαλιστική κάλυψη για όλους

τους συμμετέχοντες. 

Όλοι οι αθλητές θα λάβουν με-

τάλλιο και αναμνηστικό δί-

πλωμα, ενώ στους νικητές ανά

κατηγορία  θα απονεμηθούν κύ-

πελλα.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν

(20/11) οι 14οι Ναυτοπροσκο-

πικοί Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες,

που πραγματοποιήθηκαν από

το Σώμα Ελλήνων Προσκό-

πων στο πλαίσιο του εορτα-

σμού των 100 χρόνων από τη

δημιουργία των Ναυτοπρο-

σκόπων το 1913.

Στις ιστιοδρομίες που έλα-

βαν χώρα στις 19 και 20

Οκτωβρίου στο Φαληρικό

όρμο, συμμετείχαν συνο-

λικά 11 ναυτοπροσκοπικές

λέμβοι & 2 παραδοσιακά

σκάφη:

• έξι (6) εξάκωπες, 

• πέντε (5) δεκάκωπες.

Οι Αγώνες περιελάμβαναν:

19/10/2013

• Μία ιστιοδρομία (παλιν-

δρομική, όρτσα-πρίμα)  με

πλήρωμα Ναυτοπροσκό-

πους, Ανιχνευτές, Μέλη

Προσκοπικών Δικτύων και

Βαθμοφόρους.

• Μία ιστιοδρομία (παλιν-

δρομική, όρτσα-πρίμα)  με

πλήρωμα Ανιχνευτές, Μέλη

Προσκοπικών Δικτύων και

Βαθμοφόρους.

20/10/2013

• Μία ιστιοδρομία (Φάληρο –

Φάρος Άγιου Κοσμά - Φά-

ληρο) και πλήρωμα Ανιχνευ-

τές, Μέλη Προσκοπικών Δι-

κτύων και Βαθμοφόρους. 

Τα πληρώματα των σκαφών

απαρτίζονταν από νέους και

νέες ηλικίας 12-30 ετών.

Τα αποτελέσματα  ανά κα-

τηγορία Σκαφών είναι:

― Δεκάκωπες Παραδοσια-

κές Φαλαινίδες Λέμβοι

1ο Λέμβος ΚΥΜΟΘΟΗ

2ο Λέμβος  SIRENE III

3ο Λέμβος  ΝΗΡΙΗΣ

4ο Λέμβος Ανδρομέδα

5ο Λέμβος Αθηνά

― Εξάκωπες Λέμβοι

1ο Λέμβος ΝΑΥΣΙΘΟΗ

2ο Λέμβος ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ

3ο Λέμβος ΣΠΗΛΙΑΔΑ

4ο Λέμβος ΕΥΡΥΑΛΗ

5ο Λέμβος ΔΙΑΣ

6ο Λέμβος ΤΡΙΤΩΝ

― Ιστιοφόρες Λέμβοι Ανοι-

κτή Κατηγορία

1ο Σκάφος Ναυτίλος

2ο Σκάφος Χρυσοπηγή

Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν

με την πανηγυρική επετει-

ακή τελετή απονομής, που

πραγματοποιήθηκε στο

Ναυταθλητικό και Ναυτο-

προσκοπικό Κέντρο Δέλτα

Φαλήρου.

Ναυτοπροσκοπικοί Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες - Αποτελέσματα
100 χρόνια Ναυτοπροσκοπισμός στην Ελλάδα
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ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

Π.ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ- ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

ΓΛ.ΝΕΡΩΝ (ΠΛΑΣ) ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.

ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ-ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΑΡΚΟ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ

ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑΣ-ΚΟΥΒΑΡΑΣ

TA ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Αγώνες Κυπέλου - Δ’ ΦΑΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (14.30)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   
Λεωφ. Συγγρού 15- 17Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534, 213 2063551
FAX: 213 2063 533        
Αθήνα,  31/10/2013
Aρ. Πρωτ.: 211963

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του

άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος η με αρ. πρωτ. 10884/13
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
με ΑΔΑ: BΛΛΙ7Λ7-ΚΒΕ ‘Εγκρισης

Περιβαλλοντικών ‘Ορων χερσαίας
διαχείμασης σκαφών με την επω-
νυμία “Π. Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.’’, με δ.τ.
‘’ΠΕΡΑΣΜΑ Ε.Π.Ε.’’, που βρίσκεται
επί της οδού Μίνωος 7, στη θέση
Λάκκα Αναβύσσου, της Δ.Ε. Ανα-
βύσσου του Δήμου Σαρωνικού, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περι-
βάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω από-
φασης μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέ-
ρες από τη δημοσίευσή της, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 227 και της παρ. 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Λεωφ. Βασ. Κων/νου 25 Βάρη
Πληροφ. Σ. Ζερβουδάκης, 
Μ. Καβράκος
Τηλ. 2132030.466, 2132030421
Fax: 213 2030.439
Βάρη  25.10.2013
Αρ. Πρωτ. 58044

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «Προσφορά
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του
άρθρου 45 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.)
για την ανάθεση του έργου «Ηλε-
κτροφωτισμός Κοινοχρήστων
χώρων» με προϋπολογισμό
30.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
12/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του
Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-
νης (Λ. Βασ. Κων/νου 25, στη Βάρη,
Α’ όρ.), ενώπιον αρμόδιας επιτρο-
πής διαγωνισμού. Σε περίπτωση

που δεν πραγματοποιηθεί η δημο-
πρασία την προαναφερόμενη
ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδο-
ποιηθούν με FAX.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-
σίων Εργων εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
Α1, Α2 και 1ης τάξης για έργα κα-
τηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΙΚΑ. Επίσης γίνονται δεκτές
αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρή-
σεις εγγεγραμμένες σε επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων ερ-
γοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγο-
ρία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ
ή σε νομαρχιακά μητρώα αντίστοι-
χου προϋπολογισμού.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πό-
ρους του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης και υπόκεται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ.
34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ
137/Α/24.8.93). Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 490,00 € αναγνωρισμένης Τρά-
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α.

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνε-
ται είτε στην Υπηρεσία που διεξά-
γει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα
κατασκευής, είτε στον κύριο του
έργου και σε περίπτωση διαγωνιζό-
μενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινή υπέρ όλων των μελών της.
6. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Οπως ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.
3669/2008.
7. Η αξία σύμφωνα με τη μελέτη
ανέρχεται για τη δαπάνη εργασιών
στο ποσό των 17.946,80€ χωρίς το
ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 3.176,58 €,
γενικά έξοδα & εργολαβικό όφελος
3.230,42€. Πρόβλεψη αναθεώρη-
σης 36,44€ και Φ.Π.Α. 23%
5.609,76€.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-
βάνονται στα τεύχη της δημοπρά-
τησης. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από τη μελέτη σε ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο
διαγωνισμό, κατά την διάταξη του
άρθρου 29 παράγραφος 6 του Ν.

3669/2008, για διάστημα (30) ημε-
ρών από την ημερομηνία διεξαγω-
γής της δημοπρασίας. Μέσα σε
αυτόν τον μήνα πρέπει να υπογρα-
φεί η σχετική σύμβαση.
11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για
την επαγγελματική καταλληλότητα
των διαγωνιζόμενων.
12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για
την τεχνική καταλληλότητα των
διαγωνιζομένων.

Ολα τα τεύχη της μελέτης (Διακή-
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, Λ. Βασ. Κων/νου 25
στη Βάρη (Α’ όροφος) πληροφορίες
στα τηλέφωνα 213 2030.421 & 213
2030.466, FAX επικοινωνίας 213
2030.439, αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία κος Μ. Καβράκος και
κος Σ. Ζερβουδάκης, όπου οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβαουν τα τεύχη
της δημοπράτησης καθώς και αριθ-
μημένο τεύχος για τη συμπλήρωση
της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέ-
ρες πριν την ημέρα της δημοπρα-
σάις και τις εργάσςιμες ημέρες και
ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη,
7/11/2013, από 09.00 μέχρι 13.00.

Ο Δήμαρχος
Σπυράγγελος Πανάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   
Λεωφ. Συγγρού 15- 17Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534, 213 2063551
FAX: 213 2063 533        
Αθήνα,  31/10/2013
Aρ. Πρωτ.: 211953

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ
1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος η με αρ. πρωτ.
166827/13 Απόφαση Περιφερει-

άρχη Αττικής  με ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ7-
ΣΙ3 ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών
‘Ορων αποθήκης συσκευασμένων
τροφίμων με την επωνυμία “ΕΥ.
ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.’’, που βρί-
σκεται στο 49,5 χλμ ΕΟ Αθηνών-
Λαμίας, στη θέση ‘’Μπαθέζα’’, στον
Αυλώνα του Δήμου Ωρωπού, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περι-
βάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω από-
φασης μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέ-
ρες από τη δημοσίευσή της, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 227 και της παρ. 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καλή η εμφάνη των γυναικών στο

Μπάσκετ του  Α.Ο. “ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”

Η γυναικεία ομάδα Μπάσκετ του Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυ-

ρούς” πραγματοποίησε καλή εμφάνιση και κέρδισε τον

Μανδραϊκό με 84-17. Αξιοσημείωτο είναι ότι σκόραραν

όλες οι πάικτριες του συλλόγου.

Παίκτριες του Αναγυρούντα: Κριλή 8, Καραμέτου Χ. 17,

Καραμέτου Σ. 12, Ζαχαριάδη 9, Μπιλάλη 12, Αδαμάκου 7,

Βουγουρτζή 2, Μέξη 5, Γκο 5, Καλογερίδη 4, Βρυώνη 4,

Μαυρικίου 2.

ΕΣΚΑΝΑ Α ΝΕΑΝΙΔΩΝ: 

ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΠΡΩ-

ΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 31-39

Μια ακόμη νίκη πέτυχαν οι Νεάνιδες

του Πρωτέα, καθώς επικράτησαν

εκτός έδρας, 30/10,  της ΑΕΣ Ελληνι-

κού με 39-31 για την 5η αγωνιστική

του πρωταθλήματος Νεανίδων Α΄

ΕΣΚΑΝΑ. Για τον Πρωτέα αυτό ήταν

το τρίτο της παιχνίδι στο πρωτάθλημα

μετρώντας δύο νίκες και έχοντας μα-

ζέψει πέντε βαθμούς.

Ο Πρωτέας κατάφερε να κλειδώσει τη

νίκη από πολύ νωρίς, καθώς προηγή-

θηκε στο τέλος του τρίτου δεκαλέ-

πτου με 32-14, ενώ το Ελληνικό το

μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει

την διαφορά στο τέλος για το τελικό

39-31 υπέρ του Πρωτέα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και τα τρία

παιχνίδια που έχουν δώσει οι Νεάνι-

δες του συλλόγου μας είναι εκτός

έδρας (Κρόνος  (Η) - Πανιώνιος (Ν) -

Ελληνικό (Ν)). Το επόμενο παιχνίδι

πρωταθλήματος είναι εντός έδρας με

τον Φάρο Κερατσινίου (6/11).

Δεκάλεπτα: 04-14 , 10 – 25 , 14 –32 , 31 –

39. Διαιτητές: Λαμπίρης, Αγγελής.

ΑΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Παντελάκης): Μηλια-

ράκη θ, Ερμείδου, Κουτσιαύτη, Θεοδώρου

5, Χριστοφή, Ζαβερδινού, Τζανέτου, Μερι-

σιώτη, Σελίμη, Ζουρτσάνου 14, Λούκα 12.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τασιόπουλος): Σιδη-

ροπούλου 6, Αμπντελφατάχ, Κίτσιου 11,

Φωκιανού, Παυλοπούλου 14, Μπιτζανάκη

Ελ., Μειμάρογλου, Δημέλη 6, Βασιλειάδη,

Φασούλα  2, Παπαλιού, Μπιτζανάκη Ρ.

Με νίκες προχωράει ο Πρωτέας Βούλας
Β΄ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών

ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 65-85

Η ανδρική ομάδα του Πρωτέα Βούλας, συνεχίζει την προέλαση της στο πρωτά-

θλημα της Β΄ΕΣΚΑΝΑ, καθώς επικράτησε, στις 31/10,  εκτός έδρας και της ΕΑ

Νίκαιας με 85-65, φτάνοντας την έκτη της νίκη σε ισάριθμα ματς στην κατηγο-

ρία και παραμένοντας μόνη πρώτη και αήττητη στoν βαθμολογικό πίνακα.

Με τέσσερις παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων (Γεώργαρος (18π.), Κον-

δύλης (12π.), Σίμος (11π.), Πέτσας (11π.)), ο Πρωτέας έφτασε σε μια ακόμη

άνετη νίκη με 85-65. Επόμενο ματς πρωταθλήματος εντός έδρας με τον ΟΚ

Ελευσίνας (7/11, 19:45).

ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 65-85 (34-44)

Διαιτητές: Ζακεστίδης, Δελαγραμμάτικας

ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ (Αράπης, Λαμπαδάριος): Μαστρογεωργίου 8, Καρατζής 12 , Βελισ-

σαράκος 3, Ντώνης 3(1), Ιωαννίδης 13, Μυλωνόπουλος , Μαυρίδης 2, Παναγιω-

τόπουλος 14(4), Καρτζόγλου 5, Ρεπάνης 2, Γαλίτης, Χαντζής 3(1)

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης, Ποδαράς): Καπώνης 5 (1), Μπαρδάνης 2,  Γε-

ώργαρος 18(2), Κονδύλης 12(2), Σίμος 11(2), Αθηνιώτης 3, Κοκκαλιάς 4, Βαρ-

δαβάς 6, Μαράκης 2, Γάργαλης 2, Πεφάνης 9(1), Πέτσας 11.
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