
H Aγγελική Ράπτη
υποψήφια 

Δήμαρχος 

στο Σαρωνικό

Σελίδα 13

“Παρέλαβα Κράτος! Δεν θα παραδώσω Κοινότητα!,

είχε πει στο διάγγελμά του ο Πρόεδρος του Κράτους

της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος,

την 7η Απριλίου 2004. 

Δέκα χρόνια μετά το Κράτος της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ Δημο-

κρατίας συνεχίζει να υπάρχει παρά τις εκβιαστικές

απειλές, τότε, και τίς συνεχείς υπο-

νομεύσεις μέχρι και σήμερα, με απο-

κορύφωμα το νέο σχέδιο διάλυσης

της Κύπρου.

Το νεκραναστημένο ζόμπι του νέου

σχεδίου Ανάν σέρνεται άψυχο και

αδηφάγο διψώντας για το πετρέλαιο

της Κύπρου και της ελληνικής ΑΟΖ.

Οι σκευωροί και οι πρόθυμοι υπηρέ-

τες τους συνωμοτούν και συνομολο-

γούν, βυσοδομούν και ρουθουνίζουν,

για να “εισπνεύσουν” το φυσικό αέριο της αδελφής

μας Κύπρου, για να κορέσουν την απληστία τους, για

πλούτο και ενέργεια!

Δεν χρειάζεται ν’ αναλύσω τούτο το σχέδιο· δεν

απαιτείται καν να το μελετήσω. Μου φτάνει το κοινό

“ανακοινωθέν” που δεν αναφέρει πουθενά το κράτος

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το “καταργεί” εν όσο

υπάρχει ακόμη:

Αγνοεί το διεθνές δίκαιο. Αγνοεί το Ευρωπαϊκό δίκαιο

και τη Σύμβαση Ενταξης της ανθηρής, τότε, οικονο-

μικά, Κυπριακής Δημοκρατίας        Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΠΡΟΔΟΣΙΑ
η νεκρανάσταση του

σχεδίου Ανάν στην Κύπρο

To 1ο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης
παραδόθηκε στο Δήμο 3B

Διημερίδα Eυρωομάδας στην Αθήνα

Σελίδα 17

Οι αγρότες στους δρόμους

Σελίδα 14
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Συνέχεια από τη σελ. 1

στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αγνοεί όλες τις αποφάσεις

του ΟΗΕ για την Τουρκική εισβολή του 1974.

Και αναγνωρίζει το ψευδοκράτος των κατεχόμενων

από τους Τούρκους εισβολείς ως ισότιμο κράτος. Το

κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται “ελληνοκυ-

πριακή συνιστώσα”(§,3). 

Αναγνωρίζει την εισβολή, την κατοχή, τον παράνομο

εποικισμό, την αρπαγή και θέλουν ν’ απολαμβάνουν “εν

ειρήνη” την αδικία τους. Φτάνει πια!

Ο Λαός της Κύπρου και της Ελλάδας πρέπει επιτέλους

να τους σταματήσει. Ως εδώ και μη παρέκει. Δεν θα

υποστεί νέα συρρίκνωση και νέα αδικία ο Ελληνισμός!

Φτάνει! Basta! That’s enough!

Δεν χρειάζεται να διαβάσω, να μελετήσω, ν’ αναλύσω

το νέο σχέδιο. Μου φτάνουν τα πανηγύρια των Τούρ-

κων. Οι δηλώσεις Νταβούτολγου (συμβολικό, μα την

αλήθεια, όνομα) και του Ερογλου.

Μου αρκούν οι ομολογημένες θριαμβολογίες του γνω-

στού Τούρκου αρθρογράφου Σάμι Κόεν (Sami Kohen),

της γνωστής και έγκυρης τουρκικής εφημερίδας Milliyet.

Ιδού· τα παραθέτουμε αυτούσια, όπως τα παρουσιάζει ο

δημοσιογράφος, τουρκολόγους Νίκος Χειλαδάκης, στο

pentapostagmas.gr

«Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία»!

Σ’ ένα πλήρως προσεγμένο και εμπεριστατωμένο άρθρο

του ο Sami Kohen, παραθέτει στη Μιλιέτ, τα οφέλη που θα

προκύψουν αφ’ ένός για το κατεχόμενο ψευδοκράτος της

βορειοανατολικής Κύπρου και αφ’ ετέρου για την ίδια την

Τουρκία, η εξυφαινόμενη «επίλυση» του Κυπριακού. Οι

Τούρκοι δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους, μαζί με τους

σεναριογράφους και σκηνοθέτες Αμερικανούς και Ευρω-

παίους ιθύνοντες, για την αποπειρώμενη κατάργηση της

Κυπριακής Δημοκρατίας και την έτι περαιτέρω αποδυνά-

μωση του Ελληνισμού. 

Το άρθρο έχει τον αποκαλυπτικό τίτλο «Bu firsat Kacmah»

(Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία).

Σύμφωνα λοιπόν μ’ όσα ομολογεί θριαμβολογώντας ο

Τούρκος αρθρογράφος, τα οφέλη της Τουρκικής πλευράς

θα είναι: 

1) Θα αναγνωριστεί για πρώτη φορά διεθνώς το

ψευδοκράτος, που μέχρι σήμερα κανείς δεν το

αναγνωρίζει, σαν ισότιμος συνέταιρος του νέου κρατικού

μορφώματος και θα μετέχει ισότιμα στην Ευρωπαϊκή

Ένωση. 

2) Θα καταργηθεί το εμπάργκο που ισχύει μέχρι σήμερα

για τα κατεχόμενα και φυσικά, με όλα αυτά, θα υπάρξει

ευημερία και αγαλλίαση για το κατοχικό κράτος.

3) Θα σταματήσει το μπλοκάρισμα της ενταξιακής πορείας

της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία της

λεγόμενης «Ενωμένης Κύπρου», θα αντικαταστήσει την

Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4) Θα

πάψουν να

υπάρχουν

τα χρόνια

προβλήματα

που

δημιουργούσαν

στην τουρκική

εξωτερική πολιτική

το Κυπριακό, και η

Τουρκία

αποδεσμευόμενη από

το χρόνιο αυτό

πρόβλημα θα

«ανακουφιστεί» και θα

πάρει δύναμη για τις νέες

«εξορμήσεις» της.

5) Αλλά φυσικά το πιο σημαντικό

από όλη αυτή την ιστορία, είναι η

ισότιμη συμμετοχή του

ψευδοκράτους στα οφέλη και στα

κέρδη από τα τεράστια ενεργειακά

κοιτάσματα της κυπριακής ΑΟΖ.

«Από εδώ και στο εξής και αφού

φυσικά καταργηθεί η Κυπριακή

Δημοκρατία, το ψευδοκράτος και

φυσικά και η Τουρκία θα έχουν πρώτο

λόγο για την εκμετάλλευση και για τα

μεγάλα κέρδη που έχουν ήδη αναγγελθεί

από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της

κυπριακής ΑΟΖ. Έτσι θα δοθεί τέλος και

στα σενάρια για κατασκευή ενεργειακών

αγωγών που θα περνούν από την Ελλάδα, αφού πλέον η

Τουρκία θα γίνει το κομβικό σημείο για τους ενεργειακούς

αγωγούς που θα μεταφέρουν το φυσικό αέριο της Κύπρου

στην Ευρώπη αλλά και το φυσικό αέριο του Ισραήλ που

τώρα χωρίς το πρόβλημα το Κυπριακού θα έρθει πιο κοντά

την Τουρκία για μια μεγάλη ενεργειακή συνεργασία».

«Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα», γράφει ο Ν.

Χειλαδάκης - «ο ίδιος ο Τουρκοεβραίος δημοσιογράφος τα
είπε όλα. Εκείνο βέβαια που δεν έχουμε ακόμα
συνειδητοποιήσει, είναι ότι να μη νομίζουμε ότι δεν έπεται

συνέχεια. Η τουρκική «βουλιμία» δεν έχει όρια και τα νεο-
οθομανικά τερτίπια της Άγκυρας αφού ελευθερωθούν από
το Κυπριακό θα μας βλέπουν τώρα σαν ένα ώριμο
“ορεκτικό”. Η Ελλάδα και τα ενεργειακά κοιτάσματα του
Αιγαίου έχουν συνέχεια και θα ακολουθήσουν την
“επίλυση” του Κυπριακού».
Να δουμε κι αυτή τη φορά, ποιά κόμματα, συντηρητικά ή

προοδευτικά και ποιοί οσφυοκάμπτες «ρεαλιστές» πολιτι-

κοί θα προτείνουν τους γλουτούς τους προκειμένου να εξα-

σφαλίσουν τις «έδρες» τους.

Να ‘ναι βέβαιοι όμως πως ο Κυπριακός ελληνισμός θα στα-

θεί και πάλι αντάξιος της ιστορίας του, των αγώνων του,

των θυσιών του, αντάξιος του αείμνηστου ηρωϊκού Προ-

έδρου Τάσου Παπαδόπουλου και θα πει και πάλι ΟΧΙ! Δεν

θα παραδώσουν το Κυπριακό κράτος για να γίνουν «συνι-

στώσα»!. 

Aποκριάτικη εκδηλώσεις Σελ. 4,5

Τα εργοστάσια παραγωγής  βιο-
μάζας επιμένουν να εγκαταστα-
θούν στα Μεσόγεια Σελ. 6

Ο Ο.Σ.Κ. διαλύθηκε τα σχολεία
πού ανήκουν; Σελ. 7

Διωγμοί κατά “Εθνικών”
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Mαζική δολοφονία με άδεια...
Μέρος 3ο & τελευταίο Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Σχέδιο Νόμου ΥΠΕΚΑ ακυρώνει
χρήσεις γης Σελ. 11

Yποψήφιοι Δήμαρχοι... Σελ. 13

Στο “κενό” οι πολύτεκνοι και ανά-
πηροι στα 3Β Σελ. 15

Τα μεταλλαγμένα έρχονται παρά

τις αντιδράσεις... Σελ. 16

Παράνομη η διακοπή φαρμακευτι-
κής περίθαλψης Σελ. 18

1ο Μαθητικό τουρνουά πινγκ-
πονγκ Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΠΡΟΔΟΣΙΑ:  η νεκρανάσταση του σχεδίου Ανάν στην Κύπρο

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει

To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευ-

τέρα 24 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. με 39 θέματα στην

ημερήσια διάταξη.

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος συνεδριάζει

To Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων - Αρτέμιδος συνεδριά-

ζει τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, ώρα 8 μ.μ., με 35 θέ-

ματα.
Ολα τα θέματα στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων του εγκε-

κριμένου σχεδίου Β’ κατοικίας “ΜΑΥΡΟ ΛΙ-

ΘΑΡΙ” Αναβύσσου  να λάβουν γνώση της

διορθωμένης πολεοδομικής μελέτης Σελ. 19

Για την υποβολή ενστάσεων «Παραλίας-

Άγιος Δημήτριος» του Δήμου Καλυβίων Θορι-

κού και του Δήμου Κρωπίας Ν. Αττικής, τα οποία εν-

τάχθηκαν σε ρυμοτομικό Σελ. 18
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Το όνομα Δόγκας έχει μία ιστορία ογδόντα ετών στη

Βούλα! Ενα όνομα που έχει αφήσει τα σημάδια του στην

πόλη, αφού ο Γεώργιος Δόγκας (παππούς του σημερι-

νού Δημοσθένη Δόγκα) ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Κοι-

νοτάρχης της Βούλας (1938). Ο Δημοσθένης Γ.

Δόγκας (πατέρας του σημερινού Δημοσθένη Δ. Δόγκα)

ήταν ο δικηγόρος της τότε Κοινότητας και μετέπειτα

Δήμου Βούλας και πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην

πόλη.

Η οικογένεια Δόγκα εγκαταστάθηκε στη Βούλα το 1927.

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας, ένας νέος 36 χρόνων, γυιός

του Δημοσθένη Δόγκα και της Ελένης (Ελμας) Μα-

γούλα, φέρνει τα γονίδια των προγόνων του και τα δικά

του “φρέσκα”  οράματα για την πόλη.

Γέννημα - θρέμα της Βούλας, έρχεται σήμερα να διεκ-

δικήσει τα καλύτερα για τον Καλλικρατικό δήμο Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, πλαισιωμένος από μία ομάδα

νέων ανθρώπων, που εδώ και ένα χρόνο σχεδιάζουν,

“ζωγραφίζουν” και οραματίζονται τα καλύτερα για έναν

σύγχρονο Δήμο.

Και ο Δήμοσθένης Δόγκας και η ομάδα αποτελείται από

ανθρώπους με πολυεπίπεδη μόρφωση.

Ο Δημοσθένης έχει κάνει σπουδές σε ναυτιλικά, χρη-

ματιστηριακά και ασχολείται με το ευλογημένο επάγ-

γελμα του αγρότη.

Από τα γεννοφάσκια του εθελοντής (6 χρονών στους

Προσκόπους) δεν έχει σταματήσει μέχρι σήμερα να

προσφέρει εθελοντικά στον Προσκοπισμό φτάνοντας

να παραδώσει στο τέλος της χρονιάς 2013, τα ηνία του

3ο Σύστηματος Ναυτοπροσκόπων Βάρη, Βούλας, Βου-

λιαγμένης ως αρχηγός Συστήματος. Διατελεί βεβαίως

Έφορος Ακίνητης Περιουσίας της Περιφέρειας Νοτίου

Αττικής.  Εχει διακριθεί με μετάλλιο εξαίρετων πράξεων

από τον Προσκοπισμό.

Ο εθελοντισμός του όμως βγαίνει πολύ έξω από τα σύ-

νορα της Βούλας· Γλυφάδα, Κερατέα, Λαύριο, Μαρα-

θώνας και όχι μόνο το όνομα Δόγκας έχει αφήσει το

εθελοντικό του στίγμα και συνεχίζει.

Λάτρης των παραδοσιακών σκαφών θαλάσης ασχολεί-

ται και έχει λάβει 1ο και 2ο μετάλλιο στους αγώνες πα-

ραδοσιακών σκαφών Σύρου-Πάρου το 2013 και

οργανώνει την επόμενη ημερίδα.

Θα τον γνωρίσετε όμως καλύτερα, αποδεχόμενοι την πρό-

σκληση που αναγράφεται δίπλα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην πρώτη ανοιχτή συνέντευξη

Τύπου της νέας δημοτικής παράταξης στο Δήμο 3Β, “ΔΗ-

ΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ”, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στις

12.00, στα γραφεία μας, Β. Παύλου 84, 1ος όρ., κατά τη

διάρκεια της οποίας ο υποψήφιος Δήμαρχος, Δημοσθέ-

νης Δ. Δόγκας, θα παρουσιάσει τη διακήρυξη αρχών του

συνδυασμού ενόψει των δημοτικών εκλογών του Μαϊου.

Δημοσθένης Δ. Δόγκας

Υποψήφιος Δήμαρχος

Μία παράγκα χτισμένη μεταξύ των οδών

Κωστή Παλαμά και Στρ. Παπάγου (51τ.μ.)

στεκόταν εκεί πάνω από 50 χρόνια και οι

προσπάθειες κατεδάφισης εδώ 30 χρόνια

απέβαιναν άκαρπες.

Μάλιστα είχε φτάσει να ζητάει ο υποτιθέ-

μενος ιδιοκτήτης 1.600.000 δρχ!!!

Ο χώρος αυτός ήταν χαρακτηρισμένος κοι-

νόχρηστος από το 1933 όταν έγινε το σχέ-

διο πόλης. Εκεί υπήρχε ένα πηγάδι

(δεξαμενή), που αποθήκευε νερό η ΟΥΛΕΝ

και το χρησιμοποιούσε η Κοινότητα Βούλας

η οποία δεν είχε δίκτυο ύδρευσης, γι’ αυτό

και ονομαζόταν πλατεία Δεξαμενής.

Τα σπίτια έπαιρναν νερό με βυτία.

Τότε λοιπόν  στήθηκε ένα κοβούλιο παλιού

λεωφορείου, για τις ανάγκες ενός  φύλακα,

που φύλαγε το νερό.

Τη δεκαετία του 1960 άρχισε να αποκτάει

δίκτυο η Βούλα και μέχρι το 1980 είχε υδρο-

δοτηθεί όλη η περιοχή, οπότε το “πηγάδι”

δεν χρησίμευε.

Η Δημοτική Αρχή που ανέλαβε το 1982, για

πρώτη φορά ως Δήμος, σφράγισε το “πη-

γάδι” ενώ είχε πάψει να υπάρχει και ο φύ-

λακας, πολύ νωρίτερα, διότι πλέον δεν

χρειαζόταν.

Ο φύλακας προσπάθησε να οικειοποιηθεί το

χώρο και ήγειρε οικονομικές αξιώσεις προ-

κειμένου να τον απελευθερώσει. Σημει-

ωτέον ότι η παράγκα δεν χρησίμευε ως

κατοικία.

Από την εποχή εκείνη λοιπόν προσπάθησαν

να γκρεμίσουν την παράγκα, αλλά δεν τα

κατάφερναν...

Οι περίοικοι προσπάθησαν πολλές φορές,

με αιτήσεις τους, να γκρεμιστεί και να απο-

κατασταθεί ο δημοτικός χώρος, αλλά κάπου

σκόνταφταν...

Τότε, δεκαετία ‘80, του πρόσφερε ο Δήμος

600.000 δραχμές για να φύγει, αλλά ο αυ-

θαίρετος ζητούσε γύρω στο ενάμισυ εκα-

τομμύριο!

Σήμερα λοιπόν ο χώρος αποκαταστάθηκε,

γκρεμίστηκε το αυθαίρετο με πρωτοβουλία

του Δημάρχου 3Β Σπύρου Πανά, ο οποίος

κινητοποίησε τις υπηρεσίες και βρήκε τον

τρόπο να προχωρήσει στην κατεδάφιση,

κάτι που οφείλουμε να το καταγράψουμε

ως ιστορικό γεγονός, αφού επί πενήντα και

πλέον χρόνια έστεκε εκεί.

Το αυθαίρετο κτίσμα, κρίθηκε οριστικά αυθαί-

ρετο μετά από αυτοψία στην οποία προχώ-

ρησε η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου.

Οι κάτοικοι ακόμη προσπαθούν να το πιστέ-

ψουν, παρά το ότι το βλέπουν ως μπάζα

πλέον. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς επεσήμανε

«Χρειάστηκαν 50 χρόνια και τελικά η δική
μας αποφασιστική παρέμβαση, που υπηρε-
τεί έναν προφανή στόχο, να ξαναδώσουμε
στους πολίτες μας τον χώρο που εξ’ αρχής
τους ανήκει. Ως Δημοτική Αρχή είμαστε αν-
τίθετοι με τις αυθαίρετες συμπεριφορές και
πράξεις που στρέφονται σε βάρος των κα-
τοίκων της πόλης μας. Παρά τις δυσκολίες
που μας δημιουργεί το ιδιαίτερα γραφει-
οκρατικό θεσμικό πλαίσιο, θα κάνουμε ότι
είναι δυνατόν προκειμένου να διαφυλά-
ξουμε τη νομιμότητα και να μην επιτρέ-
ψουμε σε κανέναν να εκμεταλλεύεται προς
όφελός του την περιουσία της πόλης μας».

Επεσε το αυθαίρετο, μετά από 40 χρόνια
με πρωτοβουλία του Δημάρχου Σπ. Πανά

Ολη την εβδομάδα www.ebdomi.com

Νέος υποψήφιος στο Δήμο Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης

Δημοσθένης Δόγκας
ένα όνομα με ιστορία, ένα πρόσωπο με νέες ιδέες



4 ΣΕΛΙΔΑ - 22  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014 ΕΒΔΟΜΗ

Απόκριες στου Ζωγράφου ξανά..
Απόκριες στου Ζωγράφου ξανά και από 19 Φεβρουα-

ρίου ως και 3 Μαρτίου. Εμπνέεται, σχεδιάζει και παρου-

σιάζει στο «κοινό» του μια σειρά αποκριάτικων

εκδηλώσεων, που θα δώσουν χρώμα και αισιοδοξία στην

καθημερινοτητά μας.

Ξυλοπόδαροι, κλόουν, ισορροπιστές, τραγουδιστές,

ανιματέρ, μουσικοί και βέβαια πολύχρωμες και πολύ-

βουες ομάδες καρναβαλιστών, έχουν την τιμή να σας

αποκαλύψουν  το πρόγραμμα των φετινών αποκριών  και

την χαρά να σας προσκαλέσουν να ζήσετε μαζί τους τη

μοναδική εμπειρία «Απόκριες στου Ζωγράφου ξανά»… 

«Τουρισμός και Υγεία»

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, δια της

Υπευθύνου  Αγωγής Υγείας, συνδιοργανώνει με τον Διε-

θνή Οργανισμό Πολιτιστικού και Ψηφιακού Τουρισμού,

Επιμορφωτική Ημερίδα  με τίτλο: «Τουρισμός και Υγεία»
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου και

ώρα: 10.00 - 17.00, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, του

Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού. (Περικλέους 55) 

Υπευθυνη Αγωγης Υγειας  Δρ. Ανθή Γεωργιάδου    

Κιν: 6944831880,  mail: anthyg26@yahoo.gr 

“Αύγουστος” - August 

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» πα-

ρουσιάζει από 20 έως 26/2, τον “Αύγουστο”, μια ταινία βα-

σισμένη στο βραβευμένο με Πούλιτζερ και Τόνι, θεατρικό

έργο. Προβολές: 19.00 και 21.00
Σκηνοθεσία: Τζον Γουέλς

Πρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, Τζούλια Ρόμπερτς, Γιούαν ΜακΓ-

κρέγκορ, Μπέν. Κάμπερμπατς, Τζουλιέτ Λιούις, Αμπιγκ. Μπρέσλιν

H ταινία  παρουσιάζει το οικογενειακό δράμα των Γουέστον, μιας οι-

κογένειας που ζει στην Οκλαχόμα και είναι στα πρόθυρα κατάρ-

ρευσης. Μια μητέρα, που σέρνεται ανάμεσα σε διάφορες ουσίες

και στο αλκοόλ, αποκαλύπτοντας καλά κρυμμένα μυστικά. Μια

κόρη, που βρίσκεται αντιμέτωπη ...

Υπενθυμίζεται η διαρκής προσφορά της Κ.Δ.Ε.Μ., κάθε Τε-

τάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός (7 €) και καθημε-

ρινά έκπτωση 50% για ανήλικους, μαθητές, φοιτητές,

νέους άνεργους, πολύτεκνους και ΑμΕΑ (3,5 €)!

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

Την Καθαρά Δευτέρα 03 Μαρτίου,

ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφε-

λής Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης

διοργανώνουν τα Κούλουμα 2014.

Ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέ-

ρας θα πραγματοποιηθεί σε αί-

θουσα του εκθεσιακού κέντρου

EXPO ATHENS Ανθούσας και θα

περιλαμβάνει χορό, τραγούδι και

παραδοσιακά εδέσματα για τους

δημότες καθώς και παιχνίδια για τα

παιδιά.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο

Δήμος τηρεί την παράδοση και προ-

σφέρει μία ημέρα  χαράς και δια-

σκέδασης.

Αποκριά και Κούλουμα

στα Σπάτα 

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτι-

σμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξενο-

φών» του Δήμου Σπάτων –

Αρτέμιδος σας προσκαλεί στο

Αποκριάτικο πάρτι που διοργανώ-

νει με D.J, την Κυριακή 2 Μαρτίου

στις 16.00 το απόγευμα εντός παι-

δικής χαράς (Μέδουσα).

Επίσης την Καθαρή Δευτέρα 3

Μαρτίου στις 11.00 πμ «ΚΟΥ-

ΛΟΥΜΑ» στην θέση Φαγιά με ζων-

τανή μουσική από το Συγκρότημα

του Βασίλη Σδούκου, σαρακο-

στιανά και κρασί. 

Ο Δήμος Κρωπίας θα πραγματοποιήσει

τις εφετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις

την ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ με

τον τίτλο “ΜΟΥΣΟΥΝΕΣ 2014”.

Το δεύτερο αποκριάτικο θέμα του

Δήμου,  που είναι αφιερωμένη η φε-

τινή παρέλαση, είναι η Αφροδίτη η

Μανδραγορίτις από τη Μαντραγούρα. 

Στην αποκριάτικη παρέλαση συμμετέ-
χει ο Δήμος, ο “Σφηττός” και πάρα
πολλοί Σύλλογοι και Σχολεία.
Η έναρξη θα γίνει στις 11:30 με το πα-

τροπαράδοτο έθιμο «Γαϊτανάκι», από

το Λύκειο Ελληνίδων Κορωπίου. Μετά

το πέρας της αποκριάτικης παρέλασης

στην πλατεία Αγάλματος θα πραγμα-

τοποιηθεί Αποκριάτικο ξεφάντωμα με

πολλές εκπλήξεις. 

Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί

διαγωνισμός «ΜΟΥΣΟΥΝΕΣ 2014» για

το καλύτερο πλήρωμα στην πλατεία

Αγάλματος. Η κριτική επιτροπή του

Σφηττός, τμήμα πνευματικού κέντρου,

θα αποφασίσει σύμφωνα με κριτήρια

όπως, ο αριθμός των πληρωμάτων, η

πρωτοτυπία και το δημιουργικό κέφι

κατά τη διάρκεια της παρέλασης».

Πρόγραμμα

11:30 :  Παραδοσιακό γαϊτανάκι από

το Λύκειο Ελληνίδων (Κεντρική Πλα-

τεία Κορωπίου)

Η μεγάλη παρέλαση (Κεντρική Πλα-

τεία Κορωπίου)

Η παρέλαση των πληρωμάτων  θα

ακολουθήσει την ίδια πορεία όπως

ακριβώς γίνεται στις παρελάσεις των

εθνικών εορτών (από την  Ανάληψη -

έως την Πλατεία Αγάλματος). Όλες οι

ομάδες θα είναι έτοιμες στις 11:15

στην Ανάληψη.

Oλες οι εκδηλώσεις του Σφηττός για

τις Απόκριες καλύπτονται από χορη-

γίες, εθελοντικές προσφορές   και ερ-

γασίες και είναι ελεύθερες στο κοινό.

«ΜΟΥΣΟΥΝΕΣ 2014»: ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Με το μήνυμα «Ελάτε όλοι να γιορτάσουμε τις Από-

κριες» ο Δήμος Γλυφάδας για 2η χρονιά προσκαλεί

μικρούς και μεγάλους να λάβουν μέρος στην καρνα-

βαλική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή 23 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00, (θα ξεκινήσει

από την οδό Μυστρά και θα τερματίσει στο ΚΑΠΗ Αγ.

Τρύφωνα) όπου όλοι μαζί θα διασκεδάσουν στο απο-

κριάτικο γλέντι.

Καθαρή Δευτέρα στο Πατητήρι

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με τα Κούλουμα, το

πέταγμα του χαρταετού, μουσική, χορό, κρασί και σα-

ρακοστιανά, την Καθαρά Δευτέρα 3 Μαρτίου στις

11.30 στη θέση Πατητήρι. 

Καρναβαλική παρέλαση και Κούλουμα στο  Δήμο Γλυφάδας

La Zona - Ιδιωτική Ζώνη  

Tην Μεξικάνικη κοινωνική ταινία του  2007, σε σκηνοθεσία Ρον-

τρίγκο Πλα με τους: Ντανιέλ Χιμένεζ Κάτσο, Μαριμπέλ Βερν-

τού, Κάρλος Μπαρδέμ, θα παρουσιάσουν οι “Εθελοντές του

Κάμπινγκ Βούλας”, την Παρασκευή  28  Φεβρουαρίου στις 7.30

μμ, στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα από την είσοδο των πεζών,

του Κάμπινγκ, δίπλα από την είσοδο του ΠΙΚΠΑ.
Μία προνομιούχα περιοχή της πόλης του Μεξικού, γνωστή ως

Zona, διατηρεί ασφαλείς και αποστασιοποιημένους τους κατοίκους

της μέσω τειχών τα οποία φρουρούν ειδικοί φύλακες. Η φτώχια κι

ό,τι αυτή συνεπάγεται μένει εκτός των τειχών. Όταν όμως μία

παρέα τριών νεαρών από τον 'έξω κόσμο' εισβάλει στη Zona τα γε-

γονότα θα είναι δραματικά.  

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

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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3ήμερη εκδρομή στο Γαλαξίδι 

Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει τριήμερη εκδρομή

(1-2-3 ΜΑΡΤΙΟΥ), Απόκριες -καθαρή Δευτέρα, στο Γαλα-

ξίδι με ξενάγηση στους Δελφούς.

Αναχώρηση το Σάββατο 1/3, ώρα 8πμ. από Βούλα.

8.30 πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια.

Το κόστος της  εκδρομής είναι 125 € για τα μέλη και 135 €.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 23 Φεβρουαρίου

Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ - 2μμ) -

6982209948 ή στο Email  ena.drasi@gmail.com 

Μια διαφορετική, ξεχωριστή εμπειρία

περιμένει τους φίλους της λογοτε-

χνίας και του θεάτρου, τη Δευτέρα 24

Φεβρουαρίου και ώρα 6.30 μ.μ. στο

Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου.

Οι εκδόσεις Gutenberg, το βιβλιοπω-

λείο Παπασωτηρίου και o Κωνσταντί-

νος Ασπιώτης παρουσιάζουν μια

μοναδική «βικτωριανή» performance

με τίτλο Armadale – Through the
Keyhole. 

Πρόκειται για μια πρόδρομη «έκθεση

ερεθισμάτων» – από παράσταση για

τον κόσμο του πατέρα του σύγχρο-

νου αφηγήματος μυστηρίου Γουίλκι

Κόλινς (Wilkie Collins, 1824-1889) και

το συναρπαστικό μυθιστόρημά του

Αρμαντέιλ, το οποίο κυκλοφορεί από

τις εκδόσεις Gutenberg σε μετά-

φραση της Σάντυς Παπαϊωάννου. Σε

αυτή την παρουσίαση, το κοινό,

εκτός από την επαφή με εικόνες από

το σύμπαν του υπέροχου Βρετανού

δημιουργού, θα έχει την ευκαιρία να

πάρει και μια πρώτη γεύση από την

παράσταση του Αρμαντέιλ, μια δρα-

ματοποίηση του έργου, που τη σκη-

νοθεσία της έχει αναλάβει ο

Κωνσταντίνος Ασπιώτης και που θα

ανέβει για πρώτη φορά στην Ελλάδα

τον προσεχή Μάρτιο στο «Σύγχρονο

Θέατρο» της Αθήνας. 

Στο τέλος της βραδιάς θα πραγματο-

ποιηθεί κλήρωση, και οι τυχεροί θα

κερδίσουν βιβλία και προσκλήσεις για

την παράσταση του Μάρτη.

Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου

Πανεπιστημίου 37· τηλ. 210-3323300

Ώρα Έναρξης: 6.30 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ασπιώτης

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη / Παναγιώ-

της Λαμπριανίδης

Φωτισμοί: Τάκης Λυκοτραφίτης

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Μαρία Κίτσου,

Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Λάζαρος Βαρ-

τάνης, Ζωή Καραβασίλη, Χάρης Αττώνης,

Σύνθια Μπατσή, Φάνης Παυλόπουλος,

Μάριος Μακρόπουλος, Ελένη Κάκκαλου

Διάρκεια παράστασης: 45΄

Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«Οι αρχές του συνδημιουργικού

διαλόγου στην ζωή μας»

Ο Διαλεκτικός Όμιλος Μαρκοπούλου, σας προσκαλεί στην

εκδήλωση που θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάβ-

βατο και ώρα 6μ.μ., στο ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου.

Ομιλήτρια  της εκδήλωσης θα είναι η   Έφη Σταυροπούλου –

Φόρου, ενώ θέμα της ομιλίας είναι το εξής: «Οι αρχές του συν-

δημιουργικού διαλόγου στην ζωή μας».

O Σύλλογος Κόρμπι Βάρης, χορεύει το Σάββατο 22/2

στις 9μ.μ. στο Varkiza Resort, με γευστικούς μεζέ-

δες και την γλυκιά πίτα που θα κόψουν. Υπόσχονται

χορό, μουσική και τραγούδι. 

Τηλ. Βασ. Καββαλος 6945 876499

“Η ζωή μου - ΙΣΙΔΩΡΑ

ΝΤΑΝΚΑΝ”

Ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση θα πα-

ρουσιάσουν την Θεατρική  παράσταση «Η ζωή μου - Ισι-
δώρα Ντάνκαν» του Θανάση Θεολόγη την Παρασκευή  28

Φεβρουαρίου και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Γέρακα. 

Ένα  θεατρικό έργο βασισμένο στη ζωή της Ισιδώρας Ντάν-

καν με μοναδική ερμηνεύτρια την Ιωάννα Δελάκου όπου

οι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν στιγμές από τη

γοητευτική όσο και τραγική ζωή της Ισιδώρας Ντάνκαν. Τα

παιδικά της χρόνια στην Αμερική, την περιοδεία της στην

Ευρώπη και στην Ελλάδα, το ταξίδι της στη Ρωσία, τους

έρωτες, τις τραγωδίες, τις επιτυχίες της ιέρειας του μον-

τέρνου χορού. Στο πιάνο ο Γιούρι Στούπελ.

Η παράσταση παίχτηκε στο Θέατρο «Αργώ» Κεντρική

Σκηνή στο Μεταξουργείο, ενώ έχει ήδη προγραμματισμέ-

νες εμφανίζεις στην Κύπρο και σε διάφορους  Δήμους

στην Ελλάδα.  

Είσοδος ελεύθερη 
Λίγα λόγια για το έργο:

Την Ισιδώρα Ντάνκαν,

αυτή τη γυναίκα θρύλο,

την ιέρεια του μοντέρ-

νου χορού, την πρώτη

ξυπόλητη χορεύτρια,

που σε κάθε άλμα μετάγ-

γιζε την ουσία της ύπαρ-

ξής της και γοήτευε τον

θεατή, θα έχουμε την ευ-

καιρία να γνωρίσουμε

μέσα από το θεατρικό

έργο «Η ζωή μου- ΙΣΙ-

ΔΩΡΑ ΝΤΑΝΚΑΝ» που

έγραψε και σκηνοθέτησε

ο Θανάσης Θεολόγης.

Στο έργο παρακολου-

θούμε την πορεία της

Ισιδώρας Ντάνκαν από

τα παιδικά της χρόνια

στην Αμερική, την περιο-

δεία της στην Ευρώπη

(και στην Ελλάδα), μέχρι

την αναχώρησή της στην Ρωσία. Επίσης, καταγράφονται οι πιο ση-

μαντικοί έρωτες, οι τραγωδίες της αλλά και οι τεράστιες επιτυ-

χίες της ζωής της. 

Παρά τις τραγωδίες που έπληξαν την ζωή της, η Ντάνκαν στάθηκε

στα πόδια της, αφού γι’ αυτήν η τέχνη ήταν ακόμη και πάνω από

τη ζωή. Όπως έλεγε ο Μπουρντέλ “…η Ισιδώρα είναι ένα κομμάτι
μάρμαρο που πάλλεται από αιωνιότητα. Πάλλεται μεταξύ της τέ-
χνης και του έρωτα.”

Έρωτας, Τέχνη, Ζωή

Ένα τρίπτυχο που απασχόλησε, απασχολεί και θα απα-

σχολεί αιώνια την παγκόσμια λογοτεχνία και το θέατρο… 

Τέχνη, Ζωή, Έρωτας 

Δύσκολος συνδυασμός… Πώς να τα συμβιβάσει κανείς;

Ζωή, Έρωτας, Τέχνη 

Πώς να τα διαχωρίσει κανείς; Αφού η Τέχνη είναι Έρωτας.
Κι ο Έρωτας θαυμαστής της Τέχνης. Αφού η Ζωή είναι
Τέχνη. Και η Τέχνη εμπνέεται από τη Ζωή. 
Ισιδώρα Ντάνκαν… 

Η ζωή την τιμώρησε. Ο έρωτας την απογοήτευσε. Ο θάνα-

τος την διεκδίκησε… αλλά η τέχνη την δικαίωσε.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Την Ισιδώρα Ντάνκαν ερμηνεύει η ηθοποιός Ιωάννα Δελάκου.

Στο πιάνο ο μουσικοσυνθέτης Γιούρι Στούπελ.

Κείμενο- Σκηνοθεσία: Θανάσης Θεολόγης

Χορογραφίες: Τάνια Μιλτένοβα 

Σκηνικά-Κοστούμια: Ρέα Ολυμπίου

Φωτισμοί: Κώστας Αυλωνίτης

Graphic Art: Γιάννης Χρυσάνθου

Υπεύθυνος παραγωγής: Σπύρος Φιλιππόπουλος

Armadale – Through the Keyhole

“Η Λεμονιά”

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει

την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 21:00 την ται-

νία “Η Λεμονιά” - Etz Limon - Lemon Tree.
Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου -

Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

Hμέρα μνήμης 
στη Μελίνα Μερκούρη

Μια έκτακτη ξενάγηση στα αγγεία του μουσείου της

Ακρόπολης, όπως και στο Μουσείο της Αρχαίας Αγο-

ράς στη Στοά του Αττάλου, οργανώνει η “Εναλλακτική

Δράση”  την Πέμπτη 6 Μαρτίου, ημέρα μνήμης στη

Μελίνα Μερκούρη, που η είσοδος στους αρχαιολογι-

κούς χώρους είναι ελεύθερη.

«Η Συναισθηματική Αγωγή
ως μέτρο πρόληψης 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας» 

Το τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητι-

σμού και Πολιτισμού του Δήμου Βάρης-Βουλας-Βουλιαγ-

μένης διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση ομιλίας με

θέμα «Η Συναισθηματική Αγωγή ως μέτρο πρόληψης
Ψυχοκοινωνικής Υγείας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Φε-

βρουαρίου στις 18.30 στην αίθουσα της Πνευματικής

Εστίας Βούλας (Αγ. Ιωάννου 3 – Κεντρική Πλατεία) με

ομιλήτρια την Ψυχολόγο  Πηνελόπη Ρομποτή.

Παράλληλα  συλλέγονται τρόφιμα που θα διατεθούν σε

οικονομικά αδύνατες οικογένειες. 

Κούλουμα 

στο Πανόραμα Βούλας

Ο Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Πανόραμα”

Βούλας, οργανώνει και εφέτος, όπως κάθε χρόνο, φαγο-

πότι στην πλατεία του Πανοράματος με τη ζεστή φασο-

λάδα, άλλα νηστίσιμα και την κρασοκατάνυξη δωρεάν.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

διεκδικούν πολίτες και φορείς

Ενημερωτική εκδήλωση στο Ασκληπiείο

Μετά από τρία χρόνια μνημονιακής διακυβέρνησης,
το δικαίωμα του λαού μας στην υγεία  έχει τραυμα-
τιστεί σοβαρά. Οι πολιτικές που επιβάλλει η τρόικα
(ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ) καταργούν, μέρα με τη μέρα, την
ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας,
αφήνοντας, στη θέση τους, υποστελεχωμένες, κα-
ταρρέουσες υπηρεσίες.

Η δραματική υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ, η κα-
τάργηση του ΕΟΠΥΥ και οι διαθεσιμότητες-απολύ-
σεις των εργαζομένων, οι διαφαινόμενες
συγχωνεύσεις κλινικών και νοσοκομείων, οι τραγι-
κές ελλείψεις σε προσωπικό και τα εκατομμύρια
των ανασφάλιστων δημιουργούν ένα σκηνικό απελ-
πισίας και βαρβαρότητας. Δημιουργούν ένα σκηνικό
θανάτου: η μνημονιακή κυβέρνηση και η τρόικα μας
δολοφονούν!

Οι Υγειονομικοί και οι Γιατροί στο Ασκληπιείο της Βού-

λας,  οι Γιατροί του ΕΟΠΥΥ, οι Καθηγητές των Νοτίων

προαστίων, οι Δάσκαλοι της Γλυφάδας και των ΒΒΒ, οι

Εθελοντές του ΜΚΙΕ, τα Παιδιά του ΠΙΚΠΑ Βούλας, οι

Αυτοδιαχειριζόμενοι Camping Βούλας, Η Επιτροπή Κα-

τοίκων Γλυφάδας ενάντια στα Μνημόνια και τις αντιλαϊ-

κές πολιτικές, το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού και η

Εναλλακτική Δράση, στέκονται απέναντι στη συνεχιζό-

μενη προσπάθεια διάλυσης της Δημόσιας Υγείας. 

Ετσι, οργανώνουν Εκδήλωση-Συζήτηση, την Πέμ-

πτη 6 Μαρτίου, στις 6μ.μ., στο αμφιθέατρο του

Ασκληπείου Βούλας για να συζητήσουν και να ορ-

γανώσουν την αντίστασή τους.

Πολιτική και Αναπτυξιακή
Παιδεία

Εκδήλωση στο Σαρωνικό

Η Ομάδα Ανεξαρτήτων  Πολιτών Σαρωνικού (ΟΑΠΣ) σε

συνεργασία με ομάδες και φορείς του ευρύτερου χώρου

του Δήμου Σαρωνικού μετά από πραγμάτωση  14 εκδη-

λώσεων προώθησης Εθνικών Θεμάτων, όπως: 

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)

Επιστροφή των Γερμανικών Οφειλών,

Λαθρομετανάστευση και άλλων

ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΕΙ 

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 εκδήλωση

στο Αμφιθέατρο του Δήμου Σαρωνικού, στα Καλύβια με

θέμα:  «Πολιτική και Αναπτυξιακή Παιδεία»

Ομιλητές είναι:

Μαρία Μαντουβάλου, καθηγήτρια του Παν/μίου Αθηνών 

Μαρία Μίχα καθηγήτρια του Οικονομικού Παν/μίου 

Περικλής Νεάρχου πρέσβυς ε.τ.

Μιχάλη Χαραλαμπίδης συγγραφέας  ειδικός σε ζητήματα

ανάπτυξης.

Πέραν από τους μεγάλους και απροσδιόριστους κινδύ-

νους που επέρχονται, αντιμετωπίζουμε μονίμως, τερά-

στιες προκλήσεις, με τις οποίες καλούμαστε επί τέλους,

να μετρηθούμε. 

Οπως είναι φυσικό και ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου και ο Δήμος Κρωπίας αιφνι-

διάστηκαν για την εκ νέου αίτηση των

εταιρειών για εγκατάσταση  έξι μονά-

δων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας από βιομάζα στο Μαρκόπουλο,

ισχύος ≤ 1 MW η καθεμιά, από το πε-

ριφερειακό συμβούλιο Αττικής. 

Ο Δήμος Κρωπίας και το δημοτικό συμ-

βούλιο με ομόφωνη απόφασή του (αρ.

απόφασης 417/2012) έχει ταχθεί κατά

της εγκατάστασης μονάδων παραγω-

γής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα

στον Δήμο, με το σκεπτικό ότι   δεν δια-

σφαλίζονται οι όροι λειτουργίας και

ελέγχου τους με αποτέλεσμα υπέρμε-

τρη περιβαλλοντική επιβάρυνση (θόρυ-

βος και αέρια στην ατμόσφαιρα) αν

συνυπολογιστούν και οι υπάρχουσες

πηγές θορύβου και μόλυνσης της ατμό-

σφαιρας και στο Κορωπί και τα Μεσό-

γεια (Αυτοκινητόδρομοι, Αεροδρόμιο,

δύο βιομηχανικές περιοχές).

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν.

Κιούσης και στο δημοτικό συμβούλιο

και στο Περιφερειακό έχει εκφράσει

τις απόψεις του:  η θέση μας συνολικά
για τις ενεργειακές ανανεώσιμες
πηγές καθώς και για την κατασκευή

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με καύσιμο φυτικό έλαιο ή βιο-
μάζα είναι ότι δεν μπορούν να
εγκρίνονται επενδύσεις ενεργειακών
ΑΠΕ και να ζητείται γνωμοδότηση
από την Αυτοδιοίκηση αν, α) δεν
υπάρξει πρώτα ενεργειακή χωροτα-
ξική κατανομή των ΑΠΕ σε επίπεδο
περιφέρειας Αττικής και β) αν δεν θε-
σπιστούν από το ΥΠΕΚΑ προδιαγρα-
φές και ανώτατα όρια εκπεμπόμενων
αέριων ρύπων. 
Επισημαίνει δε ότι: «Στο βαθμό που
επιβεβαιωθούν οι φήμες για έγκριση
τέτοιων μονάδων από την αποκεν-
τρωμένη κρατική διοίκηση Αττικής
χωρίς τη θετική γνωμοδότηση της
Αυτοδιοίκησης Α και Β΄ Βαθμού και
τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοι-
νωνιών θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα
πολιτικά και νομικά μέσα για την απο-
τροπή αυτών των αποφάσεων».

Και ο Δήμος Κρωπίας κατά της εγκατάστασης

μονάδων βιομάζας στην περιοχή

Για πολλοστή φορά επανέρχεται η

πρόταση δημιουργίας εργοστασίων

βιομάζας στα Μεσόγεια, και για άλλη

μια φορά έφτασαν οι Μελέτες Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων στο Περι-

φερειακό Συμβούλιο 11/2,  για

δημιουργία έξη εργοστασίων παραγω-

γής βιομάζας - «Μονάδα Παραγωγής

Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομάζα

vegetable-oil, ισχύος ≤ 1 MW» - στο

Μαρκόπουλο.

Οπως έχουμε γράψει (24/7/13) ο

Δήμος Μαρκοπούλου έχει αντιδράσει

στην εγκατάσταση των μονάδων

αυτών και έχει αποφασίσει στο Δημο-

τικό Συμβούλιο (αρ. 239/2013 απόφ.

Δ.Σ.), ότι δεν δέχεται εγκατάσταση

των εργοστασίων στην πόλη. Την ίδια

απόφαση έχει πάρει και το Κορωπί.

Τώρα παρακάμπτουν τους Δήμους και

πάνε κατευθείαν στην Περιφέρεια για

έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων.

Ομως και η Περιφέρεια απεφάνθη,

ομόφωνα, αρνητικά στην γνωμοδό-

τηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων στη συνεδρίαση της

11/2/14.

Τις εισηγήσεις και των έξη θεμάτων

έκανε ο περιφερειακός σύμβουλος Ι.

Προμπονάς και ήταν αρνητικές.

Ανησυχητικό είναι το φαινόμενο της

επιμονής των συγκεκριμένων επιχει-

ρηματιών να εγκαταστήσουν “ντε και

καλά” τα εργοστάσια στα μεσόγεια,

στο μεσογείτικο κάμπο, που θα έπρεπε

να έχουμε αρχίσει από την πρώτη

ημέρα της κρίσης να τον καλλιερ-

γούμε για να δημιουργήσουμε πρωτο-

γενή παραγωγή διατροφής και όχι

καυσίμων...

Συνήθως οι επιχειρηματίες κάθε φορά

που απορρίπτεται η πρότασή τους

πάνε στις παραπάνω αρχές παρακάμ-

πτοντας τις προηγούμενες βαθμίδες.

Ετσι όταν οι Δήμοι τους απέρριψαν,

εστράφησαν στην Περιφέρεια αγνο-

ώντας τους Δήμους. Τώρα που τους

απέρριψε για δεύτερη φορά και η Πε-

ριφέρεια θα πάνε στην Αποκεντρω-

μένη Διοίκηση; 

Στην πρεμούρα τους για ...ανάπτυξη,

δεν σέβονται ούτε αποφάσεις, ούτε

νόμους, ούτε συντάγματα οι κυβερ-

νώντες και μπορεί να δούμε να μπαί-

νουν οι ...τσάπες να ξεκινάνε την

εγκατάσταση γιατί η Αποκεντρωμένη

Διοίκηση τους έδωσε το “πράσινο

φως”. 

Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σ’

αυτή την περίπτωση θα βρούνε “τεί-

χος” τους πολίτες που έχουν αποφα-

σίσει να μην επιτρέψουν άλλη

υποβάθμιση στην περιοχή τους.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου παρευρέθη

στη συνεδρίαση δια του Βασ. Μεθε-

νίτη μαζί με εκπροσώπους φορέων

και είπε άλλη μια φορά όχι. 

Τα εργοστάσια για παραγωγή 

βιομάζας επιμένουν για Μεσόγεια

Aπορρίφθηκαν για άλλη μια φορά από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
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Eπιλέγουν υποψήφιο Δήμαρχο

στη Ριζοσπαστική Κίνηση 3Β

Η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓ-

ΜΕΝΗΣ, ολοκληρώνει τη μεθεπόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ, 23 ΦΛΕ-

ΒΑΡΗ, στις 10:30 πμ, στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΒΟΥΛΑΣ, τη διαδικασία επιλογής του υποψήφιου Δήμαρ-

χου - επικεφαλής του εκλογικού συνδυασμού της.

Δικαίωμα ψήφου, αλλά και υποψηφιότητας, έχουν όλα τα

μέλη της Κίνησης, υπό την προϋπόθεση πως θα έχουν εγ-

γραφεί μέχρι την Παρασκευή 21 Φλεβάρη.

Στην προηγούμενη Συνέλευση, προτάθηκαν από τα μέλη 55 υπο-

ψήφιοι Δημοτικοί & Τοπικοί Σύμβουλοι και 8 υποψήφιοι για τη

θέση του υποψηφίου Δημάρχου, που είναι: ΒΗΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΟΙ-

ΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝ-

ΝΗΣ και ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ. Η τελική ψηφοφορία θα

γίνει, στη συνέλευση, την Κυριακής 23/2.

Πραγματοποιήθηκε η διοικητική παραλαβή του νέου σχολι-

κού κτιρίου που θα στεγάσει το Γυμνάσιο  Βουλιαγμένης.  

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του κτιρίου και τη δι-

οικητική του παραλαβή από το Δήμο, ξεκινούν

ταυτόχρονα και οι διαδικασίες για τον απαραί-

τητο εξοπλισμό, προκειμένου να παραδοθεί

στους μαθητές της Βουλιαγμένης στο αμέσως

προσεχές διάστημα.

Το νέο σχολικό κτίριο που θα φιλοξενήσει το Γυ-

μνάσιο της Βουλιαγμένης είναι δύο ορόφων και

συνολικής επιφάνειας 1826 τμ. Περιλαμβάνει 6

αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρή-

σεων, βοηθητική αίθουσα, βιβλιοθήκη, αίθουσα

φυσικοχημείας, αίθουσα πληροφορικής, αίθουσα

τεχνολογίας, γραφεία και αποδυτήρια. Η κατα-

σκευή του νέου Γυμνασίου Βουλιαγμένης κό-

στισε 2.524.091 ευρώ.

Θα πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι είχε ξεκινήσει

επί Δήμου Βουλιαγμένης και Δημάρχου Γρη-

γόρη Κασιδόκωστα, αλλά λόγω της κρίσης είχαν

«παγώσει» τα κονδύλια και είχε μείνει ημιτελές

το συγκρότημα. 

Μετά την ανάληψη καθηκόντων ως Δημάρχου του Σπύρου

Πανά, ο οποίος με μεθοδευμένες και επίμονες ενέργειες,

πέτυχε την αναγκαία χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊ-

κού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και ολοκληρώθηκε

μια ακόμη νέα σχολική μονάδα, η οποία θα διατεθεί από την

επόμενη χρονιά στη νεολαία του Δήμου 3Β.

Η παραλαβή του σχολείου από τις διοικητικές υπηρεσίες

του Δήμου έγινε την περασμένη Τετάρτη παρουσία του Δη-

μάρχου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης Σπ. Πανά και της

προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Μ. Σίνα.  

Με αφορμή την παραλαβή του νέου σχολικού κτιρίου, ο Δή-

μαρχος Σπύρος Πανάς υπογράμμισε:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερα δικαιωμένος, γιατί μετά τη μεγάλη
προσπάθεια που κάναμε ως Δημοτική Αρχή, προκειμένου

να διασφαλίσουμε την αναγκαία χρηματοδό-
τηση για την κατασκευή του νέου σχολικού κτι-
ρίου που θα στεγάσει το Γυμνάσιο
Βουλιαγμένης, σήμερα το νέο αυτό σχολείο
περνά στα χέρια του Δήμου. Το σχολείο αυτό
ήταν ένα έργο που οραματίστηκε και ξεκίνησε
ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας και χάρις στη δική
του πρωτοβουλία μπορούμε σήμερα να  παρα-
δώσουμε στη νέα γενιά της πόλης μας ένα
ακόμη νέο σχολικό κτίριο.
Πιστεύω πραγματικά πως η επένδυση στη
γνώση είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλ-
λον της Πατρίδας μας και την πρόοδο των παι-
διών μας. Ως Δημοτική Αρχή κάνουμε ότι είναι
δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι στην πόλη
μας θα λειτουργούν δημόσια σχολεία απαλ-
λαγμένα από όλα όσα βαραίνουν το έργο των
μαθητών και των εκπαιδευτικών. Δημόσια σχο-
λεία που θα εξασφαλίζουν τις σύγχρονες μορ-

φωτικές ανάγκες των παιδιών μας, θα παρέχουν  γνώσεις
και εφόδια ώστε κάθε νέος και νέα της Βάρης, της Βούλας,
της Βουλιαγμένης να μπορεί να κάνει πραγματικότητα τα
όνειρά του.»

Το καινούργιο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης είναι γεγονός
Παραδόθηκε διοικητικά στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Στη συνεδρίαση της 17/2

στο Δήμο 3Β, συζητήθηκε

εκτάκτως η διάλυση του

Οργανισμού Σχολικών Κτι-

ρίων (ΟΣΚ), με αφορμή

πρόγραμμα που έχει πάρει

ο Δήμος για “πράσινα δώ-

ματα” στα σχολεία και για

να το υλοποιήσει πρέπει να

πάρει άδεια από τον ΟΣΚ.

Ο ΟΣΚ όμως διαλύθηκε και

δημιουργήθηκε η εταιρεία

Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Ετσι ο ΟΣΚ μεταβίβασε όλη

την περιουσία των σχολι-

κών συγκροτημάτων στην

ανώνυμη εταιρεία!

Προκειμένου να γίνει το

έργο “πράσινα δώματα” στο

1ο Λύκειο Βούλας, ο ΟΣΚ

παραχώρησε το σχολείο

στο Δήμο 3Β για 25 χρόνια!

Εξ’ αυτού όμως του γεγο-

νότος προέκυψε ένα με-

γάλο, τεράστιο θέμα για

την εκπαίδευση και τη δη-

μόσια περιουσία στη χώρα

μας.

Ξαφνιάστηκαν και οι σύμ-

βουλοι όταν συνειδητοποί-

ησαν ότι τα σχολεία που εν

πολλοίς έχουν χτιστεί σε

δημοτικά οικόπεδα δεν

τους ανήκουν. Περνούν σε

ανώνυμη εταιρεία, που

όμως επεσήμανε ο Παν.

Καπετανέας, «αύριο μπο-

ρεί να τα δώσει τις απογευ-
ματινές ώρες για άλλη
χρήση. Φοβάμαι ότι θα ξε-
πουληθεί η δημόσια περι-
ουσία».
Η διάλυση του ΟΣΚ βέβαια

έχει ξεκινήσει επί ...πράσι-

νου Υπουργού Αρσένη,

όταν ο ΟΣΚ έγινε ΟΣΚ Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία δηλαδή.

Σιγά σιγά “ξηλώθηκε” το

πουλόβερ και σήμερα

πλέον διαλύθηκε και σκορ-

πίζεται η περιουσία του δη-

μοσίου στους ...πέντε

ανέμους.

Πρώτο και κύριο μέλημα

των δημάρχων, κρίνουμε

ότι είναι η διεκδίκηση όλων

των σχολικών συγκροτημά-

των· να περάσουν στην κυ-

ριότητα των Δήμων.

Αυτό πρέπει να γίνει “ση-

μαία” και στην Κεντρική

Ενωση Δήμων Ελλάδος.

Αυτές και τέτοιες πρέπει να

είναι οι προτεραιότητες

των δημάρχων σε μία χώρα

που οι κυβερνώντες την

διαλύουν και μοιράζουν τα

...ιμάτια της. Λαός χωρίς

παιδεία δεν υπάρχει. Και

παιδεία χωρίς σχολεία επί-

σης δεν υπάρχει.

Αλλωστε εκ των πραγμά-

των οι Δήμοι έχουν αναλά-

βει τη συντήρησή τους εδώ

και χρόνια.

Θα συντηρούν κτήρια που

δεν θα τους ανήκουν και θα

ανήκουν σε μία ανώνυμη

εταιρεία;;;

Ο Γ. Σκουμπούρης επιφυ-

λάχθηκε στην κατά χρήση

παραχώρηση που προτείνει

ο ΟΣΚ και πρότεινε να γίνει

έρευνα. Αλλοι Δήμοι μπο-

ρεί να έχουν πάρει την κυ-

ριότητα.

Και άλλα του Δ.Σ. στη σελί-
δες 13 & 14

Ανοιχτή Πρόσκληση του

Παναγιώτη Μερτύρη

O Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Παλλήνης, Πανα-

γιώτης Μερτύρης, κάνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους

πολίτες, την Κυριακή 23 Φε-

βρουαρίου στις 11 το πρωί, όπου

θα παρουσιάσει την Ιδρυτική δια-

κήρυξη της παράταξής του “Αν-
θούσα - Γέρακας - Παλλήνη
Πόλεις για να ζεις”.
Η παρουσίαση θα γίνει στη Λεωφ.

Μαραθώνος 14, δίπλα στην είσοδο 15 της Αττικής Οδού).

Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων διαλύθηκε

Τα σχολικά συγκροτήματα σε ποιον ανήκουν;
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Το 311 π.Χ.  στο κείμενο του Εδίκτου  του Με-
διολάνου,  με τις  προσυπογραφές  του Μ.
Κωνσταντίνου και τού συναυτοκράτορα Λικι-
νίου ,  διακηρύσσεται η Ανεξιθρησκεία σε ολό-
κληρη τη Ρωμαϊκή επικράτεια  και
επικυρώνεται η απαγόρευση  των διωγμών, οι
οποίοι ήδη   με διάταγμα του προηγούμενου
αυτοκράτορα  Γαλέριου είχαν κατασιγάσει. ..
Από τότε οριστικά  οι περιουσίες των Χριστια-
νών αρχίζουν να επιστρέφονται, ο κλήρος  να
τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης, όπως
να απαλλάσσεται  από την δαπανηρή υποχρέ-
ωση να ασκεί τα πολιτικά του καθήκοντα στη
Βουλή, αλλά  και  να  του παραχωρείται το δι-
καίωμα να χρησιμοποιεί  δωρεάν τα  κρατικά
μέσα επικοινωνίας και μετακίνησης, τα μέχρι
τότε αποκλειστικά  για  στρατιωτική χρήση.    
Φτάνομε στο  380  μ.Χ. όταν  με την  απόφαση
του Θεοδοσίου Α’,  ο Χριστιανισμός καθιερώ-
νεται ως  η επίσημη θρησκεία του κράτους,
και η Ορθοδοξία  κηρύσσεται ως το επίσημο
δόγμα  της Εκκλησίας.   
Τώρα το έμβλημα τού ‘’Εν Τούτω Νίκα’’, που

καθορίζει την «Ελέω θεού και δια του  θεού»
βασιλική εξουσία, παίρνει τη θέση της   ‘’Απτέ-
ρου Νίκης’’ των Ελλήνων και της ‘’Πτερόεσ-
σας Victoria’’ των Λατίνων,   μπροστά στην
οποία γονάτιζε  η Ρωμαϊκή Σύγκλητος.
`Πρωταγωνιστικά έκτοτε, το σκηνικό των διώ-
ξεων  αλλάζει πρόσωπο και   αντιστρέφεται εκ
βάθρων.  Ο μέχρι τότε   διωκόμενος Χριστια-
νός, επιστρέφει   και δρά  ώς εξ  ίσου φονικός
διώκτης  κατά παντός   θρησκευτικά εναντίου
αλλά και Χριστιανού δήθεν ή όντως ‘’αιρετι-
κού ‘’. 
Θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να διευκρινισθεί,
ότι οι διωγμοί  ‘’κατά  των Εθνικών’’, δεν εκ-
προσωπούσαν το καθολικό δημόσιο αίσθημα,
ούτε το γενικότερο αγαθό φρόνημα του Ορ-
θόδοξου χριστεπώνυμου πλήθους. Αυτοί
ήσαν μεν  έργο του αμαθούς και απαίδευτου
όχλου, αλλά ανόσιο δημιούργημα, ιδιοτελώς
οργανωμένο από τα εμπαθή αρχιερατικά στε-
λέχη της Ορθοδόξου Εκκλησίας.  Όχλος αφε-
λής, εν πολλοίς  πληβείων, αλλά και ευάλωτος

σε υποσχέσεις, ο οποίος   στο ‘‘τάξιμο’’ ενός
ουτοπικού μεταφυσικού παραδείσου, χαλ-
κεύεται στην αντιπάθεια κατά του ετέρου, και
υπηρετεί το μίσος σε βάρος του  συγχωρηθή-
ναι. Και δια της πνευματικής χειρός της θρη-
σκευτικής ηγεσίας,  ο αφελής Χριστιανός
άθυρμα και πιόνι,  αποδέκτης και εκτελεστικό
όργανο τής   εκ των άνω  εμπάθειας,  αμαυ-
ρώνει το μεγαλειώδες νόημα και μήνυμα του
εξόχου  διδασκάλου, του Χριστού.  Στο πόγ-
κρομ πρωταγωνιστεί το Πατριαρχείο της Αλε-
ξανδρείας. Επί της επιδεικνυομένης δε
Αλεξανδρινής αλαζονείας, δειγματικό κατά-
λοιπο έρχεται  μόλις το 1705, το  αναγραφό-
μενο σε ποιμαντορική ράβδο: «Γεράσιμος
ελέω Θεού Πάπας και Πατριάρχης της Αλε-
ξανδρείας και Κριτής της Οικουμένης».  

Αυτό το  προγραμματισμένο φονικό, επί εμ-
ψύχων και αψύχων   που επακολούθησε,
όποιος   και όταν το σημειώνει  στις ιστορικές
επιβεβαιώσεις του, καλύτερα να γυρίζει τη σε-
λίδα, αν θέλει να διατηρήσει αλώβητη την
‘‘πίστη’’  του, εκτός αν είναι και αυτός οπαδός,
τού «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».  
Το  διάταγμα    της   προτέρας   αυτοκρατορι-
κής απόφασης, που αφορούσε τους διωγμούς
κατά των Χριστιανών, ως γνωστόν το είχε
υπογράψει ο τελευταίος ειδωλολάτρης αυτο-
κράτορας, ο Διοκλητιανός, ο οποίος ήταν
προσκολλημένος στο ‘‘βασιλεύς -θεός’’, εξ ού
και αυτοαποκαλείτο και ‘‘Κύριος’’ λατινιστί δε
Dominus.   Οι  συνέπειες δε με αυτό το διά-
ταγμα του Διοκλητιανού ήταν  τόσο ολέθριες,
ώστε να  επέλθει η διασάλευση της ηρεμίας
του κράτους και  ο διχασμός στους  υπηκόους
του. 
Από τότε η ιαχή ότι «Ού γάρ  εστίν εξουσία,

εί μόνον η  υπό του Θεού»    είχε καταστεί
σύνθημα καθημερινό  αγανάκτησης,  υιοθετη-
μένο από την καθολική μερίδα του ‘‘γνήσιου’’
Χριστιανικού λαού.   
Τώρα με το νέο διάταγμα, τού  όντως  πολι-
τικά ευφυούς  Μ.  Κωνσταντίνου,   αποκατα-
στάθηκε η ηρεμία και η εθνική συνοχή, στην

μεγάλη  φυλετική πανσπερμία του Κράτους.
Σαν  κοινός παρονομαστής,  έδρασε  ο  συ-

νεκτικός παράγοντας της κοινής  θρησκευτι-
κής συνέχειας, και o οποίος ρύθμισε  τα
περαιτέρω, μα δυστυχώς  όχι για πολύ.    
Ο Κωνσταντίνος  εξόχως διορατικός, προείδε
και  ώς μέγας στρατιωτικός τιθάσευσε την λαί-
λαπα της χριστιανικής χιονοστιβάδας,  όχι  βέ-
βαια με το ν’ ασπασθεί  και ο ίδιος ευθύς εξ
αρχής το καθεστώς της χριστιανικής αγάπης,
αλλά τη  ρήση  της  «εξ  Ελέω θεού και δια του
θεού  βασιλείας». Έτσι  αυτός, ως ο εκ θεού
εκλεκτός στο καθόλου πρόγραμμ;a του,  θα
κατόρθωνε όπως και επέτυχε,  να υπηρετήσει
και να στεριώσει,   την μονοκρατορία του.
Αλλά  και συνάμα  με το «εκ θεού» θα οδη-
γούσε  τους πάντες, στο δρόμο της παραίτη-
σης   από κάθε αγωνιστική  κοινωνική
διεκδίκηση.  
Η πραγμάτωση των προσωπικών  του επιδιώ-
ξεών, ήταν  ο πολιτικός του στόχος  και το κα-
τόρθωσε. Με την ηγετική του δε πρωτοβουλία
κατά ανάληψη της σύγκλησης  των Οικουμε-
νικών  Συνόδων, έβαλε τον πρώτο λίθο στο
Δογματικό υπόβαθρο της Ορθοδοξίας, με τον
οποίο εξετόξευσε στο περιθώριο της ‘‘αίρε-
σης’’ τον κάθε ενοχλητικό αντιφρονούντα
προς στα σχέδιά του.  Τελικά δε  και μόλις
την παραμονή του θανάτου  του, πιστός στα
υπεσχημένα προς την Χριστιανή μητέρα του,
την Αγία  Ελένη,  βαφτίστηκε  και εκείνος Χρι-
στιανός.  Η  Ορθόδοξη Εκκλησία, στην οποία
συμπαραστάθηκε  ως  ο μέγας αρωγός,
όντως του το όφειλε, διο και  τον ονόμασε
‘‘Άγιο’’ και ‘‘Μεγάλο’’, παραβλέποντας τα  ποι-
νικώς παραβατικά  σημεία, του προσωπικού
του βίου. 

Το   κενό  λοιπόν που σκόπιμα άφηνε επί Κων-
σταντίνου η  κρατική εξουσία,  οι πρώτες χρι-
στιανικές κοινότητες έγκαιρα το
αντιλήφθηκαν και  κατάφεραν εξ ίσου  διπλω-
ματικά να  το εκμεταλλευτούν.   Βασιζόμενοι
δε  στην  δοκιμασμένη σκληρά από τους διωγ-
μούς πίστη τους,  κατάφεραν να κατακλύσουν
εξουσιαστικά όλα τα διαμερίσματα της Ρω-
μαϊκής αυτοκρατορίας. 
Αλλά και ο Κωνσταντίνος με τα χέρια του
τώρα πιά ελεύθερα από την οξύτητα των θρη-
σκευτικών  διενέξεων  και με τους Χριστια-
νούς στο πλάϊ του, άρχισε να εξοντώνει
όλους τους σφετεριστές της εξουσίας του,
όπως τον Κρίσπο, τον γιό του από την παλλα-
κίδα του Μινέρβα,  τη  νόμιμη γυναίκα του τη
Φαύστα, με την πιθανή αιτιολογία ότι αυτή
διατηρούσε σχέσεις ερωτικές με τον Κρίσπο.
Σημειωθήτω δε, ότι όταν είχε παντρευτεί την
Φαύστα,  αυτή  ήταν μόλις επτά ετών και
αυτός ενήλικος, ήδη  με τον βαθμό του Καί-
σαρα και εντός ολίγου  συναυτοκράτορας και
ταυτόχρονα Αύγουστος. Ο γάμος του αυτός

ήταν καθαρά πολιτικός, η  δε Φαύστα με την
οποία έκανε και τέσσερα παιδιά ήταν κόρη του
συναυτοκράτορα Μαξεντίου, γιού του Μαξιμι-
λιανού, ο οποίος  έφερε τον τίτλο του Αυγού-
στου δηλαδή του πρώτου Ρωμαίου  πολίτη τη
τάξει.  
Σε συνέχεια ο Κωνσταντίνος  έρχεται σε ρήξη
με τον Μαξέντιο και τον εξοντώνει, ενώ φρον-
τίζει να ακολουθήσει και ο Λικίνιος  τον δρόμο
πρός την αγχόνη. Και αυτά είναι μόνο τα χτυ-
πητά  ονόματα ανάμεσα σε ένα  άγνωστο
αριθμό  ανωνύμων, που  προφανώς δεν έχει
τέλος!
Ας μη μας καταλαμβάνει όμως η έκπληξη και
η επιτίμηση, γιατί αυτή ήταν η συνήθεια και η
παράδοση για επιβίωση στα στρώματα της
εξουσίας. Τότε το φονικό όπλο ήταν η ‘‘μά-
χαιρα’’, ενώ τώρα το χρήμα.
Αλλά τότε παραδειγματικά και μιμητικά  εξον-
τώνονταν και όσοι δεν υπέγραφαν μετάνοια
και πίστη στη νέα θρησκεία. 
Και  έτσι συν τώ χρόνω, η  πνευματική ελευ-
θερία παντός υπηκόου είχε γίνει  παρελθόν.
Βέβαια  ιστορικά ο Κωνσταντίνος υπήρξε με-
γάλος και σπουδαίος ηγέτης, αλλά  και κοι-
νωνικός μεταρρυθμιστής,  ο οποίος  έδωσε
πολλά στη Ρώμη,  κάποτε δε, θα πρέπει να
αναφερθώ στο όλο του γνωστό έργο. 
Αργότερα το 542 επί Ιουστινιανού  διατάσσε-
ται ο υποχρεωτικός εκχριστιανισμός όλων των
υπηκόων.  Το 529 με διάταγμα πάλι του Ιου-
στινιανού ιδίου, κλείνουν οι φιλοσοφικές σχο-
λές στην Αθήνα και οι τελευταίοι φιλόσοφοι
δάσκαλοι του Ελληνικού στοχασμού, ο Δαμά-
σκιος και Συμπλίκιος αναγκάζονται να κατα-
φύγουν σαν  πολιτικοί   εξόριστοι στην αυλή
του Πέρση βασιλιά Χοσρόη.
Αλλά το ‘‘λάλον ύδωρ’’  της ελληνικής φιλο-
σοφίας, όσο και να προσπάθησαν, δεν το κα-
τάφεραν να στερέψει.  Είχε απλά
αποτραβηχθεί βαθειά στο  Δελφικό ρήγμα του
Πύθωνα και εκεί εξαφανίστηκε και χάθηκε.
Προσωρινά όμως. Γιατί το ‘‘λάλον’’ του ελλη-
νικού στοχασμού  ποτέ δεν εσίγησε και αυτό
το απέδειξε η διαχρονική παγκόσμια ανά-
στασή του.
Στο επόμενο άρθρο, η συνέχεια με λεπτομέ-
ρειες από την αντιπαγανιστική νομοθεσία της
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

* Ο απόστολος Παύλος με το ‘‘Εθνικοί’’ εννοεί τους Έλλη-

νες πανθεϊστές ειδωλολάτρες.

Πηγές βοηθητικές 

1)  Ιουλιανού: ‘‘Κατά Χριστιανών’’, Εκδ Θύραθεν

2) Τ. Αθανασιάδης: ‘‘Ιουλιανός ο Παραβάτης’’, Εκδ Εστίας

3) Τζ. Παπανικολάου: ‘‘Παλλ δας ο Αλεξανδρεύς’’, Εκδ. Γα-

βριηλίδη 

4) Λιβανίου; ‘‘Προς Θεοδόσιον τον βασιλέα  υπέρ των

ιερών’’, Εκδ Κατάρτι    

Διωγμοί κατά “Εθνικών”* στη  διάρκεια

των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων
Ιστορική εισήγηση 

H Ομάδα Ανεξάρτητων  Πολιτών Σαρωνι-

κού, (Ο.Α.Π.Σ), και η πατριωτική κίνησις:

«ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ»

(Ε.ΛΑ.Σ) οργανώνουν κοινή  εκδήλωση  μέ

θέμα:

«Πολιτική και Αναπτυξιακή Παιδεία»
Η εκδήλωσις θα γίνη το ΣΑΒΒΑΤΟ 22α Φε-

βρουαρίου και ώρα 18.00 μ.μ  στο Αμφιθέ-

ατρο της κοινότητος Καλυβίων του Δήμου

Σαρωνικού.

Ομιλητές: Μαρία Μαντουβάλου, καθηγή-

τρια του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Μαρία Μίχα, καθηγήτρια του Οικονομικού

Πανεπιστημίου

Περικλής  Νεάρχου Πρέσβης (επί τιμή),

Κεντρικός ομιλητής είναι ο Μιχάλης Χα-

ραλαμπίδης, συγγραφέας,  ειδικός σε ζη-

τήματα ανάπτυξης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, στις 12.00 θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας και ενημέ-

ρωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έξω από τα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ, Σταδίου και Κο-

λοκοτρώνη, Αθήνα.

- Απαιτούν την άμεση διακοπή της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του πρ. Αεροδρομίου ελ-

ληνικού και της Παραλίας του Αγίου Κοσμά.

Επιτροπή Αγώνα 
για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό

«Πολιτική και Αναπτυξιακή Παιδεία»
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Λέγεται ότι το μεγαλύτερο τέχνασμα του Διαβόλου είναι

να πείθει ότι δεν υπάρχει. Πλην όμως, οι ανά την Γη και τις

εποχές πιστοί του υπηρέτες δεν διαθέτουν την δική του δύ-

ναμη πειθούς. Γι’ αυτό και τα επιχειρήματά τους, όταν προ-

σπαθούν να παραπλανήσουν γιά τους χημικούς

αεροψεκασμούς, ποικίλουν από αστεία έως γελοία. Με κο-

ρυφαίο σε γελοιότητα, το αρλουμπολόγημα ότι οι σχημα-

τισμοί τεχνητών νεφώσεων που αυλακώνουν συχνά τον

ουρανό είναι ...τα καυσαέρια των αεροσκαφών. Όμως, απλή

παρατήρηση πείθει ότι αυτό δεν ισχύει. Μετά από 20 και

πλέον έτη δράσεώς τους στην Ελλάδα τα αεροπλανάκια

των χημικών αεροψεκασμών αναγνωρίζονται και διακρί-

νονται πανεύκολα όταν πετούν, πρώτον γιά τον απλού-

στατο λόγο ότι τα συνήθη μεταφορικά αεροσκάφη δεν

σχηματίζουν πλέγματα στον ουρανό, και δευτερον διότι -

όταν απλώς πετούν και δεν ψεκάζουν- οι ουρές καυσαε-

ρίων τους διαλύονται αμέσως, όπως των άλλων

αεροσκαφών, με μόνη την μη ορατή διαφορά ότι το ειδικό

καύσιμο Jet Propellam 8 που χρησιμοποιούν, είναι το πλέον

καρκινογόνο καύσιμο στον κόσμο. 

Είναι τραγικός -και απογοητευτικός συνάμα- ο τρόπος σκέ-

πτεσθαι κάποιων συνανθρώπων μας, που έχουν, κατά τα

φαινόμενα, εκχωρήσει την κρίση τους στους διατεταγμέ-

νους παραπληροφορητές των Μ.Μ.Ε. Συζητούσα προ ημε-

ρών με φίλο στη Βουλιαγμένη για τα χημικά νέφη και

παρενέβη διερχόμενος κυριούλης –γύρω στα σαράντα- που

παρέδιδε καφέδες κι άκουσε μέρος της συζήτησής μας:

― Δεν είναι τίποτα ...
― Ε πως δεν είναι τίποτα; Δεν τα βλέπεις;
― Ο αδελφός μου, που πετάει με τέτοια αεροπλάνα, μου
είπε ότι δεν είναι τίποτα. (!!!).

Κάποιοι από τους «Έλληνες» χειριστές των αμερικανικής

κυριότητας ψεκαστικών έχουν βγεί κατά καιρούς σε κανά-

λια και ιστοσελίδες κι αν ακούσεις έναν, τους έχεις ακού-

σει όλους. Έχουν όλοι δασκαλευτεί από τ’ αφεντικά τους

να λένε τα ίδια παραμυθάκια: Ότι οι αεροψεκασμοί είναι

ακίνδυνοι, ότι αυτά που βλέπουμε είναι καυσαέρια, οτι διε-

νεργούν συνήθη μετεωρολογικά πειράματα κι άλλες τέ-

τοιες ιστοριούλες γιά κάφρους. Είναι απορίας άξιον το πως

δέχονται γιά καναδυό χιλιάδες ευρώ παραπάνω από τους

άλλους συναδέλφους τους –«μαύρα» κατά πάσα πιθανό-

τητα- να θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των οικείων τους, των

συμπατριωτών τους, αλλά και των ιδίων. Τελικά η ιδιότητα

«καλοπληρωμένος δούλος των Αμερικανών» φαίνεται ότι

προσδίδει αξία και αίγλη σε ορισμένους, που γεννήθηκαν

άνθρωποι κι εξελίχθηκαν σε «εκσυγχρονισμένα» ανθρω-

ποειδή. Εδώ αξίζει να τονισθεί ότι οι Αμερικανοί πιλότοι

των επιβατικών αεροπλάνων, έχουν –προς τιμήν τους- κα-

ταγγείλει, με μαζικότατες διαδηλώσεις τους σε αμερικανι-

κές μεγαλουπόλεις, τους χημικούς αεροψεκασμούς.

Στην ελληνική(;) Βουλή έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρό-

νια ερωτήσεις γιά τους χημικούς αεροψεκασμούς, από βου-

λευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ, του Κ.Κ.Ε, του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, του ΛΑ.Ο.Σ

και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Οι απαντήσεις των αρμο-

δίων υπουργών –όποτε δόθηκαν- ήταν πάντοτε γενικόλο-

γες και αόριστες, δίχως ποτέ ν’ απαντούν στο τι, ποιός και

γιατί. Μνημειώδης κι αξεπέραστη παραμένει η απάντηση

του Βαγγέλη Βενιζέλου, ως υπουργού Άμυνας επί Γιωρ-

γάκη, που όταν ρωτήθηκε γιά την δράση των ψεκαστικών

αεροσκαφών στην Ελλάδα, απάντησε με το μνημείο θρά-

σους: «δεν ξέρω, δεν είναι δικά μας» (!!!). Ολλανδός ευ-

ρωβουλευτής υπέβαλλε ερώτηση στον τότε Επίτροπο

Περιβάλλοντος, Σταύρο Δήμα, χωρίς να λάβει ουσιαστική

απάντηση. Το θέμα αυτό έχει προκαλέσει μαζικές διαμαρ-

τυρίες πολιτών και φορέων στην Ελλάδα, όπως οι διαδη-

λώσεις της «Επιτροπής Πρωτοβουλίας Πολιτών κατά των

χημικών αεροψεκασμών» στην Αθήνα, τη Λάρισα, την Αί-

γινα, τον Βόλο και σε αλλες πόλεις. Με σειρά ενημερωτι-

κών και αποκαλυπτικών εκπομπών της η «Εγνατία
Τηλεόραση» της Θεσσαλονίκης δεν έχει υποστείλει ποτέ

τη σημαία του αγώνα κατά των χημικών αεροψεκασμών κι

έχει προκαλέσει πολλές σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή.

Με καταγγελτικές και αποκαλυπτικές έρευνες έχουν ασχο-

ληθεί και ασχολούνται πολλά –μη διαπλεκόμενα- έντυπα

και τηλεοπτικά ΜΜΕ, καθώς και πολλές αγωνιστικές ιστο-

σελίδες.

Κλείνω, επί του παρόντος, αφιερώνοντας στους στρουθο-

καμηλίζοντες και εθελοτυφλούντες την ηχηρή απάντηση

του ΟΗΕ σε συνέδριο της ΟΥΝΕΣΚΟ «Για την Βιοποικιλό-
τητα», που διεξήχθη στην Ναγκόγια της Ιαπωνίας τον

Οκτώβριο του 2010. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, ζητείται

να σταματήσουν οι κάθε είδους και αιτιολόγησης χημικοί

αεροψεκασμοί, τουλάχιστον γιά τα επόμενα πέντε χρόνια,

όπου εκτελούνται ή σχεδιάζονται στον πλανήτη. Το ψήφι-

σμα αυτό συνυπέγραψε υποκριτικά και η κυβέρνηση του

Τζορτζ-Τζέφρυ Παπανδρέου. Ο εκ των κολλητών του κ.

Καρτάλης, τότε πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Βουλής, εδέησε μετά από προσπάθειες ενός χρόνου

της «Επιτροπής Πολιτών κατά των χημικών αεροψεκα-

σμών», να τους δεχθεί στην Βουλή τον Ιούνιο του 2011,

όπου και ανεγνώρισε τη σοβαρότητα του θέματος και υπο-

σχέθηκε ότι θα ενημέρωνε την Επιτροπή Πολιτών, αφού

πρώτα ενημερωνόταν ο ίδιος από τα υπουργεία Εθνικής

Άμυνας, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Γεωργίας. Ακόμα

περιμένουν απάντηση. 

Αντ’ αυτής, ήρθε λίγες μέρες πριν τις τελευταίες εορτές

των Χριστουγέννων ένα φαιδρό Δελτίο Τύπου του Γενικού

Επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας, που μας ανακοί-

νωνε ανερυθρίαστα την χιλιομασημένη καραμελίτσα ότι

«αεροψεκασμοί δεν γίνονται πάνω από την Ελλάδα» κι ότι

αυτά που βλέπουμε «είναι συνήθη μετεωρολογικά φαινό-
μενα». Απάντηση αντάξια της ποιότητας των ηγεσιών που

μας θλίβουν στις  Ένοπλες  Δυνάμεις και στα Σώματα

Ασφαλείας τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια, πλήν ελα-

χίστων τιμητικών εξαιρέσεων. Ίσως και οι ελεύθερες

μπουρδ...τσαρκες των τουρκικών πολεμικών πλοίων έξω

από το Σούνιο, να είναι αποκύημα της συνωμοσιολογικής

φαντασίας μας και να πρόκειται γιά γκρι κρουαζιερόπλοια

με κανόνια. Λέτε;

Μαζική δολοφονία με την άδεια του ελληνικού κράτους

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Απόλυτη Γερμανική κατοχή 

Οταν πουλήθηκε ο ΟΤΕ στον ΔΗΜΟΣΙΟ οργανισμό

τηλεφωνίας της Γερμανίας στην Deutche Telecom,

κράτησε το ελληνικό δημόσιο το 10%!!

Σήμερα μαθαίνουμε ότι πουλάνε κι αυτό το μόλις

10% στους Γερμανούς. Δηλαδή απόλυτος έλεγχος

των τηλεπικοινωνιών μας από το γερμανικό κράτος.

Οι Γερμανοί ξανάρθαν και μπήκαν στα σπίτια μας,

χωρίς όπλα και βόμβες. Ποιος να το πίστευε ότι τόσο

αίμα, τόσες θυσίες πήγανε χαμένες...

Μη Κυβερνητική Οργάνωση

και πάσης ρεμούλας

Εννέα εκατομμύρια ευρώ έχει πάρει Μ.Κ.Ο (Μη Κυ-

βερνητική Οργάνωση) με το όνομα «Διεθνές Κέντρο

Αποναρκοθέτησης» για να βγάλει τις νάρκες από τη

Βοσνία και το Λίβανο. Με χρήματα του ελληνικού δη-

μοσίου, δηλαδή, να αποναρκοθετήσει τρίτες χώρες!

Τι ωραίο όνομα! Μη Κυβερνητική Οργάνωση που

αποζεί όμως αποκλειστικά και μόνο από τα λεφτά

της κυβέρνησης, του κράτους δηλαδή.

Καταργούμε το κράτος, και ταΐζουμε κάθε είδους

“πρωτοβουλίες” που μπορεί να φανταστεί το ανθρώ-

πινο μυαλό. Εφευρετικότατα μυαλά.

Προσλήψεις εργαζομένων μέσω Μ.Κ.Ο., Ψυχική

υγεία μέσω Μ.Κ.Ο. και δεν έχει τέλος...

Βέβαια εμείς, το φωνάζουμε χρόνια αυτό, αλλά όλοι

καμώνονται ότι δεν ακούνε... Και πώς ν’ ακούσουνε.

Eίναι τυχαίο που σε κάθε “καλοταϊσμένη” Μ.Κ.Ο.

αποπίσω κρύβονται βουλευτικά γραφεία και υψηλό-

βαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι;;

Κι έτσι· αν υπάρχουν και δύο - τρεις οργανώσεις που

πραγματικά προσφέρουν έργο, “καίγονται” μαζί με

τους αετονύχηδες, τυχάρπαστους που παρασιτίζον-

ται μαζί με τους βολευτάδες.

Σε ποιον ανήκουν 

τα σχολικά συγκροτήματα;

Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων έκλεισε. Ολη η ακί-

νητη σχολική περιουσία μεταβιβάζεται σε ανώνυμη

εταιρεία με τον τίτλο “Κτιριακές Υποδομές”. Οι Δήμοι

συντηρούν τα σχολικά συγκροτήματα, αλλά δεν τους

ανήκουν, παρά το ότι στη συντριπτική τους πλειονό-

τητα έχουν χτιστεί σε δημοτικά οικόπεδα! Αύριο οι

“Κτιριακές υποδομές Α.Ε.” μπορεί να δούμε να τα πα-

ραχωρούν προς άλλες δραστηριότητες...

Ορίστε πεδίο λαμπρό για τους δημάρχους. Να διεκ-

δικήσουν την κυριότητα των σχολικών συγκροτη-

μάτων.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Γ΄ Μέρος (τελευταίο)
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Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Μια εβδομάδα συναλλαγής με τις Ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, φτάνει για να πάρεις την

απόφαση να μεταναστεύσεις.

4 Απ’ όλα τα διονυσιακά έθιμα, με όργια και αχαλίνωτο σεξ, κρατήσαμε αυτά που ντυνόμαστε

καουμπόυδες και τρώμε κρέας... Μα είναι δυνατόν; 

4 Την πιο ευχάριστη εξέλιξη είχε ο σφοδρός έρωτας των δύο νέων, αφού... ο 75χρονος επι-

χειρηματίας και καναλάρχης, έβαλε το μπριγιάν των αρραβώνων στην 26χρονη εκλεκτή της

καρδιάς του. 

Οι μετεωρίτες

του “Τύπου”

Είναι κάτι “Τύποι” (και τύποι) που σαν μετεωρίτες

πέφτουν στην αγορά τις προεκλογικές περιόδους.

Και σαν μετεωρίτες που είναι, ανοίγουν λάκκους,

δημιουργούν μια κάποια αναστάτωση και ύστερα

εξαφανίζονται μέχρι να ξεφύγει από την βαρύτητα

των πλανητών και να εισέλθει στην ατμόσφαιρα

της γης ο επόμενος μετεωρίτης, που στην περί-

πτωσή μας, συμβαίνει περίπου κάθε τέσσερα χρό-

νια. 

Προστατευθείτε λοιπόν, απ’ αυτούς κι’ απ’ τα λα-

σπερά τους σκάγια. 

Ο περιβόητος 

“Ποδηλατόδρομος”
Η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου που

χρυσοπληρώσαμε στη Βούλα και που

ονομάσανε ποδηλατόδρομο, συνεχίζει

να δημιουργεί προβλήματα, εκτός από

τα γνωστά που από παλιότερα έχουμε

αναδείξει. 

Κι αυτό, γιατί αν εξαιρέσουμε τους κα-

τοίκους της περιοχής που γνωρίζουν

ότι το υπερυψωμένο σημείο στο πλάι

του δρόμου είναι ποδηλατόδρομος, οι

επισκέπτες της περιοχής το αγνοούν.

Το μοναδικό σημείο που φαίνεται το

σήμα του ποδηλάτου είναι στην γωνία

κάθε διασταύρωσης με την ειδική πινα-

κίδα. Όταν στους αντίστοιχους ευρω-

παϊκούς ποδηλατοδρόμους - αλλά και

όλου του κόσμου - είναι εμφανώς ζω-

γραφισμένο το σήμα του ποδηλάτου

κατά μήκος όλου του ποδηλατόδρομου

ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  Αυτό,

ξεκαθαρίζει τον ρόλο του δρόμου μην

αφήνοντας δικαιολογίες για άλλου εί-

δους χρήση, είτε από άγνοια είτε από

αδιαφορία. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που παρκάρουν

αυτοκίνητα χωρίς να έχουν ιδέα ότι πρό-

κειται για ποδηλατόδρομο. Δεν είναι

λίγες κι οι φορές που απλά το παρκά-

ρουν πάνω στον ποδηλατόδρομο γιατί

δεν τους νοιάζει. Όποιος κι αν είναι ο

λόγος δημιουργώντας την σωστή δια-

γράμμιση ξεμένει από δικαιολογίες ο

ανεύθυνος οδηγός και προστατεύεται ο

οδηγός που δεν το γνωρίζει και μαζεύει

κλήσεις, ενώ μένει ανοιχτός ο ποδηλα-

τόδρομος για όσους ποδηλάτες διαλέ-

γουν να βολτάρουν πάνω σ’ αυτόν. 

Αλλά ξέχασα· πώς να διαγραμμίσουν,

αφού ο ποδηλατόδρομος είναι από

...χώμα.

Πάντως οι κεντρικές οδοί που είναι και

τα πιο επικίνδυνα σημεία και άρα τα πιο

σημαντικά να σχηματιστούν οι κατάλ-

ληλες οδοί για τα ποδήλατα, είναι

ακόμα χωρίς κάποια ειδική λωρίδα. 

Να ελπίζουμε στην κατασκευή τους ή

στην καλή μας τύχη την ώρα που δια-

σχίζουμε τους κεντρικούς δρόμους.

Αυτοί οι στίχοι της Σαπ-

φούς ακούστηκαν την

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου

στο μουσείο Keats

House, κατά τη διάρκεια

των εγκαινίων της εκδή-

λωσης «Greek Poems on

the Underground». 

Από τις 20/2 και μέχρι τις

αρχές Απριλίου, έξι αφί-

σες με στίχους από επτά

ποιήματα θα «κυκλοφο-

ρούν» μέσα στο λονδρέ-

ζικο Μετρό. 

Εκατοντάδες συρμοί θα

«στολιστούν» με ελληνι-

κούς στίχους και εκατομ-

μύρια επιβάτες θα έχουν

τη δυνατότητα να τους

διαβάσουν στα αγγλικά.

Η εκδήλωση πραγματο-

ποιείται στο πλαίσιο των

δράσεων για την ελλη-

νική Προεδρία, σε συνερ-

γασία με την πρεσβεία

της Ελλάδος στο Λον-

δίνο και το Ελληνικό

Ίδρυμα Πολιτισμού (ΗΒ).

πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ελληνική ποίηση στο

Μετρό του Λονδίνου
«Έρος δ' ετίναξέ μοι
φρένας, ως άνεμος κατ' όρος δρύσιν εμπτέτων
Κύπριδος ούτος ο χώρος, επεί φίλον έπλετο τήνα
αιέν απ' ηπείρου λαμπρόν ορήν πέλαγος,
όφρα φίλον ναύτησι τελή πλόον αμφί δε πόντος
δειμαίνει, λιπαρόν δερκόμενος ξόανον».

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Υποβάθμιση της ποιότητας

ζωής και του Δήμου 

με νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ

Με σχέδιο νόμου που φέρει τον υποκριτικό τίτλο «Περι-

βαλλοντική αναβάθμιση και Ιδιωτική Πολεοδόμηση», η

κυβέρνηση επιχειρεί μέσα σε μια νύχτα να καταργήσει

ό,τι κατακτήθηκε εδώ και δεκαετίες, από τα περιβαλ-

λοντικά κινήματα και τους πολίτες στο Δήμο μας και σε

ολόκληρη τη χώρα.

Σε κάθε νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή αναθεώρηση

- τροποποίηση παλαιού Γ.Π.Σ., υποχρεωτικά θα πρέπει

πλέον να περιλαμβάνονται όλες οι χρήσεις γης, από την

κατοικία μέχρι τη βιομηχανία! «Σε κάθε χωροταξικό και
πολεοδομικό σχέδιο με το οποίο καθορίζονται χρήσεις
γης χωροθετούνται υποχρεωτικά περιοχές που περι-
λαμβάνουν κάθε μία από τις κατηγορίες χρήσεων γης»,
χαρακτηριστικά αναφέρεται. 

Οι κατηγορίες χρήσεων γης αυξάνονται από 9 σε 20. Η

έννοια της αμιγούς κατοικίας ουσιαστικά καταργείται

γιατί προστίθενται σ' αυτήν χρήσεις όπως επαγγελμα-

τικά εργαστήρια και ξενοδοχεία. Στα Οικοδομικά Τετρά-

γωνα γύρω από αρτηρίες και συλλεκτήριες οδούς,

χωροθετούνται υποχρεωτικά «Πολεοδομικά Κέντρα»,

δηλαδή επιτρέπονται πολυκαταστήματα, κέντρα διασκέ-

δασης, μεγάλα ξενοδοχεία, συνεργεία, επαγγελματικά

εργαστήρια και άλλα.

Στο σχέδιο νόμου μάλιστα προβλέπεται ότι από την επο-

μένη της ψήφισής του, σε όλες τις οδούς που έχουν

πλάτος μεγαλύτερο των 30 μέτρων, ανεξαρτήτως

ισχύοντος Γ.Π.Σ. και άλλων διατάξεων, θα επιτρέπον-

ται οι χρήσεις των καταστημάτων, τα επαγγελματικά ερ-

γαστήρια, τα ξενοδοχεία κλπ!

Ο Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός είναι από

το Σύνταγμα αναφαίρετο δικαίωμα των Τοπικών Κοινω-

νιών. Το συνταγματικό αυτό δικαίωμα των πολιτών και

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραβιάζεται με τη δια

νόμου υποχρέωση για χωροθέτηση όλων των χρήσεων,

οχλουσών και μη, στα όρια του Δήμου.

Ο Δήμος μας θίγεται ιδιαίτερα από τις διατάξεις του

νόμου γιατί ανοίγει ο δρόμος για την αλλοίωση της φυ-

σιογνωμίας του, με την θέσπιση εμπορικών και άλλων

χρήσεων στη Παραλιακή Λεωφόρο, στις Λεωφόρους

Βουλιαγμένης, Καλύμνου, Βάρης, στη Βασ. Παύλου και,

γενικά, σε όλους τους δρόμους με πλάτος (από ρυμοτο-

μική σε ρυμοτομική γραμμή) μεγαλύτερο των 30 μέτρων.

Παράλληλα ναρκοθετείται κάθε προσπάθεια αναθεώρη-

σης Γ.Π.Σ., γιατί σε αυτή την περίπτωση θα είναι υπο-

χρεωτική η χωροθέτηση ακόμη και βιομηχανικών

χρήσεων στα όρια του Δήμου!

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒBB

Σχέδιο νόμου με τίτλο «Περιβαλ-

λοντική αναβάθμιση και Ιδιωτική

Πολεοδόμηση», προωθεί η κυβέρ-

νηση το οποίο επηρεάζει τις χρήσεις

γης με κατάφορες επιβαρύνσεις.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο Γ. Σκουμ-

πούρης στο Δ.Σ. της 17/2 προ ημε-

ρήσιας. Επεσήμανε ότι υπάρχουν 3

άρθρα στο σχέδιο νόμου που αλλά-

ζουν άρδην την εικόνα της πόλης.

Σε κύριες ή συλλεκτήριες αρτηρίες

ή σε προβλεπόμενες στο Γ.Π.Σ. είναι

υποχρεωτικός ο χαρακτηρισμός

“Πολεοδομικό Κέντρο” με πλείστες

όσες χρήσεις.

Επίσης ακίνητα με πρόσοψη επί κεν-

τρικών οδών (π.χ. Λ. Βουλιαγμένης,

τμήμα Βασ. Παύλου, παραλιακής)

από τη δημοσίευση του νόμου γί-

νονται Γενικής κατοικίας. «Οι δυνά-
μεις εμπορευματοποίησης
υπάρχουν και περνάνε διατάξεις»,

τόνισε ο Γ. Σκουμπούρης.

Επίσης σε κάθε νέο Γενικό Πολεο-

δομικό Σχέδιο ή αναθεώρηση - τρο-

ποποίηση παλαιού Γ.Π.Σ.,

υποχρεωτικά θα πρέπει πλέον να πε-

ριλαμβάνονται όλες οι χρήσεις γης,

από την κατοικία μέχρι τη βιομηχα-

νία! «Σε κάθε χωροταξικό και πολε-
οδομικό σχέδιο με το οποίο
καθορίζονται χρήσεις γης χωροθε-
τούνται υποχρεωτικά περιοχές που
περιλαμβάνουν κάθε μία από τις κα-

τηγορίες χρήσεων γης».

Στο ίδιο σχέδιο νόμου αναφέρθηκε

και η Ν. Καραγιάν, κρούοντας τον

κώδωνα κινδύνου για τα 124 στρέμ-

ματα του Πανοράματος.

«…οικοδομικοί συνεταιρισμοί,
ακόμα και όσοι περιλαμβάνουν τμή-
ματα προστατευόμενων περιοχών
(δάση, δασικές εκτάσεις κ.α.) θα
μπορούν να χτίζουν με συντελεστή
δόμησης 0,4 έως 0,66.
Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό
είναι να αποδίδεται το 50% της εν
λόγω έκτασης στο δημόσιο προκει-
μένου να προστατευτεί και να απο-
δοθεί σε δημόσια χρήση.
Oι περιοχές ιδιωτικής πολεοδόμη-
σης θα πρέπει να είναι ενιαίες (δη-
λαδή να μην διακόπτονται από
εθνικές οδούς, επαρχιακούς δρό-
μους, υδατορέματα κλπ.) και να
έχουν ελάχιστη επιφάνεια 50 στρεμ-
μάτων».

Εγερτήριο έχει σημάνει από όλες

τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για

το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

Σε ότι αφορά το Δήμο Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης θα συζητηθεί ως πρώτο

θέμα στη συνεδρίαση της Δευτέρας 24

Φεβρουαρίου, στις 7μ.μ.

Σχέδιο  Νόμου του ΥΠΕΚ επηρεάζει 

τις χρήσεις γης με οδυνηρές συνέπειες

Συνεργασία φίλοι μου

Ισχύει για τους περισσότερους από εμάς να μην

αποδεχόμαστε κανέναν παρά μόνο τον ευατό μας.

Ο καθένας μας προβάλλει τα προσόντα του, αλλά

κανείς τα μειονεκτήματά του. Αυτό δεν θα ήταν

πρόβλημα αν ήταν κάτι που αφορούσε μόνο εμάς.

Για παράδειγμα η Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλει σύν-

θεση απόψεων και συνεργασία. Αυτό δεν μπορεί

να γίνει πράξη αν δεν αποδεχθείς κάποια δεδο-

μένα. Χρειάζεται αυτό που λέμε κοινή λογική.

Ακούγεται τόσο απλό, αλλά είναι τόσο δύσκολο!

Αναφέρομαι μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις των μικρών ομάδων που

θέλουν να προσφέρουν, αλλά ακολουθούν τη μοναχική τους πορεία.

Δεν αναφέρομαι για τους άλλους που θα βάλουν κάτω το χαρτί και το

μολύβι και θα αποφασίσουν με βάση τα συμφέροντά τους.

Γι’ αυτές τις ομάδες πολιτών που δεν εκπροσωπούνται στο Δημοτικό

Συμβούλιο των 3Β είναι εφικτό και θα μπορούσαν να συνεργαστούν

στη βάση ενός προγράμματος με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ανη-

συχίες.

Προϋπόθεση βέβαια είναι να αποδεχθούν και αυτοί ότι η συνεργασία

θα τους στερήσει την απόλυτη αυτονομία τους και το αλάθητο που

πολλοί διεκδικούν. Πρέπει δε να καταλάβουν ότι μπορούν να προ-

σφέρουν καλύτερα όταν είναι στο κέντρο των αποφάσεων.

Χαίρομαι επίσης όταν δαιβάζω στον τοπικό Τύπο ότι υπάρχουν νέοι

άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στις προσεχείς Δημο-

τικές Εκλογές. Είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον ενός τόπου

όταν οι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τα κοινά.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας

πολύ δύσκολος τομέας, που εκτός από γνώση και εμπειρία θέλει και

πολύ χρόνο προσφοράς.

Πιστεύω ότι ο καλύτερος συνδυασμός για να πάει ένας τόπος μπρο-

στά είναι η συνεγασία της νεότητας με την ωριμότητα.

Σωτήρης Ελευθερίου

Ανοιχτή Πρόσκληση του

Παναγιώτη Μερτύρη

O Υποψήφιος Δήμαρχος του Δήμου Παλλήνης, Πανα-

γιώτης Μερτύρης, κάνει ανοιχτή πρόσκληση προς τους

πολίτες, την Κυριακή 23 Φε-

βρουαρίου στις 11 το πρωί, όπου

θα παρουσιάσει την Ιδρυτική δια-

κήρυξη της παράταξής του “Αν-
θούσα - Γέρακας - Παλλήνη
Πόλεις για να ζεις”.
Η παρουσίαση θα γίνει στη Λεωφ.

Μαραθώνος 14, δίπλα στην είσοδο 15 της Αττικής Οδού).

Στις 9 Φλεβάρη Σύλλογοι

και οργανώσεις, πραγμα-

τοποίησαν συγκέντρωση

διαμαρτυρίας στην πλαζ

του Αστέρα στη Βουλιαγ-

μένη και ξενάγηση στο

ναό του Απόλλωνα Ζω-

στήρα που βρίσκεται

μέσα στην πλαζ.

Αιτήματα των συγκεντρω-

μένων ήταν το άμεσο

σταμάτημα της εκποί-

ησης της Χερσονήσου

του Αστέρα και το

άνοιγμα της χερσαίας και

παραθαλάσσιας περιο-

χής στην ελεύθερη πρό-

σβαση και χρήση των

πολιτών.

Στην είσοδο του

«Αστέρα» συνάντησαν

αστυνομική δύναμη η

οποία προσπάθησε να

τους παρεμποδίσει την εί-

σοδο στο χώρο, αλλά

μετά από επιμονή των

διαμαρτυρομένων και

...διαπραγματεύσεις τους

άφησαν να μπουν.

Την ξενάγηση στο χώρο

έκανε η αρχαιολόγος

Μαρία Κασίμη- Σούτου,

επίτιμη Προϊσταμένη Τεκ-

μηρίωσης Αρχαιοτήτων

και ανασκαφέας της πε-

ριοχής.

Την συγκέντρωση δια-

μαρτυρίας  διοργάνωσαν:
Σύλλογος Υπαλλήλων

Δήμου Βούλας, Εξωραϊστι-

κός και Οικολογικός Σύλλο-

γος «Πολιτεία», Σύλλογος

Προστασίας Περιβάλλοντος

Βούλας, Εναλλακτική Δράση

για Ποιότητα Ζωής, Δίκτυο

Προστασίας Σαρωνικού, και

οι δημοτικές παρατάξεις: Ρι-

ζοσπαστική Κίνηση Πολιτών

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-

νης και «Ανατροπή» Κίνηση

Δημοτών ΒΒΒ. 

Διαμαρτυρία στον 
Αστέρα Βουλιαγμένης
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ΘΕΛΟΥΝ Ν’ ΑΡΠΑΞΟΥΝΕ

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ...

ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ!

Τους σταματάμε ενεργά,
Με τη συμμετοχή μας. Μόνον έτσι!

ΟΛΟΙ την Κυριακή 9 Μαρτίου, 11π.μ.,
Στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ

(δίπλα από το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Νομικοί, δικαστικοί κι ο Κώστας Βενετσάνος

Ο τέως δήμαρχος Κερατέας και υποψήφιος δήμαρχος Λαυ-

ρεωτικής Σταύρος Ιατρού, σε ανοιχτή συγκέντρωση την πε-

ρασμένη Κυριακή 16/2, ανακοίνωσε την διεκδίκηση του

Δημαρχιακού θώκου στις επερχόμενες εκλογές και έθεσε

ως διακύβευμα των εκλογών τέσσερα βασικά ζητήματα.

1. Σε μια περιοχή που βιώνει βαθιά τη φτώχεια και την

ανεργία είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση της κρίσης

ένα ευρύ πλέγμα έργων και δράσεων, με γνώμονα την

αγωνιστικότητα και την αλληλεγγύη. 

2. Η διεκδίκηση μεγάλων έργων την επόμενη πενταετία

μέσω του νέου ΕΣΠΑ.

3. Οι δράσεις και οι αποφάσεις που θα κρίνουν το θέμα του

αγώνα ενάντια στην κατασκευή της χωματερής.

4. Ο «Καλλικράτης» που θα ξαναμπεί στο τραπέζι της συ-

ζήτησης όσον αφορά τις περιοχές της Λαυρεωτικής (Κα-

μάριζα, Κερατέα, Κουβαράς, Λαύριο, Σαρωνικός).

Έδωσε έμφαση στο έργο της περιόδου 2007-2010, όπου

εθήτευσε δήμαρχος και παρουσίασε ονομαστικά έργα που

έκανε ή άφησε ημιτελή, αλλά και σε ώριμα έργα με εγκε-

κριμένη χρηματοδότηση που κληροδότησε στη νέα δημο-

τική αρχή. Έργα από τα οποία κανένα δεν έχει προχωρήσει

μέχρι σήμερα, όπως τόνισε.

Στο θέμα της Διαχείρισης Απορριμμάτων αναφέρθηκε κυρίως

στις προθέσεις της Περιφέρειας και την εμμονή του Γ. Σγου-

ρού στην εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού. 

Σε θέματα που αφορούν την Περιφέρεια Αττικής επισήμανε τη

σαφή εχθρική πολιτική της απέναντι στην Κερατέα, όπου το

μόνο έργο που διαφήμιζε για την πόλη μας ήταν «Η κατασκευή

ΟΕΔΑ Νοτιοανατολικής Ατιτκής στη θέση Βραγόνι».

Κάλεσε δε τους πολίτες να καταψηφίσουν τον Γ. Σγουρό

σε ενδεχόμενη υποψηφιότητά του.

Ο Στ. Ιατρού ανακοίνωσε την πρωτοβουλία διοργάνωσης

δύο ημερίδων, μία στην Κερατέα και μία στο Λαύριο, με

θέμα: «Προγραμματισμός Έργων- Τι θέλουμε να κάνουμε
στον τόπο μας» και έκλεισε την τοποθέτησή του ξεκαθαρί-

ζοντας τη στάση που θα κρατήσει ο ίδιος και η παράταξή

του: «Στις εκλογές αυτές θα είμαστε μπροστά. Θα διεκδι-
κήσουμε την ψήφο σας και θα έρθουμε να δείξουμε με το
όραμά μας, με τις θέσεις μας, με το πρόγραμμά μας, αλλά
κυρίως με ότι έχουμε καταγράψει και έχουμε δείξει απ’ την
προηγούμενη θητεία μας, ως άτομα και ως παράταξη.  Διεκ-
δικούμε την ψήφο σας με όρους ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ και ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Όχι με όρους πολέμου και
λάσπης που μας διχάζουν και μας χωρίζουν. Με το μήνυμα
αυτό σας καλώ να συστρατευθείτε μαζί μας».

Tέσσερα κρίσιμα θέματα το διακύβευμα των εκλογών για τις 

“Ελεύθερες Πόλεις” Λαυρεωτικής

Ο επί μία εικοσαετία αυτοδιοικητικός Κώστας

Αλλαγιάννης, σε όλες τις θεσμικές θέσεις της

Τ.Α. διεκδικεί το δημαρχιακό θώκο στο Δήμο

Μαρκοπούλου.

Εχει θητεύσει Αντιδήμαρχος και πρόεδρος του

Δ.Σ. μέχρι πρότινος που παραιτήθηκε προκειμέ-

νου να αναμετρηθεί με τους υποψηφίους δη-

μάρχους.

Στην απάντηση γιατί τώρα; Γιατί μετά από τόσα

χρόνια, ο Κώστας Αλλαγιάννης απάντησε την

περασμένη  εβδομάδα σε ανοιχτή εκδήλωση που

οργάνωσε στο Πόρτο Ράφτη.

Η απάντηση είναι απλή, είπε και τοποθετήθηκε:

«Δεν εμπιστεύομαι τον τρόπο που ασκήθηκε η

διοίκηση του Δήμου τα τελευταία χρόνια, δεν δέ-

χομαι την ανυπαρξία προσδοκιών του νυν Δη-

μάρχου για το μέλλον του τόπου, δεν συμφωνώ

με τις κλειστές πόρτες της εξουσίας που έχει

υιοθετήσει και την αλαζονική συμπεριφορά ορι-

σμένων συνεργατών του».

Εθεσε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα πενταετίας.

«Πλήρη και πραγματική καταγραφή των αναγ-

κών σε όλα τα επίπεδα, των ελλείψεων και των

παραλείψεων των παρελθόντων ετών και δυνα-

μική διεκδίκηση όλων των προσφερόμενων ευ-

καιριών τόσο μέσω χρηματοδοτικών

προγραμμάτων αλλά κυρίως βασιζόμενοι σε ιδί-

ους πόρους. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,

σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον,

προτεραιότητα στην υγεία, στην παιδεία, στον

αθλητισμό και κυρίως στην κοινωνική προστασία

για μια Κοινωνία Προοπτικής, για τον πολίτη, το

δημότη, τον επισκέπτη.  

Ο πήχης θα είναι πολύ ψηλά για όλους. Δεν τον

ανέβασα εγώ με τους συνεργάτες μου. Τον ανέ-

βασε η ίδια η κοινωνία.»

O Kώστας Αλλαγιάννης βάζει τον πήχυ ψηλά 

για το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη

O υποψήφιος δήμαρχος Παι-

ανίας - Γλυκών Νερών, Ισίδω-

ρος Μάδης, παρουσίασε τις

βασικές αρχές του προγράμ-

ματός του και ένα ικανό

μέρος υποψηφίων, την περα-

σμένη Κυριακή σε μια κατά-

μεστη αίθουσα.

Άμεση προτεραιότητά του,

όπως δήλωσε, είναι η ίδρυση

και λειτουργία:

«Κοινωνικού Παντοπωλείου
για την προμήθεια ειδών πρώ-
της ανάγκης από όσους
έχουν ανάγκη. 
Κοινωνικής Κουζίνας ώστε

να μπορούν οι άπορες οικο-
γένειες ή οι ηλικιωμένοι να
βρίσκουν ένα πιάτο ζεστό φα-
γητό.

Θα υποστηρίξουμε τη λει-
τουργία του Κοινωνικού Φαρ-
μακείου. Ενισχύοντας τις
δομές του και επεκτείνοντας
τις υπηρεσίες που παρέχει
και στη δημοτική ενότητα
Γλυκών Νερών». 

Τα επόμενα χρόνια, τόνισε,

«η Παιανία και τα Γλυκά θα
αποτελέσουν   κέντρο προ-
σέλκυσης νέων κατοίκων,
αλλά και ένα σύγχρονο επι-
χειρηματικό κέντρο για όλη
την Ελλάδα. Πόλη για να ζεις
αλλά και πόλη για να εργάζε-
σαι». 

«Αλλάζουμε Μαζί» με τον Ισίδωρο Μάδη
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Η Αγγελική Ράπτη
υποψήφια δήμαρχος Σαρωνικού   

Αλλη μια γυναίκα υποψήφια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Αγγελική Ράπτη εξελέγη ομόφωνα ως υποψήφια δή-

μαρχος Σαρωνικού στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές

του Μαΐου τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Ριζοσπα-

στική Ενότητα Σαρωνικού» (ΡΙΖ.Ε.Σ.) στη γενική συνέ-

λευση που

πραγματοποιήθηκε, Τρίτη

19/2, στα Καλύβια.

Η υποψήφια δήμαρχος Σα-

ρωνικού ευχαρίστησε θερμά

τα μέλη της ΡΙΖ.Ε.Σ. για την

εμπιστοσύνη που περιέβα-

λαν το πρόσωπό της να ηγη-

θεί αυτής της συλλογικής

προσπάθειας.

«Δέχτηκα αυτήν την πρό-

κληση, γιατί πιστεύω στον

θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον πιο κοντινό στον

πολίτη θεσμό, που καθορίζει την καθημερινότητα και

την ποιότητα της ζωής του», τόνισε η Aγγ. Ράπτη. 

Αναφερόμενη η Αγγελική Ράπτη στις προτεραιότητες της

Ριζοσπαστικής Ενότητας Σαρωνικού υπογράμμισε ότι

αυτές βασίζονται στους εξής πυλώνες:

•Κοινωνική Πολιτική, γιατί στην ανθρωπιστική κρίση που

ζούμε είναι αναγκαίο και επείγον να ενισχύσουμε υπάρ-

χουσες και να  δημιουργήσουμε νέες κοινωνικές και προ-

νοιακές δομές, ώστε κανένας πολίτης, καμμία οικογένεια

να μη μείνουν μόνοι τους στην κρίση, να νοιώθουν και,

κυρίως, να έχουν δίπλα τους τη Δημοτική Αρχή.

• Δημοκρατική λειτουργία του Δήμου, με την πλήρη, ου-

σιαστική και άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λήψη

των αποφάσεων.

• Υλοποίηση αναπτυξιακών καινοτόμων προγραμμάτων

μέσω του ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση του υπ’ αριθμόν

ένα προβλήματος, της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανερ-

γίας των νέων. 

• Πολιτισμός και Παιδεία, ιδιαίτερο βάρος σ΄ αυτούς τους

δύο τομείς γιατί αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της

κοινωνίας μας.

• Παραλιακό Μέτωπο, είμαστε ενάντια  στο ξεπούλημα

της Δημόσιας Περιουσίας που έχει ήδη αρχίσει και θα

αγωνιστούμε μέχρι τελευταίας ρανίδας για να μείνουν

ελεύθερες οι Παραλίες μας, όπως άλλωστε ορίζει το ίδιο

το Σύνταγμα της χώρας.

Τέλος αναφερόμενη η  Αγγ. Ράπτη στη δημοτική παρά-

ταξη υπογράμμισε ότι «το βασικό πλεονέκτημα της Ριζο-

σπαστικής Ενότητας Σαρωνικού είναι το γεγονός ότι δεν

είναι ένας ακόμη δημοτικός συνδυασμός, αλλά μια δημο-

τική παράταξη, η οποία δημιουργήθηκε και αποτελείται

από ανθρώπους που έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες

αρχές και ένα κοινό όραμα για το Δήμο μας, ανεξάρτητα

από πολιτικές αντιλήψεις και κομματικές ταυτότητες.

Έχει ακόμη έναν κοινό στόχο: Να ανακτήσει ο θεσμός

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το νόημα και την αξία που του

αφαίρεσαν οι πολιτικές των μνημονίων και  των «μεταρ-

ρυθμίσεων», να λειτουργήσει δηλαδή ως κύτταρο λαϊκής

εξουσίας και συμμετοχής των πολιτών».

Η Αγγελική Ράπτη είναι γιατρός πνευμονολόγος, κατοικεί

στα Καλύβια, όπου έχει και την πατρική περιουσία. Εχει

αναπτύξει μεγάλη δράση σε πολιτιστικούς χώρους, όπως

στο Δήμο Βάρης.

Είναι σύζυγος του τ. δημάρχου Βάρης Παν. Καπετανέα.

Τη μείωση των δημοτικών τελών ζη-

τούν οι πολύτεκνοι και ανάπηροι δη-

μότες των 3Β και γίνεται γόρδιος

δεσμός, αφού η πρώτη απόφαση που

πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο απορρί-

φθηκε από τον Επίτροπο, γιατί περιε-

λάμβανε και τρίτεκνους(!), ενώ στην

συνεδρίαση της 17/2 στα 3Β, απορρί-

φθηκε η νέα πρόταση για διάφορους

λόγους από κάθε σύμβουλο.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση επιμένει

ότι πρέπει να ευεργετηθούν μόνο  οι

πολύτεκνοι και οι ανάπηροι. Καμμία

άλλη κατηγορία, το δε εισόδημα που

έχει τεθεί είναι ...αστείο. Μιλούν για

6.000 εισόδημα ετησίως και για κατοι-

κία μέχρι 150 τ.μ. μαζί με τις αποθήκες

και τα γκαράζ!

Εύλογο το ερώτημα του Π. Σωτηρό-

πουλου. «Τότε τί κάνουμε εμείς εδώ
πέρα όταν δεν μπορούμε να πάρουμε
μία απόφαση για μια τρίτεκνη οικογέ-
νεια». 
Ερώτημα που κι εμείς θέτουμε πολύ

συχνά προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

«Να μας διαλύσουνε πάνε, αλλά να
μας διαλύσουνε εν γνώσει μας», επε-

σήμανε ο Παν. Καπετανέας.

«Δεν συνιστά κοινωνική πολιτική όπως

έρχεται. Να δούμε κι άλλοι Δήμοι τί

κάνουν», σημείωσε ο Γ. Σκουμπούρης.

Η πρόταση του Διον. Κοντονή να παρ-

θεί η απόφαση ανά κατηγορία ούτως

ώστε αν κοπεί από τον Επίτροπο να

μην κοπεί στο σύνολό της, για να μπο-

ρέσουν να εξυπηρετηθούν οι ανάπη-

ροι και οι πολύτεκνοι, δεν πέρασε.

Και για κάθε θέμα που συζητιέται

στους δήμους, πλέον προκύπτει, ότι

είναι δεμένοι χειροπόδαρα από την

εσωτερική τρόικα, που προσπαθεί να

κάνει τους Δήμους ανώνυμες εται-

ρείες. Δεν μπορεί να αποφασίσει ο

Δήμος αν πρέπει να βοηθήσει μία κα-

τηγορία δημοτών του!

Αδεια γραφεία-έπιπλα, καλάθια φου-

σκωμένα από το σκουπίδι μέχρι το

...ταβάνι, σκουπίδια παντού. Οι σκάλες

τρισάθλιες. Ανθυγιεινές οι συνθήκες

των εργαζομένων και μόνον από την

εικόνα αυτή. Και να σκεφθεί κανείς ότι

περνάνε εκατοντάδες πολιτών κάθε

μέρα από τις ΔΟΥ.

Φοβούμαι ότι η ίδια κατάσταση επι-

κρατεί σε όλες τις ΔΟΥ, αφού έχουν

διώξει τις καθαρίστριες!

Γραφείο Πληροφοριών; Αστεία πράγ-

ματα. Βλέπεις ανθρώπους να πηγαί-

νουν από γραφείο σε γραφείο,

προσπαθώντας να εξυπηρετηθούν ρω-

τώντας από εδώ και από εκεί. Δεν

υπάρχει πουθενά ένας άνθρωπος να

τους πληροφορήσει.

H απίστευτη βρωμιά στην Εφορία Γλυφάδας

Mια ιδιαίτερα εποικοδομητική και ωφέλιμη συζήτηση ανα-

πτύχθηκε την Τετάρτη 19/2 στο Δήμο 3Β, μεταξύ των φο-

ρέων του καλλικρατικού Δήμου και της δημοτικής αρχής,

εν’ όψει των επιχορηγήσεων για το 2014.

O Δήμαρχος Σπ. Πανάς, εισηγήθηκε το θέμα και εξήγησε

στους φορείς ότι ξεκινάνε νωρίς εφέτος για να μπορέσουν

να προλάβουν τις προθεσμίες και  οι σύλλογοι να οργανώ-

σου τις δράσεις τους.

Την περασμένη χρονιά δεν κατάφεραν να χρηματοδοτη-

θούν πολλοί Σύλλογοι, λόγω καθυστερήσεων στην προ-

ετοιμασία των εγγράφων και την άγνοιας. Φέτος τα

πράγματα είναι πιο οργανωμένα και θα κυλήσουν πιο

ομαλά.

Οσον αφορά τους φορείς που έχουν κάνει εκδηλώσεις και

περιμένουν να πάρουν τα χρήματα πρέπει να υποβάλουν

απολογισμούς στο Δήμο και όχι στο Γενικό Λογιστήριο που

ήταν πέρυσι και θα πρέπει να δικαιολογούνται τα χρήματα

με παραστατικά. Αν όλα είναι εντάξει (και ελέγχονται από

υπαλλήλους του Δήμου) πάει ο φάκελος με έκθεση που

συντάσσει η Οικονομική Υπηρεσία στο Ελεγκτικό Συνέδριο

το οποίο εγκρίνει ή απορίπτει τη χρηματοδότηση.

Οι Σύλλογοι που δεν έχουν πάρει χρηματοδοτήσεις θα πρέ-

πει να υποβάλουν τα χαρτιά τους στο Δήμο με συγκεκρι-

μένες εκδηλώσεις και ποσά. Οι χρηματοδοτήσεις γίνονται

για συνολικό ποσό σε κάθε φορέα 16.000 ευρώ και μέχρι

4.000 ευρώ για κάθε εκδήλωση.

Χρηματοδοτήσεις φορέων στα 3Β

Στο “κενό” πάλι οι ανάπηροι και πολύτεκνοι

στα 3Β για τα δημοτικά τέλη
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Αντιδράσεις στην Ε.Ε.

για τον Κανονισμό των σπόρων 
Κυριαρχία της Mosanto

Πρόκειται για μια αγορά αξίας 7 δις €, λέει η ειδησε-

ογραφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου*

Τα σχέδια για ρύθμιση της παραγωγής σπόρων παρακί-

νησαν πάνω από 200.000 άτομα σε όλη την Ε.Ε. να μα-

ζέψουν υπογραφές εναντίον αυτών των σχεδίων.

Για κάποιους από τους Βέλγους αγρότες, το Νομοθετικό

Σώμα της Ε.Ε. το παράκανε σε βάρος της καινοτομίας και

της βιοποικιλότητας των μικροπαραγωγών.

Ενας αγρότης Βέλγος (Serge Peereboom) λέει: «Πάντα
δίνω το εξής παράδειγμα: Σε μια χρονιά με πολύ υγρα-
σία, όπου υπάρχουν πολλά σκουλήκια, τα φυτά που ξα-
νασπέρνονται από το ίδιο φυτό είναι ανθεκτικά στα
σκουλήκια. Τα σκουλήκια δεν τα τρώνε, ή τρώνε πολύ
λίγα. Ενώ όταν ο κόσμος αγοράζει σπόρους που έχουν
παραχθεί αλλού, δεν έχουν προσαρμοστεί και είναι πολύ
πιο ευπαθείς».

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.) ψήφισαν για την απόρ-

ριψη και όχι για την υιοθέτηση της πρότασης.

Ο Martin Hausling της ομάδας των Πρασίνων (E. Free Al-

liance) λέει: «Το βασικό πρόβλημα του κανονισμού για
τους σπόρους είναι πως βασίζεται στο μοντέλο της εν-
τατικής καλλιέργειας. Ηδη το 30% της αγοράς σπόρων
ντομάτας στην Ευρώπη ανήκει στον Monsanto. Βαδί-
ζουμε προς την λάθος κατεύθυνση και αυτό πρέπει ν’ αλ-
λάξει». 

Να δούμε...
* Πηγή: Europarltv/europa.eu

Μεταλλαγμένο καλαμπόκι 1507 

Ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Δημαρά

Η Ελλάδα έχασε μια ουσιαστική πρώτη ευκαιρία να ηγη-

θεί μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας γύρω από την έγ-

κριση του μεταλλαγμένου καλαμποκιού, όταν 12

Ευρωπαίοι υπουργοί με επιστολή τους καλούν τον επί-

τροπο Υγείας Μπόργκ να αποσύρει την πρόταση της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής, για έγκριση του μεταλλαγμένου

καλαμποκιού 1507. Τονίζουν δε τις νομικές, πολιτικές και

επιστημονικές ανησυχίες γύρω από την έγκριση του με-

ταλλαγμένου καλαμποκιού, ενώ επαναλαμβάνουν και την

έντονη αντίθεση σημαντικής πλειοψηφίας του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών-μελών σε αυτή. 

Από την επιστολή αυτή απουσιάζει η υπογραφή του

Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας και άλλων έξι κρα-

τών που είχαν απορρίψει την πρόταση στην ψηφοφορία

της 11ης Φεβρουαρίου.  

Αυτά σημειώνει σε ερώτησή του για το μεταλλαγμένο κα-

λαμπόλι 1507, ο βουλευτής Γιάννης Δημαράς προς τον

αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι ότι η

Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έθεσε μορατόριουμ για

το θέμα των μεταλλαγμένων, ενώ το Ευρωβαρόμετρο δεί-

χνει ότι το 89% των Ελλήνων τάσσονται κατά των με-

ταλλαγμένων τροφίμων. Παράλληλα, αν και οι

περισσότεροι ευρωβουλευτές και οι αρμόδιες επιτροπές

έχουν ταχθεί κατά των μεταλλαγμένων, η Κομισιόν συ-

νεχίζει να τα προωθεί.

Και καταλήγει ερωτώντας τον αρμόδιο υπουργό:

Πως σκοπεύετε να αντιδράσετε στις πιέσεις της Κομι-
σιόν; Περιμένουμε να ανταποκριθείτε στη βούληση της
πλειονότητας των Ελλήνων καταναλωτών. 

Ένα μήνα πριν 130 συμπολίτες μας, που

σήμερα ξεπερνούν τους 200, διατύπωσαν

προς τους διαφαινόμενους υποψήφιους

Δημάρχους και τις παρατάξεις τους  βα-

σικά ερωτήματα που αφορούν την ουσία

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και   την

οικονομική, κοινωνική, ανθρωπιστική και

ηθική κρίση που βιώνει η χώρα μας σαν

αποτέλεσμα της πολιτικής των  μνημονίων

και της  λιτότητας.

Ερωτήματα που αφορούσαν τους λόγους

της φτωχοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης και των συμπολιτών μας, του ασφυ-

κτικού εναγκαλισμού  των δήμων από την

κεντρική εξουσία και το τροϊκανό παρατη-

ρητήριο, τις απολύσεις που τις ονομάζουν

κινητικότητα, την επισφάλεια των εργαζο-

μένων στους δήμους, την αδιαφάνεια στην

άσκηση διοίκησης, τη διαφθορά και τη δια-

πλοκή.   

Όπως αποδείχθηκε  κανένας δεν μπήκε

στον κόπο να σκεφθεί, να προβληματιστεί

και να εκφέρει, έστω, τη γνώμη του επί της

ουσίας αυτών των πραγμάτων. Μια γενική

πολιτική αφασία λες και δεν άλλαξε  τί-

ποτα στη ζωή μας τα τελευταία τέσσερα

χρόνια. 

Αυτή η παρωδία όμως πρέπει να πάρει

τέλος!

Είναι τόσο κρίσιμη η κατάσταση που βιώ-

νουμε που –πλέον- δεν μπορούμε να «ανα-

θέσουμε» σε κανέναν να μας σώσει. Είναι

απαραίτητη  η λαϊκή αφύπνιση για να διώ-

ξουμε όλους εκείνους που σφυρίζουν

αδιάφορα στις πλάτες μας.

Έτσι αποφασίσαμε να οργανωθούμε δημι-

ουργώντας με τη μαζική συμμετοχή μας

μια Κίνηση Αντίστασης και Ανατροπής.

Μια Κίνηση που, με ανοιχτές διαδικασίες

και χωρίς αποκλεισμούς, θα αποφασίσει

για όλα, για τις προγραμματικές θέσεις και

για τα πρόσωπα.

Μια Κίνηση που με την παρουσία της στην

εκλογική διαδικασία θα αλλάξει επιτέλους

την ατζέντα για να μιλήσουμε ανοιχτά:

• Για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

σήμερα, στα πλαίσια των μνημονιακών πο-

λιτικών αλλά και αύριο σαν ουσιαστική συ-

νιστώσα για την ανασυγκρότηση του

τόπου μας.

• Για τα μεγάλα συμφέροντα που επιβου-

λεύονται και περικυκλώνουν την περιοχή

μας και το πώς δυναμικά θα τα αποτρέ-

ψουμε.

• Για το δρόμο ανάπτυξης, ισοτιμίας και αλ-

ληλεγγύης Μαρκόπουλου και Πόρτο

Ράφτη, που επιλέγουν οι πολίτες.

Μια Κίνηση που θα επιλέξει τους εκπρο-

σώπους της με διαδικασίες άμεσης δημο-

κρατίας.

ΚΑΛΕΣΜΑ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  &  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Οι Πρωτοβάθμιοι  Αγροτικοί Σύλλογοι

και Συνεταιρισμοί των Μεσογείων:
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕ/ΣΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ύστερα από σύσκεψη των Διοικητικών

Συμβουλίων τους  και του συντονιστι-

κού τους οργάνου 17/2, αποφάσισαν

ομόφωνα  τη συνέχιση και κλιμάκωση

των κινητοποιήσεων με συγκέντρωση

διαμαρτυρίας και με παράταξη γεωρ-

γικών μηχανημάτων που θα γίνει σε

κομβικό σημείο του Κορωπίου, στην

διασταύρωση των Λεωφόρων Παι-

ανίας -  Μαρκοπούλου και Βάρης -

Αεροδρομίου την Κυριακή 23/02, ώρα

10.30 πμ.  

Καλούν όλες τις  Δημοτικές και Περι-

φερειακές αρχές καθώς και όλες τις

κοινωνικές και ευαισθητοποιημένες

ομάδες – συλλόγους να στηρίξουν την

προσπάθειά τους που αποβλέπει στο

κοινό καλό του εξαντλητικά δοκιμαζό-

μενου  Ελληνικού λαού.

Όλοι μαζί στην προσπάθεια για τη

στήριξη της πρωτογενούς παραγω-

γής  - στο δικαίωμα επιβίωσης του

Έλληνα αγρότη και πολίτη, που όπως

η Κυβέρνηση διατείνεται αλλά πράττει

τα αντίθετα, αποτελεί τον βασικό πυ-

λώνα ανάπτυξης της Ελληνικής Οικο-

νομίας                          
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με παράταξη γεωργικών 

μηχανημάτων στον κόμβο Παιανίας - Μαρκοπούλου

Στο πλευρό τους ο Δήμαρχος Παιανίας 

Πάνε κάποιες δεκαετίες που η αγροτική Αττική και ιδιαίτερα η γη των Μεσογείων υπομένουν

το δράμα μιάς πέρα ως πέρα άδικης μεταχείρισης από μέρους της ελληνικής πολιτείας, αν

όχι και συκοφάντησης. 

Μπροστά στο επιχείρημα ότι  οι περιοχές αστικοποιούνται και οι κάτοικοι έχουν εγκαταλεί-

ψει (;) την πατροπαράδοτη ενασχόλησή τους με τις γεωργικές καλλιέργειες, το ελληνικό

κράτος με επιπολαιότητα και αφροσύνη έφτασε στο σημείο να εξαιρέσει τις ιστορικές αγρο-

τικές περιοχές μας από την παροχή κινήτρων για γεωργική ανάπτυξη και να αποτρέψει βά-

ναυσα το μεγάλο τμήμα του αγροτικού μας πληθυσμού από την επίδοσή του στη γεωργία,

που εξακολουθεί σε πείσμα των κρίσιμων καιρών να αποτελεί είτε τη βάση του κύριου λαϊ-

κού εισοδήματος είτε τη συμπληρωματική πηγή των οικογενειακών εισοδημάτων.

[...]

ο αγρότης της Ατικής- είτε ευρίσκεται κοντά στην περιφέρεια της Πρωτεύουσας, είτε μα-

κρύτερα, εξακολουθεί να παραμένει ο αποκλειστικός καλλιεργητής της αγροτικής γης, αξι-

ούμενος κάθε κρατικής μέριμνας, φροντίδας και προστασίας.

Πρόκειται για μια δίκαιη αξίωση, που τώρα παίρνει τη μορφή της επιτακτικής απαίτησης.

Και σε αυτή την απαίτησή μας θα επιμείνουμε σφόδρα, αναμένοντας την ορθή και έντιμη

στάση του κράτους απέναντι σε μας και τις οικογένειές μας.

O Δήμαρχος Παιανίας

Δημήτρης Δάβαρης

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Χαιρετίζουμε τις κινητοποιήσεις και

συμμετέχουμε ενεργά. Ο αγροτικός

κόσμος της Αττικής και των Μεσο-

γείων επιτέλους διεκδικεί με θαρρετό

τρόπο τα αιτήματά του και τη χρόνια

παραμέλησή του από τις κρατικές

δομές και πολιτικές. Διεκδικεί, μεταξύ

άλλων,  τη διατήρηση και ανάπτυξη
του πρωτογενούς τομέα στο Νομό Ατ-
τικής, την ένταξη της περιοχής των
Μεσογείων στο καθεστώς δημιουρ-
γίας κινήτρων για νέους αγρότες κα-
θότι εξαιρείται από τις  όποιες
ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν σε όλη
την υπόλοιπη αγροτική Ελλάδα και
απαιτεί να μην αντιμετωπίζεται η
αγροτική γη ως περιουσιακό στοιχείο
χωρίς να συνδυάζεται με τα κέρδη
που αποφέρει. 
[...]

Έχει μεγάλη σημασία για τον αγώνα

που δίνουμε να είμαστε ενωμένοι και

να βλέπουμε τα δίκαια  -πάντα -αιτή-

ματα κάθε κλάδου, ως δικά μας αιτή-

ματα, ως αιτήματα δηλαδή του

συνόλου κάθε τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας

Δημήτριος Ν. Κιούσης
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Συντονισμένη αλληλεγγύη στο Μαρκόπουλο

...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

Τηλέφωνα: 210 8955.515, 210 9653.888, 
210 8952.919, 210 3465.899

Δεκαεννέα παλέτες, γεμάτες

με είδη πρώτης ανάγκης, κατά-

φερε να συγκεντρώσει ο Δήμος

Μαρκοπούλου την Κυριακή, 16

Φεβρουαρίου, για την ενίσχυση

των πληγέντων του σεισμού

της Κεφαλονιάς. 

Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν

άμεσα στο κάλεσμά του Δήμου

για βοήθεια, προς τους συμπο-

λίτες μας που υποφέρουν, μετά

το πλήγμα του σεισμού, προ-

σφέροντας τα είδη πρώτης

ανάγκης που υπέδειξε η Γενική

Γραμματεία του Δήμου Κεφα-

λονιάς, η οποία αποτελεί τον

υπεύθυνο φορέα διαχείρισης

της κρίσης.

Συγκεντρώθηκαν: 

• 13 παλέτες με νερό, 

• 1 παλέτα με γάλα εβαπορέ, 

• 1 παλέτα με τρόφιμα, 

• 1 παλέτα με ζυμαρικά, 

• 1 παλέτα με χυμούς, χαρτικά

και διάφορα άλλα, και 

• 2 παλέτες με κλινοσκεπά-

σματα.

Ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σω-

τήρης Μεθενίτης απευθύνει

ένα μεγάλο «Ευχαριστώ», σε

όλους όσοι συνεισέφεραν στη

μεγάλη αυτή προσπάθεια, προ-

σφέροντας έστω και ένα κουτί

γάλα, για τους συνανθρώπους

μας, που αυτή τη στιγμή βρί-

σκονται άστεγοι, έχοντας υπο-

στεί τεράστιες ζημιές από το

χτύπημα του εγκέλαδου. 

Ειδικότερα,  ευχαριστεί τους

μεγάλους χορηγούς της πρω-

τοβουλίας του Δήμου:
Κάβα «ΚΑΒΕΙΡΟΣ», Σούπερ μάρκετ

«ΓΕΓΟΣ», Σούπερ μάρκετ «ΜΑΡ-

ΚΕΤ ΙΝ», Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομο-

σπονδία, Εταιρεία «Μαλισιόβας»,

Εταιρεία «ΗΛΙΟΣ» Φιλόπτωχο Τα-

μείο Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη, Φιλόπτωχο Τα-

μείο Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, Καφέ

«Vienna», Café-bar «Clandestino»,

Καθαριστήριο «Tuoin Clean», Φιλο-

ζωική Ομάδα Μαρκοπούλου – Πόρτο

Ράφτη, Αθλητ. Σύλ. «ΙΟΠΟΡ» Πόρτο

Ράφτη και τους «Εθελοντές Πόρτο

Ράφτη» για τη μεταφορά των συγ-

κεντρωθέντων τροφίμων από το

Πόρτο Ράφτη στο Μαρκόπουλο. 

Επίσης, ευχαριστούν τον Σω-

τήρη Γιάννη που βοήθησε στη

φόρτωση των ειδών, καθώς και

τον ιδιοκτήτη Φ.Δ.Χ. Φάνη

Φράγκο, που πραγματοποίησε

την μεταφορά των συγκεντρω-

θέντων ειδών.

«Συγκινητική ήταν και η ευαι-
σθητοποίηση της μαθητικής κοι-
νότητας του Δήμου μας, καθώς
είδη πρώτης ανάγκης συγκέν-
τρωσαν και οι δύο Δημοτικοί
Παιδικοί Σταθμοί Μαρκοπούλου
και Πόρτο Ράφτη, το 2ο Δημο-
τικό Σχολείο Μαρκοπούλου, το
3ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο
Ράφτη, το 4ο Δημοτικό Σχολείο
Μαρκοπούλου και το 2ο Λύκειο
Μαρκοπούλου στο Πόρτο
Ράφτη, που ευχαριστούμε
θερμά.
Πολύτιμη ήταν η βοήθεια της Εθε-

λοντικής Ομάδας Πολιτικής Προ-

στασίας του Δήμου καθώς και των

εθελοντών - υπαλλήλων της Κοινω-

νικής Υπηρεσίας που έδωσαν το δυ-

ναμικό παρόν. 

Ευχαριστούν: την Μαρία, την Δέ-

σποινα, την  Αγνή, την Μαριάννα,

την Νανά, το Θωμά, τη Χαρά, την

Τούλα, τη Μπίλη, το Γιώργο, την

Μάρω, την Ειρήνη, την Δέσποινα,

την Αγλαΐα, την Ειρήνη, την Αγγε-

λική, τη Βάσω και την Αλέκα για την

συνεισφορά τους, καθώς όλοι μαζί

αποδείξαμε ότι μέσω της ομαδικής

δουλειάς και συνεργασίας, μπο-

ρούμε να καταφέρουμε πολλά, ση-

μειώνει ο δήμαρχος.

Αντιπροσωπεία της Περιφερει-

ακής Ένωσης Δήμων Αττικής

(ΠΕΔΑ) επισκέφθηκε τη σεισμό-

πληκτη Κεφαλονιά και ιδιαίτερα

την πόλη του Ληξουρίου που

πλήγηκε περισσότερο από τον

σεισμό. 

Η αντιπροσωπεία αποτελούμενη

από τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ, Δή-

μαρχο Αγίων Αναργύρων – Κα-

ματερού Νίκο Σαράντη, το

Γενικό Γραμματέα, Δήμαρχο Κη-

φισιάς Νίκο Χιωτάκη και τα

μέλη του Πέτρο Φιλίππου (Δή-

μαρχο Σαρωνικού), Γιώργο Κα-

πλάνη (Δήμαρχο Αγίας

Βαρβάρας), Γιάννη Διάκο (δ.σ.

Κορυδαλλού)   και  Βασίλη Γιαν-

νακόπουλο (δημοτικό σύμβουλο

Αγίας Παρασκευής), επέδωσαν

στον Δήμαρχο Κεφαλονιάς Αλέ-

ξανδρο Παρίση  180 δωροεπιτα-

γές των 30 ευρώ για να δοθούν

στις οικογένειες που έχουν

άμεση ανάγκη βοήθειας. 

Στη συνέχεια, πήγαν στο Λη-

ξούρι, στον χώρο που συγκεν-

τρώνεται η ανθρωπιστική

βοήθεια και παρέδωσαν 180 κλι-

νοσκεπάσματα, είδη ένδυσης

και μεγάλες ποσότητες τροφί-

μων για τους πληγέντες. 

Τόσο ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς,

όσο και οι υπεύθυνοι συντονι-

σμού της ανθρωπιστικής βοή-

θειας και της Πολιτικής Προστα-

σίας, ευχαρίστησαν τους Δη-

μάρχους της Αττικής για την

ευαισθησία που έδειξαν και τη

βοήθεια που παρείχαν στον

πληττόμενο λαό της Κεφαλο-

νιάς. 

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΠΕΔΑ 
στη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά
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Γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις δεν αποτελούν λύση
Η σχεδιαζόμενη εκποίηση και τσιμεντοποίηση του Αστέρα

Βουλιαγμένης δεν είναι μια απλή πώληση ενός ακόμη δημό-

σιου περουσιακού στοιχείου χωρίς κανένα ουσιαστικό αντί-

κρυσμα για τα ταμεία του Δημοσίου. Δεν είναι μόνο η αλλαγή

των πολεοδομικών συντελεστών και της χρήσης γης και οι

απροσδιόριστου αριθμού πολυτελείς βίλες και κατοικίες που

θα αλλοιώσουν εντελώς την φυσιογνωμία της περιοχής. Δεν

είναι η ουσιαστική εκχώρηση δημόσιας γης, αιγιαλού και δα-

σικής έκτασης σε ιδιώτες για εμπορική εκμετάλευση. Ούτε το

γκέτο των εγχώριων και διεθνών κροίσων που θα δημιουργη-

θεί σε μία από τις ωραιότερες περιοχές της Μεσογείου. Είναι

κυρίως  το πρόκριμα για τα χειρότερα που έρχονται. 

Δυστυχώς το μενού των λεγόμενων αποκρατικοποιήσεων πε-

ριλαμβάνει δύο πτυχές που είναι ιδιαίτερα δραματικές. 

Η πρώτη είναι η σχεδιαζόμενη εκχώρηση σε ιδιώτες τομέων

που είναι κρίσιμοι για την ίδια την επιβίωση των πολιτών

αυτής της χώρας όπως η υγεία, η παιδεία, το νερό, η ενέργεια

και οι μεταφορές.

Αν το λαϊκό κίνημα αποτύχει να αποτρέψει αξιοποιήσεις της

δημόσιας περιουσίας τύπου Αστέρα τότε θα είμαστε πλέον

ακόμη πιο κοντά στο εφιαλτικό σενάριο όπου περίθαλψη και

παιδεία θα παρέχονται μόνον σε όποιον μπορεί να τα αγορά-

σει. Αυτό θα έχει άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του αναλ-

φαβητισμού, την ένταση της εξαθλίωσης, τον θάνατο στην

κυριολεξία χιλιάδων συνανθρώπων μας. 

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι με τις ιδιωτικοποιήσεις

έχουμε σημαντικότατη επιβάρυνση του πολίτη, λόγω αύξη-

σης των  τιμών των υπηρεσιών ή αγαθών, αλλά και σημαντική

μείωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τρα-

γικές συνέπειες σε πολλές περιπτώσεις (ατυχήματα στους

βρετανικούς σιδηροδρόμους, πυρηνικό ατύχημα στη Φουκου-

σίμα, λόγω ανεπαρκών έως ανύπαρκτων μέσων ασφαλείας

στο βωμό βέβαια του κέρδους, για να αναφέρουμε μερικές

από αυτές). 

Η δεύτερη αφορά την σημαντικότατη απώλεια σταθερών ετή-

σιων εσόδων από την πώληση κρατικής περιουσίας. Με το

πρόσχημα της μείωσης του χρέους ελαττώνονται σημαντικά

τα μελλοντικά έσοδα του κράτους καθώς μηδενίζονται τα ετή-

σια μερίσματα των εταιριών υπό δημόσιο έλεγχο. Επομένως

το κράτος θα υποχρεωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο να καλύ-

ψει τις απώλειες των συγκεκριμένων εσόδων, και η νεοφιλε-

λεύθερη συνταγή προβλέπει τη λήψη νέων περιοριστικών

μέτρων (αύξηση άμεσης και έμμεσης φορολογίας, μείωση δη-

μοσίων επενδύσεων κ.ά.) που συμβάλλουν στην περαιτέρω

μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και την επιδείνωση της

κρίσης, δηλαδή επιβαρύνοντας ξανά και ξανά τους Eλληνες

πολίτες με νέα μέτρα, νέους φόρους,  νέες περικοπές μονι-

μοποιώντας και θεσμοθετώντας στην ουσία πλέον την εξα-

θλίωση του λαού. 

Οι διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων που ξεκίνησαν το 1990  απέ-

δωσαν στα δημόσια ταμεία μέχρι το 2009 τριάντα δισεκατομ-

μύρια ευρώ περίπου. Αυτά ήσαν όλα κι όλα τα έσοδα από ένα

τεράστιο αριθμό ιδιωτικοποιήσεων την στιγμή που το δημόσιο,

μόνο για το 2010, είχε απώλειες εσόδων της τάξης των 24 δις

ευρώ λόγω των ιδιωτικοποιήσεων των προηγούμενων ετών.

Όλα τα παραπάνω υποτίθεται για να ελεγχθούν τα δημοσιο-

νομικά και να μη βαρύνεται ο λαός με χρέη. 

Παρά την επίσημη κρατική προπαγάνδα τα έσοδα από τις ιδιω-

τικοποιήσεις ήταν ασήμαντα και δεν έπαιξαν κανέναν απο-

λύτως ρόλο στην τιθάσευση του δανεισμού του δημοσίου.

Σήμερα η πώληση κρατικής περιουσίας και οι ιδιωτικοποιήσεις

εμφανίζεται ως πανάκεια και ως ο μοναδικός και αδιαμφισβή-

τητος δρόμος για την οικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά όμως

είναι προσχήματα. Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν στοχεύουν στην

ανάπτυξη, άσχετα από τις δημόσιες διακηρύξεις.  Για να πε-

ράσουν όμως αυτές οι απόψεις στον κόσμο επιστρατεύονται

όλα τα μέσα. 

Εφευρίσκοντας νέους “διαφημιστικούς” όρους και αντικαθι-

στώντας τις ακριβείς λέξεις με άλλες νοηματικά πιο “ακίνδυ-

νες”, η άρχουσα τάξη κατάφερε να επιβάλει μία μόνιμη

σύγχυση στην κοινωνία, για όλο το εύρος της πολιτικής πρα-

κτικής. Έτσι, οι ιδιωτικοποιήσεις έγιναν “αποκρατικοποι-

ήσεις”, η εργασία “απασχόληση”, οι απολύσεις “ευελιξία”, οι

περικοπές “ελαστικότητα στην εργασία”, η κατάργηση κοινω-

νικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων δεκαετιών μπήκε κάτω

από την ομπρέλα των “μεταρρυθμίσεων”. Πλήρης αντιστροφή

νοημάτων. Αντί απτών παραδειγμάτων, προτιμήθηκαν τα στε-

ρεότυπα.

Ποιός δεν έχει υποστεί την κακόγουστη προπαγάνδα περί

διογκωμένου δημόσιου τομέα, όταν ακόμα και πριν τα μνημό-

νια η Ελλάδα βρισκόταν στον μέσο όρο της Ευρώπης των 27

όσον αφορά την έκταση του δημοσίου.

Oι ιδιωτικοποιήσεις δεν οδηγούν 

σε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης

Ποιός δεν έχει ακούσει για την δήθεν μεγαλύτερη ανταγωνι-

στικότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ενώ υπάρχουν εκα-

τοντάδες μελέτες από τα επίσης αναρίθμητα μοντέλα

ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόστηκαν παγκοσμίως τις τελευ-

ταίες δεκαετίες, που αποδεικύουν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν

οδηγούν σε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, καταρρίπτοντας

τον μύθο, σύμφωνα με τον οποίο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις λει-

τουργούν αποτελεσματικότερα από τις κρατικές.

Ποιός τέλος δεν έχει ακούσει τα στερεότυπα για την υποτιθέ-

μενη μεταπολιτευτική ιδεολογική κυριαρχία της αριστεράς και

ας μην έχει ασκήσει ακόμη την εξουσία αριστερή κυβέρνηση.

Ποιός δεν ήρθε αντιμέτωπος με το ιδεολόγημα της Ελλάδας

ως τελευταίας ευρωπαϊκής Σοβιετίας. Και αυτό παρόλο που

την δεκαετία του 1990 η Ελλάδα ήταν δεύτερη στην Ευρώπη

σε ύψος αποκρατικοποιήσεων (σε σχέση με το ΑΕΠ) και ενώ

η αξία του χαρτοφυλακίου που κατέχει το δημόσιο σε επιχει-

ρήσεις και οργανισμούς ανέρχεται με το ζόρι στα πέντε δισε-

κατομμύρια ευρώ σε σύνολο ΑΕΠ πριν την κρίση 230 δις. 

Πολλοί νομίζουν ότι το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Πε-

ριουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) είναι ένας απαραίτητος θε-

σμός που μπορεί να βάλει έστω κι ένα χεράκι για να βγει η

χώρα από την παρούσα κατάσταση. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν αποτελεί

ελληνική ευρεσιτεχνία. Αποτελεί πιστό αντίγραφο της Τρόι-

χαντ, της εταιρείας που ανέλαβε να πουλήσει την δημόσια

περιουσία της Ανατολικής Γερμανίας μετά την επανένωση.

Ένα καταστροφικό σχέδιο που πρακτικά εξαΰλωσε τις τερά-

στιες υποδομές της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, ξεπουλών-

τας το 85% της δημόσιας περιουσίας (αρχικής αποτίμησης

300 δις ευρώ) έναντι 22 δις, αφήνοντας περισσότερους από

2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους στο δρόμο, οι περισσότεροι

από τους οποίους δεν ξαναδούλεψαν και βέβαια αμέτρητες

καταγγελίες για απάτες και καταχρήσεις.

Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης έχει θέσει από την πρώτη στιγμή ως βασικό στόχο

την ανατροπή των σχεδίων για εκποίηση της δημόσιας περι-

ουσίας και εκχώρηση του φυσικού μας πλούτου. Μαζί με όλες

τις συλλογικότητες και τους φορείς του Δήμου μας θα αγωνι-

στούμε για παραλίες και δασικές εκτάσεις ελεύθερες για

όλους τους πολίτες. Τώρα είναι η ώρα για ένα μαχόμενο μέ-

τωπο της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας που θα αποτρέψει

την δήθεν ανάπτυξη που ιδιωτικοποιεί τη δημόσια περιουσία

καταστρέφοντας το περιβάλλον, υπονομεύοντας την υγεία και

την ίδια την ανθρώπινη ζωή.

Γιάννης Περακάκης
Μέλος της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών BBB

«Από τις «διαρροές» επιβεβαιώνεται

ότι αυτό που για τα 5 επόμενα χρόνια

κυρίως ενδιαφέρει τους «επενδυτές»

δεν είναι οποιουδήποτε είδους Μη-

τροπολιτικό Πάρκο υψηλού πράσινου,

αλλά η δόμηση του παραλιακού με-

τώπου –στα 955.000 τ.μ. παραλιακής

ζώνης και τα 3,5 χιλιόμετρα παρα-

λίας, συμπεριλαμβανομένου του

Αγίου Κοσμά -, στο οποίο θα χτιστούν

υπερπολυτελείς κατοικίες και ξενο-

δοχεία, – συμπεριλαμβανομένου και

του νέου καζίνο: δηλαδή ένα «γκέτο

πλουσίων», που θα αποκλείει τους πο-

λίτες του Λεκανοπεδίου από την πρό-

σβαση στη θάλασσα. Ετοιμάζονται

μεγάλα εμπορικά κέντρα εξασφαλί-

ζοντας «λουκέτα» και εξαφανίζοντας

υπαρκτές θέσεις εργασίας από τους

εμπορικούς δρόμους στα Νότια.  

Είναι προφανές ότι οι «διαρροές» δεν

τα λένε όλα. Όπως πόσο θα κοστίσει η

έξωση και η μετεγκατάσταση των 70

κοινωφελών χρήσεων που βρίσκον-

ται σήμερα στο χώρο του πρώην Αε-

ροδρομίου (από τις Υπηρεσίες του

Δήμου Ελληνικού μέχρι το Αθλητικό

Κέντρο του Αγίου Κοσμά και το Μη-

τροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο) και το

ετήσιο κόστος ενοικίασης για ό,τι

μέχρι σήμερα προσφερόταν δωρεάν.

Ούτε λένε τίποτα για άλλες δεσμεύ-

σεις πχ. βύθιση παραλιακής λεωφό-

ρου, του Ελληνικού Δημοσίου. 

Δε λέγεται επίσης τίποτα για το ότι η

κατρακύλα της προσδοκώμενης τιμής

από 5 δις (2011) σε κάτω των 500

εκατ. ευρώ σήμερα, παραπέμπει για

το «καλύτερο παραθαλάσσιο οικό-

πεδο της Μεσογείου» σε τιμή μικρό-

τερη των 70 ευρώ το τ.μ.! Δεν

αναφέρουν επίσης οι «διαρροές» ότι,

μετά από απαίτηση των «επενδυτών»

προκειμένου να υπογράψουν τη σύμ-

βαση για το Ελληνικό, «πέρασε» στην

Ελληνική Βουλή τροπολογία στο νο-

μοσχέδιο για τον ΕΟΠΥΥ, την οποία

υπερψήφισαν στην χθεσινοβραδινή

ονομαστική ψηφοφορία όλοι οι βου-

λευτές της συγκυβέρνησης, σύμφωνα

με την οποία το Δημόσιο θα συνυπο-

γράφει τις συμβάσεις μαζί με το ΤΑΙ-

ΠΕΔ και θα είναι υπόλογο

αποζημίωσης για κάθε καθυστέρηση

της «επένδυσης» από πράξεις δημό-

σιας υπηρεσίας (Αρχαιολογίας, Πολε-

οδομίας κ.ά.): όχι μόνο παράνομου

χαρακτήρα, αλλά και για κάθε καθυ-

στέρηση που θα προκύπτει λόγω

εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθε-

σίας από μεριάς δημοσίων υπηρε-

σιών…

Είναι φανερό ότι η προσπάθεια επί-

σπευσης της υποβολής δεσμευτικών

προσφορών μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

και η ψήφιση ρύθμισης με την οποία

το Δημόσιο «εκβιάζει» τον εαυτό του

και ταυτόχρονα «εκβιάζει» και «προ-

τρέπει» τις δημόσιες υπηρεσίες να κά-

νουν τα «στραβά μάτια» στην

εφαρμογή της νομοθεσίας, στοχεύει

κυρίως στο να δημιουργήσει τετελε-

σμένα για μια Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Αρι-

στεράς. 

Εξίσου φανερό είναι ότι το δημόσιο

συμφέρον και η ανάγκη προστασίας

των χρημάτων των φορολογούμενων,

επιτάσσει οι κάτοικοι των Νοτίων και

οι πολίτες του Λεκανοπέδιου να κά-

νουν δική τους υπόθεση τώρα την

αποτροπή αυτών των σχεδίων.

«Γκέτο πλουσίων το Ελληνικό»
Πωλείται με τιμή μικρότερη των 70 €/τμ.!

Νάντια Βαλαβάνη
βουλευτής Β΄ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ 
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Τι «πολιτισμό» έχουμε στα 3Β

Ο καλλικρατικός Δήμος Βάρης - Βούλας

- Βουλιαγμένης (ΒΒΒ ή 3Β) είναι σή-

μερα, ακόμα και εν μέσω οικονομικής

και κοινωνικής κρίσης, ένας κλασσικός

«εύπορος» δήμος που προέκυψε το

2010 από τη συνένωση των τριών

δήμων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμέ-

νης. Οι τρείς αυτοί δήμοι με τη σειρά

τους αποτελούν τη εξέλιξη μέσα στις

τελευταίες δεκαετίες των τριών οικι-

σμών, που μέχρι τη δεκαετία του 70

είχαν «επαρχιακό» χαρακτήρα το χει-

μώνα και «παραθεριστικό» το καλοκαίρι.

Στους σχετικά λίγους μόνιμους κατοί-

κους (κυρίως γαιοκτήμονες και μικροε-

παγγελματίες) άρχισαν να προστίθενται

σταδιακά μετά το 1970 όλο και περισ-

σότεροι εκπρόσωποι της μεσαίας τάξης

(ελευθεροεπαγγελματίες, στελέχη επι-

χειρήσεων και οργανισμών) και μετά το

οικονομικό μπουμ της σημιτικοκαραμαν-

λικής εποχής και εκπρόσωποι του «νέου

πλούτου» (εφοπλιστές, μεγαλοεπιχει-

ρηματίες, αλλά όπως μαθαίνουμε κατά

καιρούς από τα ΜΜΕ και άνθρωποι του

υπόκοσμου, της νύχτας, της κομπίνας,

της λαμογιάς). Μεταξύ 1980 και σήμερα

ο συνολικός πληθυσμός της Βάρης, της

Βούλας και της Βουλιαγμένης διπλα-

σιάστηκε για να ξεπεράσει τις 40000.

Οι τυπικές μονοκατοικίες με τους κή-

πους και τις χαμηλές λιθόκτιστες περι-

φράξεις αντικαταστάθηκαν από

απρόσωπες πολυκατοικίες, στις οποίες

προστέθηκαν όλο και περισσότερες

βίλες με πισίνες και ψηλές σιδηρόφρα-

κτες μάντρες με τα τελευταία συστή-

ματα ασφάλειας. Η «γειτονιά» και η

συλλογικότητα υποχώρησαν και κλεί-

στηκαν πίσω από τους φράχτες και

μέσα στα διαμερίσματα.

Παρόλη ωστόσο την «νεοπλουτί-

στικη» και ατομιστική εξέλιξη του

δήμου, εξακολουθούν να υπάρχουν σ’

αυτόν «πολιτιστικές» εκδηλώσεις ορ-

γανωμένες από διάφορους φορείς

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (πολιτι-

στικοί, επιμορφωτικοί, εξωραϊστικοί,

φυσιολατρικοί/εκδρομικοί σύλλογοι)

και της τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ.

ΟΑΠΠΑ). Οι δραστηριότητες αυτές

παρουσιάζουν εν τούτοις σημαντικές

παθογένειες:

- Επικεντρώνονται σε επιμέρους θέ-

ματα, κυρίως καλλιτεχνικού ή επιμορ-

φωτικού χαρακτήρα,(διαλέξεις για

ιστορικά θέματα, ερασιτεχνικές θεατρι-

κές παραστάσεις, μουσικές ή λογοτε-

χνικές βραδιές, ξεναγήσεις /εκδρομές,

κλπ.) χωρίς να άπτονται του γενικότε-

ρου πολιτισμικού πλαισίου που θα

έπρεπε να καθορίζει και να κατευθύνει

την τοπική κοινωνία.

- Αποφεύγουν ευλαβικά την οποιαδή-

ποτε σύνδεση με θέματα που θα μπο-

ρούσαν να θίξουν την καθεστηκυία

τάξη και δομή του δήμου και την οποι-

αδήποτε αναφορά σε βασικά ερωτή-

ματα της ένταξης του πολίτη στο

κοινωνικό σύνολο, συμπεριλαμβανο-

μένης της ταξικής συνιστώσας των

όσων πολιτιστικών ή μη συμβαίνουν

στο δήμο.

- Απευθύνονται σε ένα σχετικά μικρό

αριθμό «μυημένων» (μελών, φίλων)

χωρίς να καταβάλλεται ιδιαίτερη προ-

σπάθεια για ευρύτερη κοινοποίηση και

κινητοποίηση (στις καλύτερες περι-

πτώσεις η πληροφόρηση γίνεται μέσω

διαδικτύου, e-mail, και τοπικού τύπου),

χωρίς π.χ. φεϊγ-βολάν στα γραμματο-

κιβώτια των κατοίκων ή αφίσες στους

(λίγους εναπομείναντες) πίνακες ανα-

κοινώσεων του δήμου.

- Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις αυτές

είναι αναμενόμενα μικρή. Στις καλύ-

τερες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα

300 άτομα (σε σύνολο, υπενθυμί-

ζουμε, άνω των 40.000 κατοίκων, δηλ.

λιγότερο από 1%). Ενδεικτική, αν και

όχι άμεσα συνυφασμένη με τα πολιτι-

στικά δρώμενα, είναι και η συμμετοχή

των πολιτών στις υποθέσεις της τοπι-

κής αυτοδιοίκησης (π.χ. παρουσία

κατά μέσον όρο μόλις 50 κατοίκων

στις συνεδριάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου– κυρίως από τις αριστε-

ρές/προοδευτικές πολιτικές κινήσεις).

Με δυο λόγια: Αυτό που χαρακτηρίζει

πολιτισμικά την πλειοψηφία των κα-

τοίκων των 3Β, περισσότερο ίσως από

άλλες περιοχές της Αθήνας και της

Ελλάδας, είναι η αδιαφορία των με-

τοίκων και η παραίτηση των γηγενών

από τα κοινά (όσο τουλάχιστον αυτά

δεν αφορούν τα προσωπικά οικονο-

μικά και περιουσιακά τους συμφέ-

ροντα), η έλλειψη παραδοσιακών

αξιών και αλληλοσεβασμού στη δημό-

σια συμπεριφορά τους (π.χ. ηχορρύ-

πανση, έλλειψη καθαριότητας, άγριο

παρκάρισμα, τσαμπουκάς) και η απα-

ξίωση των όποιων ντόπιων πολιτιστι-

κών προσπαθειών μέσω της μη

συμμετοχής.

Αξίζει τέλος να σημειώσουμε εδώ ότι

οι καλοί αυτοί άνθρωποι των 3Β στις

τελευταίες εκλογές του Ιουνίου 2012

ψήφισαν κατά 68,5% κεντροδεξιά και

δεξιά, κατά 25% αριστερά και ακροα-

ριστερά και κατά 6.5% ακροδεξιά ως

ναζιστικά. Ο Δήμος  3B είναι ένα από

τα προπύργια του συντηρητισμού και

του ατομικισμού στην Αττική κι αυτό

αντικατοπτρίζεται στην πολιτισμική

του υπόσταση.  

σ.σ. Στο προσεχές φύλλο ολοκληρώ-

νουμε με το “Τί δέον γενέσθαι” για

τον πολιτισμό στο Δήμο 3Β.

Πολιτιστικές ανάγκες στα 3Β και η ικανοποίησή τους

γράφει 

ο Κώστας Φώσκολος

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ της ΕΥΡΩΟΜΑΔΑΣ της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (GUE/NGL) στην ΑΘΗΝΑ
Άφησαν μια χώρα στα χέρια του χασάπη
Οδήγησαν έναν λαό στο σφαγείο του μνη-
μονίου!
Αυτό είναι το success story της Κυβέρνη-
σης και της Τρόικα. 

Αλέξης Τσίπρας

Διημερίδα με θέμα «Οικονομική κρίση και επι-

πτώσεις των πολιτικών της Τρόικα – Δικαιώ-

ματα και η ελευθερία του Τύπου»

πραγματοποιήθηκε (20 και 21 Φλεβάρη) στην

ΑΘήνα – στο μέγαρο του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου – με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας

της Αριστεράς και του Ευρωβουλευτή του ΣΥ-

ΡΙΖΑ Ν. Χουντή. 

Η θεματολογία της 2ημερίδας περιελάμβανε

διάφορες ενδιαφέρουσες ενότητες, όπως:

- Οικονομική κρίση και προκλήσεις δημοκρα-

τίας, με ομιλητές τον Νίκο Χουντή και τον Συν-

ταγματολόγο Γ. Κατρούγκαλο.

- Η ελευθερία του Τύπου (Patrick Le Hyaric Ευ-

ρωβουλευτής και Διευθυντής της εφημερίδας

L’ Hmanite και η δημοσιογράφος Αγλ. Κυρίτση,

υποψήφια Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου).

- Η ανεργία (Marisa Matias, Ευρωβουλ. – Σάβ-

βας Ρομπόλης, Καθηγητής Παντείου Παν/μίου).

- Δικαιώματα στέγασης  (Willy Meyer, Ευρω-

βουλ. – Elena Cortes Jimenez, Υπ. Δημοσίων

Έργων, Ανδαλουσίας – Ρένα Δούρου, βουλευ-

τής και υποψήρια Περιφερειάρχης Αττικής.)

- Οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελ-

λάδα και κατάργηση της Τρόικα. 

Στην έναρξη χαιρέτισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

και υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για

την προεδρία της Κομισιόν, Αλέξης Τσίπρας, ο

οποίος τόνισε μεταξύ άλλων:

«Η Ελλάδα είναι σήμερα έτοιμη, όχι απλώς να

γυρίσει σελίδα. Είναι έτοιμη ν’ αλλάξει βιβλίο. 

Τα μνημόνια της λιτότητας έχουν αποτύχει πα-

ταγωδώς και σε όλους τους δείκτες.

Διέλυσαν τη παραγωγική βάση της χώρας.

Έφθασαν την ανεργία σε πρωτοφανή ποσοστά.

Δημιούργησαν συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης.

Βρίσκεστε σε μια χώρα που αργοπεθαίνει, γιατί

η ηγεσία της ευρώπης την επέλεξε ως το πει-

ραματόζωο της κρίσης.

Και της επέβαλε ένα φάρμακο που έφερε πολύ

χειρότερο αποτέλεσμα από ότι η ίδια η ασθέ-

νεια είχε δημιουργήσει.

Και έτσι ενώ το δημόσιο χρέος της χώρας ήταν

το 2010 στο 125% του ΑΕΠ, γεγονός που απο-

τέλεσε το πρόσχημα για να τεθεί η χώρα στο

μνημόνιο, σήμερα μετά από τέσσερα σχεδόν

χρόνια εφαρμογής του μνημονίου το χρέος

έφθασε στο 175% του ΑΕΠ.

Και οι προβλέψεις είναι ότι το 2015 θα φθάσει

στο 205% του ΑΕΠ.

Αυτό είναι το success story της ελληνικής κυ-

βέρνησης και της τρόικα στην Ελλάδα.

Άφησαν μια χώρα στα χέρια του χασάπη, όπως

είπε και ο ισπανός ευρωβουλευτής Αλεχάντρο

Θέρκας.

Οδήγησαν έναν ολόκληρο λαό στο σφαγείο του

μνημονίου.   

Και σήμερα αντί να παραδεχτούν το λάθος, να

ζητήσουν συγνώμη και να το διορθώσουν, επι-

μένουν στη συνέχεια του λάθους.

Και ετοιμάζουν και Τρίτη συνέχεια μνημονίου.

Μόνο που ψάχνουν να βρουν άλλη λέξη για να

μας ξεγελάσουν.

Και, επιτρέψτε μου, στο σημείο αυτό, να υπεν-

θυμίσω, για μία ακόμα φορά: Η απερχόμενη κυ-

βέρνηση Σαμαρά δεν διαθέτει την πολιτική

νομιμοποίηση να δεσμεύσει το λαό και τον τόπο

σ’ ένα νέο Μνημόνιο, ανεξάρτητα από την ονο-

μασία του. 

Οφείλει να θέσει στην κρίση του ελληνικού

λαού τις επιλογές και τις δεσμεύσεις της. 

Οφείλουν, επίσης, να γνωρίζουν και οι εταίροι

πως εμείς δεν θα αποδεχτούμε τέτοιου είδους

προεκλογικά τετελεσμένα. 

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά δι-

δακτικές αλλά και κρίσιμες για τη πορεία όλης

της Ευρώπης.

Γιατί αν η Ελλάδα επιλέχτηκε ως πειραματό-
ζωο, ακριβώς για αυτό επιλέχτηκε: Για να δια-
πιστώσουν πόσο μπορεί να αντέξει ένας λαός
τη σκληρή λιτότητα και αυτό να αποτελέσει
μέτρο και για τις υπόλοιπες χώρες.
Το κατά πόσο λοιπόν θα αντιδράσει το πειρα-

ματόζωο και θα καταργήσει το πείραμα, είναι

κρίσιμο όχι μόνο για τους Έλληνες άλλα για

όλους τους Ευρωπαϊκούς λαούς.

Η επερχόμενη, λοιπόν, πολιτική αλλαγή στην

Ελλάδα θα είναι σημαντική για όλη την Ευ-

ρώπη.

Οι λαοί διψούν για αλλαγή.  Είναι στο χέρι τους

να την επιβάλουν. 

Να κινητοποιηθούν ενάντια στη λιτότητα και να

απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις τους να συ-

νεννοηθούμε όλοι μαζί για την αλλαγή πολιτι-

κής στην Ευρώπη. Γιατί εμείς διεκδικούμε

αλληλέγγυα και βιώσιμη διέξοδο για όλες τις

υπερχρεωμένες χώρες του Νότου και της Ευ-

ρώπης. 

Με την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για το Χρέος.

Αυτός ο Μάιος μπορεί και πρέπει να είναι των
λαών. 
Είναι στο χέρι των πολιτών να υποχρεώσουν

την επόμενη Κομισιόν να λάβει σοβαρά υπόψη

της την έκθεση των δύο συνεισηγητών και ν’

αλλάξει πολιτική. 

Γι’ αυτό είναι κρίσιμες αυτές οι ευρωεκλογές. 
Γι’ αυτό δεν πρέπει να είναι μία ακόμα χαμένη

ευκαιρία. Εμείς οραματιζόμαστε ένα καλύ-

τερο μέλλον, αλλάζοντας το παρόν.

Ποτέ άλλοτε ο φόβος, η ανασφάλεια και η
απαισιοδοξία δεν βάραιναν, τόσο έντονα,
τις προσδοκίες των ανθρώπων για το αύριο.

Αυτήν την Ευρώπη δεν την θέλουμε.
Αυτήν την Ευρώπη θα την αλλάξουμε.
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Δωρεάν λογοθεραπευτική

και γνωστική αξιολόγηση

στον Δήμο Μαρκοπούλου

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου, στα

πλαίσιο των πρωτοβουλιών και δράσεων του Δήμου, για

την Πρόληψη και την Υγεία, θα προσφέρει δωρεάν λογο-

θεραπευτική και γνωστική αξιολόγηση παιδιών 5 - 8

ετών, μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2014, στο Νέο Δημοτικό Πο-

λυχώρο στο Πόρτο Ράφτη (θέση Βουρλέζα). 

Αξιολόγηση σε παιδιά  5 – 6 ετών (νηπιαγωγείο)

Η αξιολόγηση θα είναι ατομική και τα αποτελέσματά της,

που θα δοθούν γραπτώς στους γονείς.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την Παπανδρέου

Μαρία, DIU, MSc, Ψυχολόγο.

Λογοθεραπευτική αξιολόγηση παιδιών 6 - 8 ετών

(Α' και Β' Δημοτικού)
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από τη λογοθεραπεύ-

τρια Φανή Ασλάνη και θα γίνει στα πλαίσια προληπτικού

ελέγχου.   Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να κλεί-

σουν ατομικό ραντεβού για το παιδί τους, μέχρι και τα

τέλη Φεβρουαρίου, στο Δημοτικό Υποκατάστημα Πόρτο

Ράφτη, στο τηλέφωνο 22990-71706. Θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας. 

Γνωμοδότηση που θα ταράξει

τα νερά πάνω σε ένα καυτό

θέμα που απασχολεί τους

ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ,

αποτελεί η Γνωμοδότηση του

έγκριτου Συνταγματολόγου

Αντώνη Μανιτάκη, σε συνεργα-

σία με τον κορυφαίο Νομικό

Ακρίτα Καϊδατζή για παράνο-

μες χρεώσεις στις εισφορές

του ΟΑΕΕ. Πρόκειται για τις

χρεώσεις της ιατροφαρμακευτι-

κής περίθαλψης των ασφαλι-

σμένων οι οποίες παύουν να

παρέχονται όταν αδυνατούν να

καταβάλουν τις τρέχουσες ει-

σφορές, ενώ τους ζητούνται να

τις καταβάλουν αναδρομικά και

με πρόσθετα τέλη!

Το θέμα έχει απασχολήσει πολ-

λές φορές τα επιμελητήρια και

το ΕΕΑ, καθώς και τις συνδικα-

λιστικές οργανώσεις των μικρο-

μεσαίων. Με το σημερινό

καθεστώς οι ασφαλισμένοι πλη-

ρώνουν αναδρομικά, ενώ οι ορ-

φανισμός δεν τους παρέχει

καμία ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη!

Επί πλέον η Γνωμοδότηση ανα-

φέρεται στην άρνηση της κυ-

βέρνησης να μειώσει τις

εισφορές, μετά τη ραγδαία μεί-

ωση των εισοδημάτων των

ασφαλισμένων με αποτέλεσμα

σχεδόν οι μισοί να αδυνατούν

να καταβάλουν τις εισφορές

τους. Συνεπώς για την κατά-

σταση των καθυστερούμενων

εισφορών και της στέρησης της

ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-

ψης φέρει κύρια  ευθύνη το

υπουργείο Εργασίας.

Τα συμπεράσματα στην 28 σε-

λίδων Γνωμοδότηση είναι συγ-

κλονιστικά και είναι αυτονόητο

ότι αφορούν και όλα τα άλλα

ομοειδή Ταμεία όπως το ΕΤΑΑ.

Συνοπτικά 

η γνωμοδότηση

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Όφειλε το Υπουργείο Εργασίας

να έχει μειώσει τις εισφορές του

ΟΑΕΕ από το 2009 και μετά με

δεδομένη την καταρράκωση των

εισοδημάτων. Θυμίζουμε ότι οι ει-

σφορές αυξήθηκαν σημαντικά το

2005 ως το 2009 και έκτοτε πα-

ραμένουν σταθερές. Οφείλει ο

Υπουργός Εργασίας να μειώσει

τις εισφορές και δεν επαφίεται

στην καλή του θέληση. Κάθε

άλλη πράξη είναι παράνομη.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Είναι απολύτως παράνομη η δια-

κοπή της παροχής ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης στους

ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που

οφείλουν εισφορές. Σήμερα

350.000 ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ

στερούνται της ιατροφαρμακευτι-

κής περίθαλψης λόγω οφειλών.

Πολλοί από αυτούς δαπανούν ση-

μαντικά ποσά για να καλυφθούν,

ενώ αρκετοί βρίσκονται στην δεινή

θέση να μην μπορούν να περιθάλ-

ψουν τον εαυτό τους λόγω οικονο-

μικής αδυναμίας. Χιλιάδες

άνθρωποι βλέπουν την υγεία τους

να χειροτερεύει επειδή ο ΟΑΕΕ και

το Υπ. Εργασίας παρανομούν.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΘΕΣΗ 

Είναι αυτονόητο ότι η μαζική προ-

σφυγή των ασφαλισμένων του

ΟΑΕΕ και η πιθανή δικαίωσή τους

θα δημιουργήσει μια τεράστια

τρύπα πολλών δισεκατομμυρίων

ευρώ στον ΟΑΕΕ. Το υπολογιζό-

μενο ποσό των 4.000.000.000€

αφορά οφειλές στους 350.000

ασφαλισμένους που δεν λαμβά-

νουν ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη κατά μέσο όρο δυο χρόνια

(ανά έτος μέσος όρος περίπου

1000€ χρέωση) καθώς επίσης και

τις διαφορές που θα προκύψουν

για 750.000 ασφαλισμένους από το

2009 έως σήμερα για την παρά-

νομη διατήρηση των εισφορών στα

ίδια επίπεδα και την μη μείωση

αυτών.

Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει

αμέσως να αλλάξει θέση και να

συμφωνήσει αμοιβαία επωφελείς

λύσεις για το Ταμείο και τους

ασφαλισμένους. Οι θέσεις των φο-

ρέων είναι εκπεφρασμένες και βρί-

σκονται σε κοινή γραμμή.

Άμεσα δεκάδες χιλιάδες ασφαλι-

σμένοι του ΟΑΕΕ θα προσφύγουν

μαζικά στα Διοικητικά Δικαστήρια

απαιτώντας την επιστροφή των ει-

σφορών που αδίκως κατέβαλαν,

την αφαίρεση των εισφορών για ια-

τροφαρμακευτική περίθαλψη που

δεν τους παρείχε ο ΟΑΕΕ, τη μεί-

ωση των εξωφρενικών επιτοκίων

που μας έχει χρεώσει ο ΟΑΕΕ, την

αποζημίωση για κάθε επιβάρυνση

της υγείας τους που προκλήθηκε

με υπαιτιότητα του ΟΑΕΕ (από την

μη παροχή ΙΦ περίθαλψης σε

όσους οφείλουν), την αποζημίωση

για το θάνατο ασφαλισμένων που

οφείλετο στη μη παροχή ΙΦ περί-

θαλψης.

Όπως αναφέρουν οι προσφεύγον-

τες για την έκδοση Γνωμοδότησης,

με τα νέα δεδομένα και την πλήρη

νομική τεκμηρίωση της παρανομίας

του ΟΑΕΕ τα ποινικά δικαστήρια

εναντίον των ασφαλισμένων θα

αδυνατίσουν σημαντικά (λόγω λαν-

θασμένης χρέωσης) και κυρίως τα

σχεδιαζόμενα μέτρα αναγκαστικής

εκτέλεσης θα δυσκολευτούν πολύ

να εφαρμοστούν (σοβαροί λόγοι

για στήριξη ανακοπής).

Η Γνωμοδότηση προκλήθηκε μετά

από προσφυγή 71 επαγγελματιών,

οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε σχε-

τική πρωτοβουλία του μέλους του

ΔΣ του ΕΕΑ Γιώργου Φλωρά προς

τον Ομότιμο Καθηγητή Συνταγμα-

τικού Δικαίου του ΑΠΘ  Αντώνη

Μανιτάκη και στον συνεργάτη του,

Λέκτορα Νομικής του ΑΠΘ Καϊδα-

τζή Ακρίτα. Όπως αναφέρουν οι

προσφεύγοντες, «οφείλουμε ένα

μεγάλο ευχαριστώ για την άριστη

επιστημονική εργασία που προσέ-

φεραν και τη συμπάθεια με την

οποία είδαν το συγκεκριμένο πρό-

βλημα, που αφορά εκατοντάδες χι-

λιάδες Έλληνες πολίτες.

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΩΛ6-Σ73

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κορωπί 08-11-2013

Αρ. Πρωτ.: 26607

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή ενστάσεων και δη-

λώσεων ιδιοκτησίας, στην Μεμονω-

μένη Πράξη Εφαρμογής στα Ο.Τ.

63-6, 65, 66, 67-68, 69, 70, 71, 73,

74, 74Α, 75, 76, 77, 79, 80, 76, ΚΧ69,

86, 87, 88, 94, 95, ΚΧ96, 97, 98, 99-

103, 100, 101 και ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

101 της «Παραλίας- Άγιος Δημή-

τριος» του Δήμου Καλυβίων Θορι-

κού και του Δήμου Κρωπίας Ν.

Αττικής, τα οποία εντάχθηκαν σε

ρυμοτομικό σχέδιο σύμφωνα με τα

υπ’ αριθμ. 723Δ/1995, 826Δ/1997,

683/Δ1998, 131Δ/2000, 628Δ/2001

και 734Δ/2002 ΦΕΚ κατά την

ΠΡΩΤΗ ανάρτησή της.

Έχοντας υπόψη :

1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ

862/Β/84) Απόφαση Υ.ΠΕ.Χ1.ΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν 1337/83 και ει-

δικότερα την παρ.5, όπως συμπλη-

ρώθηκαν με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ

162/Α/3-10-1994)

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994

(ΦΕΚ 877/Β/25-11-1994) Απόφαση

Υπουργού ΠΕ.Χ1.ΔΕ.

4. Την υπ’ αριθμ. 35974/01-04-2013

Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι ή νομείς και επικαρπωτές

των ακινήτων που εμπίπτουν εντός

των Ο.Τ. 63 - 64, 65, 66, 67-68, 69,

70, 71, 73, 74, 74Α, 75, 76, 77, 79, 80,

76, ΚΧ69, 86, 87, 88, 94, 95, ΚΧ96,

97, 98, 99-103, 100, 101 και ΑΘΛΟ-

ΠΑΙΔΙΕΣ 101 της «Παραλίας-Άγιος

Δημήτριος» του Δήμου Καλυβίων

Θορικού και του Δήμου Κρωπίας Ν.

Αττικής να προσέλθουν στο Δημο-

τικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες προκειμένου:

1) Να λάβουν γνώση της Πράξης

εφαρμογής που εκπονείται στην πιο

πάνω περιοχή (πίνακα πράξης

εφαρμογής, διάγραμμα πράξης

εφαρμογής) και να υποβάλλουν τις

τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις

τους.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν

κατά την διάρκεια της ανάρτησης

και σε διάστημα δεκαπέντε (15)

ημερών από την ημερομηνία δημο-

σίευσης του παρόντος.

2) Να υποβάλλουν:

α) την προβλεπόμενη δήλωση ιδιο-

κτησίας σύμφωνα με την παρ. 5 του

άρθρου 12 του Ν. 1337/83 όπως

αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.

4 του αρθ. 6 του Ν. 2242/94, όσοι

εκ των ιδιοκτητών δεν έχουν ήδη

υποβάλλει και

β) τυχόν παρατηρήσεις επί των κτη-

ματογραφικών διαγραμμάτων και

πινάκων, όσον αφορά το ακίνητό

τους, ώστε να ληφθούν υπ΄ όψη

στην διόρθωση των παραπάνω δια-

γραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων

ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων

ορίζεται σε 15 ημέρες από την υπο-

βολή της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυ-

ποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτη-

σίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι

πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα

με την 90327/ 7188/ 15.11.94 Από-

φαση Υπουργού ΠΕ.Χ1.ΔΕ. (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι :

1, Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του

σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου

καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την

ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα

συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά

διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής,

βαρών, διεκδικήσεων,  κατασχέ-

σεων της ιδιοκτησίας

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτη-

τών 10 Μαρτίου 1982

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν

κατά την διάρκεια της ανάρτησης

και σε διάστημα δεκαπέντε ( 15 )

ημερών από την ημερομηνία δημο-

σίευσης του παρόντος.

Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβλη-

θούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με

υπόδειγμα που θα παραληφθεί από

τον Δήμο Κορωπίου.

Στην περίπτωση που δεν υποβλη-

θούν τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη

θα ολοκληρωθεί με φερόμενους

ιδιοκτήτες και μετά την κύρωσή της

θα απαιτηθεί σύνταξη Διορθωτικής

Πράξης Εφαρμογής με δαπάνες

των ενδιαφερομένων.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Τ.Υ. 

ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ

ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ 

ΒΗΧΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Π.Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕ-
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τηλέφωνο: 2292 0 26570
Fax:             2292 0 26512
Λαύριο 19.02.2014 
Αρ. Πρωτ. 384

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης και
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής, 
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρω-
σης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί
του τιμολογίου της μελέτης, για την
“Προμήθεια των απαραίτητων εξαρ-
τημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης,
που απαιτούνται για τη συντήρηση
και λειτουργία των δικτύων της
πόλης έτους 2014”, συνολικής προ-
ϋπολογιζόμενης δαπάνης  59.920,40
€ πλέον Φ.Π.Α. 23 %.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06
Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διαγωνισμού
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στα
Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής, που βρίσκονται στην οδό
Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, με ώρα
έναρξης στις 09:00 και ώρα λήξης
αποδοχής προσφορών στις 10:00.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης

προμηθευτών, κατάθεση ασύμφο-
ρων προσφορών, μερική κατακύ-
ρωση κ.λπ. ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί στις 13 Μαρτίου
2014, στον ίδιο τόπο, τις ίδιες ώρες
και με τους ίδιους όρους.
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
ορίζεται σε 3.690,00 € και κατατί-
θεται με γραμμάτιο του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-
νης τράπεζας και θα απευθύνεται
στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται
τμηματικά, ανάλογα με τις προκύ-
πτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυ-
στέρηση από τη στιγμή που λαμβά-
νει την εντολή προμήθειας να
παραδώσει την παραγγελθείσα πο-
σότητα στον τόπο που εκτελεί ερ-
γασίες το συνεργείο της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
προμήθεια διέπονται από τις διατά-
ξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση και να παραλάβουν τη
διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτη-
σης από τα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στην
οδό Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ.
19500, τηλ. 22920-22109 έναντι
του ποσού των 20,00 €, τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες (07:30-15:00)
έως την Παρασκευή 28-02-2014.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Αντωνίου Νικόλαος 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ημερομηνία 20-02-2014

Αριθμ. Πρωτοκ: 6532

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου

διαγωνισμού  Προμήθειας 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού και

φακέλων αλληλογραφίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει πρό-

χειρο διαγωνισμό με κριτήριο κα-

τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,

προμήθειας φωτοαντιγραφικού

χαρτιού και φακέλων αλληλογρα-

φίας συνολικής προϋπολογισθεί-

σης αξίας 19.778,40 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

Δημαρχείο Παλλήνης, την 28η Φε-

βρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή

και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

(ώρα λήξης παράδοσης προσφο-

ρών). Μετά την λήξη της καθορι-

σθείσας ώρας λήγει η προθεσμία

παραλαβής των προσφορών. Αμέ-

σως μετά θα ακολουθήσει η διαδι-

κασία της αποσφράγισης των

προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να

κατατεθεί και εγγύηση συμμετο-

χής για ποσό που αντιστοιχεί στο

5% της συνολικής προϋπολογι-

σθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβα-

νομένου του Φ.Π.Α ήτοι 988,92 €.

Πληροφορίες και αντίγραφα της

διακήρυξης του διαγωνισμού πα-

ρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες από το γραφείο

Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.

Υπεύθυνη.: κ. Κακουλάκη –Β.Σπη-

λιοπούλου, Τηλ: 210 66 04 617,

ΦΑΧ: 210 66 04 615.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Παράνομη η διακοπή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που οφείλουν εισφορές
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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.

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

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.

Aριστούχος, απόφοιτος πανεπιστημίου 

Derby Αγγλιας και  σχολής Βακαλό, αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις - Σχεδιασμούς

Αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων

άψογη συνεργασία

Ελένη Βρη     Τηλ.  6932900353

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιο-

χές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη.

Τηλ. 210 8992.642.

Δυναμική και αποτελεσματική καθηγήτρια Αγ-

γλικών Ελληνοαυστραλή με πάνω από 20 χρόνια

εμπειρίας στη διδασκαλία, αναλαμβάνει να εμφυ-

σήσει με την επανάληψη, το πάθος για τη μάθηση,

δημιουργώντας πολυπολιτιστική αντίληψη δια

μέσου της διδασκαλίας των θεμελιωδών αρχών της

Aγγλικής γλώσσας.

Αναζητά ευκαιρία διδασκαλίας παραδίδοντας ιδιαί-

τερα μαθήματα όλων των επιπέδων των εξετάσεων

Cambridge και Michigan σε όλες τις κατηγορίες μα-

θητών, ακόμη και σε μαθητές με μαθησιακές δυ-

σκολίες. Τηλ. 6906996694

«Άμεση εξυπηρέτηση για έκδοση Πι-
στοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
από μηχανολόγο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή

του Yπουργείου Περιβάλλοντος.

Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

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

των από έμπειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο.

Τηλ. 6977-288947 Αγγ. Βήχος

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

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις  - Διαγωνισμούς Δημοσίου

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655 - 6937 153052 - press@ebdomi.com - www.ebdomi.com

SERVICE-ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ-FIT&GO

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ΓΛΥΦΑΔΑ

ΤΗΛ. & FAX. 2109631041

Email. stathatos@fitandgo.gr

ΕΛΑΣΤΙΚΑ:  CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :  

ΓΕΝΙΚΟ SERVICE - SET ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - SET ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΚΕΝ-

ΤΡΟΦΟΡΟΥ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΦΡΕΝΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΕΞΑΤΜΙΣΗ

- ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ -                            ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΖΑΝΤΕΣ -

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-SERVICE A/C-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΖΑΝΤΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ                        

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :   ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΩ-

ΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ!

ΩΡΑΡΙΟ :  08:00 ΕΩΣ 19:00  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

08:00 ΕΩΣ 14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙ-

ΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΩΝ & Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ

19010 Καλύβια

Πληροφ. 22993/20300 - 20345

Φαξ: 22990 48289 - 48653

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εχοντας υπόψη:

α) Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17.7.1923

όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3

του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003

β) Τις Διατάξεις του Ν. 1337/83 και

του άρθρου 7, Ν. 2508/97 «Σύνταξη

πολεοδομικών μελετών Β’ κατοι-

κίας»

γ) Τις Διατάξεις της παρ. 1, του άρ-

θρου 31 «διαδικασία έγκρισης πο-

λεοδομικών ρυθμίσεων με Π.Δ.

κ.α.», του Ν. 3937/11

δ) Την Υ.Α. 93027/7188/1994

(Φ.Ε.Κ. 877Β’/1994).

ε) Τη σύμβαση της Δ.Κ. Αναβύσσου

υπ’ αριθ. 2887/04 με αντικείμενο

“Κτηματογράφηση - μελέτη ΓΠΣ -

Πολεοδόμηση - μελέτη Π/Ε και δη-

μιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση

των κτηματομεσιτικών και πολεο-

δομικών δεδομένων της κοινότη-

τας Αναβύσσου Ν. Αττικής».

στ) Τις αποφάσεις υπ’ αριθ. 80/13

του τοπικού συμβουλίου της δημο-

τικής κοινότητας Αναβύσσου, 50/13

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

δήμου Σαρωνικού και 6/14 του δη-

μοτικού συμβουλίου του Δήμου Σα-

ρωνικού περί έγκρισης της

ανάρτησης της διορθωμένης, πολε-

οδομικής μελέτης της περιοχής

“Μαύρο Λιθάρο” Αναβύσσου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων

της περιοχής του εγκεκριμένου

σχεδίου Β’ κατοικίας “ΜΑΥΡΟ ΛΙ-

ΘΑΡΙ” Αναβύσσου του Δήμου μας

(Φ.Ε.Κ. 60Δ’/06), να λάβουν γνώση

της διορθωμένης πολεοδομικής

μελέτης που υποβλήθηκε στο δήμο

και να υποβάλλουν τις τυχόν παρα-

τηρήσεις ή ενστάσεις τους.

Επίσης να υποβάλλουν τυχόν νέες

δηλώσεις ιδιοκτησίας ή ενστάσεις

επί της κτηματογράφησης. Η δή-

λωση ιδιοκτησίας υποβάλλεται σε

ιδιαίτερο έντυπο και συμπεριλαμ-

βάνει όλα τα στοιχεία του τίτλου

ιδιοκτησίας όπως περιγράφεται στο

“δ) σχετικό.

Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολλη-

θεί στα δημοτικά καταστήματα του

δήμου μας και να δημοσιευτεί σε

δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο

ημερήσιες των Αθηνών, δύο συνε-

χεία φορές.

Η ανάρτηση θα γίνει στο δημοτικό

κατάστημα Αναβύσσου. Η προθε-

σμία υποβολής παρατηρήσεων -

ενστάσεων - δηλώσεων ιδιοκτη-

σίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15)

ημέρες από την τελευταία δημοσί-

ευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Διευθυντής

Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Δήμου Σαρωνικού

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Γέρακας, 19-02-2014      

Αρ. πρωτ. 6359

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 5η  Μαρτίου

2014   ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα

11:00 π.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος

διαγωνισμός για την ανάθεση της

υπηρεσίας με τίτλο «αμοιβή για την

παραγωγή, εμφακέλωση, εκτύ-

πωση & αποστολή λογαριασμών

ύδρευσης» προϋπολογιζόμενης δα-

πάνης 57.510,00  € με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο

Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –

Γέρακας Τ.Κ: 153_44 )   την παρα-

πάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομί-

σουν εγγυητική επιστολή ύψους

2% επί του προϋπολογισμού ήτοι

1.150,20  € .

Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με τους όρους και τα δι-

καιολογητικά συμμετοχής στο δια-

γωνισμό, καθώς και την παραλαβή

της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στο

δήμο καθημερινά κατά τις εργάσι-

μες ημέρες και ώρες (τηλ: 210-66

04 617 ΦΑΧ: 210-66 04 615, αρμό-

διος κ. Κακουλάκη-κ.Σπηλιοπού-

λου).

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ημερομηνία 19-02-2014

Αριθμ. Πρωτοκ:6361

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου

επαναληπτικού διαγωνισμού

Προμήθειας ειδών ατομικής προ-

στασίας για το εργατοτεχνικό

προσωπικό του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό

διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης

τη χαμηλότερη τιμή, προμήθειας

ειδών ατομικής προστασίας για το ερ-

γατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας

53.411,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο

Δημαρχείο Παλλήνης, την 6η Μαρ-

τίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα

11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (ώρα

λήξης παράδοσης προσφορών).

Μετά την λήξη της καθορισθείσας

ώρας λήγει η προθεσμία παραλα-

βής των προσφορών. Αμέσως μετά

θα ακολουθήσει η διαδικασία της

αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να

κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής

για ποσό που αντιστοιχεί στο 5%

της συνολικής προϋπολογισθείσης

δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α ή της αναλογικά προ-

ϋπολογισθείσας δαπάνης για την

ποσότητα που επιτρέπεται να προ-

σφερθεί.

Πληροφορίες και αντίγραφα της

διακήρυξης του διαγωνισμού παρέ-

χονται κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες από το γραφείο Προμη-

θειών του Δήμου Παλλήνης.

Υπεύθυνη.:  κ. Κακουλάκη –Β. Σπη-

λιοπούλου, Τηλ: 210 66 04 617,

ΦΑΧ: 210 66 04 615.

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κύριος με εμπειρία σε εστιατόρια ζητάει οποιαδή-

ποτε εργασία. Τηλ. 210 8992.642, 6983482726



20 ΣΕΛΙΔΑ - 22  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014 ΕΒΔΟΜΗ

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

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

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη

Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880

Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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



- ΒΑΡΗ:  Λ. Αναγυρούντος 27 - Τηλ. 210 96.53.883 

- ΒΟΥΛΑ: Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 - Τηλ. 210 89.52.919

- ΑΘΗΝΑ: Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 Τηλ. 210 34.65.839

ANΘΟΠΩΛΕΙΟ: 

Β. Παύλου 14, Βούλα, τηλ. 210 8952.919  
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. . . γ ια την υγειά μας

Σήμα κινδύνου προς γονείς και  εκπαιδευτικούς  για το σο-

βαρό πρόβλημα του εθισμού των νέων στο διαδίκτυο, εκ-

πέμπουν παιδοψυχίατροι και ψυχοθεραπευτές.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τείνει να

πάρει διαστάσεις «επιδημίας» σε παγκόσμιο επίπεδο,

καθώς σύμφωνα με μελέτες στην Ασία το ποσοστό εθισμού

είναι πάνω από 10%, στην Αμερική  7.5%  και στην Ελλάδα

κοντά στο 10%.

Στην Κίνα υπολογίζονται σε πάνω από 10 εκατομμύρια οι

εθισμένοι νέοι, ενώ στην Νότια Κορέα μετά από 10 θανά-

τους, που προκλήθηκαν από υπερβολική παρορμητική

χρήση του διαδικτύου, ο εθισμός  θεωρείται από τα πιο σο-

βαρά θέματα δημόσιας υγείας. 

«Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο που έχει αλλάξει την ζωή μας
σε μεγάλο βαθμό. Διευκολύνει την καθημερινότητα μας,
δίνει απίστευτες πληροφορίες, αλλά ουδέν καλό αμιγές
κακού» τονίζει η παιδοψυχίατρος  Μερσύνη Αρμενάκα, με

την ευκαιρία της  11ης  Φεβρουαρίου (Διεθνής Ημέρα

Ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο).

Το διαδίκτυο, σύμφωνα με τους ειδικούς,  αποτελεί  πλέον

στοιχείο της ζωής μας, αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιεί-

ται σχετίζεται κατά πολύ με τις ανάγκες των ατόμων. Κρύ-

βει δε κινδύνους και παγίδες για τους νέους που μόνο με

την επικοινωνία και την υποστήριξη της οικογένειας μπο-

ρούν να αντιμετωπισθούν.

«Σε όλες τις μορφές εθισμού, ότι και αν αφορά, όπως το
διαδίκτυο η  τη χρήση ουσιών ή τα θέματα διατροφής έχει
διαπιστωθεί ότι είναι καταλυτικός ο παράγοντας οικογέ-
νεια, είτε ως αιτία είτε ως έγκαιρη παρέμβαση» εξηγεί  η Μ.

Αρμενάκα και προσθέτει:

«Στην κλινική παιδοψυχιατρική πρακτική τα παιδιά που φτά-
νουν στο σημείο να εθιστούν στο διαδίκτυο είναι παιδιά με
ελλειπή επικοινωνία με τους γονείς τους και δύσκολη- πα-
θολογική καθημερινότητα. Παιδιά που ψάχνουν τρόπο να
αποκοπούν από τα προβλήματα της καθημερινότητας και
να κατευνάσουν τα έντονα αισθήματα που τα κατακλύζουν
μέσω ενός τρόπου που τους αποσυνδέει από την πραγμα-
τικότητα».

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ  ΕΘΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

Οι γονείς θα πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα όταν το παιδί

τους:

• Έχει καθημερινή πολύωρη πλοήγηση στο διαδίκτυο 

• Παραμελεί τις υποχρεώσεις του λόγω της πλοήγησης

• Έχει μειωμένη απόδοση στο σχολείο

• Προτιμά την πλοήγηση από την επαφή με κάποιο φίλο ή

μέλος της οικογένειας

• Γίνεται  επιθετικό σε ερωτήσεις γύρω από την χρήση του

διαδικτύου

• Σκέφτεται ότι η ζωή θα είναι ανιαρή χωρίς το  internet

• Χάνει ώρες ύπνου εξαιτίας πολλών ωρών παραμονής στο

διαδίκτυο

• Προσπαθεί να κρύψει  πόσες ώρες είναι online

• Προτιμά την πλοήγηση από την έξοδο με φίλο από το

σπίτι

• Έχει μεγάλο εκνευρισμό

• Αποτυγχάνει, μετά από συζήτηση,  να μειώσει τις ώρες

στο Ιντερνέτ παρά την προσπάθεια του.

Οι πρώτες τους κινήσεις θα πρέπει να είναι ο έλεγχος του

email, του facebook  και του twitter, ενώ παράλληλα θα πρέ-

πει να ζητήσουν την γνώμη ενός παιδοψυχίατρου.

Η θεραπεία είναι είτε ατομική ψυχοθεραπεία βασισμένη σε

Γνωσιακού Τύπου παρεμβάσεις και ψυχοεκπαίδευση, είτε

ομαδική και οικογενειακή  ψυχοθεραπεία σε εξειδικευμένα

κέντρα αντιμετώπισης του Εθισμού στο Διαδίκτυο.

Υπάρχουν και κάποια εγχειρίδια αυτοβοήθειας ξένης βι-

βλιογραφίας που βοηθούν σε ηπιότερα προβλήματα ή για

αρχική ενημέρωση του ατόμου. 

Επίσης υπάρχουν  ιστοσελίδες  (netaddiction.com, global-

addiction.org, healthyplace.com)  για τεστ, τα οποία μπορεί

να συμπληρώσει το παιδί για μια αδρή εκτίμηση αν χρει-

άζεται να γίνει άμεση  παραπομπή για αντιμετώπιση του

φαινομένου από ειδικούς της ψυχικής υγείας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία  πρόσφατη έρευνα της Μονάδας

Εφηβικής Υγείας (πανελλαδικό δείγμα 1007 εφήβων 15-16

χρόνων) τα εθισμένα παιδιά έχουν χαμηλή βαθμολογία

σχολειού (βαθμός <12) σε σύγκριση με αυτά που ασχο-

λούνται με το διαδίκτυο σε φυσιολογικά πλαίσια.

Επίσης, επιδίδονται σε παιχνίδια τύχης και χρησιμοποιούν

υλικό με σεξουαλικό περιεχόμενο σημαντικά συχνότερα

από τους υπόλοιπους. 
COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαστάσεις “επιδημίας” σε παγκόσμιο επίπεδο ο εθισμός των νέων  στο διαδίκτυο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ, ΜD, FEBU

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ουρολόγος-Ανδρολόγος 
Επιμελητής Ευρωκλινικής Αθηνών

Δέχεται: ΔΕΥΤ.-ΤΕΤ. 18.00 - 21.00, ΠΕΜ.-ΠΑΡ. κατόπιν ραντεβού

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 7 ΚΑΛΥΒΙΑ (άνω Alpha Bank)

Τηλ. 22990 46446,  6944 690344

e-mail: proubesis@hotmail.gr

Ευχαριστήριο

Σας ευχαριστούμε θερμά για την συμπαράστασή
σας στον πόνο μας για την απώλεια του πολυαγα-
πημένου μας 

Συζύγου και γυιου

Χρήστου Γεωργίου Δάβαρη

Η Σύζυγος Βερενίκη

Οι μητέρες Σταματίνα Δάβαρη, Μαρία Μαη δώνη

40ήμερο Μνημόσυνο

Το 40ήμερο μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 2 Μαρ-

τίου και ώρα 10.00 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής

στην Παιανία Αττικής.

Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου 

Eυχαριστήρια Επιστολή προς
Ελένη Αθανασίου – Δρίτσα 

Με την παρούσα επιστολή, θέλουμε να ευχαριστήσουμε

θερμά την κα Αθανασίου – Δρίτσα Ελένη, για την προ-

σφορά της στη μνήμη του αδελφού της, καθηγητή της Ια-

τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κου Ιατρού

Κων/νου Δρίτσα, ενός ηλεκτροκαρδιογράφου δώδεκα

(12) καναλιών, για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Μαρ-

κοπούλου.

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, αποτελούν παράδειγμα

προς μίμηση για όλους, καθώς στα πλαίσια των δυσχε-

ρών οικονομικών συγκυριών που βιώνουμε, η εθελοντική

προσφορά και η οικειοθελής δωρεά, μπορούν να κάνουν

τη διαφορά, βελτιώνοντας την καθημερινότητα όλων μας.

Το προσωπικό & ο Συντονιστής 

του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου,

Σπύρος Σερλεμές
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Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στο

Πρωτάθλημα Παίδων της ΕΠΣΑΝΑ, ο

Αρης Βούλας αντιμετώπισε τα Καλύ-

βια με νικητή τον Αρη και σκορ 3-1.

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΤΣΑΛΔΑ-

ΡΗΣ Χ. (59' ΟΥΛΗΣ), ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

(77' ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ), ΛΑΣΚΟΣ, ΦΩ-

ΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΛΩΝΑΣ, ΤΖΑΝΙΜΗΣ

(55' ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ), ΣΑΝΣΑΡΟ-

ΓΛΟΥ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

(76' ΖΑΧΑΡΗΣ), ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ (77'

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ).

Τα τέρματα για τον ΑΡΗ πέτυχαν ο

Μουτεσίδης (4', 76') και ο ΠΑΠΑΔΑ-

ΚΗΣ (54').

Ακόμη έγιναν οι αγώνες:

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/2

1) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΣΑΝΑ:

ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 1-2 

2) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΠΣΑΝΑ:

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑ-

ΤΕΑΣ 5-0.

Να σημειώσουμε ότι η ομάδα Νέων

του ΑΡΗ ολοκλήρωσε την “Α φάση

του Πρωταθλήματος καταλαμβάνον-

τας την 2η θέση στον Ομιλό της με 30

βαθμούς έχοντας 12 νίκες, 3 ισοπα-

λίες και 3 ήττες. Συνεχίζει δε στη Β’

φάση του πρωταθλήματος. 

Oι Παίδες του Αρη Βούλας στο Πρωτάθλημα της ΕΠΣΑΝΑ

Πραγματοποιήθηκε το πε-

ρασμένο Σαββατοκύριακο

στο Στάδιο Ειρήνης και Φι-

λίας  η προκριματική φάση

για την ΑΤΤΙΚΗ του Πανελ-

λήνιου Πρωταθλήματος

Πινγκ-Πόνγκ ατομικών

αγωνισμάτων Παίδων /Κο-

ρασίδων.

Στους αγώνες των παίδων

έλαβαν συνολικά μέρος

141 αθλητές, από τους

οποίους, ύστερα από συνε-

χιζόμενους αγώνες, που

στην αρχή πραγματοποι-

ήθηκαν σε ομίλους και στην

συνέχειας με ΝΟΚ-ΑΟΥΤ

προκρίθηκαν  για την τελική

φάση 4, η οποία πρόκειται

να πραγματοποιηθεί τον

Απρίλιο, μόνο 9 αθλητές.

Από τους αθλητές αυτούς

οι 4 προέρχονται από τον

Δήμο 3Β!

Όλοι οι παίκτες της ομάδας

ΑΡΗΣ 2006 (Αρβανίτης, Γε-

νεράλης,  Σκυμβαλάκης και

Παναγόπουλος) τερμάτι-

σαν  τους αγώνες αήττητοι

και προκρίθηκαν πανηγυ-

ρικά για την τελική φάση.

Το γεγονός  ότι από τους 9

προκριθέντες οι 4 προέρ-

χονται από την ίδια ομάδα

αποτελεί ένα πρωτόγνωρο

γεγονός για τα χρονικά της

επιτραπέζιας αντισφαίρι-

σης.

Κάτι ανάλογο συνέβη και

στις κορασίδες όπου οι  2

από τις 7 που προκρίθηκαν

προέρχονται και από τις

αθλήτιρες του Δήμου 3Β

(Ισαμπάλογλου και Φίσερ).

Συγχαρητήρια σε όλους

τους αθλητές και τις αθλή-

τριες της Βούλας, τόσο σε

αυτούς που προκρίθηκαν

όσο και στους μη προκρι-

θέντες  οι οποίοι διεκδίκη-

σαν τη Νίκη με όλες τις

δυνάμεις τους.  

Τις αθλήτριες που ξεχώρι-

σαν και οδήγησαν την

ομάδα των νεανίδων του

Αθλητικού Ομίλου Μαρκο-

πούλου, στην κατάκτηση

του τίτλου του Πρωτα-

θλητή, βράβευσε το Σάβ-

βατο 15/2/2014, ο Δήμαρχος

Μαρκοπούλου Σωτήρης Με-

θενίτης, καθώς επίσης και

μέλη της Δημοτικής Αρχής,

μετά το τέλος της 17ης

αγωνιστικής του πρωταθλή-

ματος της Α1 Εθνικής Κατη-

γορίας Βόλεϊ, μεταξύ των

ομάδων ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-

ΛΟΥ REVOIL – ΑΣΠ ΙΩΝΕΣ.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου,

συνεχάρη θερμά όλες τις

αθλήτριες για τη μεγάλη

αυτή επιτυχία, καθώς απέ-

δειξαν έμπρακτα πως όταν

υπάρχει εντατική προσπά-

θεια, θέληση, υπομονή, επι-

μονή και πάνω απ’ όλα

στόχοι, τότε το αποτέλεσμα

δικαιώνει τον αγώνα!

Τιμητικό έπαινο έλαβαν οι

αθλήτριες, καθώς επίσης ο

προπονητής της ομάδας

Γιάννης Ορφανός και ο

έφορος της ομάδας Πάρης

Χαριτωνίδης.

Με πρωτοβουλία της Δημο-

τικής Αρχής, οι αθλήτριες

της ομάδας των νεανίδων

του Α.Ο.Μ., θα έχουν ελεύ-

θερη είσοδο για την Δημο-

τική Πλαζ Αυλακίου και το

Δημοτικό Κινηματοθέατρο

Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

για το 2014, ως δώρο για

την διάκριση που χάρισαν

στον Δήμο, στα αθλητικά

δρώμενα. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, εύ-

χεται ολόψυχα καλή συνέ-

χεια, τόσο στις νεανίδες,

όσο και σε όλες τις υπόλοι-

πες ομάδες του Α.Ο.Μ., με

πολλές επιτυχίες και διακρί-

σεις!

Τις νεανίδες του Α.Ο.Μ. για την κατάκτηση

του τίτλου του Πρωταθλητή, 

βράβευσε ο Δήμος Μαρκοπούλου

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ / ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Διακρίσεις αθλητών του Δήμου 3Β
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Aγώνα ορεινού τρεξίματος

(Trail Run) και αγώνα ορει-

νής ποδηλασίας (mountain

bike), διοργανώνει η Επι-

τροπή του XTERRA Greece

με την xterra-Trail-run και

την υποστήριξη του Δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-

νης, την Κυριακή 02 Μαρ-

τίου στο Πανόραμα Βούλας

(Κρεμασμένο Λαγό).

Ο αγώνας θα δώσει δυνα-

τότητα σε δρομείς και πο-

δηλάτες να δοκιμάσουν τις

αντοχές και τις δυνάμεις

τους σε ένα ασφαλές και

οργανωμένο περιβάλλον

μέσα από μια πανέμορφη

διαδρομή. Ο αγώνας δρό-

μου θα περιλαμβάνει 2 επι-

λογές αποστάσεων, 6,5 &

15 χιλιομέτρων. Ο αγώνας

ποδηλασίας θα περιλαμβά-

νει 2 επιλογές αποστάσεων

15 & 30 χιλιομέτρων. Οι δια-

δρομές μέσα σε δασικούς

δρόμους και βατά μονοπά-

τια της περιοχής θα προ-

σφέρουν μια μοναδική

εμπειρία στους συμμετέ-

χοντες. 

Οι συμμετέχοντες έχουν δι-

καίωμα να επιλέξουν ανά-

μεσα στους δύο αγώνες ή

και τους δυο.

Με σύνθημα «Ζήσε Περισ-

σότερα» η XTERRAκαλεί

ανθρώπους όλων των ηλι-

κιών να συμμετέχουν, να

έρθουν σε επαφή με τη

φύση, να γνωρίσουν ανθρώ-

πους με κοινά ενδιαφέ-

ροντα και να παραμείνουν

ενεργοί με τον αθλητισμό.

Περισσότερες πληροφο-

ρίες, αίτηση συμμετοχής

στην ιστοσελίδα της διορ-

γάνωσης www.xterra-

greece.com. 

Ορεινή Ποδηλασία στο Πανόραμα Βούλας

Μετά από 16 χρόνια απουσίας της Επιτρα-

πέζιας Αντισφαίρισης από τους μαθητικούς

αγώνες, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία

στις 15 – 16 Φεβρουαρίου το 1ο Μαθητικό

Τουρνουά πινγκ – πονγκ στο αθλητικό κέν-

τρο του Αγίου Κοσμά μετά από πρωτοβου-

λία του προέδρου της Ε.Δ. του ΕΑΚΝ/ΑΚ

Κων/νου Πρίφτη.

Ο Κων/νος Πρίφτης, Βαλκανιονίκης, Μεσο-

γειονίκης και 8 φορές πρωταθλητής Ελλά-

δος στην επιτραπέζια αντισφαίριση,

δεσμεύτηκε ότι παρόμοια εκδήλωση θα

επαναληφθεί την Άνοιξη, και πως όλοι οι

αθλητικοί χώροι του «Αγίου Κοσμά» θα φι-

λοξενήσουν μαθητές και γονείς σε ανάλο-

γες διοργανώσεις και άλλων αθλημάτων. 

Στην διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά

180 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι κατέκλισαν

το αθλητικό κέντρο τις δύο αυτές ημέρες

προερχόμενοι από όλα τα σχολεία της Ατ-

τικής (Αφιδνών Αττικής, Ίλιον, Μαρούσι,

Ηράκλειο, Χαλάνδρι, Περιστέρι, Φαληρο,

Μαρκόπουλο, Βούλα, Άλιμος, Ηλιούπολη,

Αργυρούπολη, Ελληνικό, Καλλιθέα, Αγ.

Στεφάνου, Κερατέας, Κρυονερίου, Ψυχι-

κού, Ζωγράφου, Πειραιά κ.α.)

Για την πολύτιμη προσφορά τους στο τουρ-

νουά, βραβεύτηκαν οι:  Άγγ. Μακρής, Ευαγ.

Λουκά, Χρ. Λεγάντης και βέβαια ο Αλέξαν-

δρος Ασλάνης, πρωταθλητής των special

Olympics στην επιτραπέζια αντισφαίριση. 

Αποτελέσματα κατηγοριών

Δημοτικά Σχολεία

Μαθητές Α’ Β’ Γ’ Δ’ τάξης

Αγόρια: 1ος Τζαθάς Γιάννης – 11ο Περιστε-

ρίου, 2ος Πέτρος Κωνσταντίνου – 3ο Αίμου,

3ος, Γιώργος Μπενίσης & Καραπιπερής Θεό-

δωρος από 4ο Αμαρουσίου και 6ο Δάφνης αν-

τίστοιχα. 

Κορίτσια: 1η Νάγια Φωτεινού – 4ο Αμαρου-

σίου, 2η Αναστασία Μπενίση – 4ο Αμαρου-

σίου, 3η Χρυσή Γκουζέλου & Λυδία Παλίδη –

2ο Βούλας και 4ο Αμαρουσίου αντίστοιχα. 

Μαθητές Δ’ Ε’ ΣΤ’ τάξης

Αγόρια: 1ος Φώτης Καλέμης – 1ο Παπάγου,

2ος Γιώργος Κυριόπουλος – Ελληνογερμα-

νική, 3ος Μάνος Μαρινάκος & Βαγγέλης

Μπατάλιας – 3ο Μαρκοπούλου και 4ο Περι-

στερίου

Κορίτσια: 1η Διονυσία Φωτεινού – 4ο Αμα-

ρουσίου, 2η Μυρτώ Πακίδη – 4ο Αμαρουσίου,

3η Άννα – Μαρία Ντουντη & Αργυρώ Μαν-

δήλη – 8ο Αργυρούπολης και 9ο Αμαρουσίου

αντοίστιχα. 

Γυμνάσια

Αγόρια: 1ος Παναγιώτης Σκυλογιάννης – 2ο

Ψυχικού, 2ος Ραφαήλ Σακκάς – 4ο Δάφνης,

3ος Δημήτρης Πολιτης – 4ο Δάφνης

Κορίτσια: 1η Δήμητρα Ρουσελιωτάκη – 2ο

Αλίμου, 2η Γ. Ανδριανοπούλου – 1ο Ελληνι-

κού, 3η Αιμιλία Ταρενίδη – 2ο Ελληνικού

Λύκεια:

Αγόρια: 1ος Γιάννης Κροιτορ – 2ο Αμαρου-

σίου, 2ος Χρυσόστομος Γαβαλάς – 13ο Περι-

στερίου, 3ος Νίκος Τσονάκης – 3ο

Αμαρουσίου 

Κορίτσια: 1η Α. Παναγοπούλου – 1ο Πειρα-

ματικό Πειραιά, 2η Αλαξία Πάσχου – Κολέγιο

Αθηνών, 3η Μ. Παπασταθοπούλου – 2ο ΓΕΛ.

Βριλλησίων

Τουρνουά Σκάκι στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. “Βραυρώνιος”, συνδιοργανώνουν Τουρ-

νουά Σκάκι το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.00 π. μ. - 2.00 μ.μ. στο

ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη. Θα είναι η πρώτη φιλική σκακιστική συνάντηση των ομά-

δων Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαριστεί θερμά, τον  Δημήτρη

Ρουμελιώτη και  Αντώνη Αλιβιζάτο, υπεύθυνους των τμημάτων Σκάκι του Προ-

γράμματος “Αθλητισμός και Πολιτισμός Για Όλους”, του Ν.Π.Δ.Δ. “Βραυρώ-

νιος”, που προσφέρουν και φέτος εθελοντικά, δωρεάν μαθήματα σκάκι, στους

δημότες.

1ο Μαθητικό Τουρνουά πινγκ – πονγκ Αττικής




