Ένα ψέμα δεν γίνεται αλήθεια επειδή είναι ευρέως διαδεδομένο, ούτε η αλήθεια
γίνεται ψέμα επειδή δεν τη
βλέπει κανείς!
Μαχάτμα Γκάντι

“Αποκηρύσσω
...μετά βδελυγμίας”

Χωρίς πρόεδρο τα 3Β
Αδιέξοδο μετά και την παραίτηση της Γεωργίας Μαρτίνου

“Φλερτ με την τρομοκρατία” χαρακτήρισε τη στάση
ορισμένων, προβεβλημένος πολιτικός ...μεγάλου
εκτοπίσματος. Γενική επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ
αμιλλόμενων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως και άλλα διασκεδαστικά και ευτράπελα ακόμη κι από τη ΔΗΜ.ΑΡ. αν δεν ήταν επικίνδυνα
για να κάκουν ορισμένοι παιχνίδι “εν ου παικτοίς”.
“Πρέπει ΟΛΟΙ ν’ αναλάβουμε τις ευθύνες μας” δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αμέσως μετά τη
συμβολική πάντως ή οτιδήποτε άλλο, επίθεση με
καλάσνικοφ, στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, την περασμένη Τρίτη τα ξημερώματα
και συμπλήρωσε:
«Πρέπει να είναι σαφέστατη η αποκήρυξη κάθε μορφής βίας. Δεν
υπάρχει καλή και κακή βία. Δεν
υπάρχει συμβολική ή κατανοητή βία.
Μία είναι η βία και πρέπει να εξοστρακιστεί»!
Θα ξεκινήσουμε με μια συμφωνία:
Μία είναι η βία και πρέπει ν’ αποτου Κώστα
φεύγεται, ως κάτι απάνθρωπο, βάρΒενετσάνου
βαρο, απολίτιστο, ζωώδες και να
καταδικάζεται.
Να καταδικάζεται, όχι να “αποκηρύσσεται”! Αποκηρύσσω σημαίνει ότι απαρνούμαι κάτι που υιοθετούσα ή που αγαπούσα στο παρελθόν. Προφανώς
το λάθος του Σ. Καδίκογλου ήταν λόγω συγχύσεως· της δικαιολογημένης ταραχής που του προκάλεσαν
δύο
συνταρακτικά
τρομοκρατικά
γεγονότα κι όχι εξ αναπλάσεως ασφαλώς των αλήστου μνήμης δηλώσεων αποκηρύξεως συγκεκριμένης ιδεολογίας και του πολιτικού της φορέα.
Ομως η τρομοκρατία δεν κατανικάται με αφορισμούς και δηλώσεις ή με υπαγορευόμενες “αποκηρύξεις” που πιθανότατα υποκρύπτουν δόλο
παραδοχής προγενέστερης πεποίθησης.
Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 12,13

Ολοι οι καλλιτέχνες επί σκηνής. Σολίστες και πιανίστας από τη Εθνική Λυρική Σκηνή στη Βούλα. Σελ. 3
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ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΤΑ ΠΕΥΚΑ
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“Πωλείται Ζωή” στην Παλλήνη
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Δημοτικό Ιατρείο στην
Αγία Μαρίνα
Σελίδα 15
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Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΚΠΟΙΕΙΤΑΙ
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“Αποκηρύσσω ...μετά βδελυγμίας”
Συνέχεια από τη σελ. 1

Κανένας υγιής ψυχικά, δεν υιοθετεί την τρομοκρατία και
τη βία, ως μέσον επιλύσεως των οποιονδήποτε διαφορών.
Αλλά την απαίτηση του Κεδίκογλου και διαφόρων άλλων,
εγώ προσωπικά την έχω ικανοποιήσει προ πολλού. Οταν
με ανακρίνανε στην Ασφάλεια Καισαριανής, μετά την
απόπειρα κατά του Παπαδόπουλου, στην ερώτηση αν καταδικάζω την εισβολή των Σοβιετικών στην Τσεχοσλοβακία, απάντησα στην επίσημη γλώσσα της εποχής:
«Καταδικάζω οιανδήποτε βίαν, οθενδήποτε προερχομένη, καθ’ οιουδήποτε επιβαλλομένη». Ικανοποιήθηκες
κύριε Κεδίκογλου· και λοιπόν; Κι ο αξιωματικός της Ασφάλειας ικανοποιήθηκε κι εγώ το ‘φχαριστήθηκα, γιατί με
την ακρίβεια των λόγων μου, καταδίκαζα και τη βία των
Αμερικανών στο Βιετνάμ (οθενδήποτε προερχομένη) και
τον βιασμό του ελληνικού Λαού από τους επίορκους Συνταγματάρχες (καθ’ οιουδήποτε επιβαλλομένη).
Και τους τα είπα κατάμουτρα. Το ίδιο και τώρα: Καταδικάζω την τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία ενός κόμματος και τη βία, όπως και στης ΔΗΜ.ΑΡ., αλλά και στης
Χρυσής Αυγής.
Κατά μείζονα όμως λόγο καταδικάζω τη βία που ασκήθηκε και ασκείται στον ελληνικό Λαό από τις μνημονιακές
κυβερνήσεις. Τη βία, την αρπαγή και την τρομοκρατία που
ασκείται επί τρία χρόνια από τ’ αρπακτικά του διεθνούς
χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, τους εντολοδόχους τους
και τους εντολείς τους.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βία, από την ανεργία, την πείνα
και τον εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και
την καταδικάζω απερίφραστα. Εκαναν όμως το ίδιο ο Κεδίκογλου, ο Σαμαράς και οι άλλοι; Αποκήρυξαν ή ενέδωσαν; Γιατί “η βία είναι μία”, που είπε κι ο Κεδίκογλου και
συμφωνήσαμε μαζί του εξ’ αρχής.
Κι ακόμα, όταν και μόνο απειλείς ότι θα “βγάλεις στο
σφυρί” το σπίτι αυτού που οφείλει ακόμη και 1000 ευρώ,
όχι με δική του υπαιτιότητα, αλλά από τη δική σας πολιτική, αυτό δεν είναι τρομοκρατία; Αν δεν είναι βιασμός το
χαράτσι, και βία να τ’ αρπάζεις και τρομοκρατία ο φόβος
να χάσει το σπίτι του, την όποια εργασία του, τη σύνταξή
του, την υγεία του... αν όλα αυτά δεν είναι τρομοκρατία,
τί είναι;

Χωρίς τουαλέτες η
Λαϊκή της Βούλας!
Από εβδομάδες παρατηρείται μία ιδιαίτερη ρύπανση ανθρώπινων ..... στην πλατεία Ελευθερίας και στις ένθεν και
ένθεν πρασιές του δρόμου, όπου γίνεται η Λαϊκή κάθε
Πέμπτη στη Βούλα.
Οπως διαπιστώσαμε τελικά, δεν τοποθετούν την ημέρα
της Λαϊκής, τουαλέτες, όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα.
Δεν γνωρίζουμε το λόγο, αλλά, θα αλλάξουν γνώμη αν
περπατήσουν μετά τη λαϊκή στο πάρκο ή να ρωτήσουν
τους κηπουρούς που τα φροντίζουν.

Γιατί “η βία είναι μία” και “δεν υπάρχει καλή και κακή
βία”. Η βία που μας ασκούν είναι “κακή” - ακόμη και με τη
μορφή ενός ...γιαουρτιού - ενώ αυτή που ασκούμε “εμείς”,
δηλαδή το κράτος και τα όργανά του, είναι “καλή” - έστω
και με τη μορφή των ασφυξιογόνων, των γκλομπς και της
αστυνομικής βαρβαρότητας ορισμένων ψυχοπαθών οργάνων.
Αφορισμούς μπορούμε να κάνουμε. Εξυπνάδες να λέμε.
Μ’ αυτά και με τέτοια ούτε τα προβλήματα λύνονται, ούτε
τα ανθρώπινα πάθη καταλαγιάζουν.
Αν πράγματι θέλεις να εξαλείψεις ή έστω να μειώσεις τη
βία και πολύ περισσότερο να αποτρέψεις τη γενίκευσή
της, η συνταγή είναι μία: Να εξαλείψεις τις αιτίες που τη
γεννούν.
Αν αυξάνεις τις αιτίες, αν εντείνεις τις αιτίες, θ’ αυξάνεις και θε εντείνεις αντίστοιχα και τη βία.
Είναι απαράκαμπτος νόμος της φυσικής: Η δράση γεννά
ανάλογη αντίδραση. Είναι νόμος της ψυχολογίας: Οι αντιδράσεις είναι ανάλογες των ερεθισμάτων. Ναι, αλλά
είναι και η “αρχή της πραγματικότητας”, του Μαρκούζε:
Υποχωρείς μπροστά στον ισχυρότερο για ν’ αποφύγεις
την καταστροφή. Ναι, αλλά επανέρχεσαι με άλλα μέσα
και άλλη τακτική, για να καταφέρεις ένα καίριο πλήγμα.
Το λέει κι ο Μακιαβέλλι: «Οταν τους ανθρώπους τους
τραυματίζεις, καιροφυλακτούν για να σ’ εκδικηθούν”.
Η βία - “νόμιμη” και παράνομη - γεννά έναν φαύλο κύκλο
αίματος.

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι θανάτωσης.
Μπορείς να ξεκοιλιάσεις κάποιον μ΄ ένα μαχαίρι, να
στερήσεις από κάποιον το ψωμί, να μη γιατρέψεις
κάποιον που είναι άρρωστος, να χώσεις κάποιον
μέσα σ’ ένα άθλιο κατάλυμα, να εξουθενώσεις κάποιον βάζοντας τον να δουλεύει έως θανάτου, να
ωθήσεις κάποιον στην αυτοκτονία, να οδηγήσεις
κάποιον στον πόλεμο κλπ. Ελάχιστοι απ’ τους παραπάνω τρόπους απαγορεύονται στο κράτος μας.»
Bertolt Brecht, βιβλίο “Me-ti”

Η κρατική βία είναι νόμιμη, όσο είναι δικαιολογημένη, δίκαιη και αναγκαία. Και η κρατική βία που ασκείται εδώ και
χρόνια, για να καταστείλει τη δικαιολογημένη λαϊκή οργή
είναι καταχρηστική.
Οι 3.500 χιλιάδες αυτόχειρες, που έβαλαν πρόωρο τέλος
στη ζωή τους απελπισμένοι και αηδιασμένοι,
οι δύο εκατομμύρια πραγματικοί άνεργοι,
τα τρία εκατομμύρια που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, οι άστεγοι και τα συσσίτια στην εποχή μας, είναι
κάτι που δεν το ‘βλέπα ούτε στους χειρότερους εφιάλτες
μου.
Αυτός ο όγκος δυστυχίας, αυτό το βαθύ άγος, αυτό το
όνειδος κι αυτή η οδύνη δεν σας τρομοκρατεί; Δεν σας
φοβίζει; Αυτό το καζάνι που βράζει, δεν σας σκιάζει; Οι
“ανακουφιστικές βαλβίδες” βούλωσαν· βγήκαν εκτός λειτουργίας. Αν εκραγεί θα κάψει δικαίους και αδίκους.
Δεν σας αρκούν αυτά, πιστεύετε - ελπίζετε άλλα; Σας
διακατέχει προφανώς το “σύνδρομο της Μαντάμ Πομπαντούρ”. Ρωτήστε εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους,
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ψυχολόγους, ιστορικούς, φιλοσόφους...
Ιδού τι τεκμαίρεται ο Πρύτανις των Συνταγματολόγων, Ν.
Σαρίπολος: «...εάν δεν ηκολούθει η Βουλή παντάπασι την
θέλησιν ή τας τάσεις του λαού, θα επήρχετο αφεύκτως
επανάστασις»1, γιατί, κατά τον Taylor, “ο λαός είναι βασιλιάς”2.
Τέλος, ας πάμε πολύ ...πίσω(!) στον Αριστοτέλη που αποφαινόταν περί των στάσεων και επαναστάσεων: «Ου περί
μικρών (όχι για τα μικρά, μικροδιαφορές) αλλ’ εκ μικρών·
στασιάζουσι δε περι μεγάλων»3.
―――――――――
1. Ν.Ν. Σαρίπολου: “Σύστημα Συνταγματικού και Γενικού Δικαίου”, 1903, τομ.
1, σελ. 25.
2. Αυτόθι ως άνω σελ. 17, Taylor: Theorigin and growth of the english constitution”, Λονδίνο 1889.
3. Αριστοτέλους: “Πολιτικά”, β. Ε’, κεφ. γ §1.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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H Εθνική Λυρική Σκηνή στη Βούλα!
Εκλεκτή εκδήλωση με διακεκριμένους σολίστ
Τελικά, όταν γίνονται εκδηλώσεις με περιεχόμενο, υπάρχει
και η ανάλογη ανταπόκριση του κοινού.
Ετσι είδαμε την αίθουσα “Ιωνία” του Δήμου 3Β, να κατακλύζεται από κόσμο, τόσο που δεν χωρούσε πλέον, προκειμένου να ακούσει σολίστ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
που είχαν οργανώσει ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ και η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας - Βούλας), την
Παρασκευή 11 Ιανουαρίου.

Η «Λυρική Βραδιά» περιελάμβανε όπερα, οπερέτα και μούζικαλ, με τους επιφανείς καλλιτέχνες της Εθνικής Σκηνής
Μαρία Μαυρομμάτη – σοπράνο, Λυδία Αγγελοπούλου –
μέτζο σοπράνο, Σοφία Καπετανάκου – μέτζο σοπράνο, Δημήτρη Σιγαλό – τενόρο, Πέτρο Σαλάτα – βαρύτονο και τον
Μιχάλη Παπαπέτρου στο πιάνο.
Οι σολίστ τραγούδησαν αποσπάσματα από όπερες μεταξύ
των οποίων «Le nozze di Figaro», «Cozi fan tutte» (W.A.
Mozart), «La boheme A» (G.Puccini), «Rigoletto», «Un Ballo
in maschera» (G.Verdi), «Carmen» (G.Bizet) «Samson e
Delilah» ( G.Saint Saens), Βιενέζικες και Ελληνικές οπερέτες του Θ. Σακελλαρίδης καθώς και αποσπάσματα από το
μιούζικαλ «CABARET»
Η μέτζο σοπράνο Λυδία Αγγελοπούλου με τον τενόρο Δημήτρη Σιγαλό.

δάκης και Ν. Ζαχαράτος, ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημ. Δαβάκης, Μαρία Σίνα, Αλεξία Καμμένου, Νανά Καραγιάν, Κ. Βασιλείου
και ο τοπικός σύμβουλος Βάρης Φιορέντζης.

O πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γιάννης Νιτερόπουλος χαιρετίζει την εκδήλωση.

Αδιαφορία ή αγνωμοσύνη;
Συμβαίνουν και τα δύο
στο πρόσωπο του εθελοντή
Βαγγέλη Κωσταλιάτου
Η είδηση γράφτηκε στην “Εβδόμη” στις 19 Νοεμβρίου. Ο
Βαγγέλης Κωσταλιάτος υπέστη βαρύ τραυματισμό στις
16 Νοεμβρίου, όταν στην προσπάθειά του να διορθώσει
την πέργκολα στο πυροφυλάκειο των εθελοντών έπεσε.
Εκλεισε δύο μήνες στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο σε βαρειά κλινική κατάσταση. Ακόμη είναι διασωληνωμένος...
Ο Βαγγέλης έχει μία εικοσάχρονη παρουσία στους
εθελοντές της Βούλας για
τη φύλαξη του πρασίνου και
με δυναμικές εμφανίσεις σε
κάθε δύσκολη στιγμή (πυρκαγιά) στην περιοχή.
Η μέχρι σήμερα συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής
είναι μάλλον αδιάφορη και
με ψήγματα αγνωμοσύνης
Ο δημοτικός σύμβουλος
Παν. Σωτηρόπουλος έκανε έκκληση στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Βαγγέλη, γιατί χρειάζεται ιδαίτερη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα.
Κι αυτά όπως όλοι γνωρίζουμε κοστίζουν και η οικογένειά
του έχει μεγάλο πρόβλημα· έχει στραγγίξει οικονομικά.
H Δημοτική Αρχή οφείλει να σκύψει στο πρόβλημα του
Βαγγέλη για να αποδείξει ότι σέβεται και εκτιμά τους ανθρώπους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
Τον εθελοντή δεν μπορεί να το βλέπουμε μόνο ως “εργαλείο” για επικουρική βοήθεια στο έργο της κάθε δημοτικής αρχής.
Σωτήρης Ελευθερίου

Η Λυρική Βραδιά έκλεισε με δύο bis όπου το ενθουσιασμένο κοινό αποθέωσε τους καλλιτέχνες.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν η δημοτική σύμβουλος και υπεύθυνη πολιτιστικών στον ΟΑΠΠΑ Λυδία Αργυροπούλου, η
πρόεδρος της Παναθηναϊκής Γλυφάδας - Βούλας Μαίρη
Δαμηλάκου, ο Πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γιάννης Νιτερόπουλος και η Λυδία Αγγελοπούλου (mezzo soprano), υπεύθυνη
των καλλιτεχνικών δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρώην Δήμαρχος Γλυφάδας Θεοδωρόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου των 3 Β Λ. Αργυρου-

Ολοι οι συντελεστές της εκδήλωσης. Διοργανωτές και σολίστες.

Τα έσοδα από την εκδήλωση, που είχαν οριστεί 5€ ανά
πρόσκληση θα διατεθούν στο ΠΙΚΠΑ Βούλας.
Αννα Μπουζιάνη

Υλοτομία στην πλατεία της Βουλιαγμένης!
Δύο ολοζώντανα πεύκα, ξύλα για το ...τζάκι
Δύο αιωνόβια πεύκα στην πλατεία
Νυμφών της Βουλιαγμένης, απέναντι
από το "Ρεμέντζο" έγιναν ...ξύλα για
το τζάκι, την Τρίτη 15 Ιανουαρίου, το
πρωί μπροστά στα μάτια των έκπληκτων κατοίκων, που μάταια παρακα-

λούσαν τους υπαλλήλους του
Δήμου 3Β να μη τα κόψουν.
Οι δημοτικοί υπάλληλοι είχαν εντολές (ποίου) να κόψουν δύο
υγιέστατα καταπράσινα πεύκα,
όπως αυτό που έμεινε όρθιο
δίπλα από τα κομμένα!
Οι περίοικοι τα θυμούνται εκεί να
στέκονται μια ζωή, δίνοντας σκιά
το καλοκαίρι στο παγκάκι.
Ο δημοτικός σύμβουλος Παντελής Κασιδόκωστας, που τον ρωτήσαμε, μας απάντησε ότι δεν
είχαν απολύτως τίποτε τα πεύκα.
Ηταν υγιέστατα και κατήγγειλε το
Δήμαρχο Σπυράγγελο Πανά «ότι με
την σημερινή του πράξη, να κόψει
από τη ρίζα τα δυο πεύκα στην πλατεία της Βουλιαγμένης, σηματοδοτεί

την έναρξη μιας νέας εποχής απειλητικής για το πράσινο της περιοχής
που ως γνωστόν ο Δήμαρχος Γρήγορης Κασιδόκωστας είχε προστατέψει
Α.Μπουζιάνη
και αναδείξει».
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"Νοσταλγός"
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
H "Νοσταλγός" του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη, παραγωγής του Θεάτρου
"Ελεύθερη Έκφραση", ανεβαίνει για μία μόνο παράσταση,
το Σάββατο 19 Ιανουαρίου, στις 21:00, στο Ίδρυμα "Μιχάλης Κακογιάννης".

Τιμή εισιτηρίου:10 ευρώ
http://www.eleftheri-ekfrasi.gr/-54/
(λινκ συγκεκριμένης παράστασης)

“κράτα ΜΕ”
Το Παγκόσμιο Δίκτυο Αλληλοβοήθειας "κράτα ΜΕ" οργανώνει Πολιτιστική Εκδήλωση με αφορμή την Κοπή της
Πίτας για την νέα μας χρονιά.
Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20/01 και
ώρα 18:00 στην αίθουσα Συνιδιοκτησίας του Δήμου Παιανίας, Σπύρου Αγγελή 14, τηλ επικοινωνίας 210 6641610
Πρόεδρος στο “κράτα ΜΕ” είναι η Αρβανίτη-Πρεβεζάνου
Ευγενία.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΑΤΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Πεζοπορία, ξενάγηση, περιήγηση

«Ο ελληνισμός της Συρίας
Παρθενώνες που καταστρέφει ο σημερινός πόλεμος»
Οι Φίλοι του Ιδρύματος Θεοχαράκη, παρουσιάζουν στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Διάλεξη με συνεχή ροή εικόνων,
την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου ώρα
20.00 με θέμα:
«Ο ελληνισμός της Συρίας - Παρθενώνες που καταστρέφει ο σημερινός πόλεμος»
Ομιλήτρια είναι η Δρ Ποτίτσα Γρηγοράκου, ιστορικός ερευνητής του Ελληνιστικού Πολιτισμού της Ανατολής,
καθηγήτρια στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Συρία “η άλλη Ελλάδα” του Σελεύκου,
η “Μικρή Μακεδονία” του Στράβωνα, το
“Βασίλειο των Σελευκιδών” με 50 ελληνικές πόλεις που ήκμασαν στην Ελληνιστική και Ελληνο-Ρωμαϊκή εποχή.

Φάρος του ελληνικού πολιτισμού και
Πρωτεργάτις του Χριστιανισμού, η Δαμασκός ομιλούσε τα ελληνικά επί 10
αιώνες.

Εκεί γεννήθηκε ο Χριστιανισμός, η Βυζαντινή Μουσική, η Αγιογραφία και οι
πρώτες Χριστιανικές εκκλησίες, με έμπνευση αρχαιο-ελληνική.
Παρθενώνες και κορινθιακές κιονο-

στοιχίες, που εκτείνονται στις ερήμους, καλά διασωσμένα ως τώρα, καταστρέφονται και λεηλατούνται.
Θύματα του σημερινού πολέμου, μαζί
με την μεγάλη μειονότητα των Χριστιανών, που ζούσαν ειρηνικά στη χώρα,
αλλά που σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Εικόνες που δεν θα ξαναδούμε ποτέ
πια, μιας χώρας που χάνει μεγάλο
μέρος από την ελληνική πολιτιστική της
κληρονομιά, ενώ η Ελλάδα χάνει πολύτιμα για την Ιστορία μας αχνάρια, που
άφησε εκεί ο ελληνικός πολιτισμός.
Είσοδος ελεύθερη, Τηλ. 210 3611206/
210 7233 980
IΔΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ, Βασ. Σοφίας
και Μέρλιν 1.

“Ανοιχτή ημέρα” στο Κέντρο γιόγκα
Σατυανάντα Παιανίας
Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στο κέντρο
γιόγκα της Παιανίας οργανώνουμε
τις παρακάτω εκδηλώσεις, ώστε να
γνωρίσει κανείς το χώρο μας από
κοντά και να λάβει μέρος σε εργαστήρια, τάξεις γιόγκα, ομιλία κλπ.
Μπορείτε να συμμετάσχετε σε ολόκληρη τη μέρα ή μερικές ώρες, ανάλογα με το πρόγραμμά σας.
Ανοιχτή μέρα
Σάββατο 26 Ιανουαρίου
11.00 – 16.00
ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ
10.30 – 11.00: Αφίξεις

11.00 – 12.00: Καλωσόρισμα/ Προβολή βίντεο
12.00- 13.30: Τάξη γιόγκα για υγιές
σώμα και ήρεμο νου
13.30 – 14.00: Διάλλειμα
14.00 – 14.30: Εργαστήρι 1: «Γιόγκα:
Αποτοξίνωση – Αποφόρτιση»
14.30 – 15.00: Εργαστήρι 2: «Νάντα
γιόγκα: ο ήχος που εναρμονίζει την
ύπαρξη»
15.00 – 15.30: Εργαστήρι 3: «Γιόγκα
& διατροφή»
15.30- 16.00: Ανοιχτή συζήτηση
16.00 – 16.30: Διάλλειμα/ αφίξεις για
το σάτσανγκ.

Κοπή πίτας & σάτσανγκ
με τη Σουάμι Σιβαμούρτι
Σάββατο 26 Ιανουαρίου, 16.30 - 19.00
ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ
16.30 – 19.00: Σάτσανγκ και κοπή πίτας
(συνάντηση με τη Σουάμι Σιβαμούρτι,
ιδρύτρια της Σατυανάντα γιόγκα / ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής μέσα από
την επιστημονική και φιλοσοφική σκοπιά της γιόγκα)

Πληροφορίες – συμμετοχές:
Διαδ. Κωνσταντίνου 32, Παιανία
Τηλ 210-6641545, 6956482415
e-mail: sycp@satyanandayoga.gr.

«Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΙ»
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ θα κόψει την πίτα της στην
Ελάτεια Παρνασσού, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, στο παραδοσιακό βιολογικό αγρόκτημα του Χανιώτη Κωνσταντίνου. Η κοπή της πίτας θα συνδυαστεί με ξενάγηση στα
αξιοθέατα της Ελάτειας και εύκολη πεζοπορία στη δασωμένη περιοχή του Παρνασσού.
Η Ελάτεια, το μικρό αυτό χωριό της Φθιώτιδας, με πεδινή μορφολογία, απλώνεται στην ανατολική πλευρά της κοιλάδας του
Κηφισού. Τα σπίτια της είναι κεραμοσκεπή, και η μεγάλη πλατεία της έχει γύρω-γύρω καφενεδάκια, ενώ ο μεγάλος πεζόδρομός της είναι ένας χώρος για ξεκούραστες βόλτες.
Αναχώρηση από Βούλα στις 8 πμ (παραλιακή-ΣυγγρούΣύνταγμα-Ομόνοια)
8:30 πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια.
Για συμμετοχή: Μ. Κορομηλά : 210 8991145, 6940308757
ή στο Email : ena.drasi@gmail.com.

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου "Άρτεμις", εξασφάλισε και
θα προβάλει την ταινία «Η Ζωή του
Πι», (Life of Pi) του βραβευμένου με
Όσκαρ, σκηνοθέτη, Ανγκ Λι, έως και
την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου.

αρού άντρα, στην θάλασσα κάτω από
αντίξοες συνθήκες.

Προβολές: 19.00 και 21.15
Σκηνοθεσία: Ανγκ Λι
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ζεράρ Ντεπαρντιέ, Ίρφαν Καν, Σουράι Σάρμα
Η νέα σκηνοθετική δουλειά του τιμημένου με Όσκαρ Ανγκ Λι είναι βασισμένη στο μπεστ-σέλερ του Γιαν
Μαρτέλ, και αφηγείται την απίστευτη
περιπέτεια επιβίωσης του Πι, ενός νε-

Η επική περιπέτεια του Πι είναι μια
συναισθηματικά μαγευτική εμπειρία
που θα εμπνεύσει, θα συγκινήσει και

θα ταξιδέψει το κοινό σε ένα πρωτόγνωρο τόπο, που δεν θα ξεχάσει
ποτέ.
Υπενθυμίζεται η διαρκής προσφορά
που έχει εξασφαλίσει η Κοινωφελής
Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου
(Κ.Δ.Ε.Μ.), για το κοινό:
Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην
τιμή του ενός (7 ευρώ) και καθημερινά έκπτωση 50% για τους μαθητές,
φοιτητές, νέους άνεργους, πολύτεκνους και ΑμΕΑ (3,5 ευρώ)!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο
Τηλ.: 22990 23924
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3ο Σύστημα
Ναυτοπροσκόπων Βούλας
Βασιλόπιτα
To Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, και ειδικότερα το
3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Βούλας, θα κόψει
την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα την Κυριακή 20
Ιανουαρίου στις 11.30 το πρωί στον δικό του χώρο
(Ηρας, Νηρέως & Διός) μέσα στο γήπεδο μπάσκετ.
Aρχηγός Συστήματος ο Δημοσθένης Δόγκας.

“Οι Σαρακατσάνοι της Αττικής”
παρουσίαση βιβλίου
Την παρουσίαση του βιβλίου “Οι Σαρακατσάνοι της Αττικής”, που έχει εκδόσει ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων
Βάρης, θα παρουσιάσουν σε εκδήλωση, την Κυριακή 20
Ιανουαρίου στις 11
το πρωί, στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα
από το Δημαρχείο
στη Βούλα (παραλιακή λεωφόρος).
Η παρουσίαση θα
γίνει από τους:
― Γιώργο Σούρλα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

πρ. υπουργό Υγείας &
Γ.Γ. Διαφάνειας.

“11 Συναντήσεις με
τον πατέρα μου”
Tην ΚΥΡΙΑΚΗ 20/01 στις 8.00μ.μ. στην αίθουσα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ» (Mαρίνου Αντύπα 86, Ηλιούπολη), θα προβληθεί η ταινία “11
Συναντήσεις με τον πατέρα μου”, του Νίκου Κορνήλιου
(Ελλάδα 2012, έγχρωμη 90΄)
Θα ακολουθήσει συζήτηση με εισηγητές τους Νίκο Κορνήλιο (σκηνοθέτη της ταινίας), Εύα Γαλογαύρου και Λάμπρο Αποστόλου (πρωταγωνιστές της ταινίας), Ευγενία
Παπαγεωργίου (συν-σεναριογράφο της ταινίας) και Κλαούντιο Μπολιβάρ (διευθυντή φωτογραφίας της ταινίας).
Πληροφορίες (τηλ.2109928334, www.klh.gr)

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας, διοργανώνει την 3η
προσκυνηματική εκδρομή του, για το Εκκλησιαστικό Έτος
2012-2013, τη Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 με προορισμό
δύο Ιερές Μονές της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και
Κυνουρίας. Πρόκειται για τις Ιερές Μονές : α) Ι.Μ. Παναγίας Μαλεβής και β) της Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Βαρσών, με
σκοπό, την πνευματική ωφέλεια και ανανέωση, καθώς και
ενίσχυση του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ενορίας.
Η τιμή του Εισιτηρίου είναι 20 € για κάθε συμμετέχοντα και
περιλαμβάνει μεταφορά και επιστροφή, χωρίς διατροφή.
Συμμετοχή στον Ιερό Ναό, μέχρι την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου ή στο τηλ. 210 8954921 (υπεύθυνος π. Αντώνιος).

― Δημ. Αναστασίου πρ. Δήμαρχο
Βάρης και δημ. σύμβουλο

― Αντ. Βλάχο, πολιτικό Μηχανικό.
Την παρουσίαση θα
συντονίσει ο Δημ.
Σπαθής.

Ψέμματα κι Αλήθεια
έτσι ειν’ τα παραμύθια!!!
Ο Όμιλος "Νέοι Ορίζοντες Φιλίας" και η Ομάδα Νηπιαγωγών - Ομάδα Στήριξης του Παιδιού οργανώνουν εκδήλωση με τίτλο: Ψέμματα κι Αλήθεια έτσι ειν΄ τα
παραμύθια!!! Ενα πρόγραμμα αφήγησης με ιστορίες
και παραμύθια από την Ελλάδα κι απ’ όλο τον κόσμο
για όλες τις ηλικίες από 5 έως 105 χρονών!!!! με την γνωστή παραμυθού Σάσα Βούλγαρη, και τα παράξενα μουσικά της όργανα απ’ όλον τον κόσμο!!!
Παρακολουθήστε τα, τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου στις
5.30μ.μ. στο Λύκειο Βουλιαγμένης (Εκτορος 1 & Καβουρίου).

Βασιλόπιστα στον ΟΣΠΑ
H Ομοσπονδία Συλλόγων Πόρτο Ράφτη Αττικής
(ΟΣΠΑ), κόβει την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα την
Κυριακή 20 Ιανουαρίου στις 10.30π.μ. στο “Remezzo Cafe”, στο Λιμάνι του Πόρτο Ράφτη.

αρχαίο θέατρο, την ιερή κρήνη και τα παρακείμενα λουτρά, το βωμό, τα τιμητικά
βάθρα και τα άλλα μνημεία, καθώς και το
μικρό μουσείο.
Μετά την ξενάγηση, θα πεζοπορήσουν για 1
ώρα, σε εύκολη πεζοπορία, στην κατάφυτη
κοιλάδα του Μαυροδήλεσι και θα φθάσουν
στην παραλία της Σκάλας Ωρωπού, όπου και
θα γευματίσουν.
Αναχώρηση από Ομόνοια 8:30 πμ.
9:00 πμ. Επιβίβαση στη Βούλα.
Για συμμετοχή: Μαρία Κορομηλά:
8991145, 6940308757
Email: ena.drasi@gmail.com

Τζωρτζίνα Καλέργη

'Rhapsody' για φωνή,
κιθάρα και συμφωνική ορχήστρα
του Μίκη Θεοδωράκη

στο Μέγαρο Μουσικής
Ο υπεύθυνος των μουσικών εργαστηρίων του Δήμου
Παλλήνης ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΝΙΑΝ και η ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ εμφανίζονται ως σολίστ με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του
ΜΙΛΤΟΥ ΛΟΓΙΑΔΗ στο έργο του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
'Rhapsody' για φωνή, κιθάρα και συμφωνική ορχήστρα.
Η συναυλία θα λάβει χώρα στις 30 Ιανουαρίου στην
Αίθουσα “Χρήστος Λαμπράκης” του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίασης ολόκληρου του συμφωνικού έργου του
μεγάλου συνθέτη που ξεκίνησε στο Μ.Μ.Α. από την
περσινή καλλιτεχνική περίοδο και ολοκληρώνεται
τον Απρίλιο του 2013.
Ο διεθνώς διακεκριμένος κιθαριστής Ιάκωβος Κολανιάν, με τις
επανειλημμένες του εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο σημαντικών κιθαριστών τις γενιάς
του.
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1960. Σπούδασε κιθάρα με τον Ευάγγελο Ασημακόπουλο στο Εθνικό Ωδείο απ΄ όπου πήρε και το δίπλωμα του με Αʼ Βραβείο και “Αριστείο Εξαιρετικής Επιδόσεως”
ενώ διεύρυνε αργότερα τις σπουδές του παρακολουθώντας μαθήματα με τους Oscar Ghilia και Leo Brower.
Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα ξεκίνησε με ατομικά ρεσιτάλ
σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση ενώ παράλληλα συνέπραξε και ως σολίστ με ορχήστρες
(ΚΟΑ, ΚΟΘ, Καμεράτα, ΕΡΑ, Κρατική Ορχήστρα Αρμενίας κ.ά..)
Το 2008 ηχογραφεί τον “Επιτάφιο” και το “Romancero Gitano” του
Μίκη Θεοδωράκη σε δική του διασκευή για σόλο κιθάρα. Για την
ηχογράφηση αυτή δέχτηκε ένα τιμητικό σημείωμα του κορυφαίου
μας συνθέτη, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει: «....βρίσκω την
παρούσα διασκευή ως την πλησιέστερη στο πνεύμα του έργου,
ενώ συγχρόνως προσφέρει στον εκτελεστή μεγάλες δυνατότητες μουσικής έκφρασης και τεχνικής ωριμότητας.
Σε ανάλογο ύψος τοποθετώ και τον ερμηνευτή κιθαρίστα Κολανιάν, που σε πολλά σημεία του έργου φαίνεται να αγγίζει τα

όρια της τεχνικής και εκφραστικής τελειότητας».

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟ ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ
Η εξόρμησή της Εναλλακτικής Δράσης
την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, στο Αμφιαράειο Ωρωπού και το δάσος Μαυροδήλεσι,
δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
γνωρίσουν τους αξιόλογους τόπους που
βρίσκονται στην Αττική και είναι πολύ κοντά
μας.
Το Αμφιαράειο του Ωρωπού ήταν ένα από τα 12
Αμφιαράεια «νοσοκομεία», της αρχαιότητας και
βρίσκεται κρυμμένο ανάμεσα σε πλατάνια,
πεύκα και πικροδάφνες στη γραφική κοιλάδα
Μαυροδήλεσι, νοτιοδυτικά του Ωρωπού.
Στο θεραπευτικό χώρο του Αμφιαράειου, θα
επισκεφθούν το ιερό του μυθικού ήρωα Αμφιαράου, δωρικού ρυθμού, (5ος αι π.Χ.), το

με την
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Κάδοι κομποστοποίησης
και βασιλόπιτα
Αλλαγή ημερομηνίας
Σύμφωνα με ανακοίνωση Δημάρχου Κρωπίας Δημήτρη
Κιούση, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013, στα γραφεία
του εξωραϊστικού συλλόγου Αγίου Γεωργίου Κρωπίας
(οδός Αγίου Γεωργίου και Ολυμπιάδος) στις 11:00, θα μοιραστούν κάδοι κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων στους κατοίκους του οικισμού Αγ. Γεωργίου στην
περιοχή της Αγίας Μαρίνας.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας στη ανακοίνωση επισημαίνει ότι
είναι η πρώτη εφαρμογή ενός νέου σχεδιασμού στον
τομέα της ανακύκλωσης που στοχεύει στην μείωση του
όγκου των οργανικών υπολειμμάτων στους περιφερειακούς οικισμούς του Δήμου μας.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας του εξωραϊστικού συλλόγου Αγ. Γεωργίου. Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Πετρόπουλος σε ανακοίνωσή του καλεί τα μέλη
και τους κατοίκους του οικισμού να συμμετέχουν σε αυτή
την ξεχωριστή εκδήλωση για το νέο έτος και στην ελπιδοφόρα αυτή κίνηση του Δήμου Κρωπίας.

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Οι Εθελοντές του Κάμπινγκ Βούλας συγκεντρώνουν υλικά που θα προωθήσουν στο Κοινωνικό
Ιατρείο Ελληνικού το οποίο προσφέρει σημαντικότατες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας που
έχουν ανάγκη.
 Πάνες όλων των ηλικιών
 Γάλα εβαπορέ για παιδιά (παρακαλούμε η ημερομηνία
λήξης να είναι το 2013/2014)
 Βρεφικά γάλατα 1ης, 2ης και 3ης βρεφικής ηλικίας (παρακαλούμε η ημερομηνία λήξης να είναι το 2013/2014)
 Βρεφικές κρέμες δημητριακών και μπισκοτόκρεμες
(παρακαλούμε η ημερομηνία λήξης να είναι το 2013/2014)
 Ρούχα για παιδιά
Η συγκέντρωση των υλικών αυτών θα γίνεται στο κτίριο
της εισόδου του Κάμπινγκ της Βούλας (δίπλα στο
ΠΙΚΠΑ) τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Δευτέρα
7.30 – 9.00 μ.μ.
Παρασκευή 7.00 – 8.00 μ.μ.
Πληροφορίες : 2108991145 - 6974342771
ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Σας ενημερώνουμε, ότι η Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου στο Κέντρο
Υγείας Μαρκοπούλου και ώρες 9:00-13:00.

Η Αιμοδοσία είναι ακίνδυνη, ανώδυνη και
πράξη υπέρτατης αγάπης και προσφοράς για
τους
συνανθρώπους
μας.
Σας περιμένουμε όλους!
Νίκη Σταθαρά – Κόλια

Απετράπη η αύξηση
συντελεστή στο Λαγονήσι
Με παρεμβάσεις του Δήμου Σαρωνικού και βουλευτών
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, ότι επιχειρείται αύξηση
συντελεστή δόμης στο Λαγονήσι, κάτι που κατήγγειλαν οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Πάντζας και Χαρά Καφαντάρη
μέσα από φωτογραφική διάταξη με την οποία «Τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του
Παραρτήματος Ι του άρθρου 41 του Ν.2160/1993 και του
ΠΔ 17-2-1998 και επανακαθορίζονται οι συντελεστές δόμησης στην περιοχή Λαγονησίου Αττικής» υπάρχει στο
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Ενεργειακή Απόδοση
Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις», στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο άρθρο 19, που συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.
Ο Δήμος Σαρωνικού μόλις έλαβε γνώση της παραπάνω διάταξης, έκανε άμεσα παρέμβαση στους αρμόδιους υπουργούς, στους βουλευτές Περιφέρειας Αττικής, στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ, τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του ΤΕΕ και τους προέδρους των πολιτικών κομμάτων.
Στην εξαιρετικά επείγουσα επιστολή που απέστειλε στους
παραπάνω φορείς, ο δήμος χαρακτήρισε την εν λόγω διάταξη σκανδαλώδη, καθώς προβλέπει ότι αυξάνονται όλοι
οι συντελεστές δόμησης που ισχύουν μέχρι σήμερα προκειμένου να καλυφθούν οι υπερβάσεις και οι παρανομίες
που έχουν γίνει στη ξενοδοχειακή μονάδα «Grand Resort
Lagonisi» και εξέφρασε την αντίθεσή του στη φωτογραφική και ευνοϊκή για το συγκεκριμένο χώρο «Τουρισμού και
Αναψυχής Λαγονησίου» διάταξη.

Συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει τις ακόλουθες αυξήσεις:
Συντελ. Δόμησης
(που ισχύει)
Ξενοδοχείο – κατοικίες
0,10
Συνεδριακός χώρος
0,015
Επί της συνολικής έκτασης 0,30

Συντελ. Δόμησης
(με το νέο σχ. νόμου)
0,13
0,02
0,40

Παράλληλα, ο Δήμος Σαρωνικού εκφράζει την έντονη ανησυχία του, καθώς με τον τρόπο αυτό ανοίγει η πόρτα για
να δοθεί συντελεστής δόμησης στις παραλίες, κάτι που
δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, αλλοιώνοντας το φυσικό περιβάλλον, το οποίο προστατεύεται με τη ΖΟΕ Λαυρεωτικής
και καλεί την κυβέρνηση, τα κόμματα αλλά και όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς να μην εγκρίνουν και να αντιταχθούν στη συγκεκριμένη διάταξη.
Μετά από αυτήν την εξέλιξη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Χαρά Καφαντάρη και Γιώργος Πάντζας, αλλά και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος, συμμεριζόμενοι την ανησυχία του Δήμου Σαρωνικού, με
ανακοινώσεις - παρεμβάσεις τους, εξέφρασαν με τη σειρά
τους την αντίθεσή τους σε μια τέτοια μεθόδευση και πέτυχαν να αποσυρθεί η συγκεκριμένη διάταξη από το εν λόγω
νομοσχέδιο.
Ο Δήμος Σαρωνικού καλεί όλους τους πολίτες να σταθούν
και αυτή την φορά στο πλευρό του στον αγώνα που δίνει
όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να παραμείνουν οι παραλίες ελεύθερες και προσβάσιμες από όλους.

Αντίθετο στην Επιτροπεία των ΟΤΑ
το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής
“Καταργείται η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ”
Ενστάσεις αναφορικά με τη συνταγματικότητα του Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, που προβλέπεται τόσο από το μνημόνιο 3 όσο και από το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου
Οικονομικών με τις έξι νομοθετικές πράξεις, προβάλει το
Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής στην Έκθεσή του. «Οι
ΟΤΑ έχουν τεκμήριο αρμοδιότητας επί των τοπικών υποθέσεων, το οποίο θεμελιώνεται απευθείας στο Σύνταγμα…
Περαιτέρω, η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ προσδιορίζεται τόσο υπό λειτουργική όσο και υπό οργανική άποψη.
Η οργανική οικονομική αυτοτέλεια έχει την έννοια ότι οι
ΟΤΑ έχουν ίδια αποφασιστικά όργανα επί των οικονομικών
τοπικών υποθέσεων», σημειώνεται στην Έκθεση.
Μάλιστα, το Επιστημονικό Συμβούλιο εκφράζει καθαρά και
έναν άλλον προβληματισμό: την κατάργηση της κατοχυρωμένης από το Σύνταγμα αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει:
«Το ως άνω πλέγμα παρεμβάσεων (σ.σ. το Παρατηρητήριο
ΟΤΑ και τα μέτρα που μπορεί να επιβάλλει) που θεσμοθετείται με την προτεινόμενη ρύθμιση εγείρει προβληματισμό
ως προς το εάν οδηγεί σε περιορισμό ή κάμψη της διοικη-

τικής και οικονομικής αυτοτέλειας του ΟΤΑ, οι οποίες εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 102 παρ. 2
εδ. α ́ του Συντάγματος. Η διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ
έναντι της κρατικής διοίκησης περιλαμβάνει την κατοχύρωση του διοικητικού τους έργου, δηλαδή την εξουσία των
ΟΤΑ να αποφασίζουν αποκλειστικώς επί των τοπικών υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, με δικά τους όργανα, εντός
των πλαισίων των γενικών κανόνων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και την κατοχύρωση
των διοικούντων οργάνων τους (ΣτΕ 4077-4080/2009)».
Επιπροσθέτως, επικαλούμενο το άρθρο 102 παρ. 5 εδ. α” του
Συντάγματος, υπογραμμίζει αναφερόμενο στην αυτοτέλεια,
διοικητική και οικονομική των ΟΤΑ: «Το Κράτος λαμβάνει τα
νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και
των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών».
aftodioikisi.gr
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ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΕΡΕΑ

Σε διαβούλευση ο διαγωνισμός
για τον Αστέρα Βουλιαγμένης

Πρόσκληση ενημέρωσης ιδιοκτητών
Αγίας Μαρίνας

Αναζητείται επενδυτής για κατοικίες και κλαμπ!

H δημοτική αρχή και η Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου
Κρωπίας διοργανώνoυν, συγκέντρωση ιδιοκτητών
ακινήτων εφαπτόμενων στο ρέμα Ξερέα Αγίας Μαρίνας (από εκβολές ρέματος προς την παραλιακή

Λεωφόρου Σουνίου-Αθηνών έως την οδό Ν. Παπαγιαννοπούλου), την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, στο
αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας ( Βασ. Κωνσταντίνου 47), στις 19:00, με σκοπό την ενημέρωσή
τους για το σχέδιο Πόλης της 1ης γειτονιάς της
Αγίας Μαρίνας και το σημαντικό έργο της διευθέτησης του ρέματος Ξερέα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ», οργανώνει εκδήλωση
- ανοιχτή συνέλευση, την ΚΥΡΙΑΚΗ 27/1, στις 5 μμ. στην
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «ΙΩΝΙΑ» στη Βούλα
(δίπλα στο Δημαρχείο).
Η «Πρωτοβουλία» επίσης στηρίζει και συμμετέχει στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Επιτροπής Σωματείων, Κινήσεων, Συνελεύσεων «ΔΕ ΧΡΩΣΤΑΜΕ - ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ
- ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ», την ΤΡΙΤΗ 22 ΓΕΝΑΡΗ, ώρα
11πμ, στη Δ/νση Περιφέρειας Αττικής της ΔΕΗ, στην οδό
Αριστείδου 5, στην Αθήνα.
Προσυγκέντρωση ώρα 10:00, στο Δημαρχείο (Βούλα).
www.polites3b.blogspot.com
E-mail: polites3b@gmail.com
Ανοικτή συνέλευση: Κάθε Πέμπτη στις 6:30 μμ, στο Δημαρχείο Λ. Κων. Καραμανλή 18, Βούλα (δίπλα στην Β'
Πλαζ), Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Τηλέφωνα δικτύου επιφυλακής - άμεσης επέμβασης:
ΒΟΥΛΑ: 6944652699, 6948000171
ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: 6944539542, 6945027027

Οι δύο ιδιοκτήτες, η Εθνική Τράπεζα
σε συμφωνία με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) προκήρυξαν
διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για
την εξεύρεση επενδυτή, στο πλαίσιο
της από κοινού αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ομίλου ΕΤΕ
και του ΤΑΙΠΕΔ στη χερσόνησο
«Μικρό Καβούρι» Βουλιαγμένης.
Η ίδια η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφέρει, μεταξύ
άλλων, ότι ο επενδυτής θα έχει τη
δυνατότητα να κατασκευάσει στην
έκταση τουριστικές βίλες συνολικής
επιφάνειας περί τα 11.500 τ.μ.
Οσον αφορά στο αντικείμενο του
διαγωνισμού, τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν ακίνητο κυριότητας
της
Αστήρ
Παλλάς
Βουλιαγμένης ΑΕ («Αστήρ») και
όμορο ακίνητο του ΕΟΤ, του οποίου

δρομολογείται η αξιοποίηση μέσω
του ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της
ισχύουσας νομοθεσίας. Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της
ΕΤΕ, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Αστήρ θα πάψει να είναι θυγατρική του ομίλου της Εθνικής, ενώ
η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο
κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΕΤΕ και
απηχεί την ευρύτερη στρατηγική
προσέγγιση της ΕΤΕ σε σχέση με τη
διάθεση μη κύριων συμμετοχών του
ομίλου. Με βάση τη συμφωνία Εθνικής - ΤΑΙΠΕΔ και βάσει του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης, η
ΕΤΕ θα λάβει το 80% των συνολικών εσόδων από τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και το ελληνικό
Δημόσιο το 20%.
Σύμφωνα με την προκήρυξη, το ακίνητο του Αστέρα (192.622 τ.μ.) περιλαμβάνει τα εξής ξενοδοχεία:

- Το «Αrion Resort and Spa» με 123
δωμάτια (έχουν ανακαινισθεί το
2004), 58 bungalows, spa και κέντρο
ευεξίας, χώρους εστίασης, συνεδριακό κέντρο κ.ά.
- Το «Τhe Westin Hotel Athens» με
162 δωμάτια, χώρους εστίασης, συνεδριακό κέντρο κτλ., που έχουν
ανακαινισθεί επίσης το 2004.
Οσον αφορά στο όμορο ακίνητο
(115.671 τ.μ.), ιδιοκτησίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (η
Εθνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα
επικαρπίας και ο Αστέρας μισθώνει
το ακίνητο κατόπιν συμφωνίας
ισχύος 30 ετών, έως το 2029), περιλαμβάνει το πρώην «Aphrodite
Hotel», με συνολική επιφάνεια
20.027 τ.μ. (13.090 είναι οι βασικοί
χώροι) και έκταση, η οποία δεν έχει
αξιοποιηθεί.
Συνέχεια στη σελ. 14

Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο στο Δήμο Σαρωνικού
από εθελοντές γιατρούς και φαρμακοποιούς
Στη σύσταση Κοινωνικού Ιατρείου και
Φαρμακείου αποφάσισε να προχωρήσει
ομάδα εθελοντών αποτελούμενη από το
φαρμακοποιό Μανώλη Δαδιώτη και τους
γιατρούς Νίκο Νηφόρο, Ασπασία Τέζου
και Νίκο Πουλόπουλο και προσωρινή
γραμματειακή υποστήριξη από την Μαργαρίτα Στουραϊτη και την Αναστασία
Ιωαννίδου, με τη στήριξη του Δήμου Σαρωνικού, των δημοτικών – τοπικών κοινοτήτων και της Κίνησης Αλληλεγγύης
Σαρωνικού, η οποία από κοινού με τη
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων διαχειρίζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο που
λειτουργεί στο δήμο.
Στο κάλεσμα για μια πρώτη συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13
Ιανουαρίου στο δημαρχείο Σαρωνικού,
ανταποκρίθηκαν πολλοί γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές
και άλλες ειδικότητες ιατρικών ή παραϊατρικών επαγγελμάτων, από όλες τις περιοχές του δήμου και έγινε μια πρώτη
ανταλλαγή απόψεων για το πώς μπορεί
να λειτουργήσει το όλο εγχείρημα ώστε
να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πληττόμενες από την κρίση κοινωνικές ομάδες, τόσο ιατρικά όσο και φαρμακευτικά,
αλλά και με ποιο τρόπο μπορούν να προσφερθούν είδη ιατρικής παροχής. Στη
συνάντηση παραβρέθηκε και ο Διευθυν-

τής του Κέντρου Υγείας Καλυβίων Αριστοφάνης Γκίκας.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους βασικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε πρώτη φάση, ώστε να μπορέσει
να στεφθεί με επιτυχία η πρωτοβουλία
αυτή και οι οποίοι είναι:

και οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από την
παραπάνω εθελοντική προσπάθεια και
δ). μέσω της οργανωτικής επιτροπής
εθελοντών που συστήθηκε σε αυτήν την
πρώτη συγκέντρωση, θα υπάρξει μια
επαφή – επικοινωνία με άλλους δήμους
στους οποίους ήδη λειτουργούν Κοινω-

α). να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης χώρων του Κέντρου Υγείας Καλυβίων,
β). να αξιοποιηθούν τα Περιφερειακά Ιατρεία της Αναβύσσου, της Παλαιάς Φώκαιας, της Σαρωνίδας και του Κουβαρά,
γ). να γίνει με την αρωγή του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και του Κοινωνικού Παντοπωλείου, μια καταγραφή
των πολιτών που έχουν άμεση ανάγκη

νικά Ιατρεία – Φαρμακεία για ανταλλαγή
εμπειριών.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή αυτή θα εξετάσει με προσοχή όλα τα επιμέρους
πρακτικά ζητήματα που χρειάζεται να
επιλυθούν προκειμένου να οργανωθεί το
όλο εγχείρημα και θα προχωρήσει σε
νέα συνάντηση το αμέσως επόμενο διάστημα για να οριστικοποιηθεί ο τρόπος
λειτουργίας του.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Πριτς Μάρτη μου
Δεν αυξήθηκαν τα δημόσια έσοδα, όπως περίμεναν, με την
υψηλότατη αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης, κατά τις
δηλώσεις των υπευθύνων.
Ελπίζουν ότι θα πιάσουν σε ποσοστά τον ...κόκκινο μάρτη
που λέει ο λαός, αφού ευελπιστούν ότι τους δύο επόμενους μήνες θα τρέχει ο κόσμος σαν τρελός να πάρει πετρέλαιο, γιατί του τελείωσαν τα περυσινά αποθέματα.
Πού ζουν οι άνθρωποι!!! Πριτς Μάρτη μου.

Ενοχοι και υπόλογοι
Καταγγέλω ως ηθικούς αυτουργούς και ποινικά υπεύθυ-

νους για τη δημουργία αιθαλομίχλης στον ατμόσφαιρα:
Τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρωθυπουργό και την τρικομματική κυβέρνηση, οι οποίοι αλόγιστα ανέβασαν στα
ύψη το πετρέλαιο θέρμανσης, χωρίς να σκεφθούν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και την υγεία των πολιτών, που
δηλητηριάζεται σιγά σιγά.
Κι αντί να ζητήσουν συγνώμη από τον ελληνικό λαό και να
πάρουν μέτρα μειώνοντας το πετρέλαιο, κατηγορούν τα
τζάκια και τις σόμπες ως ηθικούς αυτουργούς και τους πολίτες που τα χρησιμοποιούν!!
Τόσο θρασύτατα, που η Γεν. Γραμματέας του Υπ. Οικονομικών σε τηλεπαράθυρο απάντησε ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν ασχολείται με την υγεία!

Εγώ καχύποπτη, εσείς;
Τρεις τη νύχτα, κάποιοι “τρομοκράτες” έριξαν με καλάσνικοφ σε ευθεία βολή στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας
στη Λεωφ. Συγγρού. Καταδικαστέο.
Το κτήριο εξ’ όσων ακούσαμε πολλάκις στα τηλεπαράθυρα
φρουρείται επί 24ώρου βάσεως κυκλωτικά (περιμετρικά)
μέσα και έξω.
Με πονηρεύει ιδιαίτερα το γεγονός ότι τρεις ημέρες που ψη-

Τα μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο
(Οικονομικές πολιτικές κοινωνικές και στρατιωτικές
ανακατατάξεις στον ελλαδικό χώρο)
Σκέφτηκα ότι κάποτε θα έπρεπε να μιλήσομε
για τα χρόνια, τα πολύ δύσκολα, που ήρθαν
μετά τη λήξη του πελοποννησιακού πολέμου.
Για τα χρόνια εκείνα, τα οποία σηματοδότησαν
την παρακμή, του καθόλου ελληνισμού, καίτοι
ιστορικά η περίοδος αυτή εντοπίζεται και καταγράφεται, σαν κάμψη της Σπαρτιατικής ηγεμονίας.
Με τη λήξη του πολέμου, η ύπαιθρος γh, λεηλατημένη από ξένους και μηδίσαντες Έλληνες,
έδειχνε μοναχά να είναι το φάντασμα του πρότερον εαυτού της.
Η κάμψη της αγροτικής παραγωγής, οι πανταχού διαλυμένες περιουσίες, απέτρεπαν το
όραμα για κάθε ειρηνικό δημιουργικό έργο,
τόσο από τη μεριά των νικητών και πολύ περισσότερο από τη μεριά των ηττημένων.
Το ναυτικό των Αθηναίων απαγορευτικά δεν
μπορούσε πλέον να έχει πρόσβαση και εμπορικές συναλλαγές στις πελοποννησιακές περιοχές, και εξ αυτού είχε γονατίσει.
Επιπροσθέτως η αγροτική παραγωγή έπασχε
από μια γη κατακαμένη και ρημαγμένη. Και
αυτή η γή, η όποια είχε τυχόν απομείνει υγιής
και εκμεταλλεύσιμη, δεν μπορούσε πλέον να
αξιοποιηθεί για να θρέψει. Ακόμη και το εργατικό δυναμικό είχε ήδη εξ ανάγκης μεταναστεύσει στις πόλεις, για την αναζήτηση όχι μιας
καλύτερης ζωής, αλλά για την ίδια του την επιβίωση. Αυτή η συγκέντρωση στην πόλη, του
σχεδόν συνόλου των εργατικών χεριών, ελευθέρων και δούλων, είχε σαν συνέπεια το φτηνό

μεροκάματο στις υπάρχουσες βιοτεχνίες, οι
οποίες έτσι άρχισαν να θεριεύουν. Η οικονομία
από το αγροτικό κυρίαρχο βάθρο, μετακυλήθηκε στην βιοτεχνική καθημερινότητα του μόχθου. Το αποκορύφωμα δε όλων αυτών, ήταν η
εγκαταλελειμμένη γη του μικροκαλλιεργητή,
να περιέλθει στην δικαιοδοσία του μεγαλοκτήμονα. Αυτά συνετέλεσαν ώστε να αλλάξει,
εκτός από την οικονομική δομή του λαού, συνάμα και η κοινωνική διαστρωμάτωση. Η νέα
μεταπολεμική τάξη έδωσε καινούργιους φτωχούς και αδυσώπητους πλουσίους. Όχι όμως
μόνο αυτό. Το ότι η ζυγαριά της νίκης είχε παγκοίνως βαρύνει προς τη μεριά της Σπάρτης, με
το βάρος του χρυσοφόρου περσικού δακτύλου,
συνετέλεσε σε μια συνειδησιακή αναθεώρηση
και εκμαυλισμό αρχών και ηθικών αξιών. Είχαν
πια καταλάβει, άν όχι όλοι, τουλάχιστον όμως
οι αρκετοί, ότι η γενναιότητα και ο ηρωισμός εκμηδενίζεται μπροστά στη λάμψη του χρυσού.
Και έκτοτε, τούτο το μότο κατέστη διαχρονικό·
το ότι δηλαδή «αυτό που δεν μπορείς να το
κερδίσεις αντρίκια με τα όπλα και τη δόξα, το
κερδίζεις με τη διαφθορά της συνείδησης που
προσφέρει το χρήμα».
Η εθνική αξιοπρέπεια και κυριαρχία ως και η
πολιτική συνείδηση, μαζί με όλα τα άλλα πήγαν
περίπατο.
Αλλά η Σπάρτη σαν ηγεμονία, δεν άργησε να
δείξει συνάμα τις εγγενείς αδυναμίες της.
Η Σπάρτη είχε εξ’ αρχής επωμισθεί το επίπονο
γι΄αυτήν έργο, να διαλύσει την Αθηναϊκή κυ-

φίζονταν τα δυσβάσταχτα και τρομοκρατικά μέτρα, δεν ακούσαμε τίποτα άλλο από την επίθεση στα γραφεία της Ν.Δ.
Με κάνει ιδιαίτερα καχύποπτη το γεγονός ότι κανένας από
τους φύλακες - αστυνομικούς δεν είδε και δεν άκουσε τίποτε...

Του Ελληνα ο τράχηλος...
«Δεν φοβάμαι· ο Λαός έχει δείξει υπομονή», απάντησε ο
Υπουργός Οικονομικών Στουρνάρας στην Ε. Στάη.
Ξεχνάει όμως ότι “του Ελληνα ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει”. Μπορεί να έχει “γαϊδουρινή υπομονή”, αλλά όταν
τη χάσει...

Μας κούφανε...
Ο Λ. Αυγενάκης, βουλευτής διαγραμμένος και επιστρέφων
μετανιωμένος στη Ν.Δ. υπερασπίστηκε ιδιαιτέρως, τη χρησιμότητα της άρσης της ασυλίας της χώρας μας, στην
πρωινή εκπομπή του Αντ1, τονίζοντας «ότι όταν παίρνεις
ένα δάνειο βάζεις υποθήκη».
Δηλαδή, γιατί μας πειράζει που υποθηκεύουμε τη χώρα;
Θα παίρνατε δάνειο για την επιχείρησή σας, βάζοντας
ενέχυρο την γυιό σας ή την κόρη σας κύριε Αυγενάκη, με
το σκεπτικό ότι η επιχείρηση θα πάει καλά;

ριαρχία. Το κατάφερε, και τώρα ενεκαλείτο να
πάρει αποφάσεις, της μορφής, του από εδώ
και στο εξής πρωταγωνιστικού ρόλου της.
Οι Αθηναίοι στη διάρκεια της ηγεμονίας τους,
με τον έναν ή άλλον τρόπο είχαν προσβάλει το
αίσθημα αξιοπρεπείας των συμμάχων τους Ελλήνων και την αγάπη τους για μια πολιτική ανεξαρτησία. ΄Ετσι πέρα από τον κάθε υπολογισμό
ιδιαιτέρων συμφερόντων, η επελθούσα με την
ήττα ταπείνωση, έγινε ασμένως αποδεκτή,
ακόμη και από τους μη δεδηλωμένους εχθρούς
της Αθήνας.
Το σύνθημα του καλέσματος της Σπάρτης για
πόλεμο, ήταν η αποκατάσταση της ελευθερίας
των αναγκαστικά εξαρτωμένων πόλεων από
τους Αθηναίους, και η μετέπειτα εξασφάλιση
αυτής της ελευθερίας όλων. Το σωστό λοιπόν
θα ήταν μεταπολεμικά και σύμφωνα με τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες, η Σπάρτη, αντί να
βαδίσει σαν αντικαταστάτης της μιας ηττηθείσης και μισητής ηγεμονίας, να συμμαζευθεί
στα χωρικά της “ύδατα” και να αφήσει τις άλλες
πόλεις ελεύθερες, να ρυθμίζουν τα του οίκου
τους. Και αυτά βέβαια, τουλάχιστον μετά την
παρέλευση κάποιου χρόνου χάριτος, ο οποίος
θα επέφερε την πράϋνση των απαράδεκτων λεηλασιών και βιαιοπραγιών, στις οποίες είχαν
προβεί εναντίον του ηττηθέντος- αμάχου τώρααντιπάλου-. Των βιαιοπραγιών εκείνων στις
οποίες επεδίδοντο μαζί με τους συμμάχους
τους, τους Θηβαίους. Η επιλεγείσα όμως τακτική από τη Σπάρτη να αντικαταστήσει την
Αθήνα στην ηγεμονική κυριαρχική της θέση
εφ΄όλων των Ελλήνων, έστω και με αρκετή
δόση τυραννίας, δεν άρμοζε στις αρχές της, οι
οποίες πρέσβευαν το «ποτέ έξω από την Πελοπόννησο», αλλά και δεν συμβάδιζε με τις ικανότητές της. Η πολιτική ιδιοφυία της Σπάρτης
υστερούσε έναντι της στρατιωτικής της και δεν
επέτρεπε τέτοια εγχειρήματα. Όταν δε ετόλμησε προς μία πανελληνική ηγεμονία, παρακάμπτοντας τις δικές της μακραίωνες ηθικές
αξίες και θεσμούς, ολισθαίνοντας επικίνδυνα σε
άγνωστα γι΄ αυτήν φιλόδοξα οράματα, οργανωτικά και ουσιαστικά απέτυχε. Επί τριάντα
χρόνια μετά τη νίκη του Λύσανδρου στους
Αιγός Ποταμούς, νίκη η οποία είχε σημάνει και
τη λήξη του πολέμου, το μόνο που είχε κατα-

φέρει ήταν να κάνει εχθρούς της, τους πρώην
συμμάχους της, αλλά και να τους ρίξει πίσω
στην προστατευτική αγκαλιά της Αθήνας. Έτσι
αναβιώθηκε η Αθηναϊκή ηγεμονία με την σύμπραξη της Θήβας, η οποία είχε παρουσιάσει και
αυτή μεταπολεμικά σημαντική στρατιωτική
άνοδο με διεκδικητικές απαιτήσεις.
Τους κινδύνους όμως αυτής της ολέθριας τυραννικής επεκτατικής στη σαθρή διπλωματική
βάση μιας τέτοιας πολιτικής, τους επισημείωναν συνεχώς προειδοποιητικά οι ευφυιείς
από τους Σπαρτιάτες. Ήδη ο Λύσανδρος
είχε διείδει τους σκοπέλους της ανικανότητας
της διοίκησης και προσπαθούσε, πότε με νουθεσίες πότε με προσταγές, να χαλιναγωγήσει
τις ακρότητες των αρμοστών Σπαρτιατών, που
είχαν αναλάβει την εποπτεία των εγκαθιδρυμένων ντόπιων Τυραννικών αρχών των ελληνικών
πόλεων. Σχετικά δε αναφέρεται το εξής περιστατικό, σαν δείγμα του διορατικού Λυσάνδρου. Στην Αθήνα αρμοστής ήταν ο Σπαρτιάτης
Καλλίβιος. Σε έναν αγώνα, άγνωστο γιατί, προσέβαλε υπεροπτικά έναν Αθηναίο αθλητή. Ο
αθλητής εξεμάνη και τον ξυλοκόπησε. Ο Καλλίβιος προσέφυγε στον Λύσανδρο απαιτώντας
την παραδειγματική τιμωρία του. Η απάντηση
του Λύσανδρου έμεινε παροιμιώδης και απόλυτα διδακτική. «Καλά σου έκανε, αφού δεν
έμαθες ποτέ να κυβερνάς ελεύθερους ανθρώπους».
Θα μείνω σήμερα σε αυτό «καλά σου έκανε
αφού δεν έμαθες να χειρίζεσαι ελεύθερους ανθρώπους». Και αυτό το αποτείνω όχι μόνο
στους ξένους μας αρμοστές, αλλά και στους
ντόπιους μας Τυράννους(;) Δεν μπορώ όμως
ακόμα να εκστομίσω τέτοιο βαρύ χαρακτηρισμό, για σημερινό Έλληνα, παρά τις όποιες
προκλήσεις που μας γίνονται.
Την επόμενη εβδομάδα, συνέχεια με το αυτό
θέμα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα
1) Κ. Παπαρρηγόπουλου: “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους”,
Εκδ. Λυμπέρη
2) “Ιστορία Ελληνικού Έθνους”, Εκδοτική Αθηνών
3) Botsford & Robinson: Αρχαία Ελληνική Ιστορία’’ Εκδ. ΜΙΕΤ
4) Cl. Mosse: “Η Αρχαϊκή Ελλάδα”, Εκδ. ΜΙΕΤ
5) W. Schuller:‘ “Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας”, Εκδ. ΜΙΕΤ
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ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ
Συζήτηση με προβολή ντοκιμαντέρ,
“Πωλείται Ζωή”, στην Παλλήνη
Ανοικτή συζήτηση θα πραγματοποιηθεί
στην Παλλήνη την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου στις 18:30 (Πολιτιστικό Κέντρο –
Οινοποιείο Πέτρου, Λ. Μαραθώνος
117, δίπλα από ΟΑΕΔ Παλλήνης), μετά
από πρωτοβουλία του Αναπτυξιακού
Περιβαλλοντικού, Καταναλωτικού και
Επιστημονικού Συνδέσμου Πολιτών
Ανατ. Αττικής (ΑΝΕΣΠΑΑ), με στόχο
την ανάδειξη προβλημάτων που εξαιτίας των μνημονίων βασανίζουν τους
κατοίκους της περιοχής, στην προσπάθεια να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και
οι Συλλογικότητες, καταθέτοντας τις

προτάσεις τους και αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλίες.
Σαν πρώτο θέμα, θα γίνει η προβολή
της ταινίας – ντοκυμαντέρ: «Πωλείται
Ζωή», του Δημοσιογράφου Γ. Αυγερόπουλου με θέμα την αρνητική εμπειρία
από την ιδιωτικοποίηση του νερού σε
άλλες χώρες.
Θα προλογίσει ο ίδιος ο Δημοσιογράφος.
Επίσης, για τα προβλήματα που θα προκαλέσει η επικείμενη ιδιωτικοποίηση εταιρειών όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ, ή σε
όσα προκάλεσε η ιδιωτικοποίηση στην

Γαλλία, την Γερμανία, τον Καναδά κ.λπ,
θα ενημερώσουν τους παρευρισκόμενους εκπρόσωποι των συλλόγων εργαζομένων
της
ΕΥΔΑΠ
και
της
πρωτοβουλίας πολιτών για την μη ιδιωτικοποίηση του νερού στην Ελλάδα
«SAVEGREEKWATER»
(www.savegreekwater.org)
Καλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι Φορείς της Ανατολικής Αττικής να συμμετάσχουν στην ανοιχτή εκδήλωση αυζήτηση, με προτάσεις, ώστε παράλληλα, με σύνθεση όλων των δυνάμεων
να επιτύχουμε την συνολική ενεργο-

ποίηση της κοινωνίας, επιδιώκοντας να
προτείνουμε αλλά και να δώσούμε λύσεις στα άμεσα προβλήματά μας.
Μετά την εκδήλωση, το ψήφισμα που
θα προκύψει, θα υπογραφεί από τους
κατοίκους της περιοχής και θα επιδοθεί
στα Δημοτικά Συμβούλια
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
http://www.anespa2001.blogspot.com
E-mail : anespa2001@gmail.com

Ζήσε μαύρε μου να φας επενδύσεις

Ρ

έει πακτωλός επενδύσεων στην Ελλάδα. Που τον

είδα; Εκεί που τον είδε κι ο Σαμαράς. Αγάντα κι έρχονται οι επενδυτές. Όχι, δεν με πέτυχε αδέσποτη
κεραμίδα στο «Δόξα Πατρί» και βλέπω επενδυτές στην
άβυσσο του χαμού μας. Εν πλήρει γνώσει του νόμου 1599
«περί ψευδούς δηλώσεως ή βεβαιώσεως» αναπαράγω τις
αχαλίνωτες ονειρώξεις του κυβερνητικού μας θιάσου, περί
της πολυπόθητης ...«ανάκαμψης» Έρχεται λοιπόν η ανάκαμψη καβάλα στ’ άτι το ψαρί του Δον Κιχώτη ντε λα Μάντσα. Ζήσε μαύρε μου εσύ, να φας τριφύλλι. Στο μεταξύ
όμως, ο «μαύρος» τινάζει τ’ ανάσκελα τα ποδάρια προς τον
ουρανό, με τη γλώσσα έξω απ’ το στόμα. Οι μόνοι που κάνουν χρυσές δουλειές ετούτο τον καιρό στην Ελλάδα είναι
οι νεκροθάφτες. Νεκροθάφτες ανθρώπων, οικονομικών δεικτών και νεκροθάφτες ονείρων κι ελπίδων. Το σύνολο των
κυβερνητικών κορακιών θα έπρεπε να φορούν ένδυμα νεκροπομπού, διότι αυτή ακριβώς την δουλειά κάνουν και μάλιστα συνειδητά και με το αζημίωτο.
Μόνο 1,8 δις ευρώ σε ξένες επενδύσεις έγιναν στην Ελλάδα το 2012, ενώ την ίδια χρονιά ξενιτεύτηκαν κεφάλαια
77,8 δις ευρώ. Επιπλέον εισήλθαν στην χώρα μας από Έλληνες πολίτες-επενδυτές εξωτερικού 264 εκατ. ευρώ. Στη
διάρκεια του 2012 ξένοι επενδυτές απέσυραν 36,5 δις ευρώ
από ελληνικά ομόλογα και τα επένδυσαν στο εξωτερικό.
Μόνο στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 σημειώθηκε η προαναφερθείσα εκροή των 77,8 δις ευρώ, λόγω
και της θεαματικής αύξησης των επενδύσεων Ελλήνων
υπηκόων σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού. Οι μόνοι που δείχνουν επενδυτικό ενδιαφέρον γιά την
Ελλάδα είναι οι αεριτζήδες κερδοσκόποι όπως η διαβόητη
Goldman Sachs και άλλες διεθνείς επενδυτικές ληστοσυμμορίες, που τζογάρουν στο ελληνικό Χρηματιστήριο και μάλιστα σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης όπως ΟΤΕ,
ΔΕΗ, τράπεζες κλπ με στόχο το εύκολο και γρήγορο κέρδος. Η κλασσική καταδρομική τακτική του «χτυπάω,
φεύγω».
Την ίδια ώρα τα μαζεύουν άρον-άρον από την Ελλάδα μεγάλες ξένες τράπεζες όπως η Sosiete Generale, η Credit
Agricole, η City, η Millenium και πολυεθνικές επιχειρήσεις,
ενώ και μεγάλα ονόματα ελληνικών βιομηχανιών μεταφέρουν την έδρα τους σε βαλκανικούς παραδείσους. Είναι λογικό ότι κανείς σοβαρός επενδυτής δεν επενδύει σε
οικονομικό και κοινωνικό τοπίο κινουμένης άμμου, πόσο

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

μάλλον όταν βλέπει τις τιμές ακινήτων και επιχειρήσεων
να κατρακυλούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, οπότε περιμένει ν’
αγοράσει ψοφίμια γιά πενταροδεκάρες. Στα διεθνή επενδυτικά έντυπα και φόρουμ είναι πλέον κοινοτοπία ότι στην
Ελλάδα η φορολογία αλλάζει κάθε μήνα, αλλ’ ωστόσο παραμένει υψηλή για το παραγωγικό κεφάλαιο. Επιπλέον
όλων αυτών, εάν κάποιος ξένος επενδυτής αποταθεί σε
ξένη τράπεζα για επενδυτικό δάνειο προκειμένου να επενδύσει στην Ελλάδα, επιβαρύνεται με πρόσθετο τόκο υψηλού επενδυτικού κινδύνου, ενώ αν αποταθεί στις εγχώριες
τράπεζες θα βρει πόρτες κλειστές λόγω υπαρκτής αδυναμίας τους να χρηματοδοτήσουν μεγάλα επενδυτικά προγράμματα.
Στην αντίπερα όχθη της κυβερνητικής νιρβάνα, οι σκλάβοι
που δεν ζορίστηκαν ακόμα αρκετά γιά να εξεγερθούν, δεν
καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα αν το α ή το β ημεδαπό
ή αλλοδαπό λαμόγιο αγοράσει γιά φραγκοδίφραγκα τμήμα
της ελληνικής δημόσιας περιουσίας και το βαφτίσει «επένδυση». Τους αγγίζουν άλλα πράγματα. Όπως ότι κάθε μέρα
που περνά χάνουν τη δουλειά τους 1207 εργαζόμενοι, ενώ
στους κάτω των 25 ετών νέους Έλληνες η ανεργία έφτασε
στο 56%.
Μετά την ψήφιση του τελευταίου φορομπηχτικού νομοσχεδίου, μόνο το 7,6% της αναμενόμενης εισπρακτέας
ύλης θα καλυφθεί από την φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 92,4% θα το αρμέξουν και πάλι από
τους αποστεωμένους μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο
απυρόβλητο και της ΔΕΗ θα παραμείνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Το αγροτικό τιμολόγιο θα αυξηθεί κατά 16%, το
ρεύμα για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες θα αυξηθεί
κατά 56%, αλλά γιά τους μεγαλοβιομήχανους θα μειωθεί
κατά 22%.
Όμως μάλλον θα σώσουμε και πάλι τις τράπεζες. Τις σώζουμε αδιαλλείπτως και επανειλημμένως από την εποχή
του μπούλη Κωστάκη Καραμανλή, αλλά ένα περίεργο
πράγμα βρε παιδί μου, δεν έχει σώσιμο ετούτος ο σωσμός.
Τις σώζουμε με αμέτρητα δις από το 2008 ως σήμερα γιά να
κρατούν ερμητικά κλειστές τις στρόφιγγες χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και να τζογά-

ρουν σε ξένα επενδυτικά πακέτα.
Από το 2008 που ξέσπασε η κρίση με τις δηλητηριώδεις
τραπεζικές φούσκες, η Ε.Ε. έχει μοιράσει στις τράπεζες το
ιλιγγιώδες ποσό του ενός και κάτι ψιλά τρισεκατομμυρίου
ευρώ. Δηλαδή το 13% του συνολικού παραχθέντος πλούτου από τα κράτη μέλη. Οι δε «ελληνικές» μπακαλοτράπεζες και σαραφοτράπεζες δεν πρόκειται να πληρώσουν ούτε
δεκάρα τσακιστή φόρο στα επόμενα –κρατηθείτε- 50 χρόνια. Αρχικά η συγκυβέρνηση του τρίο Στούτζες είχε φανεί
τσιγκούνα και τους είχε παραχωρήσει αφορολόγητο ορίζοντα 30ετίας. Έβαλαν όμως οι φτωχοτραπεζίτες μας τα
κλάματα: «Δεν βγαίνουμε, καταστραφήκαμε με το κούρεμα
των ομολόγων, θα βαρέσουμε κανόνι, λυπηθείτε μας» και
τους λυπήθηκε μέχρι και ο «αριστερός» Κουβέλης. Όταν
τον βλέπω αυτόν τον αριστερεπίγραφο ήρωα κόμικς, ξυπνάει μέσα μου ότι πιό αριστερό κι επαναστατικό. Πως τό
‘λεγε ο Χάρυ Κλυν: «Εμπρός σηκωθείτε να βγούμε στους
δρόμους, με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους».
Μ’ αρέσει που οι γιαλαντζί δεξιοί μας κορόϊδευαν κάποτε
τα Σοβιέτ και σήμερα τα αντιγράφουν μόνο κατά το ένα
συμφέρον ήμισυ. Χωρίς την παρεχόμενη δημόσια Υγεία και
Παιδεία των Σοβιέτ, έρχεται σήμερα η δεξιά καρικατούρα
Σαμαράς, με την σοσιαλδημοκρατική διαστροφή Βενιζέλο
και την αριστερή καταισχύνη Κουβέλη και δηλώνουν ευθρασώς στον Έλληνα πολίτη: «Το σπίτι σου, που έφτυσες
αίμα γιά να το φτιάξεις είναι κρατικό. Αν θέλεις να μένεις
θα πληρώνεις νοίκι με τη μορφή χαρατσιών. Το αυτοκίνητό
σου, που είδες κι έπαθες να ξεπληρώσεις τις δόσεις του κι
αυτό κρατικό είναι. Θα πληρώνεις νοίκι με τη μορφή της αισχρής φορολογίας στη βενζίνη και με τα παγκοσμίως δυσθεώρητα τέλη κυκλοφορίας. Κι αν είναι πάνω από 1927
κ.εκ., -κυβισμός που σε όποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θεωρείται ως ο ελάχιστος γιά το ένα τουλάχιστον οικογενειακό αυτοκίνητο- τότε θα σε φορολογούμε σαν να έχεις
σκάφος 8 μέτρων. Κι αν δεν σ’ αρέσει πούλα το. Μόνο που
δεν θα το αγοράσει κανείς γιατί δεν συμφέρει πιά, χα χα
χα».
Και μιά που μιλάμε γιά αυτοκίνητα, όποιος ισχυριστεί σοβαρά ότι αυτοί οι σημερινοί κυβερνώντες μας εργάζονται
γιά την σωτηρία της Ελλάδας και δεν είναι πράκτορες
ξένων Δυνάμεων, απατεώνες ολκής και νταβατζήδες του
πεζοδρομίου, συγνώμη, αλλά χάνει λάδια, βαλβολίνες,
υγρά φρένων κι όλα τα συναφή.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Κάλεσμα για άμεσες
ενέργειες απελευθέρωσης
της χώρας
Πολλοί είναι αυτοί που θα ήθελαν με κάποιο αποτελεσματικό τρόπο να ακυρώσουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης
και να απαγκιστρώσουν την χώρα από τα δεσμά που την
έβαλαν ερήμην του κόσμου οι πολιτικοί της. Εάν δεν σου
είναι αρκετό να φωνάζεις απ’ τον καναπέ σου, ή έστω στο
δρόμο και θέλεις να δράσεις πιο άμεσα υπάρχει τρόπος.
Δημιουργήθηκε μια ομάδα πολιτών που αποσκοπεί στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τους ξένους κατακτητές στους
οποίους μας παρέδωσαν οι πολιτικοί, και στην παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων της εσχάτης προδοσίας και των
λοιπών εγκλημάτων που διαπράττονται σε βάρος της χώρας
μας και του Ελληνικού Λαού.
Εάν λοιπόν, είσαι αποφασισμένος να συμμετάσχεις στις
συλλογικές νομικές και νόμιμες πράξεις που δρομολογούνται από την Δικηγόρο Ντόρα Κρητικοπούλου (δικηγόρος Αθηνών παρ΄Αρείω Πάγω) δεν έχεις παρά να γραφτείς
μέλλος στην παρακάτω ιστοσελίδα. unit.letmefree.gr
Στην ιστοσελίδα λένε τα εξής:
“Το ΦΕΚ 240/2012 κυρώνει την ΠΝΠ (“Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου”) με την οποία παραχωρείται ολοκληρωτικά
η Εθνική μας Κυριαρχία στους ξένους οικονομικούς δυνάστες. ΑΥΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝ 166 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ στη Βουλή στις
14.01.2013.Την ημέρα που δεν θα μπορεί η Ελλάδα να ξεπληρώσει το χρέος που μας φόρτωσαν, γεγονός που θα
συμβεί μετά βεβαιότητας, θα δεσμευθεί κάθε περιουσιακό
στοιχείο της Ελλάδας υπέρ των ξένων – Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ
ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ – ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ, ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
ΑΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ, ΘΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ.
Για το λογο αυτο,
Εκατοντάδες Αιτήσεις έχουν κατατεθεί απο τους Έλληνες
στα αστυνομικά τμήματα σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εφαρμογή του νόμου και της Εγκυκλίου 4/2012
του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, για να συλληφθούν και να παραπεμφθούν για την εσχάτη προδοσία οι 166 βουλευτές που
ψήφισαν το ΦΕΚ 240/2012. Περιμένουμε την ενεργοποίηση
των Εισαγγελέων.
Όσοι είστε αποφασισμένοι να συμμετέχετε σε νομικές και νόμιμες ενέργειες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να ελευθερωθεί η Ελλάδα, μπείτε τώρα”.

Αποστάγματα

του

FACEBOOK

4 Από εβδομάδα εκπτώσεις.
50% σε κάποια καταστήματα,
σε άλλα 60%,
σε μερικά 80%!
Εγώ πάντως 100% δεν θα ψωνίσω...
4 Kατάργηθηκε ο νόμος πολυτελείας για τα σκάφη, σου
χρεώνουν τεκμήριο τα παιδιά σου και εσύ πιάνεσαι με τις
καταλήψεις...

Ειδήσεις για όλους
Ελέγξτε τη χρήση του internet
τι σελίδες βλέπουν τα παιδιά σας;
Όλοι έχουμε καταλάβει την σημαντικότητα του διαδικτύου στην καθημερινή μας ζωή και στις δουλειές
μας. Ένα σημαντικό βοήθημα και μια πύλη που σου

Σε έναν υπολογιστή, ο κηδεμόνας έχει το ρόλο διαχειριστή και δημιουργώντας ξεχωριστούς λογαριασμούς για κάθε παιδί μπορεί να επιλέγει πόσες ώρες
θα επιτρέπεται στο παιδί να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή ακόμα και την πλήρη απαγόρευση χρήσης κάποιες ώρες της ημέρας.
Επίσης, ο γονιός μπορεί να επιλέγει τα παιχνίδια και
τις εφαρμογές που επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν, ενώ έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει
πλήρως την λήψη αρχείων από το διαδίκτυο.
Η λειτουργία δίνει την δυνατότητα στα παιδιά εάν θέλουν να εκτελέσουν κάποια αποκλεισμένη εφαρμογή
ή να επισκεφτούν κάποια μη εγκεκριμένη τοποθεσία
στον παγκόσμιο ιστό, να στείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικό αίτημα στον γονέα, ο
οποίος με την σειρά του θα το αποδεχτεί ή θα το
απορρίψει.

ανοίγει τον δρόμο προς κάθε κατεύθυνση.
Ακόμα πιο συμβιβασμένη με το internet είναι η νέα
γενιά· τα παιδιά. Πώς ελέγχει και πώς προστατεύει
όμως ο γονιός το παιδί απ’ αυτό τον ηλεκτρονικό
κόσμο, που όπως και στον πραγματικό έχει τους κινδύνους του;
Η Microsoft πρόσθεσε στη νέα έκδοση του λειτουργικού της - windows 8 για pc - την “Οικογενειακή ασφάλεια”.

Τέλος, ο γονέας για τον πλήρη έλεγχο της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών του δέχεται
ηλεκρονική αναφορά σχετικά με τον χρόνο που πέρασε το παιδί μπροστά στον υπολογιστή, τους δικτυακούς τόπους που επισκέφτηκε (και τον αριθμό
των ιστοσελίδων ανά σάιτ), τα παιχνίδια και τις εφαρμογές που χρησιμοποίησε, καθώς και τους όρους που
αναζήτησε σε μηχανές όπως το Bing, το Google ή το
Yahoo.

Ο 1ος Ελληνικός δορυφόρος
Το καλοκαίρι του 2013 θα ξεκινήσει
το ταξίδι του ο πρώτος δορυφόρος
κατασκευασμένος αποκλειστικά από
Έλληνες.
Το κόστος της εκτόξευσης από το
ακρωτήριο Κανάβεραλ θα αγγίξει
τα 3,5 εκατ. δολάρια, ποσό το
οποίο θα καλυφθεί από τη ΝΑSA,
ενώ για την κατασκευή του δορυφόρου συγκεντρώθηκαν 100.000
δολάρια από ανιδιοτελείς και ανώνυμες προσφορές Ελλήνων.
Πρόκειται για τον μικροδορυφόρο
Lamdasat που ετοιμάζει η ομάδα
του καθηγητή Αεροδιαστημικής
Μηχανικής, του Πανεπιστημίου

Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, Περικλή Παπαδόπουλου. Η ομάδα αποτελείται
από
10
Έλληνες

O δορυφόρος με την ονομασία
Lamdasat θα βρίσκεται σε τροχιά
για 300 μέρες.

ερευνητές και έχει ονομαστεί
«Greek Minds at Work».

«Πάρα πολλά πανεπιστήμια και οργανισμοί επιθυμούν να βάλουν μικροδορυφόρους στο διάστημα, η
λίστα είναι ατελείωτη. Εξήγησα
στους αρμόδιους από τη NASA ότι
εμείς ήδη το έχουμε κάνει με επιτυχία και επιπλέον είναι μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι για τους
νέους στην Ελλάδα. Η ανταπόκρισή τους ήταν όντως συγκινητική» δήλωσε σε συνέντευξή του
στη ραδιοφωνική εκπομπή του
GoodNews ο Περ. Παπαδόπουλος.
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επιστολές - σχόλια...
Κατασυκοφάντηση του Δημάρχου Σαρωνικού
Πέτρου Φιλίππου
Το ΣΔΟΕ δηλώνει ότι “ουδέποτε έδωσε στη δημοσιότητα μια τέτοια λίστα”
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε κυριακάτικη εφημερίδα της
13ης Ιανουαρίου άρθρο με τίτλο «Οι λίστες των ελεγκτών του ΣΔΟΕ – Στο στόχαστρο 105 δήμαρχοι για
σκάνδαλα – Πάρτι με απευθείας αναθέσεις», σύμφωνα
με το οποίο μεταξύ των ονομάτων που περιλαμβάνονται
στις λίστες του ΣΔΟΕ είναι και εκείνα του Δημάρχου Σαρωνικού Πέτρου Φιλίππου και του Αντιδημάρχου Μιχάλη
Αδάμη.
Μάλιστα το αναπαρήγαγαν ηλεκτρονικά μέσα και τοπικά
έντυπα, όχι εμείς.
Το Γραφείο Τύπου του Δήμου Σαρωνικού απαντά σχετικά με επίσημη επιστολή του ΣΔΟΕ που δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται καμμία λίστα του ΣΔΟΕ,
«Όφειλε λοιπόν ο συντάκτης
του παραπάνω άρθρου, τουλάχιστον για λόγους καθαρά
δημοσιογραφικής δεοντολογίας, να ελέγξει εάν όντως
διενεργείται έλεγχος σε
βάρος του δημάρχου, επικοινωνώντας και μαζί του.
Για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, επισημαίνουμε ότι όλα
τα περιουσιακά στοιχεία του
δημάρχου είναι κατατεθειμένα με ετήσιες δηλώσεις
πόθεν έσχες και αναρτημένα
στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου Σαρωνικού και άρα
«ουδέν κρυπτόν υπό τον
ήλιον».
Και σε κάθε περίπτωση ο
έλεγχος για δημόσιους
λειτουργούς που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα,
όπως είναι ένας δήμαρχος, όχι μόνο είναι ευπρόσδεκτος
αλλά
επιβεβλημένος.
Άλλο όμως ο έλεγχος και
η λογοδοσία και άλλο ο
διασυρμός χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία και πορίσματα των ελεγκτικών
αρχών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
σε συνάντηση που είχε το
Προεδρείο της ΚΕΔΕ με τον
Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ
κ. Στυλιανό Στασινόπουλο,
στην οποία παραβρέθηκε και
ο Δήμαρχος Σαρωνικού, ο κ.
Στασινόπουλος διαβεβαίωσε
ότι ουδέποτε έδωσε στη δημοσιότητα μια τέτοια λίστα
και ότι θα εκδώσει άμεσα και

που να περιλαμβάνει τα ονόματα του Π. Φιλίππου και του
Μ. Αδάμη.
Οπως σημειώνεται στην επιστολή του Δήμου, η λίστα
αυτή είχε και στο πρόσφατο παρελθόν δημοσιευτεί.
Ετσι ο Δήμαρχος απευθύνθηκε με ερώτησή του στον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ Στυλιανό Στασινόπουλο για
το εάν διενεργείται αυτήν την περίοδο κάποιος έλεγχος
σε βάρος του δημάρχου, η απάντηση του Στ. Στασινόπουλου στις 9-10-2012 ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με την
παρούσα θέλω να σας γνωρίσω ότι καμία λίστα δεν υφίσταται ως δημόσιο έγγραφο και συνεπώς δεν αναφέρεται το όνομά σας».

Γράφει σχετικά το γραφείο Τύπου του Δήμου:

σχετική ανακοίνωση για το
θέμα. Για τον κ. Φιλίππου δε
προσωπικά, δήλωσε ότι από
όσα γνωρίζει, δεν εκκρεμεί
κανένας έλεγχος σε βάρος
του και επισήμανε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ελέγχων προς τους εκπροσώπους
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
προέρχεται από ανώνυμες
καταγγελίες.
Δεν γνωρίζουμε ποιοι λόγοι
και ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί το συγκεκριμένο άρθρο,
μόνο υποθέσεις μπορούμε να

του όλα αυτά τα χρόνια.
Ας πράξουν το ίδιο και εκείνοι που μας καταγγέλλουν
ανώνυμα. Ο κόσμος μας γνωρίζει όλους πολύ καλά όλα

αυτά τα χρόνια και επέστρεψε τη λάσπη στους συκοφάντες στις δημοτικές
εκλογές και τους την επιστρέφει ακόμα και σήμερα
γυρνώντας τους την πλάτη
απαξιωτικά.
Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε… περιμένοντας να
δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της συκοφαντίας
των κύκλων αυτών, καθώς
όπως φαίνεται, αυτή είναι η
μόνη τακτική που τους έχει
απομείνει.
Γραφείο Τύπου

Τα “αφεντικά” στις Λαϊκές Αγορές
συνεχίζουν να εκβιάζουν...
Mε επιστολή του, ο υπεύθυνος των Λαϊκών Αγορών, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Μαρκοπούλου, Χρήστος
Ν. Δρίτσας, στέλνει μήνυμα στους “μεγαλοσυνδικαλιστές” της Λαϊκής Αγοράς Μαρκοπούλου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υποκύψει σε απειλές και εκβιασμούς.
Δεν μας εκπλήσσει το γεγονός ότι στις Λαϊκές Αγορές,
υπάρχουν αφεντικά που ρυθμίζουν όπως γουστάρουν τα
της Λαϊκής.
Το θέμα είχε απασχολήσει κατ’ επανάληψιν το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατ. Αττικής και η νομαρχιακή σύμβουλος Χριστίνα Φράγκου, που συχνά κατήγγειλε
τέτοιες συμπεριφορές, είχε απειληθεί πολλάκις.
Ο Χρήστος Ν. Δρίτσας, με επιστολή του (αρ. πρ. 626)
γράφει:
Για άλλη μια φορά, ο έμμισθος Πρόεδρος και οι Μεγάλοσυνδικαλιστές της Λαϊκής
Αγοράς του Μαρκοπούλου
ξαναχτύπησαν.
Αρνούμενοι όπως πάντα να
εφαρμόσουν τις αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου
της Περιφέρειας και της Ομοσπονδίας
Περιφερειακών
Λαϊκών Αγορών, θέλησαν να
επιβάλλουν τον δικό τους
νόμο, με αναρχία, απειλές,
προπηλακισμούς και εξυβρίσεις.
Στην δίκαια αντίδραση των
Δημοτών και των κατοίκων
της περιοχής, μερίδα αυτών
αντέδρασε με απειλές για την
περιουσία τους και τους ίδιους, με βρισιές σε αυτούς,

Ευχαριστήρια Επιστολή Δημοτών προς την Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου
Αγαπητέ κε Δήμαρχε,

κάνουμε. Ωστόσο με τον
τρόπο που έγινε η συγκεκριμένη δημοσίευση, χωρίς να
έχει γίνει κανένας έλεγχος
και κυρίως χωρίς να έχει
υπάρξει κανένα πόρισμα σε
βάρος του δημάρχου, σπιλώνει την υπόληψή του, συκοφαντεί και διασύρει το όνομά
του και τη δημόσια προσφορά

Ονομαζόμαστε Μαρίνος και
Ελευθερία Καλογιαννάκη, είμαστε δημότες Μαρκοπούλου και Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες (τυφλότητα), εξυπηρετούμενοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Με την παρούσα επιστολή,
καταρχάς, θα θέλαμε να σας
απευθύνουμε τις θερμότερες
ευχές μας, για μια καλή και
δημιουργική χρονιά.
Ευχόμαστε το νέο έτος να
σας οπλίσει με τη δύναμη και
το κουράγιο που χρειάζεστε,
προκειμένου να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις των δύσκολων
καιρών,
που
διανύουμε ως κράτος και ως
έθνος.

Επίσης, επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχές μας και
την ευγνωμοσύνη μας, στην
ομάδα του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» του
Δήμου Μαρκοπούλου και ιδιαίτερα στη συντονίστρια της
ομάδας, την ψυχολόγο κα
Χριστίνα Νικολάου, τόσο για
τις υπηρεσίες που τόσο
απλόχερα προσφέρουν, χρόνια τώρα, στην ευαίσθητη
ομάδα των ηλικιωμένων και
ατόμων με ειδικές ανάγκες
(νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια, συμβουλευτική και ψυχολογική
υποστήριξη), όσο και για την
άμεση ανταπόκριση της ομάδας στις ανάγκες μας.
Ευελπιστούμε με την παρούσα επιστολή, να επιστή-

σουμε
την προσοχή σε
όλους τους αρμόδιους, για
την αναγκαιότητα, όχι μόνο
της συνέχισης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»,
αλλά και της ενίσχυσης
αυτού, καθώς είναι η μοναδική υπηρεσία που στέκεται
δίπλα στους ηλικιωμένους
και τα Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες, στηρίζοντάς τους.
Σε μια χρονική περίοδο που η
οικονομική κρίση μαστίζει την
κοινωνία μας, υπάρχει περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη
για κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας.
Με εκτίμηση,
Μαρίνος και Ελευθερία
Καλογιαννάκη

αλλά και στον εκπρόσωπο της
Δημοτικής Αρχής, στην Δημοτική Αστυνομία και σε όποιον
είχε διαφορετική άποψη από
αυτούς.
Σαν υπεύθυνος της Διοίκησης
του Δήμου για τα θέματα της
Λαϊκής Αγοράς, δηλώνω ξεκάθαρα ότι δεν θα υποκύψω,
όπως και δεν υπέκυψα τους
τελευταίους έξι μήνες που
έχω αναλάβει, ούτε σε απειλές για εμένα και την οικογένειά μου, ούτε στους
προπηλακισμούς, αλλά και
στα νυχτερινά «ραντεβού»
που οι «κύριοι» μου υπόσχονται.
Η Διοίκηση του Δήμου με εντολή του Δημάρχου, αλλά και
η δική μου πεποίθηση είναι να
μην επιτρέψει περιθώρια παρανομιών σε κανέναν από αυτούς που εκμεταλλεύονται
για ίδιον όφελος, την θέση
του «Μεγάλοσυνδικαλιστή»
και δεν θα αφήσουμε σε καμμία των περιπτώσεων, να γίνει
η πόλη μας, οι Κάτοικοι και οι
Δημότες της, αλλά και οι περιουσίες τους, έρμαιο κανενός!
Η
τήρηση
των
αποφάσεων και του νόμου
είναι, και θα είναι πρωταρχικός μας σκοπός.
Η κατά τα άλλα, μεγάλη, νόμιμη και συνεννοήσιμη μερίδα, του συνόλου των
εμπόρων της Λαϊκής Αγοράς
Μαρκοπούλου, θα μας βρει
δίπλα της και θα είμαστε αρωγοί σε κάθε της προσπάθεια,
για την καλυτέρευση των
συνθηκών της εργασίας τους
και του εισοδήματός τους!
Με τιμή
ο Δημοτικός Σύμβουλος
Υπεύθυνος Λαϊκών αγορών,
Χρήστος Ν. Δρίτσας
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Χωρίς πρόεδρο και τη δεύτερη Κυριακή
ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, για θρίλερ
στα 3 Β και είναι πραγματικό θρίλερ, αφού για δεύτερη Κυριακή δεν κατάφεραν να αναδείξουν πρόεδρο
Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο
σε όλη τη λειτουργία του Δήμου, αλλά και στο πρόσωπο του Δημάρχου ειδικότερα.
Την περασμένη Κυριακή 14 Ιανουαρίου συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο στα 3Β, η δεύτερη συνεδρίαση του νέου έτους, προκειμένου να αναδείξουν
πρόεδρο του Δ.Σ. αφού δεν τα κατάφεραν την πρώτη
Κυριακή.
Νέες υποψηφιότητες, νέες ψηφοφορίες, αλλά
τέλμα...
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ανακοίνωσε ότι η παράταξή του
αποφάσισε ομόφωνα να μη στηρίξει τον προτεινόμενο από την πλειοψηφία υποψήφιο, αλλά να ψηφίσει λευκό, καταθέτοντας με δήλωση του λόγους που
θα το πράξει: «Η λευκή μας ψήφος δεν αποτελεί επ’ ουδενί μομφή προς το οποιοδήποτε πρόσωπο δεν πηγάζει
από προσωπικές διαφορές αλλά αποτελεί πολιτική πράξη
της παράταξής μας.
Η απόφασή μας αυτή λαμβάνεται υπό το πρίσμα του ότι ο
νομοθέτης έχει προβλέψει
ότι ανεξαρτήτως τι θα γίνει
σήμερα, με το πέρας των εργασιών μας το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει Πρόεδρο έστω
και διορισμένο άρα δεν θα
οδηγηθούμε σε ακυβερνησία
του οργάνου τον οποίο θα
στηρίξουμε όσο λειτουργεί
ως πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι ως εκφραστής των πολιτικών του
Δημάρχου, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Παρά το ότι μας ζητήθηκε επανειλημμένα να δώσουμε
εμείς, με την ψήφο μας, διέξοδο στο εσωτερικό πρόβλημα
της διοικούσας παράταξης, κουκουλώνοντας επί της ουσίας
την πραγματικότητα, θεωρούμε αναγκαίο να πέσουν επί
τέλους οι μάσκες και οι Δημότες να μάθουν την πλήρη αλήθεια και να ξεφύγουν από την εικονική πραγματικότητα με
τα πολύχρωμα λουλουδάκια που μας παρουσιάζονται εν
είδη δημοτικού έργου» γράφει μεταξύ άλλων στη δήλωσή
του ο συνδυασμός του Γρ. Κωνσταντέλλου.

Η Μαρία Σίνα έθεσε κι αυτή υποψηφιότητα.

σχόλιο: Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η μείζονα
αντιπολίτευση του Γρ. Κωνσταντέλλου έχασε μία μεγάλη ευκαιρία, να εκλέξει πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, και να φανεί αξιότερη η παράταξή του
στο να «προχωρήσει ο Δήμος παραπέρα», όπως πρότεινε η Ηλέκτρα Τσιριγώτη. Και να το τονίζει σε κάθε
ευκαιρία!
Ετσι λοιπόν στις δύο πρώτες ψηφοφορίες η Ηλ. Τσιριγώτη επί 32 συμβούλων έλαβε: στην μεν πρώτη 10
και βρέθηκαν 18 λευκά και 1 άκυρο. Στη δεύτερη
έλαβε 11 και βρέθηκαν 15 λευκά και 3 άκυρα.
Στην τρίτη που απαιτούντο για να εκλεγεί πρόεδρος
15 ψήφοι, η Ηλ. Τσιριγώτη έλαβε 12, 13 λευκά και 4
άκυρα.
Ο Δημήτρης Αναστασίου, όπως ήταν αναμενόμενο
δεν δέχθηκε να εκτεθεί σε νέα υποψηφιότητα.
Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη, αφού ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο, τόνισε ότι “σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε ένα Δ.Σ. όπως το θέλουμε. Για να
υπάρξει σύμπνοια, αν δεν υπάρχει άλλη πρόταση,
θέλω να θέσω τη δική μου υποψηφιότητα». Πρότεινε
δε στην αντιπολίτευση «να επαναπροσδιορίσετε τη
θέση σας ως αντιπολίτευση».
Προς στιγμήν σιωπή και στη συνέχεια ζητάει το λόγο
η Μαρία Σίνα η οποία, “για το καλό της παράταξης
και του Δήμου” κι αυτή καταθέτει υποψηφιότητα.
Ετσι άρχισε η “κολοκυθιά”· δηλαδή τρεις ψηφοφορίες
από την πλειοψηφία, που στην πρώτη έλαβαν η μεν
Μαρία Σίνα 9, η δε Ηλέκτρα Τσιριγώτη 8, ενώ στις δύο
επόμενες η Ηλέκτρα Τσιριγώτη έλαβε από 9 ψήφους
και προχώρησε επομένως η διαδικασία της ψηφοφορίας επί του συνόλου του Σώματος του Δ.Σ. Δηλαδή
όλοι οι σύμβουλοι πλειοψηφίας και οι μειοψηφίες.
σχόλιο: Πριν προχωρήσουμε στην δεύτερη εκλογική
διαδικασία θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η υποψηφιότητα της Μ. Σίνα δεν ήταν αυθόρμητη, αλλά εντεταλμένη από την πλειοψηφία, παρά το ότι θέλησαν
να το παρουσιάσουν αλλιώς, όπως έγκυρα πληροφορηθήκαμε.
Η ψηφοφορία έδειξε ότι η πλειοψηφία είναι δύο κομμάτια, για άλλη μια φορά, και ο δήμαρχος Σπ. Πανάς
έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να τα ενώσει με την υποψηφιότητα της Ηλ. Τσιριγώτη για το καλό και της παράταξής του, αλλά κυρίως για το καλό του Δήμου και
των κατοίκων του.
Στη συνέχεια έγιναν τρεις ψηφοφορίες προκειμένου
να πάρει η υποψήφια πρόεδρος Ηλ. Τσιριγώτη, την
απαιτούμενη πλειοψηφία, που για μεν τις δύο πρώτες ψηφοφορίες, οι σταυροί μετρούσαν επί του συνόλου των δημοτικών συμβούλων, ασχέτως αν
απουσίαζε κάποιος, ενώ η τρίτη ψηφοφορία μετρούσε επί των παρόντων.
Στις δύο πρώτες λοιπόν έπρεπε να πάρει 17 ψήφους
ενώ στην τρίτη 15.
Η μειοψηφία ζήτησε μικρό διάλειμμα και αποσύρθηκε
για να συσκεφθεί. Και όπως αποδείχθηκε από την ψηφοφορία αποφάσισε να συνεχίσει με λευκό.

Ετσι λοιπόν ούτε τη δεύτερη Κυριακή κατέστη δυνατόν να εκλεγεί πρόεδρος στο Δ.Σ. των 3Β, καταδεικνύοντας την παθογένεια του σώματος του
Δημοτικού Συμβουλίου από όλες τις πλευρές.

H Γεωργία Μαρτίνου προεδεύει στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης προέδρου του Δ.Σ.

Ορίστηκε πρόεδρος η Γ. Μαρτίνου
Ο “Καλλικράτης”, ορίζει ότι αν δεν εκλεγεί επί δύο
συνεχόμενες Κυριακές πρόεδρος του Δ.Σ., ορίζεται
πρόεδρος ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος κατά τις
δημοτικές εκλογές.
Σ’ αυτή την περίπτωση, πρόεδρος ορίζεται η Γ. Μαρτίνου, η οποία προήδρευσε και στις δύο Κυριακές ως
πρώτη σύμβουλος και θεωρώ ότι τα πήγε πολύ καλά.

Αρνήθηκε την προεδρεία
η Γ. Μαρτίνου
H Γεωργία Μαρτίνου δεν έκανε αποδεκτή τη θέση της
προέδρου, πιστεύουμε λόγω φόρτου εργασίας από
τη βουλευτική της θέση. Την κατέθεσε επίσημα με
πρωτοκόλληση στις 15 Ιανουαρίου. Ετσι τα πράγματα
γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα και επώδυνα.
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Δεν κρατάει την προεδρεία
η Γεωργία Μαρτίνου
Τι λέει ο νόμος
Οπως θα δείτε παρακάτω, εφόσον δεν απεδέχθη η Γ. Μαρτίνου τη θέση της προέδρου, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία εκλογής, όπως την περιγράφουμε παραπάνω.
Δηλαδή ξανά συνεδρίαση, ξανά υποψηφιότητες, ξανά
εκλογή. Δεν μπορεί να πάρει τη θέση ο επόμενος κατά σειράν σταυρών, σύμβουλος, αλλά θα πρέπει να μπει στη διαδικασία της εκλογής:
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3852, αρθρο 64 § 7.
Πρόγραμμα Καλλικράτης
«7. Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου, αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική,
αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση.
Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να
επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.
Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της
παραίτησης, προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλογή
νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα κατά τον ίδιο
τρόπο και την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και 2».
Ετσι το θρίλερ συνεχίζεται και αναμένεται νέα πρόσκληση
του Δημοτικού Συμβουλίου για εκλογή προέδρου!

Εκλογές Επιτροπών
Στην ίδια συνεδρίαση - Κυριακή 14 Ιανουαρίου - έγινε η
εκλογή δύο σημαντικών επιτροπών για τη λειτουργία του
Δήμου· την Οικονομική και την Ποιότητα Ζωής.
Και εδώ είχαμε ανατροπές, όσον αφορά, την πρόταση της
πλειοψηφίας.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ

Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής
Στην Οικονομική Επιτροπή η πρόταση του Δημάρχου για τα
τακτικά μέλη ήταν: Μ. Σίνα, Δ. Μπελετσιώτης, Χρ. Βαδάσης, Γ. Νιτερόπουλος, Ν. Ζαχαράτος.
Αυτοπροτάθηκε όμως ο Δ. Δαβάκης και ο Ντ. Καραγιώργος.
Από όλη την αντιπολίτευση προτάθηκαν Γρ. Κωνσταντέλλος, Δημ. Βαμβασάκης και Γ. Σκουμπούρης.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, η οποία γινόταν από όλο
του σώμα του Δ.Σ. έλαβαν:
Ντ. Καραγιώργος 23, Γ. Σκουμπούρης 22, Γρ. Κωνσταντέλλος 20, Δημ. Βαμβασάκης 20, Γ. Νιτερόπουλος 19, Δ.
Δαβάκης 17, Βαδάσης 15, ενώ ισοψήφισαν Σίνα, Μπελετσιώτης & Ζαχαράτος και σε δεύτερη εκλογή εξελέγη η
Μαρία Σίνα.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από 8 συμβούλους και
το δήμαρχο. Στο σύνολο λοιπόν των 8 συμβούλων, οι τρεις
μόνο σύμβουλοι προέρχονται από την πρόταση του Δημάρχου.
Εμειναν απέξω οι δύο αντιδήμαρχοι· Μπελετσιώτης και Ζαχαράτος (ο Ν. Ζαχαράτος είναι Αντιδήμαρχος των οικονομικών)!
Οπως δείχνουν τα πράγματα από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολες οι ημέρες του Δημάρχου...

σχολιο: Ο Ντ. Καραγιώργος της πλειοψηφίας συγκέντρωσε
σχεδόν το σύνολο των παρόντων συμβούλων· και είναι
αξιοσημείωτο γιατί είχε εκφράσει την επιθυμία να είναι
υποψήφιος πρόεδρος (που ίσως να εκλεγόταν), έλαβε υποσχέσεις όπως εγκύρως γνωρίζουμε, αλλά τελικά δεν προτάθηκε από την πλειοψηφία!
Πήρε όμως την ικανοποίηση με τη συμμετοχή του στην Οικονομική Επιτροπή. Δίνει δε μία απάντηση στην πλειοψηφία,
ότι η δική του υποψηφιότητα θα μπορούσε να είχε γίνει αποδεκτή και να “συγκολούσε” τα κομμάτια της πλειοψηφίας.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Παρουσιάζουμε τα ονόματα που αποτελούν την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, χωρίς σειρά εκλογής, γιατί δεν έχουμε
επίσημα τα στοιχεία.
Κατ. Αγαλιώτη, Λ. Αργυροπούλου Κ. Βασιλείου, Ν. Ζυγούρης, Π. Καπετανέας, Ι. Νιτερόπουλος, Μ. Σίνα και Π. Σκουζής
Οπως δείχνει η σύνθεση της Επιτροπής, θα είναι δύσκολες
οι αποφάσεις της προτίμησης της πλειοψηφίας.
Αυτό βεβαίως έχει και θετικά, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε
ότι θα αποφασίζουν κατά συνείδηση.
Αννα Μπουζιάνη

Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Κρωπίας
Οι νέοι αντιδήμαρχοι Δήμου Κρωπίας είναι οι ...παλιοί. Δεν άλλαξε αντιδημάρχους ο Δήμαρχος. Παρέμεινε
με τους ίδιους.
Αυτό δείχνει ότι οι Αντιδήμαρχοι
πρόσφεραν έργο
1. Πουλάκης Αθανάσιος του Γεωργίου, ως άμισθος Αντιδήμαρχος, με
αρμοδιότητες, την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, των Οικονομικών Υπηρεσιών και
της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ορίζεται επίσης Πρόεδρος της Οικο-

νομικής Επιτροπής.
Η προεδρεία της Οικονομικής Επιτροπής συνηθέστατα μένει στον Δήμαρχο.
Το ότι την έδωσε στον Αντιδήμαρχο
δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης στο πρόσωπο του
Αθ. Πουλάκη, που πράγματι είναι ένας
δραστήριος και καλά ενημερωμένος Αντιδήμαρχος.
2. Ντούνης Ανδρέας του Κων/νου, ως
άμισθο Αντιδήμαρχο, με αρμοδιότητες, την εποπτεία της άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, των θεμάτων
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Γρίβας Θεόδωρος του Γεωργίου,
ως έμμισθο Αντιδήμαρχο, με αρμοδιότητες, την εποπτεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας και την Πολιτική Προστασία.
4. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ του
Κων/νου, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο,
με αρμοδιότητες την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας
Ζωής.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ντούνης Ανδρέας του
Κων/νου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Στη ζεστή ατμόσφαιρα του ΚΑΠΗ Βάρης, τα μέλη του και
εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, έκοψαν τη βασιλόπιτα
παρουσία του Δημάρχου Σπυράγγελου Πανά, στις 17/1.

Στο Δήμο Παιανίας

Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελεί η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου,
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. Αναφέρθηκε στη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου, που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες μέρες από τον ίδιο, αλλά και
στην ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου που προγραμματίζεται στο επόμενο διάστημα.
O Αντιδήμαρχος Ελ. Αργυρουδάκης, οι επικεφαλής αντιπολίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλος, Παν. Καπετανέας, οι δημ. σύμβουλοι Ν. Καραγιάν, Διον. Γεωργουλόπουλος έδωσαν το παρών.

Γράφοντας στο περασμένο
μας φύλλο (12/1) ο δαίμων
του τυπογραφείου έβαλε το
χεράκι του και άλλαξε το
Προεδρείο του Δήμου Παιανίας, με άλλου Δήμου. Ζητάμε συγνώμη από τους
αναγνώστες και ιδιαίτερα
τους Παιανιώτες, που είδαν
παντελώς άγνωστα ονόματα
στο Προεδρείο και τις Επιτροπές.
Το σωστό λοιπόν Προεδρείο του
Δ.Σ., όπως ψηφίστηκε την πρώτη
Κυριακή του Ιανουαρίου στο Δήμο
Παιανίας είναι:

Πρόεδρος Δάβαρης Χρήστος
Αντιπρόεδρος Αντωνίου Ελένη
Γραμματέας Γεωργ. Σπυρογιάννης
Οικονομική Επιτροπή: αποτελείται από 7 μέλη συμβούλους ως
τακτικά μέλη και είναι οι παρακάτω:
Ο Δήμαρχος Δημ. Δάβαρης πρόεδρος της Επιτορπής και μέλη:
Δάβαρης Σταύρος, Αγγελοπούλου-Κων/νου Ζωή, Βαγιωνάκης
Αρτέμης, Μάδης Ισίδωρος, Θανάσης Σταύρος και Κατσίκης
Κωνσταντίνος.
Αναπληρωματικά μέλη είναι:
Δάβαρης Γιώργος, Μπουλμέτης
Κωνσταντίνος, Φαράκος Κων-

σταντίνος, Αντωνίου Ελένη, Κασαγιάννης Λάμπρος.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής επίσης αποτελείται από 7 μέλη με
πρόεδρο το Δήμαρχο Δημ. Δάβαρη και είναι οι παρακάτω.
Τακτικά μέλη: Ανδρέου Καίτη,
Κατσούλης Αντώνης, Δάβαρης
Γιώργος, Φαράκος Κωνσταντίνος, Γεωργάκης Σπυρογιάννης,
Παρμακλή Ελένη-Μαρία.
Αναπληρωματικά μέλη: Δάβαρης
Σταύρος,
Αποστόλου Άρης,
Μπράμος Γιάννης, Κατσίκης Κωνσταντίνος, Μάδης Ισίδωρος

ΕΒΔΟΜΗ
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Σε διαβούλευση ο διαγωνισμός για τον Αστέρα Βουλιαγμένης
Συνέχεια από τη σελ. 7

Το εν λόγω ξενοδοχείο
είναι αυτή την στιγμή μη
λειτουργήσιμο και χρήζει
εκτεταμένης ανακαίνισης,
ωστόσο στο παρελθόν αριθμούσε συνολικά 165 δωμάτια. Πρόσφατο σχέδιο για

την αξιοποίησή του έκανε
λόγο για δυναμικότητα 148
δωματίων.
Επιπλέον, η Αστήρ έχει τα
δικαιώματα χρήσης της παραλίας του Αστέρα (έως το
2022) και της μαρίνας για
περίοδο 40 ετών (από τον

Οκτώβριο του 2012).
Σύμφωνα με την πρόσκληση:
Για τις ιδιοκτησίες του
Αστέρα, η νομοθεσία επιτρέπει τη μερική μετατροπή
των bungalows και την κατεδάφιση ορισμένων κτιρίων

και τη μετατροπή τους σε
τουριστικές κατοικίες, με
τον Αστέρα να έχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της ΕΤΕ, αν υλοποιηθεί το εν λόγω σχέδιο,
5.300 τ.μ. κατοικιών μπορούν να κτισθούν.

δριακού κέντρου 3.000 τ.μ.
με 9.000 τ.μ. πάρκινγκ και
βοηθητικών χώρων.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν ίδια
κεφάλαια 150 εκατ. € την
3τριετία, ενώ έχουν το δι-

καίωμα να υποβάλουν αιτήσεις για διευκρινίσεις στην
ΕΤΕ το αργότερο έως τις 28
Φεβρουαρίου. Η εκδήλωση
ενδιαφέροντος είναι για τις
19 Μαρτίου.
Πηγή: Κέρδος

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού, καλεί τις συλλογικότητες του παραλιακού
μετώπου για απάντηση στα
σχέδια της κυβέρνησης.
Το νέο νομοσχέδιο του
Υπουργείου τουρισμού που
κατατέθηκε για διαβούλευση μέχρι τις 28 Ιανουαρίου, προβλέπει το χτίσιμο
της παραλιακής ζώνης από
το Φάληρο Μέχρι την Αγία
Μαρίνα
με συνεδριακά
κέντρα διεθνούς εμβέλειας,
ξενοδοχεία τουριστικής συνιδιοκτησίας (condo hotels),
που θα γίνουν για πρώτη
φορά στη χώρα, τουριστικές επαύλεις, εκθεσιακά
κέντρα, καταστήματα, κέντρα αναψυχής κ.α. Αν το νομοσχέδιο αυτό υλοποιηθεί,
το παραλιακό μέτωπο ουσιαστικά θυσιάζεται στο
βωμό της «ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων και
της ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας»,
όπως κυνικά ομολογείται.

Μετά από τις εξελίξεις
αυτές το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού καλεί σε
σύσκεψη φορείς και συλλογικότητες του παραλιακού
μετώπου με σκοπό:
α) Να συνδιαμορφώσουν τις
θέσεις τους για το νομοσχέδιο και να συμμετέχουν
στη διαβούλευση

β) Να απευθυνθούν στις δημοτικές αρχές των παραλιακών
δήμων για συγκρότηση κοινού
μετώπου για την προστασίας
του Σαρωνικού και
γ) Να οργανώσουν κινητοποιήσεις
Η σύσκεψη θα γίνει την
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στις
7.30 μμ στο κτίριο εισόδου
στο κάμπινγκ Βούλας
Πληροφ.
6979775853
6985617170 - 6940108002 6972862819 - 6977990887 και
www.saronikossos.blogspot.com

www.enallaktiki-drasi.gr

Τακτική Γενική Συνέλευση & Εκλογές
και Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Καλούνται τα μέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βάρκιζας «ΕΠΑΟΒΑ» στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο café –
εστιατόριο «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ», στη Βάρκιζα, την Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10:30π.μ.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Απολογισμός και προγραμματισμός Δ.Σ.
2. Οικονομικός απολογισμός και Προϋπολογισμός
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση των παραπάνω από την Γενική Συνέλευση
5. Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ.
6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Παρακαλούνται τα μέλη τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν
στο ψηφοδέλτιο για την εκλογή τους ως μέλη του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους το
αργότερο μία εβδομάδα πριν τις εκλογές.
Θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας του συλλόγου.
Η Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Λυδία Αργυροπούλου
Κων/να Γραμματικοπούλου

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑΣ

Επιτροπή Αγώνα Μαρκόπουλου και Πόρτο- Ράφτη

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κυριακή 20/1/13, στις 11πμ στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλας” θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική του Συνέλευση το Σάββατο 26
Ιανουαρίου στις 11 το πρωί στα γραφεία του επί της οδού
Λευκάδος, στην Γέφυρα της Λ. Βουλιαγμένης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης: Απολογισμός πεπραγμένων
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Γωγώ Βικελή
Εφη Γαβριλάκη

ΠΛΟΥΣΙΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
Συνεδρίασε η Διοικούσα Επιτροπή της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας –
Πυρασφάλειας της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης ,
11/1, με θέματα ημερήσιας
διάταξης τον απολογισμό
της αντιπυρικής περιόδου
2012 και οργανωτικά θέματα.
Κατά την αντιπυρική περίοδο του 2012 (από 1
Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου)
τα μέλη της εθελοντικής
ομάδας επενέβησαν σε 80
συμβάντα εκ των οποίων τα
22 αφορούσαν κατάσβεση
υπαίθριων και δασικών πυρ-

Επιπλέον, αν το «Arion Resort and Spa» κατεδαφιζόταν, οι κατοικίες που θα
κατασκευάζονταν θα αυξάνονταν στα 8.600 τ.μ.
Για την ιδιοκτησία του ΕΟΤ,
η νομοθεσία επιτρέπει τη
μερική κατεδάφιση του
«Aphrodite Hotel» για την
κατασκευή κατοικιών συνολικής επιφάνειας 2.880 τ.μ..
Ηδη έχουν εγκριθεί η ανακαίνιση και η μερική μετατροπή του εστιατορίου «9
Mούσες» σε club δυναμικότητας 350 ατόμων, καθώς
και η ανάπτυξη ενός συνε-

καγιών και τα 58 αφορούσαν εξακριβώσεις πυρκαγιών, παροχή βοηθείας
κλπ., πάντα σε συντονισμό
με τη Πυροσβεστική Υπηρεσία και στα πλαίσια του επιχειρησιακού
σχεδίου
πολιτικής προστασίας του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Η Διοικούσα Επιτροπή σε
υλοποίηση του στόχου που
έχει τεθεί ώστε σταδιακά η
ευθύνη της δράσης της
ομάδας να περάσει στα νεότερα σε ηλικία μέλη της,
αποφάσισε ομόφωνα να

αναλάβει ως επικεφαλής
της ο Ανδρέας Σαμαράς.
Ετσι η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής διαφοροποιείται:
1. Ανδρέας Σαμαράς επικεφαλής και μέλη οι: Γιώργος
Γραμματικός, Μαργαρίτης
Δήμας, Στέλιος Σαμαράς
και Θοδωρής Τσίλος.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ 6976 353820, Γ.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 6932 387286,
Σ. ΣΑΜΑΡΑΣ 6977 386600,
Μ. ΔΗΜΑΣ 6989 263828, Θ.
ΤΣΙΛΟΣ 6978 986279

Η βάρβαρη πολιτική των 3
τελευταίων χρόνων συνεχίζεται ακόμα πιο σκληρή με
το 3ο Μνημόνιο και τα εφαρμοστικά μέτρα μας οδηγούν
σε απόλυτη εξαθλίωση.
• Τι προβλέπει το νέο φορολογικό –λαιμητόμος για το
λαό; τι προβλέπει για τις
τράπεζες και για τα μεγάλα
εισοδήματα; τι ψήφισαν για
τη δημόσια περιουσία ;
• Τι σημαίνει η μεταφορά
του χαρατσιού στην εφορία;
• Ποιες είναι οι πραγματικές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
Καραολή & Δημητρίου 38 Α΄
Τηλ.: 2132030701-709, Fax: 2106646188
Ε-mail: paiania_mayor@paiania.gr
Αναβολή διενέργειας ανοικτής Δημοπρασίας για το έργο με τίτλο:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ».
Ο Δήμος Παιανίας με την με αρ. πρ.
29/2-1-2013 Περίληψη Διακήρυξης
Ανοικτής Δημοπρασίας έχει προκηρύξει την ανάθεση του έργου με
τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», με ημερομηνία υποβολής προσφορών την 5-3-

αυξήσεις στο ρεύμα και τι
συμβαίνει με το χαράτσι;
ποιες είναι οι χρεώσεις για
τις μεγάλες επιχειρήσεις;
• Πώς αντιμετωπίζουμε τις
χρεώσεις ΔΕΗ και εφορίας;
τι κάνουμε με τις διακοπές
ρεύματος;
• Πότε θα σταματήσουν τα
μέτρα και τι συμβαίνει με το
Χρέους που μας φορτώνουν;
• Πού πάει η ανεργία, η
φτηνή ή απλήρωτη δουλειά,
χωρίς δικαιώματα – τι περιμένουμε από την ανάπτυξη

που μας τάζουν;
• Τι ετοιμάζουν με το νερό,
το ρεύμα, τα κοινωνικά
αγαθά, το περιβάλλον;
Θα μιλήσουν προσκεκλημένοι (μελετητής, εφοριακός,
δικηγόρος)

2012, προϋπολογισμού Μελέτης
της
Υπηρεσίας
του
έργου
5.000.079,88 € χωρίς το Φ.Π.Α.
23%, με κριτήρια διαδικασίας επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τις
διατάξεις «ανοικτής διαδικασίας»
του Ν. 3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, και, κριτήριο
ανάθεσης
–
ανάδειξης
Αναδόχου, το σύστημα υποβολής
προσφορών με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών για το
επιμετρημένο τμήμα του έργου και
με κατ’ αποκοπή τίμημα για το
τμήμα του έργου με μελέτη - κατασκευή, σύμφωνα με τον Ν.
3669/2008 και για την ανάθεση της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
που προκύπτει από το άθροισμα της
οικονομικής προσφοράς του επιμε-

τρημένου τμήματος του έργου και
της ανηγμένης προσφοράς του κατ’
αποκοπή τιμήματος του τμήματος
με μελέτη – κατασκευή του έργου,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της
διακήρυξης, σύμφωνα με τον Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα.
Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, ότι ο Δήμος Παιανίας, αναβάλλει την διενέργεια της ως άνω
ανοικτής δημοπρασίας του έργου με
τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», και η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που θα
ορισθεί εκ νέου, θα δημοσιευθεί στις
εφημερίδες σας και θα αναρτηθεί
στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άλλη ανακοίνωση
από τον Δήμο μας.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Γ. Δάβαρης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
και ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ
«Όχι στα χαράτσια»
Τηλ. 6934552574
epagomarko@gmail.com,
epagomarko.blogspot.gr,

ΕΒΔΟΜΗ
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Καινοτομίες στις βραβεύσεις επιτυχόντων στο Κορωπί
Η εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων
μαθητών του Κορωπίου στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση (23 Δεκεμβρίου), πέραν της
εορταστικής ατμόσφαιρας των ημερών, είχε
ακόμη ιδιαίτερες βραβεύσεις και δρώμενα
που ενθουσίασαν το κοινό.
Την ευθύνη της διοργάνωσης είχαν, ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ανδρέας Ντούνης ενώ
την παρουσίαση της εκδήλωσης, έκανε η δημοτική υπάλληλος Χριστίνα Παπαχρήστου.
Ειδικότερα, για πρώτη φορά βραβεύεται και

Κορωπιώτης μαθητής που διακρίθηκε με την
κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στην
16η Μαθηματική Βαλκανιάδα (2012), ο Πέ-

τρος Γ. Ντούνης, του 3ου Γενικού Λυκείου
Κορωπίου.
Επίσης διοργανώθηκε μουσική συναυλία
από μαθητές, από ελπιδοφόρα μέλη του
συγκροτήματος Steps of Destiny μεταξύ
των οποίων ήταν οι: Ηλίας Μπούτσης,
Θάνος Θεοχάρης, Χρήστος Μαλέσης, Αντώνιος Δόμπρης Αντώνιος Ναθαναήλ, Γεωργία Σβίγγου, Κυριάκος Κωνσταντίνου,
Κωνσταντίνος Μόσχος.
Όπως το 2011 έτσι και το 2012, ο Διεθνής
Αερολιμένας «Ελευθέριος Βενιζέλος» προ-

σέφερε σημαντικό χρηματικό βραβείο (1000
ευρώ) στους τρεις πρώτους αριστούχους.
Oι τρεις πρώτοι αριστούχοι είναι ο Γιώργος

Ι. Γκίκας, Σωτήριος Βούλγαρης και η Δέσποινα Ρουμανέα.
Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο Δήμαρχος Δημ.
Κιούσης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ανδρ.
Ντούνης και η εκπρόσωπος του Διεθνούς
Αεροδρομίου Εύα Αναματερού.
Ο Δήμαρχος στο σύντομο χαιρετισμό του
προς τους επιτυχόντες και γενικότερα
στους μαθητές είπε ότι ο αγώνας για τη μάθηση ποτέ δεν πρόκειται να πάει χαμένος:
«όσο και αν προσπαθούν να σας μειώσουν
τις προσδοκίες και τα όνειρά σας εσείς να
επιμένετε να ζητάτε τα αυτονόητα για μια
Ευρωπαϊκή χώρα δηλ. αξιοπρεπή εργασία
και αξιοποίηση των γνώσεών σας, του χρόνου και των χρημάτων που δαπανήθηκαν
για να γίνετε επιστήμονες και καλοί επαγγελματίες. Τους κάλεσε «να διαφυλάξουν
την φλόγα της επιθυμίας τους για πρόοδο
και κοινωνική ευημερία όπως τη διαφύλαξαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες κάθε
ιστορικής γενιάς της χώρας μας». Επισήμανε ότι «οι πραγματικοί πρωταγωνιστές
της Ελλάδας- που πρέπει να σταθεί ξανά
στα πόδια της- είναι οι νέοι Ελληνες, που
επιζητούν αξιοπρεπή εργασία, θεσμούς με
κύρος, αξιοκρατία και εφαρμογή μιας κοινωνικά δίκαιης πολιτικής», τόνισε μεταξύ
άλλων.
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ανδρέας Ντούνης εξέφρασε την καθημερινή αγωνία του

για την επίλυση των προβλημάτων όλης της
εκπαιδευτικής κοινότητας στον τομέα της
αρμοδιότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ευχήθηκε όταν με το καλό αποφοιτήσουν οι
σημερινοί φοιτητές και σπουδαστές σε 4
περίπου χρόνια να έχει ξεπεραστεί η μεγάλη κρίση και να έχει βελτιωθεί η θέση της
χώρας και των θεσμών της.

Στη συνέχεια έγιναν οι απονομές αναμνηστικών τίτλων στους 140 επιτυχόντες, από
το Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους καθώς και εκπρόσωπο
της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Βασιλόπιτα στην Ενωση Περιφερειακού Τύπου

Δημοτικό Ιατρείο
στην Αγία Μαρίνα

ουργική χρονιά σε όλους, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Περιοδικός Τύπος στην εποχή
της οικονομικής κρίσης. Ο Γενικός
Γραμματέας Κων/νος Καλύβας ορμώμενος από την πρόσφατη ένταξη του
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ έκανε μία
σύντομη ιστορική αναδρομή από την

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας Σπύρος Κόλλιας και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ανδρέας Ντούνης παρέδωσαν, (17/1), στον
εθελοντή- ιατρό Αντώνη Γεωργάκη και την Ρίτσα Ανεστοπούλου εθελόντρια του ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας, την επίσημη
άδεια λειτουργίας του πρώτου Δημοτικού Ιατρείου, που

Με
τεράστια
συμμετοχή
μελών και φίλων της Ενωσης Δημοσιογράφως, Ιδιοκτητών Περιφερειακού
Τύπου (ΕΔΙΠΤ), πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Δευτέρα 14.01 η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στα ιδιόκτητα γραφεία
της Ένωσης (Βασ. Σοφίας 25).

Ο Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ Βάιος Σελλούντος, αφού καλωσόρισε τον
κόσμο και ευχήθηκε καλή και δημι-

ίδρυση του ΤΑΙΣΥΤ μέχρι και σήμερα,
επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι το μέλλον του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μετά την απώλεια
1.500.000.000 € από το κούρεμα και

τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, είναι πλέον αβέβαιο.
Στη συνέχεια τιμήθηκαν ο πρώην
Υπουργός Τύπου αείμνηστος Θεολόγος Νικολούδης με το αργυρό μετάλλιο της Ενωσης, το οποίο παρέλαβε η
κόρη του Ρωξάνη Μαρία ΝικολούδηΠουρή, το παλαίμαχο μέλος της Ενωσης Ηλίας Ασημακόπουλος.
Ο Θεολόγος Νικολούδης τιμήθηκε για
την κορυφαία συνεισφορά του στη
δημιουργία του Ταμείου Συντάξεων
των δημοσιογράφων. Ο Ηλίας Ασημακόπουλος τιμήθηκε για την πολύχρονη προσφορά του ως μέλος του
Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ, επίσης με το αργυρό
μετάλλιο της Ένωσης.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, πρώην
και νυν υπουργοί, βουλευτές και πολλές προσωπικότητες της πολιτικής,
επιχειρηματικής και πνευματικής ζωής
του τόπου, Διοικητές οργανισμών,
Πρόεδροι επιστημονικών οργανώσεων και οργανώσεων Τύπου κ.ά.
Την πίτα έκοψε ο Γενικός Γραμματέας
Μέσων Ενημέρωσης Ιωάννης Παναγιωτόπουλος.

ιδρύεται στο Δήμο Κρωπίας, μετά από ενέργειες του Δημάρχου Δημήτρη Κιούση.
Το κτίριο που στεγάζονται τα πρώτα Δημοτικά Ιατρεία είναι
δωρεά του Σάββα Παράσχη, στη μνήμη του υιού του Διονύση
και βρίσκεται στην οδό Αγίου Νικολάου (λίγο πριν το ΚΑΠΗ
Αγίας Μαρίνας, Λ . Αγίας Μαρίνας 109) στη θέση «Κορίτες».
Aναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου για τα ωράρια λειτουργίας και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει.
Παράλληλα ιδρύεται Δημοτική Επιτροπή Υγείας που θα
συντονίσει περαιτέρω τα ζητήματα πρόληψης και την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών των πολιτών.
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Η έλευση του νέου έτους βρήκε την ελληνική κοινωνία σε επικίνδυνο αναβρασμό. Αν και οι πρόσφατες εξελίξεις στον
οικονομικό τομέα έδωσαν στη χώρα μια
σημαντική ανάσα, αποσοβώντας, προς το
παρόν τουλάχιστον, τον κίνδυνο της απότομης και πλήρους οικονομικής κατάρρευσης, το μεγάλο στοίχημα της
βιώσιμης εξόδου από την κρίση βρίσκεται ακόμη μπροστά μας και τα κρίσιμα
ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Θα
τολμήσουμε, ως χώρα, να υλοποιήσουμε
στο άμεσο μέλλον όλες εκείνες τις διαρθρωτικές αλλαγές, που είναι απολύτως
απαραίτητες για να βγούμε από τα σημερινά αδιέξοδα, κόντρα στις ισχυρές
δυνάμεις της διαπλοκής και της αδράνειας; Παράλληλα, θα τολμήσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση
και,
ειδικότερα,
η
Ευρωζώνη να αναλάβει, έγκαιρα, όλες
εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα μας
οδηγήσουν σε μια Ένωση ισότιμων κρατών, με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή, πριν ξεσπάσει καταιγίδα σε
ολόκληρο τον ευρωπαϊκό Νότο, με απρόβλεπτες συνέπειες για το σύνολο της
Ευρώπης;
Συγκεκριμένα σε εθνικό επίπεδο, πέρα
από την όποια δημοσιονομική εξυγίανση
(η οποία είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή
συνθήκη για έξοδο της χώρας από την
κρίση), πρέπει, ως κοινωνία, να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε από τους
πολιτικούς ηγέτες και τα κόμματα τα
εξής βασικά πράγματα:
(1) Ένα κοινό όραμα για την Ελλάδα
που θα ενώνει και θα εμπνέει τους πολίτες (μακριά από διχαστικά διλήμματα,

Ελλάδα 2013: Θα τολμήσουμε;
γράφει ο Γιάννης Δημητριάδης
Πολεοδόμος – χωροτάκτης μηχανικού Προέδρου της Ένωσης Πολιτών Βούλας

κραυγές και συνθήματα). Ένα όραμα που
θα διαθέτει εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα έχουν τη δύναμη να
κινητοποιήσουν όλες τις δημιουργικές
δυνάμεις της χώρας, για το καλό της
ευρύτερης κοινωνίας.
(2) Ένα δεκαετές σχέδιο ανάκαμψης και
ανασυγκρότησης της χώρας που θα προκύψει μέσα από εντατικές και, ταυτόχρονα, διαφανείς διαδικασίες. Που θα
βάζει σάρκα και οστά στο όραμα, θα
εξειδικεύει τους στόχους σε όλους τους
τομείς και θα περιγράφει με σαφήνεια,
ρεαλισμό και επιστημονική επάρκεια τους
τρόπους επίτευξης των στόχων.
(3) Ένα νέο πολιτικό σύστημα που θα
εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες και
θα είναι ξεκομμένο από τις πελατειακές
σχέσεις του παρελθόντος.
(4) Ένα δραστικά αναβαθμισμένο πολιτικό προσωπικό, επιλεγμένο με κριτήρια
το ήθος και την ικανότητα.
(5) Ένα πλήρως αναδιαρθρωμένο κράτος που θα σέβεται τον πολίτη και το
δημόσιο χρήμα.
(6) Μια πραγματική επανάσταση διαρθρωτικών αλλαγών σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, με στόχο να
αλλάξουν, εδώ και τώρα, όλα όσα μας
έφεραν στο σημερινό «σημείο μηδέν».

Και τέλος,
(7) Ταχεία αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής, χωρίς την
οποία καμία ανάκαμψη δεν μπορεί να
είναι ολοκληρωμένη και βιώσιμη.
Γνωρίζω ότι όλα τα παραπάνω φαντάζουν ουτοπικά, έχοντας μάλιστα κατά
νου την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών, κατά τις οποίες, μεταξύ άλλων, επιτρέψαμε να απαξιωθούν βασικοί θεσμοί
και να εγκαταλειφθούν παραδοσιακές
αξίες. Έννοιες οι οποίες αποτελούν το
απαραίτητο υπόβαθρο για τη στήριξη, τη
συνοχή και την πραγματική (όχι επίπλαστη) πρόοδο της κοινωνίας μας. Όμως,
το μεγάλο και κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Έχουμε άλλη επιλογή, αν θέλουμε
να ξεφύγουμε από τη βαθιά και πολύπλευρη κρίση των τελευταίων ετών και
αν έχουμε ως κεντρικό στόχο να ανακάμψουμε ως οικονομία, ως κοινωνία, ως
χώρα, ως έθνος; Πιστεύω πως όχι! Για
το λόγο αυτό, απαιτείται επειγόντως μια
επανάσταση νοοτροπίας, με κύρια χαρακτηριστικά την αξιοκρατία, τη σοβαρότητα
και την υπευθυνότητα σε όλα τα επίπεδα
και σε όλους τους τομείς και, πρωτίστως, στον τομέα της Πολιτικής.
Η χώρα δεν αντέχει άλλες στείρες αντιπαραθέσεις του τύπου μνημόνιο – αντιμνημόνιο
ή
πατριώτες – προδότες.
Αντιπαραθέσεις που δημιουργούν επικίν-

δυνες καταστάσεις εθνικού διχασμού (ο
οποίος, ιστορικά, έχει αποδειχθεί ολέθριος για την πατρίδα), αποπροσανατολίζουν την κοινωνία και καθιστούν το
στόχο της εθνικής ανάκαμψης σχεδόν
ανέφικτο. Χωρίς αυτό να σημαίνει, βέβαια, ότι δεν επιβάλλεται να συντελεστεί
η απαιτούμενη κάθαρση, με την παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται σε
κατάχρηση και διασπάθιση του δημοσίου
χρήματος και όσων δημόσιων λειτουργών
έβλαψαν με πράξεις ή παραλείψεις το
δημόσιο συμφέρον. Αυτά όμως αποτελούν
έργο της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης και
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφεθούν να γίνουν τροχοπέδη στις προσπάθειες
για
την
υλοποίηση
των
απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών και
για την εν γένει εθνική ανάκαμψη. Η
κρισιμότητα των στιγμών απαιτεί εθνική
ομοψυχία και συνειδητοποίηση από
όλους μας ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε οι
κυρίως υπεύθυνοι για τις τύχες τις δικές
μας, των παιδιών μας, της πατρίδας. Θα
τολμήσουμε να υλοποιήσουμε όλες τις
απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές, όσο
ακόμη είναι καιρός; Και, κυρίως, θα τολμήσουμε την απαιτούμενη επανάσταση
νοοτροπίας;
Υ.Γ. Η Ένωση Πολιτών Βούλας έχει επεξεργαστεί βασικές θέσεις και συγκεκριμένες προτάσεις για μια βιώσιμη έξοδο
από την κρίση, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της, για κάθε ενδιαφερόμενο.
www.enosipolitonvoulas.blogspot.com

Ανάλυση Πολεοδομικής Νομοθεσίας
Εκυκλοφόρησε ο νέος τόμος του Ανδρέα Ρωμαλιάδη, που αφορά
τη νομοθεσία για Αιγιαλό και παραλία. Χρήσεις, παραχωρήσεις, επενδύσεις
ΤΟΜΟΣ N
1. ΑΙΓΙΑΛΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ
• ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
• ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ – NATURA
2000
• ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
• ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΛΠ.

ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
– ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Για παραγγελίες επικοινωνήστε στα
210 8959.004, 6937153052

ΕΒΔΟΜΗ

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΣΕΛΙΔΑ 17

“Kαλείτε έναν εξαθλιωμένο λαό να πληρώσει από αυτά που δεν έχει”

Παράνομη κρατική ενίσχυση
υπέρ της Cosco στον ΟΛΠ

Με ωμή γλώσσα για το φορολογικό
ο Γιώργος Πάντζας στη Βουλή

αναγνωρίζει η Κομισιόν μετά 3 χρόνια!

απάντηση στον ευρωβουλευτή
Νίκο Χουντή
Πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό ότι, ο κινεζικός όμιλος
Cosco σχεδιάζει να καταθέσει επενδυτική πρόταση ύψους
1 δις ευρώ για την απόκτηση του 60% του Οργανισμού
Λιμένος Πειραιώς, και ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα
ανταγωνισμού της ΕΕ, Χοακίν Αλμούνια, απαντώντας σε
ερώτηση που είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής, πριν τρία χρόνια! επιβεβαιώνει ότι,
η Κομισιόν βρίσκει νομικά ελαττώματα (παράνομη κρατική
ενίσχυση) στη σύμβαση πώλησης του τμήματος του ΟΛΠ.
Περίμενε δηλαδή να πουληθεί πρώτα και μετά να απαντήσει! Προφανώς δεν τους αρέσει σήμερα η “κίτρινη” επέκταση και θυμήθηκαν να απαντήσουν...
Ο Νίκος Χουντής, στην ερώτησή του καυτηρίαζε το όψιμο
ενδιαφέρον της Επιτροπής να
διερευνήσει την υπόθεση, τονίζοντας ότι, ο ίδιος την είχε
προειδοποιήσει από το Νοέμβριο του 2009(!) για «τις φορολογικές χαριστικές ρυθμίσεις
που αποκτούσε η Cosco από τη
σύναψη σύμβασης πώλησης με
τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς κατά την παραχώρηση
του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του λιμένα
και οι οποίες, προφανώς, συνιστούσαν εξόφθαλμη κρατική ενίσχυση», και ζητούσε να μάθει τους λόγους καθυστέρησης της Επιτροπής να διερευνήσει την υπόθεση, και
παράλληλα την καλούσε «να αποδείξει στον ελληνικό λαό
ότι η ξαφνική της ενεργοποίηση, μετά από τρία χρόνια καθυστέρηση, στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην προάσπιση της κοινοτικής νομοθεσίας και όχι στη διάθεσή της
να παρέμβει στον ανταγωνισμό συμφερόντων μεταξύ ευρωπαϊκών και κινεζικών επιχειρήσεων».
Ο αρμόδιος Επίτροπος Χοακίν Αλμούνια, στην απάντησή
του προβάλλει ως αιτία καθυστέρησης «τα σύνθετα νομικά και οικονομικά θέματα» και την χρονοτριβή «λόγω
της ανταλλαγής διαφόρων επιστολών(!!) με τις ελληνικές
αρχές», και απαντά στον σαφή υπαινιγμό του Νίκου
Χουντή για βραδυφλεγή παρέμβαση, με μία γενικόλογη
διαβεβαίωση ότι, η Επιτροπή «εφαρμόζει τους κανόνες
για τις κρατικές ενισχύσεις που διατυπώνονται στη Συνθήκη σε όλες τις επιχειρήσεις χωρίς καμία διάκριση που
να βασίζεται στην εθνικότητα ή άλλη διάκριση».

«Από το 2009 είχαμε προειδοποιήσει ότι η σύμβαση παραχώρησης τμήματος του λιμανιού του Πειραιά στην
Cosco ήταν χαριστική, αφού της προσέφερε τεράστιες
παράνομες φοροαπαλλαγές και άλλα “πλεονεκτήματα”. Η
τότε κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό
λαό. Να σταματήσει τώρα κάθε σκέψη νέου ξεπουλήματος του ΟΛΠ», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής.

«Κύριοι και κυρίες της συγκυβέρνησης συγχαρητήρια, επιτέλους βρέθηκε ο ένοχος για
τη χρεοκοπία της χώρας,
βρέθηκε ο ένοχος για τα δεκάδες σκάνδαλα που κανείς
δεν πήγε φυλακή και δεν
επέστρεψε τα κλεμμένα,
βρέθηκε ο ένοχος της διάλυσης του κράτους, βρέθηκε ο
υπεύθυνος για το ενάμισι
εκατομμύριο ανέργους, τις
τρεις χιλιάδες αυτοκτονίες,
το κόψιμο μισθών και συντάξεων, τις απολύσεις, τα μαγαζιά που κλείνουν, την
πείνα, τα συσσίτια, τους
άστεγους και την εξαθλίωση
του λαού μας.
Συγχαρητήρια, μπράβο! Και ο
ένοχος είναι η Βίλα Αμαλίας.
Αυτή είναι η αιτία του κακού
και της κακοδαιμονίας της
πατρίδας μας.
Και μέσα σε αυτή τη βίλα, κυρίες και κύριοι, βρέθηκαν τα
υποβρύχια που γέρνουν, οι
μίζες από τα εξοπλιστικά
προγράμματα, το Χρηματιστήριο, η Siemens, οι Ολυμ-

πιακοί Αγώνες, το Βατοπέδι,
όλα ήταν εκεί μέσα μαζεμένα.
Βρέθηκαν επίσης 147.000
ευρώ μετρητά που προέρχονταν από επιταγή του ΕΟΤ και
επίσης 101 γυμνασμένοι κομάντος ηλικίας 16-20 ετών
εξοπλισμένοι μάλιστα με καλάζνικοφ, Μ-16, όλμους και
δύο ελαφρά άρματα μάχης
έτοιμοι να ανατρέψουν το
κράτος. Μπράβο, συγχαρητήρια, βρήκατε τους ενόχους!
Εάν ψάξετε καλύτερα μέσα
στη Βίλα Αμαλίας, στα μπουκάλια δεν αποκλείεται να
βρείτε και το πρωτότυπο της
λίστας Λαγκάρντ και ποιοι
έχουν βγάλει στο εξωτερικό
παράνομα δισεκατομμύρια
ευρώ που δεν έχουν φορολογηθεί.
Αν είναι δυνατόν είκοσι δύο
ολόκληρα χρόνια αυτά τα παλιόπαιδα –άκουσον-άκουσον!- μέσα στη βίλα Αμαλίας
έτρωγαν ΠΙΤΣΕΣ, ΠΙΤΣΕΣ!
Μετά την κατάληψη του Κέντρου Συμμοριτών από τα τάγ-

τηση του κυρίου: «Τι αφελής
σκέψη. Το μεγάλο κεφάλαιο
βρίσκει πάντα τρόπους να
αποφύγει τους φόρους.
Αυτό είναι το τίμημα της
παγκοσμιοποίησης». Ξέρετε
ποιος είναι αυτός ο γόνος;
Φώτης Μπόμπολας.

ματα εφόδου, η Νήσος Κέρκυρα έχει σημαιοστολιστεί
από άκρο σε άκρο για να
υποδεχτεί το ένδοξο τέκνο
της, τον Υπουργό Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας της
Ολιγαρχίας. ΕΛΕΟΣ, ΕΛΕΟΣ
κύριοι!
Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο.
Θα ξεκινήσω διαβάζοντας
την απάντηση που έδωσε στο
περιοδικό «STERN», γόνος
ενός από τα μεγαλύτερα οικονομικά τζάκια της χώρας
όταν τον ρώτησαν ποια είναι
η γνώμη του για την φορολόγηση των πλουσίων. Απάν-

Τι συζητάμε, λοιπόν, σήμερα;
Συζητάμε ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα όπως το περιγράφετε
στην αιτιολογική σας έκθεση;
Και τι κάνετε για τους πλούσιους; Ακριβώς ένα τίποτα.
Όχι, κύριοι, η πραγματικότητα είναι ότι συζητάμε ένα
φορολογικό νομοσχέδιο με
το οποίο καλείτε, κύριοι της
συγκυβέρνησης, έναν εξαθλιωμένο λαό να πληρώσει
από αυτά που δεν έχει, να
πληρώσει για άλλη μία φορά
το βαρύ λογαριασμό και τις
αμαρτίες ενός πολιτικού συστήματος που έκανε για δεκαετίες πάρτι στις πλάτες
του ειλικρινούς και έντιμου
φορολογούμενου.

Κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ και οικιών στο Γραμματικό!
Ερώτηση του βουλευτή Νάσου Αθανασίου
Ξημερώματα
Παρασκευής
(11/1) τέσσερις η ώρα το πρωί,
άγνωστοι «ξερίζωσαν» μετασχηματιστές από δύο κολώνες της ΔΕΗ, οι οποίες
απέχουν μεταξύ τους περίπου
200 μέτρα, στην περιοχή Σέσι,
στο Γραμματικό του Δήμου
Μαραθώνα. Οι ίδιοι εισέβαλλαν σε παρακείμενη οικία και
πήραν ό,τι επιθυμούσαν.
Η αστυνομία η οποία ειδοποιήθηκε για το συμβάν από κατοίκους της περιοχής, δεν
μπόρεσε να έρθει εκεί.
Μετά από τρείς ημέρες, Τρίτη
(15/1) πάλι στις 4 το πρωί, οι
ίδιοι προφανώς άγνωστοι «ξανακατέβασαν» τους μετασχηματιστές της ΔΕΗ, από τις
ίδιες κολώνες, που είχαν αντικατασταθεί. Στην περίπτωση

αυτή η αστυνομία προσήλθε
και πιστοποίησε το γεγονός.
Για την τεκμηρίωση της ερώτησής μου απευθύνθηκα σε
στελέχη της ΔΕΗ τα οποία με
πληροφόρησαν ότι μέσα στο
2012 μόνο στην περιοχή των
Μεσογείων της Αττικής είχαμε 134 κλοπές μετασχηματιστών.
Πληροφορήθηκα
επίσης ότι κάθε τέτοια κλοπή
κοστίζει κατά μέσο όρο στην
εταιρία περίπου 2.500 ευρώ.
Τα συμβάντα αυτά έχουν τρομοκρατήσει τους κατοίκους
διότι έρχονται σε συνέχεια
άλλων παρόμοιων γεγονότων
που έχουν αναφερθεί στην περιοχή, κατά τα οποία άγνωστοι
εισέβαλαν σε ανεγειρόμενες
οικοδομές, αφαιρώντας αντικείμενα που περιέχουν χαλκό,

όπως καλώδια, και αδιαφορώντας για την τεράστια ζημιά
που προκαλούν. Είναι γνωστό
ότι όσοι επιδίδονται σε αυτού
του είδους την εγκληματική
δραστηριότητα συμπληρώνουν το «μεροκάματό» τους
εισβάλοντας και σε παρακείμενες οικίες πολλαπλασιάζοντας τους δικαιολογημένους
φόβους των κατοίκων της περιοχής.

Με δεδομένη τη συχνότητα
των φαινομένων κλοπής μετασχηματιστών της ΔΕΗ, με δεδομένο ότι είναι γνωστοί οι
χώροι όπου οι δράστες ρευστοποιούν το «προϊόν της εργασίας τους» και με δεδομένο
ότι τον τρόπο εμπορίας του
κλεμμένου χαλκού τον έχουν
εκτεταμένα περιγράψει τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
Ερωτάται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη μεταξύ άλλων:
Τι προστατεύει το όχημα της
αστυνομίας που σύμφωνα με
πληροφορίες των κατοίκων
σταθμεύει μονίμως και επί
24ώρου βάσεως έξω από το
Γραμματικό στο δρόμο που
οδηγεί στην υπό κατασκευή
χωματερή του Γραμματικού;
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Αφορολόγητοι οι ...σκαφάτοι
Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η
απόφαση της τρικομματικής κυβέρνησης
να αποσυρθεί από το πολυνομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών η διάταξη που
προέβλεπε επιβολή ετήσιου φόρου πολυτελούς διαβίωσης στους ιδιοκτήτες σκαφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου Τ.Κ.
19003, Μαρκόπουλο
Πληρ. Κιμπεζή Κατερίνα, Γκουλιούμη Μαρία, Τηλ. 22990-20124,
fax: 22990-20013
e-mail: vrayronios@markopoulo.gr
Μαρκόπουλο 11-12-2012
Αριθμ. Πρωτ. 655
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράμματος
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής»
Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007 –
2013» (ΦΕΚ 267 Α).
3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.
3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87 Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
6. Την υπ’ αριθμ. 47/18-07-2012
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών,
Αθλητικών, Πολιτιστικών και περι-

αναψυχής!
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρ.
Σταϊκούρας, δικαιολόγησε την απόσυρση
της διάταξης, λέγοντας ότι το υπουργείο
αποφάσισε την απαλλαγή των σκαφών αναψυχής από τον ετήσιο φόρο πολυτελούς

βαλλοντικών
Δραστηριοτήτων
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
«Βραυρώνιος» με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους
2012.»
7. Το υπ’ αριθμ. 34928/31227/24-072012 έγγραφο του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί
αποστολής αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ.
«Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
Δραστηριοτήτων» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
για
την
πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για την
κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡΙ.
1/58/18506/30.8.2012
Εγκριτική
Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1
του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006
(Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280
Α), όπως ισχύει.
9. Το υπ’ αριθμ. 33125/31-08-2012
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων».
10. Την π’ αριθμ. 59/22-10-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» περί λήψης
απόφασης για την εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό
του αριθμού και των ειδικοτήτων για
την πρόσληψη προσωπικού με σχέση
εργασίας ΙΔΟΧ.
11. Την υπ’ αριθμ. 426/03-12-2012
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας περί λήψης απόφασης για
καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ
για το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ.
12. Τους οριστικούς πίνακες ωφελούμενων γυναικών που προέκυψαν από τη σύζευψη οριστικών
πινάκων επιλέξιμων φορέων/δομών
κατόπιν της υπ’ αρ. 1035/19-062012 πρόσκλησης προς τους αναδόχους
φορείς/δομές
της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης
και
Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. στο πλαίσιο του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα-

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65
ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/1936 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχεία 2, του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
Δημοσίεσυη της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά
τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.2190/1994 (όπως
ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες
του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μια εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο
(2) φορές.

φοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 με τους
Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης δυνητικά ωφελούμενων γυναικών και
συγκεκριμένως για το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Νομού Αττικής,
Περιφέρεια Αττικής.
13. Το υπ’ αριθμ. (ΦΕΚ 1703/τ’Β’/0108-2011) περί συγχώνευσης των
Νομικών Προσώπων: Α) Πνευματικό
Ηλικιωμένων Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ΚΑΠΗ), Γ) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Μαρκοπούλου, Δ)
Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου και
Ε) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί και
σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
14. Τον τροποποιημένο Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας των «Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Μαρκοπούλου
Μεσογαίας»
(ΦΕΚ
685/τ.Β’/21-05-2010).
15. Την υπ’ αριθμ. 1/09-01-2013 –
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Βεβαίωση
Προέδρου του Νομικού Προσώπου
«Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας «Βραυρώνιος» ότι οι αιτούμενες θέσεις της ΣΟΧ1/2013
αφορούν νέες προσλήψεις και όχι
ανανεώσεις ή παρατάσεις συμβάσεων και έχουν τηρηθεί όλες οι
σχετικές διαδικασίες από το
Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση με
την Ε.Ε.Τ.Α.Α., η οποία δεν έχει
ακόμη υπογραφεί.
16. Την υπ’ αριθμ. 653/11-12-2012 –
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – με θέμα:
«Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για
κάλυψη δαπάνης» του προέδρου
του Ν.Π.Δ.Δ.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά πέντε (5) ατόμων του
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», προς υλοποίηση
του
Ευρωπαίκού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπι-

διαβίωσης, επειδή σχεδιάζεται από το
υπουργείο Ναυτιλίας η διαδικασία επιβολής
ετήσιου τέλους πλόων για όλα τα σκάφη
που εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά
ύδατα.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών Ευ.
Στυλιανίδης, με δηλώσεις που έκανε στο
ραδιοφωνικό σταθμό «Real FM», χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απόσυρση του

νου Δυναμικού»/ΕΣΠΑ 2007-2013
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής», για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών
αναγκών, στα πλαίσια του προγραμ-

φόρου και πρόσθεσε ότι αυτή η επιλογή «με
προσβάλλει προσωπικά». Ο Στυλιανίδης ζήτησε επιπλέον να επανεξεταστεί η φορολογία στο πετρέλαιο θέρμανσης διότι «και
έσοδα δεν απέφερε και έπληξε μεγάλα τμήματα πληθυσμού κυρίως στη βόρεια Ελλάδα».
Οι πολίτες χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης και
οι σκαφάτοι χωρίς φόρους!!!

ματισμού προσλήψεων έκτακτου
προσωπικού 2012, που εδρεύει στο
Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια

σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθ. ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών,
Από την υπογραφή
Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών
της σύμβασης έως
Δραστηριοτήτων Δήμου
Μαρκόπουλο
Δ.Ε. ΒΟΗΘΟΣ
31-8-2013 με δυνατότητα
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥπαράτασης σε περίπτωση
120
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». Για τη
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ
συνέχισης του
1
λειτουργία της δομής του
προγράμματος.
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
Πόρτο Ράφτη
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών
Από την υπογραφή της
Πολιτιστικών & Περιβαλλοντικών
ΥΕ
σύμβασης έως 31-8-2013
2
121
Δραστηριοτήτων Δήμου
Μαρκόπουλο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
με δυνατότητα παράτασης
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
σε περίπτωση συνέχισης
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». Για τη
του προγράμματος
λειτουργία της δομής του
Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
Πόρτο Ράφτη
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών
Από την υπογραφή της
Πολιτιστικών & Περιβαλλοντικών
ΥΕ
σύμβασης έως 31-8-2013
122
Δραστηριοτήτων Δήμου
Μαρκόπουλο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
με δυνατότητα παράτασης
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
σε περίπτωση συνέχισης
1
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». Για τη λειτουργία
του προγράμματος
της δομής του Δημοτικού Παιδικού
Σταθμού Μαρκοπούλου
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών
Από την υπογραφή της σύμβασης
Πολιτιστικών & Περιβαλλοντικών
ΥΕ
έως 31-8-2013
1
123
Δραστηριοτήτων Δήμου
Μαρκόπουλο
ΚΛΗΤΗΡΩΝ
με δυνατότητα παράτασης
Μαρκοπούλου Μεσογαίας
ΘΥΡΩΡΩΝ
σε περίπτωση συνέχισης
«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
ΓΕΝΙΚΩΝ
του προγράμματος
Για τη λειτουργία των δομών
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ.θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
120
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών
Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και
Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
121 & 122 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
123
Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής, εκαπίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-32012} να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας. Στα παραρτήματα αυτής και
στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκοπούλου Ν. Αττικής στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτητης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1194
όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sox@assep.gr είτε στο fax: 210-6647728 ;h 213 1319188.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο απαυθύνοντάς την
υπόψη κας Κιμπεζή Κατερίνας, Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας:
22990-20124). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικών το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μιας
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσενω διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μια ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ηερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας Ν. Αττικής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ναζητήσουν τα έντυπα τω ν αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ) γ)
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην
κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής. Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών
Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ

αποθήκη, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, κλιματιστικά, 1ος όροφος πλησίον κεντρικής πλατείας Βούλας.
Τηλ. 210 8955.478, 6946 914349.

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΠΩΛOYNΤΑΙ διάφορα έπιπλα σπιτιού,
σε άριστη κατάσταση και ειδικότερα, τραπεζαρία ειδική
για τους φίλους της τράπουλας. Τιμές ευκαιρίας, λόγω
μετακόμισης σε μικρότερο σπίτι. Τηλ. 210 8994.116.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Βούλα Δυάρι διαμέρισμα, επι-

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ

Διπλωματούχος νοσηλεύτρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που
χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδιαφέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία Ελληνίδα, με Ι.Χ. ομιλεί αγγλικά, εξυπηρετεί σε θελήματα με αμοιβή (Super
Market, επίσκεψη σε γιατρούς, δημόσιες υπηρεσίες).
Τηλ. 210 8994.116.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία η ζευγάρι να διαμένει άνευ μισθώματος σε ανεξάρτητη μονοκατοικία στην Αρτέμιδα
με ανταλλαγή την περιποίηση κυρίου (όχι κατάκοιτος)
και τη διατροφή του. Τηλ: 6955586608 κα Νατάσα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ

33 στροφών, σπάνιοι,
συλλεκτικοί κλασσικής μουσικής 109 συνολικά. Πωλούνται ως πακλέτο, όλοι μαζί, με τα αυθεντικά εξώφυλλά
τους. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

στις

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων
καλύτε
ρες
τιμές
― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων
― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια
Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6947437781, 6948 898885

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ - Πανόραμα,

(Πειραιώς

πλωμένο με ανεξάρτητη είσοδο σε μονοκατοικία μέσα σε
κήπο με γκαζόν. Αυτόνομη θέρμανση.
Τηλ. 6946 4584433, 210 8951.053.

30), Ρετιρέ 3ου ορόφου 80τ.μ., 100τ.μ. βεράντα, με θέα θάλασσα, ηλιακό, αυτονομία, δικαίωμα υψούν, τιμή 200.000 €.

ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ με αντίστοιχo διαμέρισμα στην
πλατεία της Βούλας Τηλ. 210 8994.116.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διάρια
διαμερίσματα, 80τ.μ. Το ένα με τζάκι, κατασκευής 1986, οδός Παπαβασιλείου 11 στο Μαρκόπουλο. Τηλ. 6973 246887.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30
από ιδιώτη. Οχι μεσίτες
Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα
για
αγορά, στο κέντρο της Βούλας 70 έως 90τ.μ. με
πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 6932 468197.

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

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα. Αρτια εργασία και εξυπηρέτηση

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!
Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

Διγενή 18 Βούλα
Τηλ επικοινωνίας 210.9689770 - 6942574688

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9656.484, κ ιν. 697397506 9

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Specia-

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

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

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας,
Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας

FRCS (Ophth), DRCOphth
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

κιν. 6945 548882

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

ΙΑΤΡΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Mediterranean Hospital
Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

NOΣOKOMEIO:

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

Κέντρο: 213 2163000
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Αρ. Αδ. 2974/00

3 Ατομική Ψυχοθεραπεία
3 Συμβουλευτική Ζευγαριού
3 Συμβουλευτική Γονιών
Τηλ. 210-8959956, 6932336022 - Δημοκρατίας 56 Βούλα

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Ανεπεξέργαστο Θαλασσινό αλάτι: O χρυσός της θάλασσας
Μιλάμε για το ανεπεξέργαστο θαλασσινό
αλάτι! Δεν πρόκειται για το πολύ φτηνό
αλάτι που βρίσκετε σχεδόν αποκλειστικά
στα ράφια των super market. Αλλά για το
φυσικό αλάτι της θάλασσας που στην ετικέτα του επιβάλλεται να γράφει ΜΗ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ, δηλαδή όχι βιομηχανικά
επεξεργασμένο.
Δυστυχώς αποτελούσε είδος πολυτελείας
που μόνο οι καλοί σεφ γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν. Όμως τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αναγνωρίζεται και πάλι η θρεπτική
αξία του, που αν και ελαφρώς πιο ακριβό
από το ραφιναρισμένο, μπαίνει ξανά στην
κουζίνα της νοικοκυράς.
Γιατί όμως τόσο ενδιαφέρον για το γνήσιο
θαλασσινό αλάτι;
Είναι το μόνο είδος αλατιού που με σιγουριά το κατατάσσουμε στα θρεπτικά αρτύματα, αφού περιέχει 92 στοιχεία (μέταλλα
και ιχνοστοιχεία) που είναι απαραίτητα για

την υγεία των κυττάρων μας!
Βοηθάει σημαντικά στην απορρόφηση των
θρεπτικών στοιχείων από τον βλεννογόνο
του λεπτού εντέρου, ισορροπεί τα επίπεδα
σακχάρου, προστατεύει τα εγκεφαλικά κύτταρα, έχει αντιαλλεργική δράση, προστατεύει από κράμπες το μυϊκό σύστημα,
δυναμώνει τα οστά κι ενισχύει την καλή
ερωτική διάθεση.
Ρυθμίζει την πίεση του αίματος και δεν
προκαλεί κατακράτηση υγρών!
Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με ό,τι μας
έλεγαν μέχρι τώρα οι γιατροί και οι διαιτολόγοι για το αλάτι και η εξήγηση είναι απλή:
Η βασικότερη αιτία της υπέρτασης και των
κατακρατήσεων είναι η υψηλή λήψη νατρίου. Το ραφιναρισμένο αλάτι είναι εμπλουτισμένο σε νάτριο κατά 40% περίπου
περισσότερο από την αρχική του φυσική
μορφή. Λόγω της επεξεργασίας, του έχουν

απομείνει μόνο 2 από τα 92 στοιχεία, δηλαδή το νάτριο και το χλώριο (χλωριούχο
νάτριο είναι η χημική ονομασία του ραφιναρισμένου αλατιού-NaCl). Σε κάποιες περιπτώσεις είναι εμπλουτισμένο με ιώδιο και
κάλιο αλλά ακόμα κι έτσι δεν έχει τίποτα
από την αρχική του θρεπτική αξία.
Το αποτέλεσμα είναι η διαταραχή της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας των κυττάρων.
Αυτή είναι η ικανότητα του κυττάρου να διατηρεί ισορροπία στα υγρά του μέσα και έξω
από αυτό και η οποία προάγει την ομοιόστασή του, δηλαδή την μόνιμη ομοιογένειά του.
Η αυξημένη συγκέντρωση νατρίου επομένως προκαλεί κακή υγεία στα κύτταρα, που
μεταφράζεται σε κατακρατήσεις, υπέρταση,
αθηροσκλήρωση, καρδιακά νοσήματα, εγκεφαλικά επεισόδια ενώ φαίνεται πως πυροδοτεί ακόμα και τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Nα προτιμάτε τη χρήση του θαλασσινού μη
ραφιναρισμένου αλατιού όπως π.χ. το φυσικό αλάτι από τις αλυκές των Κυθήρων ή
της Καλλονής στη Μυτιλήνη ή του Μεσολογγίου, που σε συνδυασμό με μια πληθώρα άλλων ανεπεξέργαστων τροφών
στην καθημερινή διατροφή αποτελεί το
μέσον για μια άριστη σωματική και ψυχική
υγεία.
Δεδομένου ότι έχει φυσική, έντονη γεύση,
μισό κουταλάκι του γλυκού αρκεί για το φαγητό μιας 4μελούς οικογένειας.
Επειδή είναι σε χοντρές νιφάδες, χρησιμοποιείστε έναν μύλο πιπεριού. Κυκλοφορεί
επίσης και σε υγρή μορφή που είναι αρκετά
εύχρηστη. Θα το βρείτε πια όχι μόνο στα
καταστήματα με βιολογικά, αλλά και σε μεγάλα super market και οι τιμές ποικίλουν
από 1,60 έως και 4€ ανάλογα με τη συσκευασία και τον τόπο προέλευσης.
alttherapy.blogspot.com/.../blog-post_153...

Σεμινάριο Βασικής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου
Την Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου, στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Βασικής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και χρήσης Αυτόματου
Εξωτερικού Απινιδιστή, που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (Ε.Ε.Κ.Α.), με
την οικονομική αρωγή του Δήμου Μαρκοπούλου.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν 27 άτομα, εκ των οποίων 4
υπάλληλοι του Δήμου Μαρκοπούλου. Δύο σχετίζονταν με
την ΜΑΡΚΟ και 21 ήταν γιατροί και νοσηλευτές από το
Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου.
Το σεμινάριο παρακολούθησε και ο νέος Αντιδήμαρχος Βασίλης Μεθενίτης. Και οι 27 συμμετέχοντες, μετά το πέρας
του σεμιναρίου, έλαβαν πτυχίο ανανήπτη, πιστοποιημένο
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European
Resuscitation Council, ERC), η ισχύς του οποίου ανταποκρίνεται στα 3-4 χρόνια.
Το σημαντικό είναι ότι μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι γνώριζαν τον τρόπο:
1) προσέγγισης ενός θύματος που έχει καταρρεύσει,
2) εφαρμογής θωρακικών συμπιέσεων και αναπνοών διάσωσης,
3) ασφαλούς χειρισμού ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή,
4) τοποθέτησης στη θέση ανάνηψης ενός θύματος το οποίο
αναπνέει, αλλά δεν έχει τις αισθήσεις του.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ευαισθητοποιημένος σε θέματα
υγείας, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι χορήγησε 600 €, προκειμένου να πέσει το
κόστος συμμετοχής από τα 30 € που αντιστοιχεί, στα 12
€, ενώ εξασφάλισε τη δωρεάν συμμετοχή των Υπαλλήλων
του Δήμου και των δύο συμμετεχόντων από τη ΜΑΡΚΟ.
Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η γνώση αυτή γιατί σε δεδομένη
στιγμή μπορούν να σώσουν ζωές.
Εχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη μου, όταν βρέθηκα καλο-

καίρι, σε Κέντρο Υγείας ενός κυκλαδικού νησιού. Εφεραν
έναν άνθρωπο με καρδιακό επεισόδιο και έψαχναν ρωτώντας ο ένας τον άλλον, οι εργαζόμενοι, χάνοντας πολύτιμο
χρόνο πώς λειτουργεί ο απινιδωτής. Στο τέλος έψαχναν
τον οδηγό του ασθενοφόρου που γνώριζε, ωστόσο ο ασθενής έχασε τη ζωή του!

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, παρακολούθησε το θεωρητικό κομμάτι του σεμιναρίου και ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Ε.Ε.Κ.Α., καθώς επίσης και τον κάθε
εθελοντή εκπαιδευτή ξεχωριστά για τη μεγάλη τους αυτή
προσπάθεια, η οποία διακατέχεται από αγάπη και πάθος.
Ευχήθηκε δε, να βγουν εκπαιδευτές, οι οποίοι θα βοηθήσουν ανθρώπους σε μία κρίσιμη στιγμή της ζωής τους.
Τόνισε, πως πρέπει πάσει θυσία να κρατήσουμε ψηλά, τα
δικαιώματα που σχετίζονται με τη μόρφωση, την υγεία και
την κοινωνική ασφάλιση και με μία σειρά άλλα ζητήματα,

όπως αυτό του πολιτισμού. «Είναι υποχρέωσή μας η στήριξη ανάλογων πρωτοβουλιών και θα είμαστε δίπλα σε κάθε
τέτοιου είδους προσπάθεια, που ξεκινά από το Κέντρο
Υγείας Μαρκοπούλου», είπε χαρακτηριστικά.
Θύμισε, κλείνοντας, σε όλους, την περίφημη φράση που
είχε πει η Αντιγόνη στον Κρέοντα σχετικά με την ανθρώπινη φύση και το νόημά της: «Οὔτοι συνέχθειν ἀλλά συμφιλεῖν ἔφυν». Δηλαδή, ως ανθρώπινη οντότητα, έχω
γεννηθεί όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ τους ανθρώπους.
Την πρωτοβουλία για την υλοποίηση του σεμιναρίου, είχε η
νοσηλεύτρια και εθελόντρια εκπαιδεύτρια Δήμητρα Δράκου, την πρόταση της οποίας, αποδέχθηκε η προϊσταμένη
του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου που προχώρησε τις σχετικές διαδικασίες.

Πρόγραμμα Test Pap
στο Δήμο Παλλήνης
Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου με τεστ Παπανικολάου ξεκινά ο Δήμος Παλλήνης, δίνοντας προτεραιότητα στις ανασφάλιστες και οικονομικά αδύνατες
γυναίκες.
Οι εξετασεις test pap θα γίνονται κάθε Τρίτη στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Παλλήνης (Υψηλάντου 3) μετά
από τηλεφωνικό ραντεβού.
Τηλέφωνο για ραντεβού 210-6668888

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΣΕΛΙΔΑ - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Σε ανοδική δράση οι ομάδες του Πρωτέα Βούλας
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Προκρίθηκαν οι γυναίκες
του Πρωτέα
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55 - 42...
Πρόκριση της Γυναικείας ομάδας του Πρωτέα [Ομάδα Α2
Κατηγορίας, οι άλλες 3 είναι Α1 Κατηγορίας..!!] [Για 2η
Φορά στα 3 τελευταία χρόνια..!! ] στο 14ο ΦάΪναλ - Φορ Κυπέλλου Γυναικών Ελλάδος..... στις 22/12.
Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Πρωτέας Βούλας και ΠΑΟΚ
είναι οι τέσσερις ομάδες που θα πάρουν μέρους στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Γυναικών,....
Ιστορία έγραψε ο Πρωτέας Βούλας καθώς η ομάδα της Α2
κατάφερε να επικρατήσει άνετα στην έδρα της επί του Άρη
με 55-42 και να προκριθεί στους ημιτελικούς... Παίζοντας
με πάθος και ένταση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο
λεπτό, η ομάδα του Πρωτέα πήρε δίκαια τη νίκη και την
δεύτερη πρόκρισή της στο final four του Κυπέλλου Ελλάδας τα τελευταία τρία χρόνια
Δεκάλεπτα: 16-5, 35-23, 45-33, 55-42...
Διαιτητές: Παντελίδης, Κάλφα
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Δάγλας): Μελά, Σπηλιάρα, Δασκαλοπούλου
15(1), Κύρου, Μαγαλιού 3(1), Μπαρμπερίδου 9(1), Μανώλη 7(1),
Κίτσιου, Φασούλα, Βλάχου 7, Τετενέ 10, Νικολοπούλου 4
ΑΡΗΣ (Μηλιάτης): Μπαλλά 6, Μπουσνάκη 13, Κατωπόδη, Τράντα
4, Μούλη 8, Σταμπουλίδου 2 , Μπεγκένισιτς 8, Κασάπη, Πολύχρου,
Τσίτσου 1.

Οι τέσσερις φιναλίστ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο
φάιναλ -φορ που θα διεξαχθεί στις 30 και 31 Μαρτίου.

Βασιλόπιτα στον Πρωτέα
Ο Πρωτέας, την Κυριακή
20 Ιανουαρίου, στις 12.30
πριν τον αγώνα των Γυναικών με την ΦΕΑ, θα
κόψει την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα.

Φασούλα 7, Φωκιανού, Κουτανίτου 6.

14/1/2013.. Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 62 - 63....
Μόνος στην κορυφή της Α2 Νότου ο Πρωτέας μετά από την
συγκλονιστική νίκη στην Κώ.
Το ντέρμπι του Νότου ανάμεσα στις δύο αήττητες ομάδες
του Πρωτέα και του Ιπποκράτη εξελίχθηκε σε αγώνα για
γερά νεύρα, αφού το παιχνίδι κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα με τον Πρωτέα να "κλέβει" τη νίκη
μέσα στην Κω. Το αποτέλεσμα ανεβάζει τον Πρωτέα μόνον
του στην κορυφή.
Τα δεκάλεπτα: 27-17, 39-33, 52-49, 62-63
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ (Κανενόπουλος): Χελιώτη 15, Τελίδου 25(2), Πα-

TO ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/1 Α'2
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ 14:00,
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - Φ.Ε.Α / Ν.Φ.

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΡΩΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 62 - 50....
Εύκολη νίκη της ομάδας
Ο Ολυμπιακός παρότι έπαιξε ένα από τα τελευταία του χαρτιά γιά την είσοδό του στην εξάδα, έχασε καθαρά από τον
Πρωτέα. Οι παίκτες με πολύ καλή εμφάνιση στα δύο πρώτα
δεκάλεπτα, πήραν μιά διαφορά δεκαεπτά πόντων, που τη
συντήρησαν με ευκολία, στα δύο επόμενα. Ο Ολυμπιακός,
δεν κατάφερε να πλησιάσει σε κανένα σημείο του αγώνα
και η διαφορά του σκορ, έδειξε και την αντίστοιχη της δυναμικότητας των δύο ομάδων στο παιχνίδι.

τμίου 1, Γούναρη 5(1), Σβύνου, Δρεττάκη, Κουφογιάννη 16.
ΠΡΩΤΕΑΣ (Δαγλας - Κουρμούλης): Δασκαλοπούλου 3, Μαγαλιού
11(1), Μπαρμπερίδου, Μανώλη 10 (2), Νικολοπούλου 17, Στυλιαρά, Βλάχου 16, Τετενέ 6.

5/1... ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΣΚΑΝΑ: ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
- ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ [ Νεάνιδες ] 56 - 53.....
Πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα των νεανίδων του Πρωτέα που έχασε στις λεπτομέρειες.
Παίζοντας με μία από τις καλύτερες ομάδες της Α’ ΕΣΚΑΝΑ
Γυναικών, η ομάδα των Νεανίδων αποκλείστηκε χάνοντας
στις λεπτομέρειες και με σκορ 56-53. Δεν τα κατάφερε έτσι
να περάσει στο Final-four του Κυπέλλου, όμως η απόδοση
και η προσπάθεια των κοριτσιών ήταν πολύ καλή και αξίζουν συγχαρητήρια.
Τα δεκάλεπτα : 17 - 10, 23 - 22, 38 - 41, 56 – 53
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σουλιώτης – Μονδερά): Κομνηνού 20(4), Λιβανού 3, Τουρνατζή 4, Μανουρά 2, Μούλτση 5(1), Ζαχαροπούλου
6, Καρανάσιου 2 , Βράκα Ε. 14(1).
Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τασιόπουλος): Σιδηροπούλου 3, Στυλιαρά
15(2), Κήτσιου 6, Βουδούρη, Παυλοπούλου 16, Κουμάση, Κριτή, Δημέλη,

Ο επόμενος αγώνας τoυ Πρωτέα, θα γίνει την επόμενη
Τρίτη 22/1 ώρα 20.30 εκτός έδρας, με αντίπαλο τη Νίκαια.
Δεκάλεπτα : 14-9, 20-8, 15-16, 13-17.
Τελικό σκορ : 62-50.
Πρωτέας (Τσεμπέρης): Δημητρακάκης, Κόβατς, Μαράκης 9,
Μπαλντούκας 15, Μπαρδάνης 14, Μπιμπούδης, Μπούρας,
Νικολάου, Παπαγιανόπουλος 2, Παυλάτος, Πεφάνης 9(1),
Ποθητάκης 13(1).

10οι Παγκόσμιοι Χειμερινοί Αγώνες Special Olympics
Τελετή Αφής της Φλόγας της Ελπίδας
Στην PyeongChang της Νότιας Κορέας
πραγματοποιούνται από 26 Ιανουαρίου
έως 6 Φεβρουαρίου οι 10οι Παγκόσμιοι
Χειμερινοί Αγώνες Special Olympics
2013, με συμμετοχή 2.300 αθλητών από
127 Χώρες που θα αγωνιστούν σε 7
αθλήματα, 600 προπονητών, 6.000 εθελοντών και 1.300 μελών των οικογενειών
των αθλητών, παρουσία 1.500 επισήμων
απ' όλο τον κόσμο, τους οποίους θα καλύψουν 1.000 εκπρόσωποι εγχώριων και
Διεθνών ΜΜΕ.
Η Αφή της Φλόγας της Ελπίδας, άναψε
την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου, και η τελετή
έγινε στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου.
Στην εκδήλωση της Αφής της Φλόγας, το
ρόλο των Ιερειών, στο χορόδραμα της
αφής, υποδύθηκαν Αθλήτριες της Ρυθμι-

Ηδη από την Παρασκευή η Φλόγα αναχώρησε για Κωνσταντινούπολη και από
εκεί για Σεούλ.
Στη Λαμπαδηδρομία συμμετείχαν Έλληνες και Κορεάτες Αθλητές Special
Olympics, σπουδαστές της Ακαδημίας
της Ελληνικής Αστυνομίας και μαθητές
από Γυμνάσια των Αθηνών.
κής Γυμναστικής των Special Olympics
Eλλάς, με πρωθιέρεια την αθλήτρια
Ηλιάνα Συμεωνίδη. Τους Εθνικούς
Ύμνους Ελλάδας και Κορέας καθώς και
τον Ύμνο των Special Olympics παιάνισε
η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.
Μετά την Αφή της Φλόγας ακολούθησε
Λαμπαδηδρομία, μέσω των σημαντικότερων ιστορικών μνημείων της Αθήνας, με
τερματισμό την Πρεσβεία της Κορέας
στον Πύργο των Αθηνών.

Ποδηλατοβόλτα στο Κέντρο
O ελεύθερος κοινωνικός χώρος Nosotros στο
κέντρο της Αθήνας (Θεμιστοκλέους 66), θα είναι
ο επόμενος ποδηλατικός προορισμός των ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου.

Ραντεβού την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 8.30
μ.μ. στην αφετηρία του Τραμ στη Βούλα (Πάρκινκ Α Πλαζ). Μη ξεχνάτε: νερό- έξτρα σαμπρέλα κράνος και την καλή διάθεση. Αυτονόητο είναι πως τα
ποδήλατα σας θα είναι λειτουργικά και θα έχουν
φώτα. Ενεργούν όλοι σαν ομάδα και ό,τι και να γίνει
σταματούν για βοήθεια. Τηλ 6977990887
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ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Ξεκίνησε και η πρώτη αγωνιστική για τον 2ο γύρο των
πρωταθλημάτων
κατηγοριών και οι ομάδες του
Δήμου 3B συνεχίζουν την
προσπάθειά τους για νέες
διακρίσεις.
Στη Β! Εθνική κατηγορία ανδρών η ομάδα του ΑΣ φΙΛΟΝΙΚΗ έχασε με 4-3 από τον
ΑΡΗ ΝΙΚΑΙΑΣ και κέρδισε με
4-1 την ΦΕΣ ΚΑΝΤΖΑ.
Για την ίδια Εθνική κατηγορία γυναικών η ομάδα του
ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ κέρδισε

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

με 4-0 τον ΠΑΛΑΣΚΑ και
επίσης με 4-0 τον ΑΟ ΑΡΗΣ
2006, οποίος κέρδισε με 4-2
τον ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.
Για την Β! κατηγορία Αττικής
ανδρών ο ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε τον ΑΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
με 4-1 και τον ΤΕΛΑΜΩΝΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ με 4-0.
Τέλος, για το πρωτάθλημα
Α! κατηγορίας Αττικής γυναικών η ομάδα του ΑΣ ΦΙΛΟΝΙΚΗ κέρδισε με 4-0 το
ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σκακιστικός Αθλητικός Σύλλογος
Κορωπίου (ΣΑΣΚ)
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιήσουν τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου
στις 17:00, τα μέλη του Σκακιστικού Αθλητικού Συλλόγου Κορωπίου
(ΣΑΣΚ), στο εντευκτήριο του συλλόγου, Σωκράτους 18, πλατεία Δεξαμενής Κορωπίου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 στις 17:00, στον ίδιο χώρο.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
- Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών.
-Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και του διοικητικού, αγωνιστικού και
οικονομικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
- Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής
από τυχόν ευθύνες.
- Έγκριση ετήσιου αγωνιστικού προγραμματισμού και προϋπολογισμού
2013.
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.
Τυχόν υποψηφιότητες ως μέλη διοίκησης του Σκακιστικού Αθλητικού
Συλλόγου Κορωπίου θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 στις 16:00.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τον πρόεδρο του
ΣΑΣΚ Ανδρώνη Βασίλη, στο 6944.147209.

Πρόγραμμα των Πρωταθλημάτων Α', Β', Γ' Κατηγορίας
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 (15.00)

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ
ΓΕΡΑΚΑ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Α.ΠΡΙΦΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ν.ΠΑΛΑΤΙΩΝ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ

ΑΥΛΩΝΟΣ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Ν.ΜΑΚΡΗΣ
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ
ΓΕΡΑΚΑΣ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.
ΚΟΡΩΠΙ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΜΑΡΚΟ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΩΡΩΠΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΑ
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΥΛΩΝΑΣ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΡΑΜΝΟΥΣ
ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 (15.00)
ΓΛ.ΝΕΡΩΝ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ-ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ’ ΕΣΚΑΝΑ
ΑΝΔΡΩΝ
Στις 11 Ιανουαρίου η ομάδα του Α.Ο.
Βάρης “Ο Αναγυρούς” μετά από έναν
ωραίο αγώνα και αποδίδοντας πολύ
καλό Μπάσκετ, νίκησε την ομάδα του
Αρη Γλυφάεδας με σκορ 64 - 56.
Στην ανδρική ομάδα του Α.Ο. Βάρης
αγωνίστηκαν οι αθλητές: Βουραμανης 2, Ανεμοδούρας Λ. 6, Κοντσης 4,
Βιδάκης 28 (6), Δαρμογιάννης 2,
Αγαλιώτης 2, Ιερωνυμάκης 12 (2),
Κατσιούλης 8, Μακροκάννης, Δημητριάδης.
ΕΦΗΒΩΝ
Στις 12 Ιανουαρίου ο “Αναγυρούς” νίκησε την ομάδα της Βουλιαγμένης με
σκορ 70 - 36.
Στην ομάδα των Εφήβων αγωνίστηκαν οι αθλητές: Κοτζαγεωργίου Ι. 9,
Τόλης Β. 13, Τζίμος 13(Ι), Αποστόλου

11(1), Κατσάκος 8, Πελεκάνος 4,
Λαμπρόπουλος 4, Γκιοβάσο 4, Καλαμπάκος 4, Βατίστας, Λαζανδρέας.
ΠΑΙΔΩΝ
Στις 12 Ιανουαρίου οι Παίδες του “Αναγυρούντα” νίκησαν την ομάδα του Α.Ο.
Βουλιαγμένης με σκορ 86 -38.
Στην ομάδα των Παίδων του Αναγυρούντα αγωνίστηκαν οι αθλητές:
Μέρμηγκας Ι. 31(2), Γκουγκούσης Ν.
14, Πεχλεβανουδάκης Κ. 11 (1), Λεμπέσης Μ. 6, Καντης Σ. 6, Βασιλόπουλος Α. 4, Ιορδανίδης Θ. 4,
Τουρκομιχάλης Ι. 4, Πατζούρης Κ. 2,
Βαρβαρήγος Ι. 2, Ξηρογιάννης 2, Γκέκας Θ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΣΚΑΝΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Στις 13 Ιανουαρίου η ομάδα του “Ανα-

γυρούντα”, μετά από έναν ωραίο
αγώνα και αποδίδοντας πολύ καλό
μπάσκετ νίκησε την ομάδα της Αιξωνής Γλυφάδας με σκορ 62-30.
Με την ομάδα του Αναγυρούντα
αγωνίστηκαν οι αθλητές: Αλοΐζου Β.
16, Καραμέτου Σ. 13(ι), Βρυώνη Ρ. 7,
Μπιλάλη Α. 12, Ζαχαριάδη Ν. 8,
Αλοΐζου Σ. 6, Γιατρά Α., Μέξκη Ε.,
Σταυροπούλου Κ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΕΣΚΑΝΑ
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Στις 12 Ιανουαρίου η ομάδα του Αναγυρούντα νίκησε την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου με σκορ 52 - 26.
Με την ομάδα του Α.Ο. Βάρης αγωνίστηκαν οι αθλήτριες: Καρυδάκη Ν. 2,
Παπαδημητρίου Θ. 8, Κώτση Ε. 23,
Φειδά Α. 8, Βαρβαρέσου Ε. 2, Γιαννακουδάκη Δ. 2, Καραμέτρου Χ. 7.

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να διαβάζετε την ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11
Τηλ.: 210 8959.004 - 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com
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Σκουπιδότοπος όλη η κλειστή παραλία στη Βάρκιζα
Ερημα τα παράνομα κτίσματα στο γνωστό ...Do It
Ανατριχιάζει κανείς όταν περνάει και βλέπει
το τι ακριβώς άφησε πίσω της, εγκαταλείποντας αναγκαστικά με έξωση το χώρο που
υπενοικίαζε από τις επιχειρήσεις ‘’ΑΚΤΕΣ
ΒΑΡΚΙΖΑΣ’’, η γνωστή για τις αυθαιρεσίες
της επιχείρηση DO IT!
Οι φωτογραφίες που παρατίθενται είναι μια
πολύ μικρή άποψη από αυτό που πραγματικά

‘’Κρανίου τόπος’’ τα έργα και οι ημέρες του Do It
σε δόξα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας...
συμβαίνει και αντικρίζει κανείς, αν μπορέσει
και περάσει μέσα στην υποτιθέμενη οργανωμένη και κλειστή ιδιωτική παραλία, που
είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας Τουριστικών

Τα Αλογα του βουνού!
Με αφορμή καταγγελία του Xρήστου Σαβόπουλου
από το Πανόραμα της Βούλας για κάποια άλογα
που ζουν στο βουνό και τα σταυλίζει ο Παν. Σωτηρόπουλος, μας δόθηκε η ευκαιρία και ανεβήκαμε
να τα συναντήσουμε.
Η καταγγελία έχει γίνει προς το Δήμο 3Β, τον
ΣΠΑΥ και έχει σταλεί και στην εφημερίδα, όπως σημειώνεται.

Πράγματι, με πληροφορίες από τους εθελοντές
του Πυροφυλακείου και του Παν. Σωτηρόπουλου,
οδηγηθήκαμε στο χώρο που σταυλίζονται τα ζώα.
Είναι πολύ ψηλά και βαθιά μέσα στο δάσος, έτσι
που δύσκολα μπορεί να πάει εκεί ο καθένας.
Ενα γαϊδαράκο, ένα πόνι και δύο άλογα βρήκαμε
δίπλα από το πυροφυλάκειο, σε χώρο με περίφραξη. Κάτω από το πυροφυλάκειο έχουν κατασκευάσει σταύλο, όπου σταυλίζονται.
Οπως είδαμε, φροντίζονται από τον Π. Σωτηρόπουλο, όπως άλλωστε σημειώνει και ο επιστολογράφος, ο οποίος γράφει μεταξύ άλλων.
«...σας ενημερώνω για τον σοβαρό τραυματισμό μιας
γυναίκας (της οποίας έχω τα στοιχεία) η οποία επισκέφτηκε την Παρασκευή 4/1/2013 τον παράνομο

χώρο στον οποίο διατηρεί αριθμό αλόγων στο βουνό
του πανοράματος ο κύριος Σωτηρόπουλος Παναγιώτης με τον εγγονό της για να τα δουν τα ζώα, με
αποτέλεσμα να τραυματισθεί σοβαρά στο πόδι της
από ξαφνικό λάκτισμα ενός άλογου».
... Όπως καταλαβαίνετε συντρέχουν λόγοι για την
ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων και των
ζώων. Έκτος αυτού σχεδον καθημερινά σέρνει τα

άμοιρα ζώα πίσω από το πυροσβεστικό όχημα του
ΣΠΑΥ δεμένα με σχοινιά και τα περιφέρει μέσα στα
οικόπεδα και τα πάρκα του Πανοράματος για να βοσκήσουν
...παρακαλώ να φροντίσετε για την ασφάλεια των
ανθρώπων αλλά και των ζώων για τα οποία δεν ξέρουμε εάν τα εχει δει ποτέ κτηνίατρος και εάν τα
κατέχει νόμιμα».
Προσωπικά δεν μου δημιούργησε κάτι αρνητικό. Τα
ζώα εφόσον πληρούν προϋποθέσεις υγιεινής δεν
ενοχλούν. Τουναντίον αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι πιο
κοντά στη φύση. Oσο για το αν είναι νόμιμοι οι
σταύλοι και η περίφραξη, είναι θέμα δασαρχείου.
Για το θέμα θα επανέλθουμε, αφού διασταυρώσουμε στοιχεία.
Α. Μπουζιάνη

Ακινήτων (Ε.Τ.Α ΑΕ).
Όταν πριν από μερικά χρόνια η επιχείρηση
DO IT, χωρίς να υπολογίζει τίποτα, έκτιζε
αυθαίρετες κατασκευές πάνω στην παραλία,
δημιουργούσε ιδιωτικά Parking στους εξωτερικούς χώρους της, ξερίζωνε και κατέστρεφε
πεύκα και στη θέση τους ‘’φύτευε’’ τσιμέντο,
τότε κάποιοι ίσως να επιχαίρονταν για τα
‘’κατορθώματα’’ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Σε αντίθεση όμως με αυτούς τους λίγους
(ευτυχώς) θιασώτες της αυθαιρεσίας, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Βάρκιζας και των γύρω περιοχών, προσπαθούσε
με κάθε νόμιμο μέσο και ενέργεια να διαφυλάξει το περιβάλλον από την καταστροφή,
χωρίς όμως να μπορέσει ποτέ να πετύχει
κάτι το ουσιαστικό. Οι φορείς της Πολιτείας
(Δήμος, Αστυνομία, Πολεοδομία κλπ) έδειχναν και αυτοί αδύναμοι για να επιβάλλουν
το Νόμο!
Και φτάσαμε σήμερα στο σημείο, που η πα-

Δημήτρης Κυπριώτης
πρ. δημοτικός σύμβουλος Δ. Βάρης

ραλία της Βάρκιζας και μάλιστα το τμήμα της
εκείνο που υποτίθεται ότι έχει παραχωρηθεί
στην ιδιωτική πρωτοβουλία για να το αναδείξει, να παρουσιάζει εικόνα ‘’βομβαρδισμένης’’ περιοχής και χώρος εναπόθεσης πάσης
φύσεως απορριμμάτων!
Και μετά έρχεται το επίσημο κράτος και μιλάει για τη .…’’βίλλα Αμαλία’’ και επιχειρεί
εκεί με επιχειρήσεις εκκαθάρισης. Για τα
χάλια όμως αυτά εδώ στην κλειστή παραλία
της Βάρκιζας, που είναι ντροπή για τον πολιτισμό και τα οποία δημιούργησε η αυθαιρεσία των ολίγων και όχι κάποια ‘’κατάληψη’’,
ποιος άραγε θα ενδιαφερθεί, θα μιλήσει και
θα ενεργήσει;
Το Υπουργείο Πολιτισμού; Ο Δήμος; Η Δημοτική Τοπική Κοινότητα; ή Οι διάφοροι
Σύλλογοι της περιοχής;
Προς το παρόν όμως φαίνεται, ότι κανένας
δεν έχει πάρει ακόμη είδηση του τι ακριβώς
συμβαίνει…

