Αυτοί που κάνουν αδύνατη
την επανάσταση, καθιστούν
αναπόφευκτη τη βίαιη επανάσταση.
Τζον Φ. Κένεντυ

Ενοχοποίηση
του ΔΙΚΑΙΟΥ
“ΝΟΜΟΣ και τάξη”· το δόγμα Δένδια, στην πολιτική
της πυγμής του Αντ. Σαμαρά. Νόμος και τάξη!
Αυθορμήτως έρχεται στο μυαλό μου ο Δήμαρχος
Κολοκοτρωνιτσίου από το “Καφέ της χαράς”: “Τάξη
και ηθική”, “τάξη και ηθική”!!! (και υποκρισία και καταπίεση και συντήρηση ακραία).
Κι αν θέλουμε αντικειμενικά να χαρακτηρίσουμε επίσης περιπαικτικά
την πολιτική της πυγμής που επέλεξε
η κυβέρνηση, το μυαλό μας πηγαίνει
στις ερωτικές δραστηριότητες του
γάτου, το Γενάρη. Κάνει ό,τι κάνει,
φοβερίζει κι από πάνω: “γάτος ... και
γάτος σκούζει”!
του Κώστα
Κι ενώ η τροϊκανή κυβέρνηση εσωτεΒενετσάνου
ρικού μάς βιάζει ανενδοίαστα,
― εκτίναξε την ανεργία στο 26% επίσημα και στο
35% ανεπίσημα (56% στους νέους).
― φτωχοποίησε το 30% τουλάχιστον του ελληνικού λαού
― οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους στην απελπισία
και την αυτοκτονίας.
― Αφαιμάσσει το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων,
πλην των προνομιούχων με ληστρικές φορολογίες
και τους οδηγεί στην ανασφάλεια και στη φυγή και
― απειλεί ακόμη να του δημεύσει και την κύρια κατοικία του - που οι περισσότεροι απέκτησαν με
ιδρώτα, στερήσεις και θυσίες - εκτελώντας εντολές της τρόικας εξωτερικού - και πλήθος αλλά ων
ουκ έστιν αριθμός, εδώ και τρία χρόνια, αυτά όλα
δεν τα θεωρεί βία. Δεν τα θεωρεί τρομοκρατία!
Η βαρβαρότητα των ΜΑΤ δεν είανι βία(!) Βέβαια!
Ολα αυτά είναι “νόμιμα”. Νόμιμα, αφού ψηφίστηκαν
νόμιμα και παράνομα, εξ’ υφαρπαγής και εκβιαστικά από “στρατευμένους” κατά το πλείστον βουλευτές - άβουλα, φοβισμένα, αδαή, ανεύθυνα και
ανάγλητα ανθρωπάρια - που βεβαίως “εκλέχτηκαν”
από τον ελληνικό λαό. Από τη μερίδα εκείνη του
ελληνικού λαού που εξαπατήθηκε και φοβήθηκε.
Ε, και μια μερίδα βέβαια κολλημένων και βολεμένων.
Συνέχεια στη σελ. 2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
της Ανεξάρτητης Κίνησης ΒΒΒ
Σελίδα 24

Εισάγουμε αλλοδαπό δημόσιο!
Οποιοδήποτε αλλοδαπό δημόσιο μπορεί να επενδύσει στην Ελλάδα
με χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου!
Δεν επιτρέπεται όμως στο ελληνικό δημόσιο να συμμετέχει!!!
«Παροχή Οδηγιών για τη
συμμετοχή αλλοδαπού
Δημοσίου σε επενδυτικά
σχέδια». Eγκύκλιος του
Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων Παν. Μηταράκη 10.12.12.!!!

Διαμαρτυρία στη ΔΟΥ Γλυφάδας, από την Πρωτοβουλία πολιτών 3Β, για τα χαράτσια. Τα χαράτσια που θα φτάσουν να δημεύονται τα σπίτια, αφού ο κόσμος δεν
έχει για να πληρώσει τους άδικους και αβάσταχτους φόρους για το “κεραμίδι” του.

Πωλείται νερό, “Πωλείται ζωή”
Σελίδα 3

3ο Συμπόσιο Επικούρειας
Φιλοσοφίας
Σελίδα 5

Προχωρούν σε ΧΥΤΑ
(ΟΕΔΑ) στην Κερατέα
Σελίδα 6

Δωρεάν φαρμακευτική
αγωγή στο Μαρκόπουλο
Σελίδα 7

Ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής Ραχήλ Μακρή.

Σελίδα 17

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ
ο ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Η Αυτοδιοίκηση, μέρα με
την ημέρα μετατρέπεται σε
μηχανισμό σύνθλιψης, και
οικονομικής αφαίμαξης
της κοινωνίας» Σελίδα 11

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
Θα υπερψηφίσουμε την
πρόταση της πλειοψηφίας
για πρόεδρο του Δ.Σ.
Σελίδα 14

ΕΒΔΟΜΗ
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Ενοχοποίηση του ΔΙΚΑΙΟΥ
Συνέχεια από τη σελ. 1

ανάγλητα ανθρωπάρια - που βεβαίως εκλέχτηκαν από
τον ελληνικό Λαό. Από την μερίδα εκείνη του λαού, που
εξαπατήθηκε και φοβήθηκε. Ε, και μια μερίδα βέβαια
κολημένων και βολεμένων.
Επομένως κατά την κυβέρνηση και τους τρικολόρε βουλευτές της - τραγικό στ’ αλήθεια ή κωμικό(!) να βλέπεις
τον Βασ. Οικονόμου, δίπλα στον Γεωργιάδη(!). Κατά την
κυβέρνηση λοιπόν αυτά δεν είναι βία γιατί είναι “νόμιμα”
και επειδή είναι “νόμιμα” απαιτούν υπακοή και επειδή
έχουμε “θαυμαστή δημοκρατία”, την οποία πρέπει να
διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε στον ...καναπέ μας, ήσυχα και πίνοντας
το τσιπουράκι μας. (Για ουίσκυ δεν γίνεται λόγος, όχι
πως χάσαμε και πολλά, δηλαδή). Αλλά όχι, προς θεού,
βία ... ήσυχα· “...η κάθε διαμαρτυρία πρέπει να γίνεται
με ειρηνικό τρόπο”, όπως διαμήνυσε από τα έδρανα της
Βουλής “σιδηρά κυρία” της περιφερείας μας.
Τρέμουν! Τρέμουν ν’ αντιμετωπίσουν την οργή του
Λαού, τους φυσικούς νόμους, που είναι νόμοι και της
κοινωνίας των ανθρώπων. Ομως καλόν είναι ν’ ανατρέξουνε στις έννοιες, στους σοφούς, στα διδάγματα της
ιστορίας και των κοινωνικών επιστημών και ν’ αλλάξουν πορεία, για τη σωτηρία της πατρίδας, αλλά και του
εαυτούλη τους. Ισως είναι ακόμη καιρός.

Η εποχή μας είναι γκαστρωμένη. Κοιλοπονάει!
Δεν ξέρω πότε και τί θα γεννήσει! Μακάρι να
μην είναι τέρας.
Ενοχοποιούν το Δίκαιο και τα δικαίωματα των πολιτών,
ενώ τα βιάζουν και τα παραβιάζουν. Ποινικοποιούν τις
εύλογες κινητοποιήσεις!
Απλά - απλά, όσο γίνεται, ας πούμε μερικά πραγματάκια.
Τί είναι βία;
Κατά τον Ποινικό Κώδικα είναι η πρόκληση σωματικής
βλάβης, διαφόρων διαβαθμίσεων, ή η απειλή χρήσης
βίας. Σε εξειδικευμένους νόμους όμως, είναι και η ψυχολογική βία, ο εξαναγκασμός με απειλές.
Η κυβέρνηση περιορίζεται μόνο στη σωματική βία της
οποίας θέλει να κρατήσει το αποκλειστικό προνόμιο.
Βία στην ουσία είναι κάθε πράξη που επιφέρει βλάβη
είτε σωματική, είτε ψυχολογική, είτε ηθική ή οικονομική.
Να μην ξεχνάμε και τον πολιτικοφιλόσοφο Ν. Μακιαβέλλι που θεωρούσε τη δήμευση της περιουσίας υπερτέρα ακόμη και του φόνου. «...Οι άνθρωποι ξεχνούν πιο
γρήγορα το θάνατο του πατέρα τους, από την απώλεια
της πατρικής κληρονομιάς»1.
Τί είναι όμως Δίκαιο - Νόμος, Δικαιώματα, γιατί μας
λένε πως “εφαρμόζουν το Νόμο”· “το λέει ο νόμος” και

Το Δ.Σ. 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει σε ειδική
συνεδρίαση την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στις 11π.μ.,
για εκλογή προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

εμείς οι υπήκοοι πρέπει ν’ ακούμε και να πειθαρχούμε.
Εδώ υπάρχουν αυτοί που λένε «Δίκαιο είναι το θετό δίκαιο» και τίποτε παραπάνω· κι απ’ την άλλη αυτοί που
λένε ότι «Δίκαιο είναι αυτό που εκπηγάζει σαν κοινή συνισταμένη της κοινωνικής συνείδησης».
Από κει και πέρα υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις και
“σχολές”: Από τη μια ο Hobbes που θεωρεί Δίκαιο αυτά
που συμφωνήθηκαν σ’ ένα χαρτί (έστω με το “πιστόλι”
στον κρόταφο). Η διάρρηξη ενός συμβολαίου αποτελεί
Αδικία”3. Εκεί στηρίζεται το “αγγλικό δίκαιο” για τους δανειστές. Εκεί και τα μνημόνια.
Απ’ την άλλη υπάρχει ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας κι
άλλοι σοφοί, το Ρωμαϊκό - Βυζαντινό Δίκαιο, οι θρησκείες, ο Αγ. Αυγουστίνος και νεότεροι μέχρι το “νόμος
είναι το δίκιο του εργάτη”.
Ο Πλάτων στην “Πολιτεία” ταυτίζει το Δίκαιο με τον
ορθό λόγο, που είναι υπέρτερος του θετού δικαίου.
Ο Αριστοτέλης στα “Ηθικά” κάνει διάκριση φυσικού Δικαίου και συμβατικού, αυτού δηλαδή που αποφασίζουν
οι άνθρωποι. Δεν μας λέει όμως στην περίπτωση σύγκρουσης των δύο πηγών δικαίου, ποιο πρέπει να υποχωρεί. Το λέει κάπως αυτοκρατορικά το Βυζαντινό Ρωμαϊκό Δίκαιο: Διάταγμα του 316 όριζε ότι όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο δικαίων (jus και aequitas), μόνον ο Βασιλεύς δύναται να δώσει τη λύση. Ε,
τώρα Βασιλιάς είναι ο Λαός “Peaple is the king” σύμφωνα με τον Taylor του 19ου αιώνα, τον οποίον υιοθετεί
ο πρύτανις των Συνταγματολόγων Ν. Σαρίπολος.
Το θέμα είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί ν’ αναλυθεί
στην έκταση ενός άρθρου. Να πάει ο Γεωργιάδης στα
βιβλία που πουλάει - και είναι το μόνο για το οποίο τον
σέβομαι - να δει τί λέει η Αντιγόνη που κατηγορήθηκε
και τιμωρήθηκε - τιμωρώντας και τον τιμωρό της - γιατί
παρέβη το νόμο του Κρέοντα τηρώντας τους θεϊκούς
(κοινούς περί δικαίου) νόμους.
Ποιοι όμως απαιτούν να τηρούμε τους νόμους και ποιούς νόμους. Εκείνοι που έχουν καταπατήσει και εξευτελίσει κάθε έννοια Δικαίου που έχουν ξεσκίσει το
θεμελιώδη Νόμο του Κράτους, το Σύνταγμα;
Και ποιους νόμους; Αυτούς που ψήφισαν κατ’ εντολήν
της τρόικας των δανειστών, εκβιαστικά, με διαγραφές
και απειλές διαγραφών; Με τρομοκρατία, με ασφυξιο-

«Ημέρα Δημότη»

―――――――――――
1. Nicolo Machiavelli: “Ο Ηγεμόνας”, Εκδ. Σκαραβαίος, 1969 σελ.
124.
2. Αυτόθι ως άνω, σελ. 129
3. Hobbes: “Λεβιάθαν”, 1651.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Συλλογική κουζίνα στο Κάμπινγκ
Βούλας
Σελ. 6
Ταχύρυθμα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δωρεάν
Σελ. 6

Κοινωφελής εργασία ή δουλεμπόριο;
Σελ. 7

Σύγκρουση Σπάρτης - Περσίας
Σελ. 8

Γιάννης Κορναράκης

Ελεήμονες προαγωγοί
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Μου το ΄πε ένα πουλάκι...
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Παιδικό Καρναβάλι με το “Σφηττό”
στο Κορωπί
Σελ. 11
Εκτεθειμένο το Δ.Σ. στα 3Β Σελ. 12

στο Δήμο 3Β

Το “Χέρωμα” χαιρετίζει και ελπίζει
Σελ. 15

Από το Φεβρουάριο του 2013, κάθε Πέμπτη ο Δήμαρχος
Βάρης – Βούλας -Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς, όπως ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου, θα επικοινωνεί άμεσα με τους
δημότες και τους Συλλόγους της πόλης, καθιερώνοντας
την «Ημέρα Δημότη».

ΦΑΠ-ΕΣ 2011, 2012, 2013 και αδυναμία
πληρωμής Πάνος Αλεξίου
Σελ. 16

Ο Δήμαρχος, Σπύρος Πανάς, θα δέχεται τους πολίτες και
Συλλόγους κάθε Πέμπτη από τις 09:00 - 14:00, στο Δημαρχείο (Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).
Όσοι θέλουν να κλείσουν ραντεβού, μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Δημάρχου, καθημερινά από

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

γόνα και με τα ΜΑΤ, με απάτες και τερτίπια (750 σελίδες
“νόμοι” σ’ ένα άρθρο);
Αυτούς τους νόμους ΔΕΝ τους σέβομαι και δεν τους
τηρώ, αν έρχονται σε σύγκρουση με το κοινό περί Δικαίου αίσθημα, σε σύγκρουση με το Σύνταγμα - και είναι
ύψιστο καθήκον των Δικαστών να πράξουν το ίδιο - και
πολλοί το πράττουν - και ΔΕΝ τους τηρώ γιατί είναι καθήκον μου ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθήκον μου ως
πολίτης να τηρήσω το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος (αρθρ. 120 §4), το παλιό 114.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

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

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

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

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 euro

Το ΙΚΑ διπλασίασε τα ένσημα νοσηλείας για ανέργους!
Σελ. 17
Επίταξη και εισιτήρια στο Μετρό; Σελ. 24

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Πωλείται νερό, “Πωλείται Ζωή”
Ενημέρωση για τους κινδύνους ιδιωτικοποίησης του νερού στην Παλλήνη
Η σημαντικότητα του νερού και η επικείμενη ιδιωτικοποίησή του ηταν το θέμα της
ανοιχτής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην Παλλήνη την Τετάρτη 30 Ιανουρίου με πρωτοβουλία του Αναπτυξιακού
Περιβαλλοντικού, Καταναλωτικού και Επιστημονικού Συνδέσμου Πολιτών Ανατ. Αττικής (ΑΝΕΣΠΑΑ).
Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και η αίθουσα του
πολιτιστικού κέντρου – οινοποιείου Πέτρου

πούλου και΄Εφη Σπυροπούλου από την
Πρωτοβουλία Πολιτών για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού (savegreekwater.gr), ο
Γιάννης Κωσταντόπουλος από το συντονιστικό του Περιστερίου, ο πρόεδρος του
Αναπτυξιακού Λάμπρος Γκόγκας, ενώ τον
συντονισμό έκανε ο Γιάννης Σμέρος. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος.
Διαβάστηκε ακόμα το ψήφισμα το οποίο κλή-

ομάδα της Ανθούσας ενημέρωσε το κοινό για
σχετική εργασία που ετοιμάζουν.

Συνοψίζοντας τα βασικά συμπεράσματα
της εκδήλωσης καταλήγουμε ότι:
4 Η ΕΥΔΑΠ είναι μια εταιρία κερδοφόρα που

wσε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνει το κράτος και άρα δεν υπάρχει λόγος πώλησής της.
4 Σε οποιαδήποτε χώρα Ευρωπαϊκή ή μη
που έχει ιδιωτικοποιηθεί ο φορέας του
νερού είχαν αρνητικά αποτελέσματα στην
ποιότητα και την τιμή του νερού.
4 Και βέβαια ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό,
μή εμπορεύσιμο και αναφέρετο δικαίωμα του
κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε αυτό.
Η ανοιχτή συζήτηση με θέμα "ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ" θα επαναληφθεί σύντομα στη Βούλα.
Περισσότερα για την συζήτηση, αλλά και
ολόκληρο το κείμενο του ψηφίσματος, θα
βρείτε στο site μας www.ebdomi.com.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

σχεδόν γέμισε. Μετά την προβολή της πολύ
ενδιαφέρουσας ταινίας – ντοκυμαντέρ: «Πωλείται Ζωή», του Δημοσιογράφου Γ. Αυγερόπουλου με θέμα την αρνητική εμπειρία από
την ιδιωτικοποίηση του νερού σε άλλες
χώρες, τον λόγο πήρε ο Κ. Ρίπης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μηχανικών
της ΕΥΔΑΠ και έκανε μια μικρή ενημέρωση
για την ΕΥΔΑΠ και τα σχέδια της κυβέρνησης.
Στη συνέχεια μίλησαν η Μαρία Κανελλο-

θηκε να υπογράψει το κοινό προκειμένου να
κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης ζητώντας και την στήριξή του.
Τέλος, ο λόγος πέρασε στο κοινό, όπου είτε
κάνοντας ερωτήσεις είτε καταθέτοντας την
δική τους ιδέα συμπλήρωσαν στις ενέργειες
που πρέπει να γίνουν. Δυνατό παρών έδωσαν
τα παιδιά του Γυμνάσιου Σπάτων και του Γυμνασίου Ανθούσας, μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας των παραπάνω σχολείων. Η

ΖΗΤΑΜΕ
Από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του ΔΣ του Δήμου και την Διοίκηση του Δήμου
να υπερψηφίσουν το παρακάτω κείμενο, που εξηγεί τους λόγους για τους οποίου δεν
πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν οι δημόσιοι οργανισμοί διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα.
ΖΗΤΑΜΕ
Από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του ΔΣ του Δήμου και την Διοίκηση του Δήμου
να υποστηρίξουν με κάθε μέσο το αίτημά μας, να παραμείνει το νερό κοινωνικό αγαθό,
ασφαλές και φθηνό για όλους και ο φορέας διαχείρισης του νερού, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, να συνεχίσει να είναι μία Δημόσια και κοινωνική εταιρεία
ΖΗΤΑΜΕ
Από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του ΔΣ του Δήμου και την Διοίκηση του Δήμου
να προωθήσουν το αίτημά μας και στις παρατάξεις τους, και η Διοίκηση του Δήμου Παλλήνης, με Επικεφαλής τον Δήμαρχο Αθ. Ζούτσο να προωθήσει και να υποστηρίξει την επικύρωση του ψηφίσματος και από την ΚΕΔΕ.

Πλήττονται τα ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεθνής Συνάντηση στη Βενετία
Συνάντηση ειδικών επιστημόνων, για τ’ ανθρώπινα δικαιώματα και τη Δημοκρατία,
απ’ όλο τον κόσμο πραγματοποιήθηκε το
περασμένο Σαββατοκύριακο 26-27/1 στη
Βενετία. Εκ των ειδικών αγορητών και η
Ελληνίδα Αιμιλία Βενετσάνου, Κοινωνιολόγος με master για τ’ ανθρώπίνα Δικαιώ-

ματα με πρακτική εργασία και πείρα 30
ετών, ως ειδικός συνεργάτης ΟΗΕ, Ε.Ε.
και άλλων Διεθνών Οργανισμών, κυρίως σε
Αφρικανικές χώρες.
Οπως μας ενημέρωσε η ίδια, η E.I.U.C.
(European Inter-University Centre for
Uyman Right and Democratisation) είναι μια

ευρωπαϊκή κοινότητα επιστημόνων, ακαδημαϊκών, ερευνητών και επαγελματιών,
που έχει σκοπό την προώθηση της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Διακιωμάτων
παγκόσμια. Ενας από τους τρόπους είναι
το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Διακιώματα και τη Δημοκρατία - καλή
διακυβέρνηση.
Το EIUC απαρτίζεται από 41 Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Η
Ελλάδα συμμετέχει από την αρχή της προσπάθειας, το 1998, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μετά με το Πάντειο
Πανεπιστήμιο. Πολλοί Ελληνες εκπαιδεύονται κάθε χρόνο και πολλοί ξένοι φοιτητές έρχονται στην Ελλάδα για το
δεύτερο μέρος του μεταπτυχιακού. Είναι
όλοι πολύ ευχαριστημένοι από την ποιότητα των σπουδών στην Ελλάδα, από τη
φιλοξενία και την εμπειρία με τον ελληνικό
λαό.
Φέτος κάνουν “ουρά” για να έρθουν στην

Ελλάδα. Δεν πέφτουν στην τρομοκρατία
της αντίδρασης και θέλουν να είναι κοντά
στον ελληνικό λαό σε αυτήν ακριβώς τη
δύσκολη στιγμή.
Δεν πρόκειται για ρομαντικά παιδάκια.
Πρόκειται για τους υποστηριχτές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 3ης χιλιετίας.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ
Ο μεγάλος ζωγράφος

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
LE GAMIN AU VELO
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου
Σκηνοθεσία: Ζάν Πιέρ και Λύκ Νταρντέν. Βέλγιο 2011.
Διάρκεια: 87 λεπτά.
Στο «Παιδί µε το ποδήλατο», τελευταία ταινία των Βέλγων αδελφών Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρντέν, παρακολουθούμε την προσπάθεια ενός ατίθασου 12χρονου αγοριού (Τοµά Ντορέ) να σταθεί
όρθιο σε µια εχθρική κοινωνία που του το απαγορεύει. Το µόνο
που το απασχολεί στη ζωή του είναι να βρει τον πατέρα του, ο
οποίος το παράτησε προσωρινά σε ορφανοτροφείο. Ο μοναδικός
άνθρωπος που του συμπαραστέκεται είναι µια κοµµώτρια αποφασισμένη να αφοσιωθεί στο παιδί και να το πάρει υπό την προστασία της.
Πάντα πιστοί στον κοινωνικό προβληματισμό και το απέριττο διηγηματικό στιλ τους, οι Βέλγοι σκηνοθέτες αφηγούνται με διεισδυτική απλότητα την ιστορία μιας επώδυνης ενηλικίωσης.

Περισσότεροι
από
30.000 επισκέπτες περιηγήθηκαν την έκθεση
«Νικόλαος Γύζης: O μεγάλος ζωγράφος», ενώ

βράδυ.
Στην έκθεση παρουσιάζονται σημαντικές ελαιογραφίες και σπάνια
ελαιογραφικά σχέδια και

Μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ Κανών.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940 98500

Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
προσκαλεί
Ο Δήμος Ωρωπού οργανώνει εκδήλωση για την υποδοχή
του νέους έτους, την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στις 11 το
πρωί στο κέντρο ''Ατλαντίς'' (Λ.Χαλκουτσίου, Σκάλα
Ωρωπού).

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

παράλληλα κυκλοφόρησε η 2η ομότιτλη έκδοση του καταλόγου. Η
έκθεση, κλείνει την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου,
και το ωράριο θα είναι
από 10 το πρωί έως 8 το

γλυπτά του κορυφαίου
Έλληνα ζωγράφου του
19ου αιώνα. Οι ενότητές
της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πορτρέτα
και σκηνές από την οικογένεια του ζωγράφου,

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Tην Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου και ώρα 12.30, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πράσινου Λόφου Αρτέμιδος, θα πραγματοποιήσει την κοπη της πίτας και θα ακολουθήσει χορός,
στην Ταβέρνα "Μιτεράν", Αγ. Ιωάννου, Αρτέμιδα.
Πρόεδρος είναι ο Θεοδ. Τζανετάκος, Κιν. 6977 979590
site: prasinoslofosartemis.gr

Ο Ροταριανός Ομιλος
Κορωπίου κόβει πίτα
Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου οργανώνει εκδήλωση –
συνεστίαση κοπής πίτας που θα γίνει την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου και ώρα 21:00 στο εστιατόριο «Αρχοντικό των
Μεσογείων», Γ.Παπαβασιλειου 15 στο Μαρκόπουλο.
Ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Χορηγιών της 2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ, Απόστολος Μαμάτας θα
αναπτύξει το θέμα «Ρόταρυ - Σχέδιο μελλοντικού
οράματος και οι επιδράσεις του στην Περιφέρεια».
Τιμή Δείπνου: 25 €
Επιβεβαιώσατε την παρουσία σας στα τηλ.: 6944595185
(Νίκος Μαντάλας) και 6998957516 (Μαρία Μάστορα)

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ
ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΕΣΜΑ
Η Ενωση Κρητών Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης, θα
κόψει την παραδοσιακή βασιλόπιτα, όπως οι Κρήτες
ξέρουν, την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στις 11 το
πρωί, στην Πνευματική Εστία της Βούλας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
“Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ”
To Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, ώρα 8μ.μ., στο “Σαββατιάτικο τραπέζι” θα γίνει η κoπή της βασιλόπιτας
του Συλλόγου Κρητών Μεσογείων "Ο Ψηλορείτης", στα γραφεία του συλλόγου, Θησέως 16,
τηλ.: 210-662 61 62 και 6936 91 83 00.
Συμμετοχή 10 ευρώ το άτομο.

θρησκευτικά, ηθογραφικά και αλληγορικά θέματα, τοπία και νεκρές
φύσεις. Τα έργα προέρχονται από την δωρεά
της οικογένειας Γύζη
προς τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης
και πλουτίζεται με αντιπροσωπευτικά έργα της
εξελικτικής πορείας του
κορυφαίου δημιουργού
από διάφορες συλλογές.
Η έκθεση, που οργανώθηκε από το Ίδρυμα Β. &
Μ. Θεοχαράκη σε συνεργασία με τη Δημοτική
Πινακοθήκη Θεσσαλονί-

κης, συνοδεύεται από
τον πολυσέλιδο κατάλογο «Νικόλαος Γύζης:
O μεγάλος ζωγράφος»
με κείμενα των Μαρίνου
Καλλιγά, Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα, Νέλλης
Μισιρλή, Κωνσταντίνου
Διδασκάλου και Τάκη
Μαυρωτά.
Επιμέλεια έκθεσης: Τάκης
Μαυρωτάς - Κων. Διδασκάλου

Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη
Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν
1, Αθήνα
τηλ. 210 3611.206.
www.tht.gr

«DJANGO Ο ΤΙΜΩΡΟΣ»
Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
«ΑΡΤΕΜΙΣ»
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου "Άρτεμις", εξασφάλισε και θα
προβάλει τη νέα ταινία του
Κουέντιν
Ταραντίνο
«DJANGO Ο ΤΙΜΩΡΟΣ»,
υποψήφια για 5 ΟΣΚΑΡ,
έως και την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013.
Προβολές: 18.15 και 21.15
Σκηνοθεσία: Quentin Tarantino
Παίζουν οι ηθοποιοί: Jamie
Foxx,
Christoph
Waltz,
Leonardo DiCaprio, Kerry
Washington και Samuel L. Jackson.
Η νέα ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο είναι ένα σπαγκέτι
γουέστερν στην εποχή του
Αμερικανικού Eμφυλίου Πολέμου και είναι υποψήφια σε 5
κατηγορίες για τα βραβεία
Oscar 2013: Καλύτερης Ταινίας, Β' Ανδρικού Ρόλου (Κριστόφ Βαλτζ), Πρωτότυπου
Σεναρίου (Κουέντιν Ταραντίνο), Φωτογραφίας και Μοντάζ Ήχου.

Υπόθεση: Δύο χρόνια πριν τον
Εμφύλιο Πόλεμο, στον αμερι-

κάνικο Νότο, ο Django (Jamie
Foxx), ένας σκλάβος που έχει
υποφέρει τα πάνδεινα από τα
πρώην αφεντικά του, εκπαιδεύεται σαν κυνηγός επικηρυγμένων από τον γερμανικής
καταγωγής Dr. King Schultz
(Christoph Waltz), που τον
χρειάζεται, για να εντοπίσει
τους φονικούς αδερφούς Brittles.

Υπενθυμίζουμε τη διαρκή
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)!
ΔΗΜ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο
Τηλ.: 22990 23924
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3ο Συμπόσιο "Επικούρειας Φιλοσοφίας"
Ο Δήμος Παλλήνης και οι
Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας “Κήπος Αθηνών”
και
“Κήπος
Θεσσαλονίκης”, διοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο
Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας στις 9 και 10 Φεβρουαρίου
στο
Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου και Αριστείδου Γέρακας), με
είσοδο ελεύθερη για το
κοινό.
Μετά την επιτυχία των
δύο πρώτων Συμποσίων
που
παρακολούθησαν
εκατοντάδες άτομα κάθε
ηλικίας απ΄ όλη την Ελλάδα, ο Δήμος Παλλήνης
και οι Φίλοι Επικούρειας
Φιλοσοφίας τιμούν για
τρίτο συνεχόμενο χρόνο
το μεγάλο διαφωτιστή και
ανθρωπιστή
φιλόσοφο
Επίκουρο με την παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση των κυριότερων
πτυχών της φιλοσοφίας
του.
Το Πανελλήνιο Συμπόσιο
Επικούρειας Φιλοσοφίας
έχει γίνει πλέον θεσμός
και διοργανώνεται κάθε

χρόνο στο συγκεκριμένο
τόπο και χρόνο. Σύμφωνα
με το βιογράφο του Διογένη Λαέρτιου, ο μεγάλος
φιλόσοφος
καταγόταν
από τον Αθηναϊκό Δήμο
Γαργηττού και γεννήθηκε
τον αττικό μήνα Γαμηλιώνα, περίπου το σημερινό Φεβρουάριο.

μείων της Φυσικής και Ηθικής φιλοσοφίας του. Το
ανθρωπιστικό μήνυμά του
εκφράζει διαχρονικά με
τον απλούστερο αλλά και
αρτιότερο τρόπο το νόημα
της ευδαιμονίας και τη
μέθοδο προσέγγισης μιας
ευτυχισμένης
ζωής,
ακόμη και σε δύσκολους
καιρούς.
Η φιλοσοφία του Επίκουρου θεωρείται βασικό
μέρος της πολιτιστικής
κληρονομιάς του δυτικού

πολιτισμού και έχει επηρεάσει πολλούς φιλοσόφους
και στοχαστές του Διαφωτισμού και της Επιστήμης.
Η διοργάνωση του Συμποσίου στις κρίσιμες εποχές
που περνάει η Ελλάδα και
η ανθρωπότητα ολόκληρη,
έχει ιδιαίτερη αξία επειδή
προσφέρει μια διαχρονική
πρόταση πνευματικής θωράκισης απέναντι στα σημερινά
ψυχολογικά,
κοινωνικά και πολιτικοοικονομικά αδιέξοδα.

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Πρώτη Πηγή
Αξιών για τον Άνθρωπο»

Ο Επίκουρος είχε αντιληφθεί ορθά τη φύση του
σύμπαντος και του ανθρώπου, καθώς τα ευρήματα
της σύγχρονης Επιστήμης
υποστηρίζουν την εγκυρότητα των βασικών ση-

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αντί για ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 11πμ
Με τη διάθεση να δώσουν συμβολικό χαρακτήρα στο κόψιμο της πρώτης βασιλόπιτας στον αυτοδιαχειριζόμενο
χώρο του κάμπινγκ της Βούλας οργανώνουν εκδήλωση
αλληλεγγύης στους επιστρατευμένους εργαζόμενους
του Μετρό, στους εργαζόμενους των ναυπηγείων Ελευσίνας και στους άνεργους
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει
- Κόψιμο βασιλόπιτας
Φαγητό με εδέσματα και ποτά που θα φέρει όποιος θέλει
Προσφορά σούπας και κρασιού από τους διοργανωτές
Μουσική, τραγούδι και χορό και χορό για όσους θέλουν
Θα προσκληθούν τα σωματεία των εργαζομένων προς
τους οποίους εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 11πμ στον ανακαινισμένο χώρο του κάμπινγκ της Βούλας.
Το κάμπινγκ βρίσκεται 200 μέτρα από την αφετηρία του
Τράμ στη Βούλα
Διοργανώνουν: Δίκτυο Αλληλεγγύης και Αντίστασης
στην πολιτική της κρίσης «Μίτος των Πολιτών», Εθελοντές κάμπινγκ Βούλας

Η ομάδα της Χ.Ε.Ν. Σπάτων οργανώνει εκδήλωση
με θέμα: «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Πρώτη Πηγή Αξιών για
τον Άνθρωπο», την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, στις
6μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «Χρήστος Μπέκας»
στα Σπάτα.
Ομιλήτρια είναι η Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Μερόπη Σπυροπούλου. Είσοδος Ελεύθερη

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΗΒΑ
ΚΑΒΕΙΡΙΟ - ΚΑΔΜΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Eξόρμηση προγραμματίζει η “Εναλλακτική Δράση” με
περιήγηση και ξενάγηση στη πόλη της Θήβας και συνεχίζεται με επίσκεψη και ξενάγηση στο Καβείριο Θηβών
και τη Λειβαδιά.
Η περιήγηση περιλαμβάνει μία διαδρομή περίπου 4 χλμ.,
στις γειτονιές της πόλης των Θηβών, με σημεία αναφοράς περίλαμπρα μνημεία της αρχαιότητας.
Σημείο εκκίνησης ο Ι.Ν. του Ευαγγελιστή Λουκά, του
ιδρυτή της Βοιωτικής Εκκλησίας.
Αναχώρηση από Βούλα στις 8πμ. και από παραλιακή,
Συγγρού, Σύνταγμα, Ομόνοια επιβίβαση στις 8.30πμ
Δηλώσεις συμμετοχής.
Μαρία Κορομηλά : 210 8991145, 6940308757

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΣΗΣΗ (Ο.Α.Π.Π.Α.)
Δεχθήκαμε τηλεφωνήματα από αναγνώστες, ότι πήγαν να
γραφτούν στα προγράμματα του ΟΑΠΠΑ και δεν τους δέχτηκαν, με σαθρές αιτιολογίες.
Επικοινωνήσαμε με τον ΟΑΠΠΑ, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι
έχουν πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα και γι’ αυτό δεν
μπορούσαν να εγγράψουν. Ετσι, με νέο δελτίο, μας ενημερώνει ότι απεκατεστάθη το πρόβλημα και από τη Δευτέρα 4
Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμοι.
Πληροφορίες Ο.Α.Π.Π.Α.και στα τηλ. 2132020777-773
Αναλυτικότερα κοίτα σελ. 23

Ρεσιτάλ για 2 πιάνα
στη Βουλιαγμένη
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία” οργανώνει μουσική εκδήλωση με τις διεθνούς φήμης πιανίστριες Μαρία και Αγγελική
Μπόλα, με τίτλο “Ρεσιτάλ για 2 πιάνα”, την
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. στον ιερό
ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Ο καλός άνθρωπος
του Σετσουάν»
του Μπέρτολτ Μπρεχτ
Στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών
Πώς μπορεί να είναι κανείς καλός όταν γύρω του είναι
όλα τόσο ακριβά;
Το παραπάνω ερώτημα του Μπρεχτ θα στοιχειώνει για
πάντα την ηθική μας και μια ικανότατη και πολυτάλαντη
νέα σκηνοθέτης, η Κατερίνα Ευαγγελάτου, αναλαμβάνει
να μας το υπενθυμίσει. Στον Καλό άνθρωπο του Σετσουάν (έργο γραμμένο την περίοδο 1926-1941), οι θεοί
εντοπίζουν τον μοναδικό καλό άνθρωπο στη Γη: μια
πόρνη στην επαρχία Σετσουάν της Κίνας... τη Σεν Τε.
«Η Σεν Τε πρέπει να παιχτεί από μιαν ηθοποιό πρώτης
τάξεως. Μόνο μια ευφάνταστη καλλιτέχνης μπορεί να
παίξει έναν καλό άνθρωπο»: η κύρια απαίτηση του
Μπρεχτ μοιάζει να εκπληρώνεται στην περίπτωση της
εκρηκτικής Στεφανίας Γουλιώτη που ερμηνεύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Παραστάσεις έως 10 Φεβρουαρίου

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ
Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα
Εισιτήρια: 210 900 5 800, Email: info@sgt.gr

“Περιήγηση στις αρχαιότητες
της Μεσογαίας. Μουσείο Βραυρώνας”
O Δήμος Κρωπίας και ειδικότερα ο “Σφηττός” οργανώνουν περίπατο με θέμα: “Περιήγηση στις αρχαιότητες
της Μεσογαίας. Μουσείο Βραυρώνας”, την Κυριακή 10
Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί. Μια ξενάγηση στο μουσείο της Βραυρώνας με την αρχαιολόγο Αικατερίνη Πέτρου της Β’ ΕΠΚΑ.
Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν θα γίνει
σύντομη παρουσίαση του γειτονικού αρχαιολογικού
χώρου του ιερού της Βραυρωνίας Αρτέμιδος.
Λεωφορείο του Δήμου θα αναχωρήσει για το μουσείο από την
πλ. Ελευθερίας στις 10.15 με εισιτήριο για το μουσείο 3€.

Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος κόβει βασιλόπιτα
O Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, θα κόψει την βασιλόπιτα, την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, στις 7μ.μ. με χορωδιακά
τραγούδια, απαγγελίες και κρασί, στο ξενοδοχείο Congo
Palace, παραλιακή λεωφ. Ποσειδώνος στη Γλυφάδα.
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Τροπολογία που δίνει γη
στους «καρχαρίες»
τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Πάντζας
«H δημιουργία ΟΕΔΑ στην Κερατέα, με ύπουλο τρόπο τη
θέση “Φοβόλες” για τη δημιουργία ΟΕΔΑ, χωρίς όμως να
αποκλείετε τη θέση “Βραγόνι”, που αρχικά είχε σχεδιαστεί. Και αυτό το κάνετε βάζοντας στην αιτιολογική έκθεση τη φράση που λέει ότι τελεί η θέση “Φοβόλες” υπό
την επιφύλαξη της θετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Δηλαδή “με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια”. Και στο Βραγόνι και στις Φοβόλες θα γίνουν μονάδες για
απορρίμματα», τονίζει ο βουλευτής Γιώργος Πάντζας και
επισημαίνει: «...Πρόκειται για μια απαράδεκτη τροπολογία. Για μια τροπολογία που δίνει επιπλέον γη στους
«καρχαρίες» του κεφαλαίου που λιμνάζουν γύρω από τα
απορρίμματα».

Δήλωση του βουλευτή Παύλου Χαϊκάλη
για την ΟΕΔΑ Κερατέας
Η θέση Οβριόκαστρο δεν απαλείφεται· απλά στα 540 στρέμματα της περιοχής προστίθενται και τα 57 στις Φαβόλες!
Μηχανικοί του ΕΔΣΝΑ και του υπουργείου Περιβάλλοντος
αποκλείουν την πιθανότητα εγκατάστασης Ο.Ε.Δ.Α σε αυτή
την τοποθεσία λόγω του ασταθούς γεωλογικού υπόβαθρου,
όπως διαμορφώνεται από τη χωματερή, και του μεγέθους
της έκτασης. Μόλις 57 στρέμματα παραχωρούνται, όταν
απαιτούνται τουλάχιστον 200, ώστε να κατασκευαστούν οι
προβλεπόμενες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό. Η συγκυβέρνηση προσπαθεί με αυτή την
τροπολογία να ξεγελάσει τους κατοίκους για να μην αντιδράσουν!
[...] Γίνεται προφανές ότι με την δημιουργία των ΟΕΔΑ,
συντελείται ένα τεράστιο οικολογικό έγκλημα και ένα
ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο...

Ταχύρυθμα προγράμματα
δεξιοτήτων σε ΗΥ
Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», σε συνέχεια υλοποίησης
του Προγράμματος Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης «ΓΙΝΕ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΣ», επαναλαμβάνει μαθήματα για την κατάρτιση των πολιτών σε βασικές δεξιότητες, για την απόκτηση Πιστοποιητικού χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
της VELLUM – UNIVERSITY OF CAMBRIDGE.
Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και ολοκληρώνεται ταχύρυθμα με:
1) Internet (8 ώρες), 2) Word (10 ώρες), 3) Excel (10 ώρες)
Το Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ που αποκτάται από το πρόγραμμα, είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο
για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και επιβάλλεται
από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης
(ανάλογα με τη θέση εργασίας), όπως στο Πρόγραμμα
Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή
τη χρονική περίοδο κ.α.
Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής έως 7 Φεβρουαρίου
Τηλ. επικοινωνίας 210 - 9657957.

Προχωρούν για ΧΥΤΥ στις
Φαβόλες Κερατέας!
Οπως γράφαμε στο προηγούμενο
φύλλο, η τρικομματική κυβέρνηση
προχωράει στη δημιουργία ΧΥΤΑ
(τώρα το λέει Ο.Ε.Δ.Α. (Οργανωμένες
Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων) και μάλιστα σύμμεικτων υλικών και στην Κερατέα, στη θέση
Φαβόλες χωρίς να ακυρώσει το
Οβριόκστρο, παρά το ότι οι Κερατιώτες, επί ένα χρόνο, αντιστάθηκαν με
σθένος.
Ο τότε δήμαρχος και νυν δημοτικός
σύμβουλος Στ. Ιατρού, είχε παραχωρήσει συνέντευξη την προηγούμενη
εβδομάδα, όπου κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις “ως παράνομες και προκλητικές”, αφού υπάρχουν τελεσίδικες
αποφάσεις δικαστηρίων και είναι «παραβίαση του Περιφερειακού Σχεδιασμού στον οποίο ορίζονται επακριβώς
τα έργα (Χ.Υ.Τ.Α. και Μονάδες Επεξεργασίας) για τα οποία έχει εκδοθεί
συγκεκρμένη, σαφής περιβαλλοντική
έγκριση την οποία παραβιάζει εμφανώς η δημοπράτηση».
Τονίζει ότι ο Περιφερειακός Σχεδιασμός είναι 10 χρόνια τώρα ανεφάρμοστος και παράνομος πλέον. Λύση για
την διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί η πλήρης αναθεώρησή του με
βάση το νέο Νόμο 4042/2012.
Για τους λόγους αυτούς ο Στ. Ιατρού
κατέθεσε προσφυγή επί της δημοπράτησης και έκανε σαφές προς πάσα
κατεύθυνση ότι «Η σαφής και πρόδηλη παρανομία δεν μπορεί να γίνει
ανεκτή ειδικά από μια κοινωνία που
μάτωσε στα οδοφράγματα επί 128
ημέρες υπερασπίζοντας τη νομιμότητα».
Ετσι στη Δημοτική Συνεδρίαση της
Λαυρεωτικής 28/1/13, ετέθη θέμα ενημέρωσης και λήψης απόφασης, προ
ημερησίας, για την τροπολογία που
έγινε όσον αφορά την εγκατάσταση
χωματερής στις ΦΑΒΟΛΕΣ της Κερατέας.
Στην συνεδρίαση επιβεβαιώθηκε από

όλους, συμπολίτευση και αντιπολίτευση ότι η κατατεθείσα τροπολογία,
είναι αντίθετη με την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Μάιος 2011).
Μάλιστα υπήρξε σαφής δήλωση του
δημάρχου Κ. Λεβαντή και του αντιδημάρχου Στ. Ρόζη ότι αν η τροπολογία
μείνει ως έχει, θα ζητήσουμε να αποσυρθεί. Έγινε δε αναφορά και στον

μαίνει ότι δεν γίνεται αποδεκτό ότι σ’
αυτήν την θέση θα γίνει διαχείριση
απορριμμάτων των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, αλλά πολλαπλάσιες ποσότητες και τέλος ότι θα
υπάρξει ΧΥΤΑ και όχι μόνο εργοστάσιο.
Η δημοτική αρχή δήλωσε ότι θα επιμείνει στην απόφαση 94/2011 του δημοτικού Συμβουλίου θεωρώντας την
απαράβατη.
Παρά ταύτα η παράταξη του Στ. Ιατρού αποχώρησε, σημειώνοντας ότι
το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ενημερώνεται και δεν αποφασίζει, τονίζοντας
ότι με την τροπολογία που έγινε, έχει
αλλοιωθεί η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (94/2011). Στην αποχώρηση ακολούθησαν και οι ανεξάρτητοι
σύμβουλοι Ν. Βλαχογιάννης και η Ι.
Κουλουβράκη.

Η διγλωσσία του
Περιφερειάρχη
Γιάννη Σγουρού

βουλευτή της Ν.Δ. Γ. Βλάχο ο οποίος,
όπως είπαν, έχει ρητή εντολή να αποσύρει την τροπολογία αν δεν αλλάξει.
Από την πλευρά της η αντιπολίτευση
τόνισε ότι:
― η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παραβιαστεί ανεπανόρθωτα, αφού με την δημοπράτηση του
ΕΔΣΝΑ παραδόθηκε πλήρως η διαχείριση (κατασκευή και λειτουργία) σε
ιδιώτη.
― Δεν απαλείφεται η θέση ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ άρα μιλάμε για 540 και άλλα 57
στρέμματα στις ΦΑΒΟΛΕΣ.
― Επιβάλλεται πλήρης εφαρμογή του
Περιφερειακού Σχεδιασμού, που ση-

«Η συμπλήρωση των κατάλληλων θέσεων με την προαναφερόμενη προτείνεται
ώστε
να
αποφευχθούν
περαιτέρω κοινωνικές εντάσεις στη
Νότια-Ανατολική Αττική και να προωθηθεί ουσιαστικά η υλοποίηση του
Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής. Η προτεινόμενη ως κατάλληλη
θέση είναι πρόταση του Δήμου Λαυρεωτικής, ορίζεται στην Απόφαση
94/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Λαυρεωτικής τυγχάνει κοινωνικής αποδοχής και δεν εμπίπτει
στις περιοχές αποκλεισμού.»
Αυτά έλεγε ο Γ. Σγουρός, τα οποία
πολύ γρήγορα ξέχασε και σήμερα λέει
ότι «θα χαθούν τα κονδύλια, λόγω των
παράνομων χωματερών η E.E. θα μας
ρίξει πρόστιμα θα, θα, θα...»

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς για εθελοντική συμμετοχή
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης σε μια προσπάθεια να προσφέρει
ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές έχει θέσει από πέρυσι σε λειτουργία το Κοινωνικό Φροντιστήριο.
Σε συνεργασία με εθελοντές καθηγητές και κέντρα
Εκπαίδευσης έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχα τμήματα και λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία.
Λόγω αυξημένης ζήτησης ο Δήμος Παλλήνης
απευθύνει πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς να συνδράμουν εθελοντικά στην προσπάθεια ενίσχυσης

του προγράμματος.
Συγκεκριμένα Ζητούνται:
• Δάσκαλοι για μελέτη παιδιών του Δημοτικού
• Καθηγητές Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Βιολόγοι
• Καθηγητές Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής
γλώσσας
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα
Σοφία Βελέντζα στο τηλέφωνο 210 6033160.
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Κοινωφελής εργασία
ή δουλεμπόριο;

Δωρεάν μηνιαία φαρμακευτική αγωγή
σε ανασφάλιστους και αναξιοπαθούντες ασθενείς

“57.000 εργαζόμενοι ανακυκλωνόμαστε
από εργοδότριες εταιρείες”

εξασφάλισε ο Δήμος Μαρκοπούλου

Εχουμε γράψει κατά καιρούς για τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που γίνονται μέσω Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ), με εργαζόμενους που απασχολούνται στους Δήμους.
Δηλαδή μπορεί οποιαδήποτε ΜΚΟ να πάρει πρόγραμμα
για να προσλάβει εργαζόμενους που θα τους μισθώσει στην ουσία - σε Δήμους. Ηδη τρέχουν κάποια προγράμματα τέτοια σε Δήμους και στην σελίδα 18δημοσιεύουμε
την αναγγελία πρόσληψης αρκετών δεκάδων εργαζομένων σε Δήμους της Ανατ. Αττικής και όχι μόνο.
Τα προγράμματα αυτά τα προωθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση,
και απορεί κανείς, μέσα σ’ αυτή τη θύελλα της εξαφάνισης
των εργασιακών δικαιωμάτων, μήπως είναι αυτός ο στόχος της. Μήπως θέλουν είλωτες και όχι εργαζόμενους;
Παρακάτω δημοσιεύουμε ανακοίνωση των εργαζομένων
από το «Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» svemko.espivblogs.net, οι οποίοι συσπειρώνονται και αντιδρούν στο ...δουλεμπόριο.

Γράφουν μεταξύ άλλων και καλούν σε διαμαρτυρία:
«Μας λένε ότι είμαστε “ωφελούμενοι” ή ακόμα και “εθελοντές”. Αλλά εμάς, τους 60,000 στα προγράμματα “Κοινωφελούς Εργασίας” μας αναγκάζουν να δουλεύουμε “σα
τα σκυλιά”: εντατικά, ελαστικά, με 5μηνες συμβάσεις,
συχνά απλήρωτοι και χωρίς δικαίωμα άδειας και απεργίας. Και βέβαια οι ΜΚΟ που μας νοικιάζουν σε κρατικούς
φορείς, δε το κάνουν αφιλοκερδώς: μας κλέβουν 5% από
το μισθό μας κάθε μήνα. Και όταν πάμε στην επιθεώρηση
εργασίας ή την εργοδοσία, όλοι πετάνε το μπαλάκι αλλού
και δηλώνουν “αναρμόδιοι”. Με λίγα λόγια, όχι μόνο δεν
είμαστε “ωφελούμενοι”, αλλά είμαστε ακραία εκμεταλλευόμενοι!
Χωρίς εμάς δε θα καλύπτονταν οι πάγιες ανάγκες στους
δεκάδες δήμους και τα νοσοκομεία, γιατί δε θα αντικαθιστούνταν οι μόνιμοι υπάλληλοι που τέθηκαν σε “διαθεσιμότητα”. Αν και είμαστε λοιπόν πολύτιμοι, τα
αφεντικά έχουν βαλθεί να υποτιμήσουν τις ζωές μας.
Να τη βράσουμε την Κοινωφελή Εργασία.
Το νέο κανιβαλιστικό μοντέλο εργασίας επιβάλλει: 57.000
άνεργοι να ανακυκλωνόμαστε από εργοδότριες ΜΚΟ (με
5% μίζα για την ενοικίαση) σε εκατοντάδες δημόσιες υπηρεσίες, με 5μηνες συμβάσεις, για να καλύπτουμε πάγιες
ανάγκες.
[...]
Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας είναι σωστή
σκλαβιά! Εμείς όμως οργανωνόμαστε συλλογικά και αλληλέγγυα σε κάθε ΜΚΟ, σε κάθε χώρο εργασίας, μαζί με
τους συναδέλφους μας, ενάντια στο μέλλον που μας επιβάλλουν και προχωράμε σε μαζικές καταγγελίες».

Στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου
Μαρκοπούλου, στο πρόγραμμα υιοθέτησης των ανασφάλιστων και αναξιοπαθούντων ασθενών στην Αττική και
στις παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας, που αποτελεί μία πρωτοβουλία
του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής
σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
(ΣΦΕΕ), ο Δήμος Μαρκοπούλου θα
εξασφαλίσει τη δωρεάν μηνιαία φαρμακευτική αγωγή 20-30 δημοτών του,
οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις,
που περιγράφονται στη συνέχεια.
Η ευαισθητοποίηση του Δήμου Μαρκοπούλου σε θέματα υγείας και κοινωνικών
παροχών,
είναι
καταγεγραμμένη και ελπίζουμε να τον
μιμηθούν και άλλοι Δήμοι.
Το κάλεσμα του Δήμου (Αύγουστο
2012) για συγκέντρωση φαρμάκων,
στα πλαίσια του προγράμματος «Όλοι
Μαζί Μπορούμε και στην Υγεία» είχε
μεγάλη ανταπόκριση στο Μαρκόπουλο, αλλά και όπου αλλού έχει
γίνει.
Ετσι συγκεντρώθηκε ένα σημαντικός

αριθμός φαρμάκων και δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας μίας ισχυρής
γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ του
Δήμου Μαρκοπούλου, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Εγινε λοιπόν ο Δήμος ένας ακόμη κρί-

κος της μεγάλης αυτής προσπάθειας,
με αποτέλεσμα την εξασφάλιση και
δωρεάν παροχή, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, της μηνιαίας
φαρμακευτικής αγωγής 20-30 ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων
πολιτών από τον Δήμο Μαρκοπούλου
(δημοτών ή μόνιμων κατοίκων), η επι-

λογή των οποίων θα γίνει με κοινωνικά
κριτήρια από την Κοινωνική Υπηρεσία,
ούτως ώστε να μη μείνουν φαρμακευτικά ακάλυπτοι εξαιτίας των δύσκολων
οικονομικών συγκυριών.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα τελεί
υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους, για ένταξη
στο πρόγραμμα, την οποία θα υποβάλλουν στην Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου, μέχρι και 20 Φεβρουαρίου
2013.
Λεπτομέρειες, στο: 22990-20105.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1) Αίτηση.
2) Βεβαίωση θεράποντος ιατρού για τη
χρόνια πάθηση του ασθενή και την
αγωγή που ακολουθεί (απαιτείται επανυποβολή της βεβαίωσης κάθε τρίμηνο).
3) Εκκαθαριστικό σημείωμα από την
Δ.Ο.Υ.
4) Βεβαίωση από τον Φορέα Ασφάλισης ότι δεν δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Συνελήφθη ο ληστής των Βορείων Προαστείων
Τί δηλώνει ο Δήμος Κρωπίας
Συνελήφθη ο 31χρονος Έλληνας που βίαζε και λήστευε
ανυπεράσπιστες κοπέλες στα
Βόρεια Προάστια της Αττικής!
Οι αστυνομικές αρχές έβγαλαν ένταλμα σύλληψης και
έδωσαν στη δημοσιότητα
φωτογραφίες του συλληφθέντα καθώς και τα στοιχεία
του με σχετική εισαγγελική
διάταξη και η ποινική δίωξη
που ασκήθηκε σε βάρος του.
Πρόκειται για τον Κουρέα Νικόλαο του Πολυζώη και της
Ελένης, που γεννήθηκε το
1982 στην Αθήνα και κατοικεί
στο Κορωπί Αττικής, σε
βάρος του οποίου ασκήθηκε
ποινική δίωξη για τις αξιόποινες πράξεις του βιασμού
κατά συρροή, τετελεσμένου
και σε απόπειρα, καθώς και
της ληστείας κατά συρροή.
Ο δράστης είναι παντρεμένος, μαρμαράς στο επάγγελμα που τους τελευταίους

μήνες ήταν συμβασιούχος
δημοτικός υπάλληλος στο
Κορωπί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Αστυνομίας, ο άνδρας αυτός
κατηγορείται ότι την τελευταία τουλάχιστον τετραετία
προέβαινε σε βιασμούς και
ληστείες γυναικών... στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου
Στεφάνου, της Ερυθραίας και
του Διονύσου Αττικής!
Είχε κάθε φορά διαφορετικό
όχημα, ιδίως σε σημεία όπου
πραγματοποιούνται αραιά
δρομολόγια λεωφορείων ή
σε περιόδους απεργίας των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

και αναζητούσε γυναίκες
ανεξαρτήτως ηλικίας, τις
οποίες εντόπιζε συνήθως σε
στάσεις.
Αφού κατάφερνε να τις βάλει
στο όχημά του παραπλανώντας τις με ευγενικό τρόπο ότι
θα τις μεταφέρει σε κάποιο
σημείο του προορισμού τους,
τις οδηγούσε σε ερημικές τοποθεσίες, όπου με τη βία και
την απειλή κατσαβιδιού ή
άλλων αιχμηρών αντικειμένων, ασελγούσε σε βάρος
τους και στη συνέχεια τις εγκατέλειπε, αφαιρώντας τους
χρήματα, κινητά τηλέφωνα
και άλλα προσωπικά τους αντικείμενα.
Ο δράστης ομολόγησε τις
πράξεις του και αναγνωρίστηκε από τα θύματά του!
Παρακαλείται όποιος πολίτης
γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό
να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 210-6875200 της Υπο-

διεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.
Διασφαλίζεται η ανωνυμία
και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Ο Δήμος Κρωπίας
δηλώνει
Σχετικά με τη σχέση εργασίας του κατηγορούμενου,
με τον Δήμο Κρωπίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ο κατηγορούμενος δεν είναι
συμβασιούχος
δημοτικός
υπάλληλος του Δήμου Κρωπίας και ουδέποτε προσλήφθηκε από τον Δήμο μας.
Εργαζόταν σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) και στο
πλαίσιο 5μηνης κοινωφελούς
εργασίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρείχε
υπηρεσίες στον τομέα καθαριότητας του Δήμου μας.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Αποδόμηση των πάντων
Αναρωτιέται ο κάθε πολίτης, που παρακολουθεί τα
γεγονότα, ως πού σκοπεύουν να φτάσουν. Πόσα
σκαλιά ακόμη εξαθλίωσης θα κατέβει ο ελληνικός
λαός; Οποιος μπαινοβγαίνει σε κρατικές κοινωνικές
υπηρεσίες, δεν πιστεύει στα μάτια του και στα αυτιά
του, γι’ αυτά που βλέπει και αντιμετωπίζει.
Στα σχολεία απίστευτες ελλείψεις, που καλούνται οι
γονείς να καλύψουν. 25 εκατ. ευρώ λέει θα εξοικονομήσουν φέτος από τα σχολικά βιβλία! Μετά τη Διαμαντοπούλου με τα βιβλία... CDs έρχονται τώρα τα

βιβλία μετ’ επιστροφής, όταν τα σημερινά βιβλία, ιδιαίτερα της στοιχειώδους εκπαίδευσης είναι συγχρόνως και ...τετράδια, αφού μέσα σ’ αυτά
συμπληρώνονται οι ασκήσεις. Και το ακόμη τραγικότερο είναι ότι θα τα χρεώνονται οι γονείς. Στην δε
περίπτωση που τα κακοποιήσουν οι μαθητές θα τα
πληρώνουν οι γονείς τους!
Κάποια άλλα εκατομμύρια ευρώ, σημειώνεται στον
προϋπολογισμό του 2013 θα τα εξοικονομήσουν από
το κλείσιμο σχολείων, σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ ανά την
επικράτεια!
Παράλληλα τα επόμενα χρόνια δεν θα διορίζονται
εκπαιδευτικοί στα σχολεία!
Οσο για τον πολιτισμό, ας τον ξεχάσουμε καλύτερα.

Να πάμε και στην υγεία
Συγχωνεύσεις κλινικών, κλινών και αλλίμονο σε
όποιον αρρωσταίνει... Συμμετοχή στα φάρμακα και
πληρωμή στο γιατρό για επίσκεψη ή συνταγογράφηση.

Τα προ της Θηβαϊκής ηγεμονίας γεγονότα

(Σύγκρουση Σπάρτης - Περσίας)
Η αγέρωχη στάση της Σπάρτης μετά τον πελοποννησιακό πόλεμο, είχε προκαλέσει
πολλές δυσαρέσκειες. Ενώ είχε υποσχεθεί
ελευθερίες στις συμμαχικές πόλεις, όχι
μόνο δεν τις είχε τηρήσει, αλλά η συμπεριφορά της απέναντι σε αυτές, υπήρξε απαράδεκτα εξουσιαστική.
Ιδιαίτερα όμως, η καταπίεση που ασκούσε
στις κατεχόμενες πόλεις, δηλαδή σε αυτές
που είχαν πολεμήσει εναντίον της, ήταν
εξόχως τυραννική. Κάποιο βαθμό σεβασμού, ίσως έδειχνε προς την Αθήνα, και
αυτό σε αναγνώριση των παλαιοτέρων
αγώνων της, για τη σωτηρία της Ελλάδος.
Τα πράγματα μπερδεύτηκαν περισσότερο,
όταν η Σπάρτη με μισθοφόρους οπλίτες της,
βοήθησε τον Κύρο εναντίον του νομίμου
βασιλιά Αρταξέρξη. Έκτοτε η δυσαρέσκεια
του Αρταξέρξη εναντίον της Σπάρτης ήταν
πασιφανής.
Τελικά, όταν ο Κύρος ηττήθηκε και σκοτώθηκε στα Κούναξα, οι Μύριοι, δηλαδή οι
δέκα χιλιάδες από τις δεκατρείς του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος, επέστρεψαν στη Λακεδαιμόνα γή. Η αλήθεια πάλι
είναι, ότι αυτό το στράτευμα ακέραιο
έφτασε μόνο μέχρι την αρχαία πόλη του
Βυζαντίου.
Εδώ καλό είναι να σημειωθεί, ότι το τόλμημα της Καθόδου των Μυρίων Ελλήνων ,
σε πορεία αγνώστου μήκους, διασχίζοντας
δύσβατα άγνωστα βουνά και χώρες βαρβάρων, χωρίς οδηγούς και με άπειρους αρχηγούς, με μόνο γνώμονα τον γλυκύ νόστο,
δεν ήταν και εύκολο πράγμα.

Από την ιστορική βέβαια άποψη, με την
“Ανοδό” τους στην Ασία, οι μισθοφόροι
αυτοί, είχαν μετακινήσει τις πολεμικές εχθροπραξίες στο χώρο της Περσίας και αυτό
ήταν σημαντικό.
Οι Ιωνικές πόλεις, οι οποίες είχαν βοηθήσει τον Κύρο στην επανάστασή του, βρέθηκαν μετά το θάνατό του, στο έλεος του
Αρταξέρξη οποίος διψούσε για να τους εκδικηθεί.
Οι Ίωνες λοιπόν μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο, ζήτησαν τη βοήθεια της Σπάρτης, καθότι τώρα αυτή ήταν που κρατούσε την
ηγεμονία της Ελλάδος.
Η δε Σπάρτη έσπευσε αμέσως. Έστειλε
στράτευμα με αρχηγό τον βασιλιά Αγησίλαο, ο οποίος τελικά κατάφερε κατά των
Περσών περιφανείς νίκες (396 π.Χ.)
Πιο πάνω γράφω ότι η Σπάρτη “έσπευσε”
γιατί στο σκεπτικό της, αυτή η αίτηση για
βοήθεια προς την Ιωνία, είχε ξαναθερμάνει
την απληστία της.
Εδώ έτσι εδίδετο η ευκαιρία, ώστε το
εθνικό καθήκον να συσχετισθεί με την δυνατότητα δήωσης των πλουσίων σατραπειών του Τισσαφέρνη
και του
Φαρνάβαζου.
Αυτή η νέα σπαρτιατική παρέμβαση, αύξησε έτι περισσότερο την εχθρική στάση
του Πέρση βασιλιά.
Την δε όλη αυτή μεταβολή, έτρεξε και εκμεταλλεύτηκε η Αθήνα, η οποία ζούσε
κάτω από Τυραννία των Τριάκοντα, επί
οκτώ χρόνια. Οι Τριάκοντα δήμευαν περι-

Πλήρωσε για να σε σώσουμε!
Προκειμένου να πάει προς αναζήτηση ορειβατών, το
Super Puma, ζητήθηκε να προκαταβάλουν οι συγγενείς το ποσό των 30.000 € για να πετάξει.
Το καταγγέλει παρακαλώ, ο βουλευτής που συμμετέχει στην τρικομματική κυβέρνηση, της ΔΗΜ.ΑΡ.
Βασίλης Οικονόμου με ερώτησή του στη Βουλή.
Ακόμη τη χώρα σώζεις Βασίλη; Σε λίγο θα ψάχνεις
για Ελληνες...
Μέχρι και η πολύ “κομματική” εφημερίδα “Εστία”
βγήκε με εξάστηλο τίτλο: “Ερχονται δημεύσεις”.
Οσο για εκείνη τη Βούλτεψη, τη φράση που είπε,
έπρεπε να την απευθύνει κοιτώντας τον καθρέφτη
της.
Είπατε τίποτα; Καθήστε αναπαυτικά στην πολυθρόνα
σας, μπροστά στα γυάλινα παράθυρα της προπαγάδας και κλάψτε τη μοίρα σας...

ουσίες ανεξέλεγκτα, εξόντωναν και εξόριζαν τους δημοκρατικούς πολίτες.
Ετσι εν τω μεταξύ, δημοκρατικοί Αθηναίοι
με τον Θρασύβουλο πολιτικό ηγέτη, είχαν
αποστασιοποιηθεί και ήδη είχαν καταφύγει στη Θήβα, την άλλοτε συμμαχική πόλη
της Σπάρτης, και τώρα έχθρα διακείμενη.
Βλέποντας δε πάλι οι Αθηναίοι την πρόσφατη ρήξη της Σπάρτης με τους Πέρσες,
αποφάσισαν να την εκμεταλλευθούν.
Πήγαν στην αυλή την περσική και προσέφεραν γήν και ύδωρ, και μίσος εναντίον της
Σπάρτης!
Στους Πέρσες άρεσαν τώρα, αυτές οι ελληνικές κινήσεις. Βόλευαν το εξωτερικό
παιχνίδι τους. ΄Εστειλαν μάλιστα και χρήματα στην Αθήνα, Κόρινθο, Θήβα, Άργος με
σκοπό να τις συνασπίσουν κατά της Σπάρτης. Ετσι στην Βοιωτία και μετά στην Κόρινθο (395- 387 π.Χ.) άρχισαν εμφύλιες
πολεμικές συγκρούσεις, αρχικά με τους
συμμάχους της Σπάρτης και μετά με την
ίδια τη Σπάρτη στην Κόρινθο (387 π.Χ.).
Με τα ξένα χρήματα η Αθήνα ξεσηκώνεται
σε καινούργια ηγεμονία. Ο Αθηναίος στρατηγός Κόνων οργανώνει και ηγείται στο Αιγαίο
στόλου μικτού αθηναϊκου και
περσικού. Επιτίθεται και μάχεται κατά της
Σπάρτης και των συμμάχων της Ελλήνων.
Αρχικά η ελληνοπερσική νίκη έρχεται στην
Κορώνεια της Βοιωτίας και μετά ακολουθεί
η συντριβή του σπαρτιατικού στόλου στην
Κνίδο της ασιατικής Καρίας.
Το Αιγαίο τώρα με περσικά χρήματα επανέρχεται στην κυριαρχία των Αθηνών.
Οι μάχες όμως συνεχίζουν να εξελίσσονται
στην Κόρινθο. Εκεί ο Ιφικράτης με μισθοφόρους πελταστές, δηλαδή οπλίτες με μακρυά δόρατα και μικρή ασπίδα την “πέλτη”,
συνεχίζει το κυνηγητό των Σπαρτιατών νικηφόρα.
Τώρα η Αθήνα σεμνύνεται, ότι αναβιώνει
και ολοκληρώνει την κατά ξηρά και θάλασσα κυριαρχία της, που είναι στην πραγματικότητα σε ξένα ποδάρια στηριγμένη.
Ο Κόνων δεν σταματά. Με τα περσικά χρήματα κάνει έργα στην Αθήνα και μάλιστα
οχυρωματικά, όπως το ξαναχτίσιμο των μακρών τειχών του Πειραιά και άλλα ποικίλα.

Αυτή η κυριαρχική προκλητική εικόνα, με
την επίδειξη ισχύος και κυριαρχίας της Αθήνας, δεν αρέσει στην εξωτερική πολιτική
του Αρταξέρξη, ο οποίος και ανακρούει
πρύμναν.
Παύει λοιπόν, να στέλνει το χρυσάφι του
στην Αθήνα.
Οι Σπαρτιάτες το μαθαίνουν και τρέχουν
τώρα αυτοί στην αυλή του, με τον ναύαρχο
Ανταλκίδα και ζητούν να συνάψουν συνθήκη ειρήνης. Συνθήκη ζητά ο ηττημένος,
όχι ο νικητής. Η “Ανταλκίδειος Ειρήνη”, ή η
από την μεριά των Περσών “Ειρήνη του Βασιλέως” συνάπτεται και υπογράφεται το
386 π.Χ., έχει δε ως ακολούθως:
― Οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας και η
Κύπρος περνούν στην κυριαρχία των Περσών
― Η Λήμνος, η Ίμβρος και η Σκύρος να ανήκουν στην Αθήνα.
― Οι άλλες πόλεις να παραμένουν αυτόνομες και να μη συνάπτουν συνασπισμούς,
ώστε να μπορούν να αποτελέσουν απειλητική στρατιωτική δύναμη.
Έτσι διαιωνιζόταν η πολιτική διαίρεση των
Ελλήνων.
Αλλά η Ελλάδα “δεν είχε αποπαιδίσει
ακόμα”.*
Από τη Θήβα, τα μεγάλα αναστήματα του
Επαμεινώνδα και Πελοπίδα, ήρθαν στο πολιτικό στίβο και το σκηνικό άλλαξε.
Γι ΄αυτά όμως στο επόμενο άρθρο.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

• Από την τραγωδία του Σικελιανού: “Ο Θάνατος
του Διγενή Ακρίτα”. Την απάντηση αυτή δίνει ο
Διγενής στους καταπιεστές του Βυζαντινούς,
όταν τον απειλούν και χαίρονται με το θάνατό
του.
Βοηθήματα
1) Ξενοφώντος: “Ελληνικά”, Εκδ. Κάκτος
2) Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών
3) Burry& Russel: “Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος”,
Εκδ. Καρδαμίτσα
Διόρθωση στο προηγούμενο άρθρο:
Ο Λύσανδρος δεν πέθανε τελικά στη Λιβύη. Η
εξορία του ήταν προσωρινή. Επανήλθε και συνέχισε τη δράση του.
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Η ....αναρχία του Δήμου 3Β

Αναζητώ το ...μαθηματικό τύπο
Εδώ και ημέρες ακούμε και διαβάζουμε δηλώσεις των εκπροσώπων
του οικονομικού επιτελείου της
τριτοκομματικής
κυβέρνησης
(δηλ. της τρόικας του εσωτερικού) οι οποίοι μας λένε ότι το φετινό χειμώνα ενώ έχουμε μείωση
της ζήτησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά 80% αντιθέτως
έχουμε διπλασιασμό των κρατικών εσόδων (από την πώληση του
20%) λόγω λένε αύξησης του
κρατικού φόρου.
Προσπάθησα μόνος, αλλά και με
άλλους φίλους (σύμφωνα με τα
υπάρχοντα δεδομένα), να βρούμε
των μαθηματικό τύπο που θα επιβεβαίωνε με νούμερα αυτές τις
δηλώσεις αλλά δυστυχώς ακόμα
δεν τα έχουμε καταφέρει.
Μάλλον δεν έχουμε “καθαρό"
μυαλό να αντιληφθούμε τις στατιστικές και τις εξισώσεις των "σαϊ-

νιών" του εν λόγω υπουργείου και
γι’ αυτό ίσως φταίνε οι κρύες ημέρες και νύχτες που διανύουμε όλοι
μας λόγω δυσκολίας να προμηθευτούμε το πετρέλαιο θέρμανσης για
τα καλοριφέρ μας. Το πετρέλαιο το
οποίο οι ΣαμαροΒενιζελοΚουβέληδες κατάντησαν είδος πολυτελείας
γυρνώντας μας σε άλλες δύσκολες
εποχές που έζησαν οι γονείς και οι
παππούδες μας τις περίφημες ….
ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ!
Υποσημείωση
Φυσικά όλο αυτό γίνεται στα πλαίσια
της προπαγάνδας των εγχώριων
υπάλληλων της Μέρκελ και του Πολ
Τόμσεν να δικαιολογήσουν τις εθνοκτόνες πολιτικές τους αντλώντας
προφανώς το θράσος και το θάρρος
τους από την μέχρι τώρα ανεκτικότητα και μακαριότητα ... όλων μας!
Γιάννης Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Είναι γνωστό ότι ο Δήμαρχος
στα 3Β δεν μπορεί να περάσει θέματα στο Δημοτικό
Συμβούλιο, αν η αντιπολίτευση και οι διαφωνούντες
της παράταξής του δεν συμφωνούν. Την ευθύνη της σημερινής εικόνας φέρει ο ίδιος
ο Δήμαρχος, που φρόντισε
να απομακρύνει όσους δεν
τον ψήφισαν, μετά την παραίτηση του Κασιδόκωστα.
Αυτό για τα συμφέροντα του
Δήμου, δεν θα έλεγα ότι είναι
καλό, γιατί όλοι γνωρίζουμε
τον δημαρχοκεντρικό τρόπο
διοίκησης της παρούσας δημοτικής Αρχής.
Αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι
η σύνθεση των απόψεων
είναι καλύτερη από την αυθεντία του ενός.
Προϋπόθεση όμως για να
πάει μπροστά ο Δήμος είναι

να καταλάβει και η αντιπολίτευση ότι έχει και αυτή μεγάλη ευθύνη, μιας και ο
ρόλος της είναι καθοριστικός.
Πρέπει σήμερα χωρίς χρονοτριβή, όλες οι δημοτικές παρατάξεις να συμφωνήσουν
σε ένα πρόγραμμα εφικτό,
βάζοντας προτεραιότητες για
έργα και κινήσεις που πρέπει
να γίνουν γιατί υπάρχει
άμεση ανάγκη σε πολλούς
τομείς.
Λεφτά υπάρχουν;

Είναι το ερώτημα που όλοι
μας έχουμε.
Το 2012 ο Δήμος μας είχε συνολικά στο ταμείο του 33
εκατομμύρια ευρώ. Περίπου
στα ίδια επίπεδα θα είναι και
το 2013.
Χρήματα υπάρχουν· απαίτηση
όλων είναι να συμφωνήσουν
και να καταλάβουν ότι αυτό
που ενδιαφέρει τους δημότες
είναι να γίνει έργο.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2014,
που είναι οι δημοτικές εκλογές, υπάρχει αρκετός χρόνος
και δεν πρέπει να πάει χαμένος.
Αυτό που πρέπει να θυμούνται οι δημοτικοί μας άρχοντες
είναι ότι θα κριθούν, κατά μεγάλο μέρος, από τα αποτελέσματα της πολιτικής τους.
Σωτήρης Ελευθερίου

Ελεήμονες προαγωγοί

N

α λοιπόν που φτάσαμε ν’ αντικαταστήσουμε την
κρατική, δημόσια πρόνοια και μέριμνα, την κοινωνική πολιτική, με την ελεημοσύνη. Στην Υγεία,
στην Παιδεία κι όχι μόνο, το κράτος κάνει πίσω, ποιεί την
νήσσα και βγαίνουν μπροστά τα παγώνια και τα παπαγαλάκια του φιλεύσπλαχνου κεφαλαίου. Ο Σκάϊ, η Βόνταφον,
η
Γιούρομπανκ
και
άλλοι
ελεήμονες
φραγκοφονιάδες. Να σου τώρα και η Τρόϊκα!
60 εκατομμύρια ευρώ χαλάλισαν οι δανειστές-κατακτητές μας γιά να διανέμονται στα παιδάκια των δημοτικών
σχολείων όλης της χώρας, γάλα, τοστ και αναψυκτικό.
Θα βρεθούν βεβαίως δημοσιογράφοι των συστημικών
Μέσων Μαζικής Εξαπατήσεως που θα λιβανίσουν το γεγονός. Θα βρεθούν πολιτικοί υπαλληλίσκοι της «Μνημόνιο Α.Ε.» να κομπορρημονούν στα Μ.Μ.Ε. «Είδατε,
είδατε; Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αποδεικνύουμε στην
πράξη την ευαισθησία της κυβέρνησης για τις ευπαθείς
ομάδες». Θα βρεθούν οι ανίατοι ψηφοφόροι των συγκυβερνώντων υποκαταστημάτων των δανειστών μας, ν’ αρπαχτούν ευγνωμόνως από την ελεημοσύνη και ν’
αντιτάξουν ένα κάποιο –γελοίο- επιχείρημα έναντι όλων
ημών των υπολοίπων που τους αιτιώμεθα γιά μαλάκυνση
εγκεφάλου και συνενοχή στο έγκλημα κατά της Ελλάδας. Και δυστυχώς θα βρεθούν πάμπολλοι γονείς και εκπαιδευτικοί που θα χειροκροτήσουν την εσχάτης
ανηθικότητος και απύθμενης υποκρισίας επικοινωνιακή
φιέστα, σπεύδοντες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
για την επιτυχή διεκπεραίωσή της.
Εάν μάς έχει απομείνει κόκκος φιλότιμου, αυτοσεβασμού, υπερηφάνειας κι ευθιξίας, θα πρέπει να τους τρίψουμε στη μούρη την ελεημοσύνη τους. Εξαθλίωσαν,
ταπείνωσαν, υποδούλωσαν, ξεπουλάνε, υποθηκεύουν
και καταληστεύουν τον ελληνικό Λαό κι έρχονται τώρα
να ελεήσουν τα υποσιτισμένα παιδιά των απολυμένων,
ανέργων και κακοπληρωμένων γονέων. Η λέξη αίσχος
είναι πολύ ανεπαρκής γιά τέτοια υποκείμενα.
Επαληθεύονται γιά μία ακόμα φορά οι προκλητικές ομοι-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ότητες της Κατοχής 1941-44 με την σημερινή κατοχή.
Και τότε όπως και σήμερα οι Γερμανοί καταληστεύουν
την Ελλάδα κι εξαθλιώνουν τους Έλληνες. Και τότε όπως
και σήμερα επιτρέπουν οι φιλεύσπλαχνοι άρπαγες στην
ανθρωπιστική βοήθεια να προσφέρει τις υπηρεσίες της
στους λιμοκτονούντες ιθαγενείς. Τότε είχαμε την UNRA
και το τούρκικο σαπιοκάραβο «Κουρτουλούς» να καταπλέει στον Πειραιά και να ξεφορτώνει μουχλιασμένα και
σκουληκιασμένα τρόφιμα. Προοδεύσαμε όμως από τότε,
δεν μπορώ να πω. Σήμερα το τοστάκι και το γαλατάκι που
θα διανεμηθούν στα σχολεία δεν θα είναι χαλασμένα. Δικαιούμεθα, ωστόσο, ν’ αμφιβάλλουμε εάν και κατά πόσο
θα μετατραπεί σε τοστάκια και γαλατάκια το σύνολο των
60 εκατ. ευρώ.
Εύλογο είναι ότι θα προκηρυχθεί κάποιος διαγωνισμός
για να αναδειχθεί ο ανάδοχος προμηθευτής και διανεμητής. Εάν λοιπόν το τοστάκι, το γαλατάκι και ο χυμός χρεωθούν με ας πούμε 4 ευρώ, η συνήθης και αενάως
επαναλαμβανόμενη ιστορία των μεταπολιτευτικών κρατικών προμηθειών, διδάσκει ότι στα ταμεία του αναδόχουπρομηθευτή δεν πρόκειται να εισρεύσουν περισσότερα
από 2 ευρώ ανά μερίδα σιτηρεσίου. Τα υπόλοιπα; Ω,
ελάτε τώρα, μη γίνεστε αδιάκριτοι.
Συμβαίνει ένας από τους γιούς μου να πηγαίνει στην Ε΄
Δημοτικού. Η μητέρα του κι εγώ τον έχουμε συμβουλεύσει ν’ αρνηθεί το σιτηρέσιο ελεημοσύνης, εάν και όποτε
διανεμηθεί στα δημοτικά σχολεία. Του εξηγήσαμε γιά
ποιόν λόγο πρέπει ν’ αρνηθεί κι έτσι, αν βρεθεί σε αυτή τη
θέση, θα επιχειρηματολογήσει γιά την άρνησή του. Από
εκεί και πέρα ο κάθε γονιός είναι υπεύθυνος έναντι των
παιδιών του, αλλά και έναντι όλων ημών των υπολοίπων
γιά την στάση που θα κρατήσει.
Υπεύθυνοι είναι και οι δάσκαλοι, που επιτέλους πρέπει
κάποια στιγμή να αντιληφθούν ότι πρωτίστως οφείλουν

να είναι παιδαγωγοί κι ότι εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιήθηκε ο δικός τους εξανδραποδισμός για να εξανδραποδιστούν οι επόμενες γενιές Ελλήνων και μαθητών τους.
Γνώμη μου είναι ότι όποτε κι αν εμφανιστούν οι ελεήμονες με το τοστάκι και το γάλα στα σχολεία, πρέπει με οργανωμένη κοινή αντίδραση συλλόγων γονέων και
εκπαιδευτικών να υπάρξει ηχηρή απάντηση στην προσβολή της αξιοπρέπειάς μας. Εκτός κι αν γιά κάποιους
δεν τρέχει και τίποτε να καταλήξουμε ζήτουλες ψιχίων
από τα δικά μας. Ας κάνει ο καθένας ότι τον φωτίσει ο
Θεός. Όχι κάποιος «θεός» της μπάλας, ούτε κάποια
«θεά» του μόντελινγκ. Ο Θεός, που την άγνοιά τους γιά
Εκείνον και την επηρμένη, κούφια κομπορρημοσύνη τους
περιφέρουν συχνά κι επιδεικνύουν στα σχολεία κάποιων
lifestyle προαστείων, ορισμένοι «Έλληνες» γονείς, απαιτώντας από τους δασκάλους να μην παρακολουθούν τα
παιδιά τους το μάθημα των θρησκευτικών. Τι να πει κανείς γιά τον αφοπλισμό που επιβάλλουν στις ψυχές των
παιδιών τους, καθιστώντας τα εύκολα θύματα χειραγώγησης από τον οποιονδήποτε εκμεταλλευτή στο μέλλον.
Θα πω απλώς αυτό που λέει η λαϊκή σοφία: «Τα μυαλά
τους και μιά λίρα και του Παντελή ο κόπανος».
Όπως ακριβώς συμβαίνει στα προσκλητήρια αλληλεγγύης του Σκάϊ, όπου τα τρόφιμα και τα φάρμακα, τα προσκομίζουν ευαισθητοποιημένοι πολίτες κι όπου όλως
περιέργως διατυμπανίζεται και η Βόνταφον, έτσι και τα
60 εκατ. της «ανθρωπιστικής» βοήθειας στα σχολεία, από
κλεμένα δικά μας προέρχονται. Από δω και πέρα θα μας
ελεούν μιά στη χάση και στη φέξη, με ψίχουλα από αυτά
που μας αρπάζουν. Και δυστυχώς κάποιοι θα τους λένε
κι «ευχαριστώ». Ταιριάζει εξόχως στην «ελεημοσύνη»
τους μία -συντακτικώς ενέχουσα θέσιν επιθέτου- μετοχή
ρήματος, αλλά εκείνος ο άτιμος νόμος «περί ασέμνων» μ’
εμποδίζει να την αναφέρω. Από γα.. αρχίζει, σε ..νη καταλήγει.

ΕΒΔΟΜΗ

10 ΣΕΛΙΔΑ - 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Βραβεύσεις και στον
κινηματογραφικό τομέα
στο εξωτερικό
Τα τελευταία χρόνια ο Ελληνικός κινηματογράφος
κερδίζει έδαφος και εκτός των ελληνικών συνόρων.
Κι επειδή καλλιτέχνης σημαίνει φαντασία, παρ’
όλους τους περιορισμένους πόρους που έχουν στην
κατοχή τους πλέον οι Έλληνες σκηνοθέτες, καταφέρνουν να αποσπούν βραβεία.

Ειδήσεις για όλους
Μου το ‘πε ένα ...πουλάκι
Οι “παλιοί”, θα θυμάστε ότι στη Χούντα, αλλά και λίγα
χρόνια μετέπειτα, φοβότανε ο κόσμος να διαβάσει
την εφημερίδα της επιλογής του ή το βιβλίο της αρεσκείας του. Κι αν το έκανε, έκρυβε το εξώφυλλο με
ένα άλλο “εγκεκριμένο” και σύμφωνο με τις οδηγίες
της εξουσίας!
Τότε, οι πληροφορίες για το ...ποιόν κάποιου, κυκλοφορούσαν από ορισμένα “πουλάκια” που είχαν μεγάλο στόμα.

Αυξημένα κατά 20% ήταν τα επίσημα κρατικά αιτήματα προς τους υπεύθυνους του Twitter το δεύτερο
τρίμηνο του 2012, συγκριτικά με τους έξι πρώτους
μήνες. Αιτήματα από τις αρχές που ζητούν την αποκάλυψη πληροφοριών για συγκεκριμένους χρήστες
είτε την αφαίρεση περιεχομένου που “ενοχλεί”.
Τα περισσότερα αιτήματα προήλθαν από την Αμερική
και συγκεκριμένα 815 από τα 1.009, ενώ στην περίπτωση της Ελλάδας, τα αιτήματα ήταν λιγότερα από
10 και αφορούσαν τα προσωπικά στοιχεία 15 χρηστών.
Η στάση που τήρησε το κοινωνικό δίκτυο στα αιτήματα των αρχών ποικίλει από χώρα σε χώρα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν ικανοποίησε κανένα
αίτημα, κάτι που έκανε και στην Γαλλία, τη Γερμανία
ή την Τουρκία.
Η πάγια τακτική του Twitter είναι να ενημερώνει τους
χρήστες ότι ζητήθηκαν στοιχεία τους, εκτός εάν το
απαγορεύει η απόφαση του δικαστηρίου.

Ε, και τι σχέση έχει αυτό με το σήμερα; Σήμερα δεν
σε κρίνει κανείς από το τι διαβάζεις. Και άλλωστε
υπάρχει ελευθερία λόγου, τυπικά τουλάχιστον... Κι
όμως και σήμερα ενδιαφέρονται για το τι σκεφτόμαστε, τι διαβάζουμε, τι γράφουμε, γιατί τελικά έτσι
γνωρίζουν και σε τι στάδιο “βρασίματος” βρισκόμαστε. Όπως και τότε έτσι και τώρα ένα πουλάκι τους
πληροφορεί. Μόνο που σήμερα αυτό το πουλάκι το
ενημερώνουμε καθημερινά εμείς και τους κάνουμε
τη ζωή πιο εύκολη.
Twitter! Οι θαυματουργές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται πλέον για έλεγχο και
ανοιχτά από τις αρχές.

Ο επικεφαλής της ιρανικής αστυνομίας Εσμαΐλ Αχμάντι Μογκάνταμ μιλώντας σε δημοσιογράφους
αποκάλυψε ότι επιστήμονες στη χώρα του αναπτύσσουν λογισμικό, με το οποίο θα ασκείται «έξυπνος
έλεγχος» των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης!

Ελληνική ταινία δράσης με μηδέν προϋπολογισμό απέσπασε δύο βραβεία στην Καλιφόρνια, το βραβείο αριστείας και το βραβείο σκηνοθεσίας.
Η ταινία “The Designer” του Γιώργου Skouma Παπανικολάου και του Νίκου Σαλωνίτη υπεύθυνου για την μουσική επένδυση γυρίστηκε εξ' ολοκλήρου με μία Canon
550D και μία goPro.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί την πρώτη σκηνοθετική δουλειά σε ταινία του 24χρονου σκηνοθέτη από την
Άρτα καθώς και η πρώτη παραγωγή ορχηστικής μουσικής σε σπιτική παραγωγή από τον Νίκο Σαλωνίτη.
Η ταινία γυρίστηκε χωρίς χρήματα, χωρίς επαγγελματίες ηθοποιούς, μόνο με αγάπη για το αντικείμενο, επιμονή και υπομονή.
λληνική ταινία βραβεύθηκε και στο 42ο Διεθνές ΦεΕστιβάλ
Κινηματογράφου του Ρότερνταμ.
Ο λόγος για τη νέα ταινία με τίτλο «Lobster» του Γιώργου Λάνθιμου που απέσπασε το βραβείο ARTE το οποίο
συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους 7.000 ευρώ.
Το «Lobster» είναι παραγωγή της Εlement Pictures (Ιρλανδία/Ηνωμένο Βασίλειο/Ελλάδα) και η απονομή έγινε
με το σκεπτικό ότι αποτελεί ένα πολύ συναρπαστικό και
πρωτότυπο έργο, από έναν από τους πιο ταλαντούχους
κινηματογραφιστές που αναδεικνύονται την τελευταία
δεκαετία!

Αποστάγματα του FACEBOOK
Μια εκπομπή σαν το Πάμε Πακέτο μόνο που θα ψάχνουν
αυτούς που μας χρωστάνε λεφτά να μας τα δώσουν πίσω.
Ας πει κάποιος στον Στουρνάρα πως το "πειτε μου εσείς τι
θα κάνατε" ΔΕΝ είναι επιχείρημα.
Η Αγγλική γλώσσα είναι, εκτός από φτωχή, εξαιρετικά χυδαία. Παράδειγμα: Πέη ατένσιον.

Κάτι ανάλογο ψυθιρίζεται ότι συμβαίνει και στην Ευρώπη. Από ομολογίες χρηστών κοινωνικών δικτύων
φαίνεται ότι κάποιες δημοσιεύσεις, που δεν είναι
αρεστές στις αρχές, δεν εμφανίζονται σε όλους τους
συσχετιζόμενους με τον χρήστη, όπως ο τελευταίος
νομίζει, αλλά μόνο σε ορισμένους κοντινούς και
συχνά “συναλλασσόμενους”.

Το μήνυμα με περιεχόμενο και ξεκάθαρο!
Στην “τρομοκρατία” της
κυβέρνησης, ο καθένας
από εμάς απαντά με διαφορετικό τρόπο. Οι Κρητικοί ξακουστοί για την
λεβεντιά τους και την
...ετοιμότητά τους έδωσαν την δική τους μοναδική απάντηση.
Στην ΔΟΥ Χανίων λοιπόν, έφτασε φάκελος ο
οποίος περιείχε μια
σφαίρα των 9mm, συνο-

δεία δακτυλογραφημένου σημειώματος που
έλεγε:

Έλληνα, οι συνέπειες θα
είναι σοβαρές.
Υπογραφή
Κρητική Επανάσταση
Η ΔΟΥ κάλεσε την αστυνομία και έκανε μήνυση
κατά αγνώστων.

Σε περίπτωση εκποίησης κινητής ή ακίνητης
περιουσίας Κρητικού ή

Τέτοιες “τρομοκρατικές”
κινήσεις από τον λαό,
είναι αναμενόμενες εδώ
που τον έχουν φτάσει.

Με την κρητική σοφία, ο
λαός πάντα βρίσκει μια
μαντινάδα να στο πει.
Ζωή δεν είναι να ξυπνάς
και να κοιμάσαι πάλι
ζωή είναι να’ σαι ξυπνητός
όταν κοιμούνται οι άλλοι.
Δεν είναι εφιάλτης, είναι
πραγματικότητα,
γι’
αυτό ας ξυπνήσουμε.
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Παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος Λαυρεωτικής
ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος
Ο τέως Δήμαρχος Λαυρίου και νυν δημοτικός σύμβου-

μέρα με την ημέρα μετατρέπεται σε μηχανισμό σύν-

λος της αντιπολίτευσης στο Δήμο Λαυρεωτικής, με επι-

θλιψης, και οικονομικής- λόγω έλλειψης πόρων- αφαί-

στολή του που απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού

μαξης της κοινωνίας», σημειώνει και τονίζει ότι «αυτό

Συμβουλίου, τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο,

δεν το ανέχομαι, δεν το αποδέχομαι, και δεν προτίθε-

κατέθεσε την παραίτησή του από το αξίωμα του δημο-

μαι να συνεχίσω να το υπηρετώ».

τικού συμβούλου, για πολιτικούς λόγους και ειδικότερα

Ο Στ. Παπασταυρόπουλος έχει υπηρετήσει και στην

δημοτικούς. «Η Αυτοδιοίκηση, από θεσμός ανάπτυξης,

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, στο Δήμο Λαυρίου, και στη

συμμετοχής, δημιουργίας και αλληλεγγύης, ως η εγ-

δευτεροβάθμια ως νομαρχιακός σύμβουλος στην Ανατ.

γύτερη στον πολίτη έκφανση του “κράτους δικαίου”,

Αττική.

Αγαπητοί Συμπολίτες
Καταθέτω σήμερα στην Πρόεδρο του Σώματος,
λιτά διατυπωμένη, την παραίτησή μου από το
θεσμικό αιρετό αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου.
Παράλληλα με την κατάθεση, αποτελεί ευθύνη
μου αλλά και υποχρέωσή μου, να εκθέσω δημόσια τους λόγους οι οποίοι με ώθησαν σε
αυτήν μου την πράξη, η οποία αποτελεί προϊόν
ώριμης σκέψης και συνειδητής επιλογής εκ μέρους μου.
Ο πρώτος λόγος είναι συνυφασμένος με το
αναντίρρητο γεγονός ότι οι δραματικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις οι
οποίες συντελούνται στην χώρα μας, οδήγησαν και το θεσμό της Αυτοδιοίκησης σε αφυδάτωση, αν όχι σε πλήρη απώλεια των βασικών
χαρακτηριστικών του και της δημοκρατικής του
ουσίας.
Δυστυχώς η Αυτοδιοίκηση, από θεσμός ανάπτυξης, συμμετοχής, δημιουργίας και αλληλεγγύης, ως η εγγύτερη στον πολίτη έκφανση
του “κράτους δικαίου”, μέρα με την ημέρα μετατρέπεται σε μηχανισμό σύνθλιψης, και οικονομικής- λόγω έλλειψης πόρων- αφαίμαξης της
κοινωνίας.
Αυτό δεν το ανέχομαι, δεν το αποδέχομαι, και
δεν προτίθεμαι να συνεχίσω να το υπηρετώ.
Οι συνδημότες-συμπολίτες μας, μας επέλεξαν
προκειμένου να λειτουργήσουμε ως δύναμη
αρωγής προς τις τοπικές κοινωνίες και όχι ως
υπομόχλιο επιβολής των όποιων επιλογών επιβάλλονται “άνωθεν”.
Περάσαμε ξανά ως τοπική κοινωνία δύσκολες
καταστάσεις. Υπενθυμίζω για τους νεότερους
ότι παρέλαβα ως Δήμαρχος το Λαύριο στην κορύφωση μιας παρόμοιας –ίσως και χειρότερηςκρίσης, χαρακτηρισμένο ανεξίτηλα « ως πόλη
της ανεργίας, των μαύρων σημαιών και των
συσσιτίων» και με την ενωτική δράση όλων των
δημοτών το παρέδωσα ως την πλέον ταχύρυθμα αναπτυσσόμενη περιοχή της χώρας.
Τότε όμως μπόρεσα να εξαντλήσω πλήρως
όλες τις δυνατότητες που μου παρείχε ο θεσμός, και παράλληλα είχα αρωγό μου το κράτος.
Σήμερα όμως ποιες δυνατότητες μας παρέχονται και ποιες επιλογές ανοίγονται μπροστά
μας;
Γι’ αυτό λοιπόν απευθυνόμενος στους συνδημότες μου δηλώνω: Υπήρξα και παραμένω
υπηρέτης του λαού. Δεν θα γίνω τώρα “εχ-

θρός” του, για να διατηρήσω ένα αξίωμα το
οποίο, η πολιτική ηγεσία της χώρας με την δικαιολογία του όποιου “μνημονίου” τείνει να
μετατρέψει από τίτλο τιμής σε απαξιωτικό
στίγμα.
Δεύτερος λόγος που επιβάλλει την παραίτησή
μου, είναι η προσωπική μου αίσθηση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τα θεσμικά του όργανα, σε πολλά θέματα δεν στέκονται στο
ύψος των ευθυνών τους.
Εμφανής η έλλειψη αναπτυξιακού σχεδιασμού
για την περιοχή μας.
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης,
λόγω άστοχων ενεργειών της προηγούμενης
Δημ. Αρχής, επέστρεψε στην προ του 1993 κατάσταση, με αποτέλεσμα στην περιοχή μας να
επικρατεί καθεστώς πολεοδομικής αναρχίας,
με ότι συνεπάγεται αυτό σε επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Ουδείς όμως βλέπω να ευαισθητοποιείται.
Χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση στο Δ.Σ,
και χωρίς ουσιαστική διάθεση αντίστασης,
υπεγράφη επώδυνη για τον Δήμο σύμβασης
με την ΕΥΔΑΠ, για χρέη που όντως όμως αφορούσαν παρελθούσες δημοτικές περιόδους. Η
ενημέρωση του πολίτη όμως κατά την άποψή
μου, υπήρξε σκόπιμα ελλιπής και καθυστερημένη, και δημιούργησε εύλογες απορίες.
Η αντιμετώπιση ενεργειών της προηγούμενης
Δημοτικής αρχής που τεκμηριωμένα έβλαψαν
τον Δήμο, και αποκαλύφθηκαν στο Δημ. Συμβούλιο κατά την διαδικασία ελέγχου των πεπραγμένων της, έγινε με τρόπο που
παρέπεμπε μεταξύ αδιαφορίας και διάθεσης
συγκάλυψης.
Καμμία προσπάθεια αναστροφής του “κλίματος
αντιπαλότητας” των τοπικών κοινωνιών, αφού
ακόμα και μέσα στο Δημ. Συμβούλιο, πρόσωπα
που όφειλαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια
ώσμωσης και δημιουργίας αίσθησης κοινού
συμφέροντος μεταξύ των κατοίκων διαφορετικών περιοχών του Δήμου μας, λειτούργησαν
εντελώς διαφορετικά. Το αποτέλεσμα θα είναι
κατά την άποψή μου, να οδηγηθούμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μέσα σε κλίμα που
δεν θα προτάσσει ως ζητούμενο, αλλαγές,
έργα, δημιουργία και ανάπτυξη, αλλά την ανάδειξη του “δικού μας τοπάρχη”.
Τέλος, ενώ από καιρό έχει δημοσιοποιηθεί η
πρόθεση από την πολιτεία, της κατασκευής εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στην πε-

ριοχή μας, εμμένοντας στην υλοποίηση του
ήδη ξεπερασμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού, και ήδη προχώρησε και στην διενέργεια
σχετικού διαγωνισμού, ουδεμία ενημέρωση και
καμία κινητικότητα καταγράφεται εκ μέρους
του Δήμου μας. Το περίεργο είναι ότι ετέθησαν- κατά έγκυρες πληροφορίες μου- προσκόμματα σε παράταξη της μειοψηφίας, στην
προσπάθειά της να ενημερώσει –ως έχει υποχρέωση- τους Δημότες. Σύμφωνα με τα παραπάνω το πιθανότερο είναι- και μακάρι να
διαψευστώ- να βρεθούμε ενώπιον μη αναστρέψιμων καταστάσεων για την περιοχή μας.
Αγαπητοί συνδημότες
Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι και τα αρνητικά
υποπαράγωγά τους, για τους οποίους οδηγήθηκα στην απόφαση της παραίτησης την οποία
σήμερα υποβάλλω.
Τους καταθέτω με την προσωπική πεποίθηση
ότι οι υπεύθυνοι πολίτες, όποια πολιτική ή δημοτική παράταξη κι αν προτιμούν , σε όποια
πόλη και περιοχή του ενιαίου Δήμου μας κατοικούν, θα συνταχθούν με την άποψή μου. Δεν
γνωρίζω αν σήμερα είναι οι περισσότεροι ή οι
λιγότεροι,. Είναι όμως σίγουρα οι σοφότεροι.

Αγαπητοί συνάδελφοι
Με την ιδιότητα του ανθρώπου που υπηρέτησα
την περιοχή μου ως Δήμαρχος αλλά και ως Αντινομάρχης, ενός ανθρώπου που τιμήθηκε από
πολίτες κάθε πολιτικής τοποθέτησης και η παρουσία μου ταυτίσθηκε με την αναμόρφωση
του Λαυρίου, επιτρέψτε μου να σας απευθύνω
μία προτροπή.
Περιφρουρείστε το αυτοδιοίκητο του θεσμού.
Σφυρηλατε’οστε την ενότητα όλων των δημοτών. Κόψτε τον ομφάλιο λώρο με τους κομματικούς μηχανισμούς, γιατί αυτοί έφεραν την
Αυτοδιοίκηση σ’ αυτό το οδυνηρό σημείο.
Απαλλαγείτε από τον τοπικισμό.
Πάρτε επιθετικές πρωτοβουλίες για την προάσπιση της τιμής του αξιώματος που κατέχετε,
και για την εκκίνηση δράσεων ανάπτυξης, σε
πείσμα των καιρών.
Τελειώνοντας, σας ευχαριστώ για τις όποιες
θετικές καταστάσεις συνυπηρετήσαμε μέχρι
σήμερα- γιατί ασφαλώς υπήρξαν και τέτοιες-,
και εύχομαι οι εξελίξεις να είναι λιγότερο αρνητικές από όσο εγώ βάσιμα διαβλέπω.
Θα το δεχτώ με ανακούφιση.
Σας ευχαριστώ.

Παιδικό Καρναβάλι στο Κορωπί
Ετοιμαστείτε και έρχεται...
Μετά από πολλά χρόνια από το τελευταίο καρναβάλι που είχε πραγματοποιηθεί στο
Δήμο Κρωπίας, το ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ», αποφάσισε να επανεντάξει στις αποκριάτικες εκδηλώσεις το θεσμό του Καρναβαλιού δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να
ζήσουν την εμπειρία του και να συμμετέχουν δημιουργικά στα πολιτιστικά δρώμενα,
μέσα από τη διασκέδαση και το παιχνίδι. Η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση του Καρναβαλιού είναι η Κυριακή 10 Μαρτίου 2013.
Λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών, επειδή είναι αρχή του Δήμου Κρωπίας να
μην επιβαρύνει οικονομικά τις οικογένειες, τα παιδιά που θα λάβουν μέρος μπορούν να
είναι ντυμένα με οποιαδήποτε στολή που ήδη έχουν ή οτιδήποτε αποκριάτικο αξεσουάρ.
Τα σχολεία, οι φορείς –σύλλογοι ή οι οικογένειες με τα παιδιά τους που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη Μεγάλη Παρέλαση των παιδιών, θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση
και να την καταθέσουν στο γραφείο Δημότη (Δημαρχείο, 3ος όρ., κα Παπαχρήστου) ή
μέσω email:grafeiodimoti@e-koropi.gr, admalliou@gmail.com.
Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινάει τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 11
Φεβρουαρίου, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, και ώρες 10:00-15:00. Πληροφορίες
στα τηλέφωνα: Αδαμαντία Μάλλιου: 6977604465 (Απογευματινές ώρες) & Χριστίνα Παπαχρήστου: 210- 6622324 (Εσ. γραμμή: 129). Ο Δήμος Κρωπίας, υπόσχεται πολλές δραστηριότητες και εκπλήξεις την ημέρα του Καρναβαλιού.
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Εκτεθειμένο το Δημοτικό Συμβούλιο στα 3Β
Εντονές αντιδράσεις και κριτικές από όλες τις παρατάξεις
Το βιασμό της λογικής, (που γράφαμε στο περασμένο φύλλο μας, αρ. 768) να
συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο πριν εκλεγεί πρόεδρος και μάλιστα να εκκρεμεί “μετέωρη” η παραίτηση της ορισμένης προέδρου, ακούσαμε πολλάκις να
αναφέρεται στη συνεδρίαση της Δευτέρας 28/1, από πολλούς συμβούλους όλων
των πτερύγων.
Είναι αλήθεια ότι η παρούσα δημοτική πλειοψηφία, έχει χάσει τον “πρότερον
καλόν βίον” από την προηγούμενη δύσκολη περίοδο, της εποχής της ασθένειας
του δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα, που παιζόταν ένα νομιμοφανές, γνωμοδοτικό
παρασκήνιο για πολύ καιρό. Ετσι λοιπόν, μας έχουν κάνει και εμάς και τους συμβούλους καχύποπτους σε κάθε κίνηση ...εκτροπής.
Το νόμιμον και ηθικόν;
Γιατί πάντα επιλέγει την οδό των γνωμοδοτήσεων και όχι την ευθεία και ξεκάθαρη τακτική; Είναι ένα ερωτηματικό που αναζητά απαντήσεις.
Είναι πρόκληση η περιφρόνηση των θεσμών και ήταν αναμενόμενο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις· κάτι που έγινε. Ξεσηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών από τους
συμβούλους, έτσι που να βγαίνει η χειρότερη εικόνα, ενός κυρίαρχου οργάνου
όπως το Δ.Σ. προς τα έξω, μιλώντας από το ακροατήριο για ...“παιδική χαρά”.
Αλλά ας έρθουμε στα γεγονότα.
Οπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, ο
Δήμος 3Β είχε καλέσει συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Δευτέρα 28
Ιανουαρίου με πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη, χωρίς βεβαίως να έχει εκλέξει
πρόεδρο, όπως ορίζει ο νόμος. Τουναντίον
έχει καλέσει την Κυριακή 3/2 ειδική συνεδρίαση για εκλογή προέδρου. Στο μεταξύ
εκκρεμεί από τις 15/1 η παραίτηση της ορισμένης προέδρου Γεωργίας Μαρτίνου,
αφού δεν κατάφεραν να εκλέξουν και στις
δύο επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις
πρόεδρο.
Σημειώναμε λοιπόν, ότι η συνεδρίαση έχει
νομιμοφάνεια και βιάζεται η λογική μας.
Πρώτα να συνεδριάζουμε και μετά να εκλέγουμε πρόεδρο.
Εν τη ενάρξει του Δ.Σ. (28/1/13) ο προεδρεύων αντιπρόεδρος Διον. Γεωργουλόπουλος, στη διαδικασία των ανακοινώσεων,
διάβασε και την αίτηση παραίτησης της Γ.
Μαρτίνου από τη θέση της προέδρου. Η υπό
παραίτηση πρόεδρος απουσίαζε στο εξωτερικό λόγω βουλευτικών καθηκόντων. Ετσι
συνεδρίαζε ο αντίπρόεδρος Διον. Γεωργουλόπουλος, ενώ τη θέση του Γραμματέως
πληρούσε ο εκλεγμένος Γιάννης Σκουμπούρης.
Στο πνεύμα της αδιαφανούς διαδικασίας και
νομιμοφάνειας αναφερθήκανε πολλοί σύμβουλοι ζητώντας το λόγο διαδικαστικά στη
συνεδρίαση.

“Νομικίστικα τερτίπια”
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ζητώντας το
λόγο διαδικαστικά, μίλησε για “νομικίστικα
τερτίπια και νομικούς μανδύες” σημειώνοντας:
«Δεν γνωρίζω με ποια νομικά σκεπτικά, συνεκλήθη σήμερα το Δ.Σ. Αυτό το οποίο γνωρίζω ξεκάθαρα όμως, είναι ότι δεν μπορεί
να προχωρήσουμε με πολιτικούς όρους
στη λειτουργία του Δ.Σ. γνωρίζοντας ότι η

πρόεδρος τελεί υπό παραίτηση. Χωρίς να
προτάξουμε και να συζητήσουμε το κυρίαρχο θέμα, που λέγεται αποδοχή ή μη
αποδοχή της παραίτησης της προέδρου.
Δεν γνωρίζω τι γνωμοδοτήσεις έχετε, τι
λένε οι επαΐοντες ·εμείς εδώ, πέραν των
νομικών και νομικίστικων διαδρομών,
έχουμε τις βασικές πολιτικές καθαρές κου-

βέντες». Και συνέχισε: «Εχουμε στα χέρια
μας μία δήλωση παραίτησης, ανεξαρτήτως
των νομικιστικών ή νομικών τερτιπιών που
μπορεί να χρησιμοποιηθούν, αποτελεί μία
κομβική, πολιτική ενέργεια της κας Μαρτίνου απολύτως σεβαστή. Το Δ.Σ. δεν μπορεί
να σφυρίζουμε αδιάφορα. Πρέπει να τοποθετηθούμε επ’ αυτής της παραίτησης. Να
την κάνουμε αποδεκτή σήμερα, διακόπτεται
η συνεδρίαση και πάμε την Κυριακή να
εκλέξουμε πρόεδρο. Να μη την κάνουμε
αποδεκτή, τότε πρέπει να προχωρήσουμε
σε ενέργειες του Δ.Σ. σήμερα και όχι την
Κυριακή, αλλά όταν κλείσουν 30 ημέρες,
δηλαδή στις 15 Φεβρουαρίου, να εκλέξουμε πρόεδρο. Πάντως κάτι πρέπει να κάνουμε, το οποίο δεν μπορεί να είναι

μπασταρδέ, σαν αυτό που κάνουμε σήμερα,
δίνοντάς του νομικό μανδύα».
Είναι γεγονός ότι την ημέρα που ορίστηκε
πρόεδρος η Γ. Μαρτίνου, μετά την αποτυχία εκλογής προέδρου 14/1, ο Γρ. Κωνσταντέλλος τη ρώτησε αν αποδέχεται την
προεδρία. Στην ερώτηση η Γ. Μαρτίνου δεν
απάντησε και επανήλθε τουλάχιστον τρεις
φορές ο Γρ. Κωνσταντέλλος, για να απαντήσει η Γ. Μαρτίνου «δεν ξέρω, θα το σκεφτώ».
Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς αφού τόνισε ότι:
«Είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση αυτή
του κ. Κωνσταντέλλου», εξήγησε ότι δεν
ήξερε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα και διευκρίνισε ότι κρατάει γνωμοδοτήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Νομικής
υπηρεσίας του Δήμου, από τις οποίες, όπως
ανάγνωσε, προκύπτει ότι μπορούν να συνεδριάσουν και ας εκκρεμεί η παραίτηση της
προέδρου. (σ.σ. δεν τη συζητάνε και επομένως έχουν πρόεδρο· τη βάζουμε στην
...άρμη).

“Παίζετε με τους θεσμούς”
Ο Παν. Καπετανέας, ιδιαίτερα καταγγελτικός προς το Δήμαρχο τόνισε: «Παίζετε με
τους θεσμούς κι εσείς κ. Δήμαρχε και η κα

Μαρτίνου και το καταγγέλω. Την ημέρα που
ορίστηκε η Γ. Μαρτίνου πρόεδρος, εκδήλωσε την επιθυμία να παραιτηθεί. Θα
έπρεπε την επομένη ημέρα να έχει καταθέσει την παραίτησή της για να μην έχει ζημία
ο Δήμος.
Είχαν όλο το χρόνο οι υπηρεσίες να κάνουν
επιλογή προέδρου στις 20 Ιανουαρίου.
Κοίταξα τα σημερινά θέματα του Δ.Σ. και
δεν είδα κάποιο επείγον θέμα για να γίνει
το δημοτικό συμβούλιο. Αρα πού το πάτε;
Κάτι πονηρό παίζεται. Για μένα είναι πρόσχημα το σημερινό Δ.Σ.
Κι αν δεν έχει απαρτία την προσεχή Κυριακή τί θα γίνει; Θα πάμε ξανά σε Δημοτικό Συμβούλιο με θέματα επείγοντα “με το
μαχαίρι στο λαιμό” για να τα ψηφίσουμε»;

Ο Διον. Κοντονής, υπερτόνιζε, ότι το Δ.Σ.
μπορεί να συνεδριάσει χωρίς κανένα πρόβλημα.
Ο Ντ. Καραγιώργος μίλησε για ηθικό θέμα.
«Την Τετάρτη ήμασταν εδώ και μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε βάλει την εκλογή
της προέδρου. Είναι ηθικό το θέμα· δύο
εβδομάδες υπάρχει μία παραίτηση. Δεν
μπορούσε να το φέρει η κα πρόεδρος; Να
συζητηθεί σήμερα η παραίτηση και να την
κάνουμε αποδεκτή», κατέληξε.

Εχουμε αποτύχει στους θεσμούς
Ο Γραμματέας Γιάννης Σκουμπούρης, παρακολουθώντας την πρώτη συνεδρίαση του
Δ.Σ. για το έτος 2013 και την πρώτη συνεδρίαση με νέο προεδρείο, έστω και “κουτσό” με γραμματέα τον ίδιο μίλησε για
αποτυχία των θεσμών: «Εχουμε αποτύχει
στους θεσμούς που ομνύουμε, ως πρώτο
συμβούλιο. Είμαστε εκτός σεβασμού των
θεσμών, με διακοπές, φωνές... Η λειτουργία
του Συμβουλίου είναι η πιο κορυφαία διαδικασία στο Δήμο.
Ο Πρόεδρος βρίσκεται σε παραίτηση. Μπορεί να γίνει τυπικά συνεδρίαση, αλλά πολιτικά είμαστε πολύ εκτεθειμένοι. Μίνι
εκτροπή, αλλά τελείως εκτεθειμένοι ηθικά

και στο βαθμό μάλιστα που υπήρχε ο χρόνος. Θα μπορούσαν να φέρουν το θέμα νωρίτερα. Επομένως για κάποιο λόγο δεν
θέλουν να εκλεγεί. Και πόσο καιρό θα πάει
αυτή η κατάσταση;», αναρωτήθηκε.
Αφού λοιπόν “έπεσαν” πολλές προτάσεις
στο τραπέζι, να συζητηθεί η παραίτηση, να
μη συζητηθεί, να ακυρωθεί η συνεδρίαση,
να διακοπεί, τέλος επικράτησε η άποψη να
διακοπεί η παρούσα συνεδρίαση και να συνεχίσει την προσεχή Δευτέρα 4/2 με τα ίδια
θέματα, πρόταση που ψηφίστηκε ομόφωνα.
Ωστόσο, η ειδική συνεδρίαση της Κυριακής
3/2 11πμ., θα πραγματοποιηθεί. Τώρα αν θα
εκλεγεί πρόεδρος είναι ζητούμενο...
Αννα Μπουζιάνη
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Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια του χρέους
Διαμαρτυρία στην Εφορία Γλυφάδας
Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η διαμαρτυρία της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Ενάντια
στα Χαράτσια, το πρωί της Τετάρτης 30/1, μέσα κι' έξω από
τη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, τόσο από πλευράς του όγκου της
συμμετοχής, οσο και από πλευράς παλμού και πάθους των
συγκεντρωμένων, όσο και του τελικού αποτελέσματος της
διαμαρτυρίας πού ήταν η εντυπωσιακή ψυχολογική στήριξη
που ''δόθηκε'' σε όλο τον κόσμο που σχημάτιζε ουρές για να
πληρώσει στις διάφορες υπηρεσίες της ΔΟΥ, αλλά και το
γεγονός ότι ο διευθυντής της ΔΟΥ Γλυφάδας, σε συνομιλία με την Πρωτοβουλία, δήλωσε ότι θα καταθέσει την παραίτησή του από την υπηρεσία, γιατί ''δεν αντέχει'' τη
ψυχοφθόρα πίεση που δέχεται για την είσπραξη φόρων,
από τους φτωχούς συνανθρώπους του.
Στη διαμαρτυρία προσέτρεξε και ο διοικητής του οικείου ΑΤ
με δύο ένστολους, χωρίς καμμία άλλη παρενέργεια.
Δημήτρης Κυπριώτης
Μέλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών ΒΒΒ Ενάντια στα Χαράτσια

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ - ΔΕ ΘΕΛΟΥΜΕ - ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

Της κινητοποίησης - διαμαρτυρίας στην Εφορία, είχε προηγηθεί η επίσης μεγάλη συγκέντρωση στο πολιτιστικό κέντρο “Ιωνία” στη Βούλα την περασμένη Κυριακή 27/1, στην
οποία αποφασίστηκε και η παράσταση διαμαρτυρίας στην
Εφορία με την έκδοση ψηφίσματος που δημσοσιεύουμε παρακάτω, αλλά και ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά συμβούλων
του νομικού προσώπου του Δήμου, οι οποίοι αρνήθηκαν να
παραχωρηθεί η αίθουσα για την εκδήλωση, τη στιγμή που
υπάρχει
απόφαση
του
Δημοτικού
Συμβουλίου,
(161/25/11/2011) που αναφέρει πως το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα των Δημοτών ενάντια στα χαράτσια.

Η 6η Ανοιχτή Συνέλευση της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ
– ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ» που συνήλθε σήμερα 27 Ιανουαρίου
2013 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «Ιωνία» του Δήμου
μας, αποφάσισε πως:
Καταδείχτηκε και στην περιοχή μας το όλο και εντεινόμενο πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας, της αδυναμίας πληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο. ΕΕΤΗΔΕ, φόρος εισοδήματος,
’’αλληλεγγύης’’, φόρος στο πετρέλαιο, ΦΑΠ, ΕΤΑΚ ή όπως και αν
λέγεται ο φόρος είναι αδύνατον να πληρωθεί. Τα χρήματα για τους
άδικους φόρους που μας επιβάλουν, ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ. Και ενώ η
κυβέρνηση ξέρει ότι ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, συνεχίζουν να αυξάνουν τους
φόρους. Γιατί;
Ο στόχος είναι προφανής. Είναι η υφαρπαγή των περιουσιών μας
και η καταλήστεψη των λίγων οικονομιών που μας απέμειναν για
να επιβιώσουμε.
Οι συμπολίτες μας που δεν έχουν να πληρώσουν αυξάνονται κάθε
μέρα αλματωδώς. Η άρνηση πληρωμής των Eλλήνων πολιτών στο
χαράτσι μέσω ΔΕΗ εξελίσσεται ραγδαία σε συνολική ΑΡΝΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΦΟΡΩΝ.
Δεν πληρώνουμε όχι μόνο γιατί δεν έχουμε, αλλά και γιατί δε θέ-

λουμε. Δε θέλουμε να στηρίξουμε τις επιλογές και τις αυθαιρεσίες
αυτής της άθλιας συγκυβέρνησης που στοχεύει συστηματικά στη
φτωχοποίηση της χώρας, που καταρρακώνει και εξαθλιώνει τη
ζωή μας, που μας οδηγεί στη ανέχεια, την εξαθλίωση και την αναξιοπρέπεια.
Σήμερα, με αυτούς τους όρους, η άρνηση πληρωμής είναι πλέον
όρος επιβίωσης και στάση ζωής. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ – ΔΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ! ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Η πολιτική των μνημονίων είναι
αδιέξοδη.
Δηλώνουμε αλληλέγγυοι σε κάθε συμπολίτη μας που δεν έχει να
πληρώσει. Δηλώνουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, με κάθε
μέσο, κάθε προσπάθεια για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
εν ονόματι των άδικων και διεστραμένων φόρων που επιβάλουν.
Η προσπάθεια ενοχοποίησης της άρνησης πληρωμής φόρων ότι
τάχα ευθύνεται για τις νέες μεγάλες περικοπές σε μισθούς - συντάξεις θα πέσει στο κενό. Στο κενό πέφτει και κάθε επαίσχυντη
προσπάθεια διαίρεσης της κοινωνίας με πλαστά διλήμmατα.
Οι νίκες που είχαμε στον αγώνα μας ενάντια στο χαράτσι (μη διακοπή ηλεκτροδότησης, αποσύνδεσή του από την πληρωμή του λογαριασμού ΔΕΗ) θα είναι μεγαλύτερες στον αγώνα μας ενάντια
στους άδικους φόρους συνολικά. Η συμμετοχή θα είναι πολύ μεγαλύτερη.
Όλοι μαζί θα πετύχουμε.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!

«Ψέματα κι Αλήθεια έτσι ειν’ τα παραμύθια»
Δώσε κλώτσο ν’ γυρίσει, παραμύθι ν’ αρχινίσει.

Ετσι λοιπόν ο Ομιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», ξεκίνησε
ένα πρόγραμμα παραμυθιών, και οργάνωσε την πρώτη του
παραμυθοπαρέα, στην αίθουσα του Λυκείου Βουλιαγμένης,
που παραχωρήθηκε ευγενώς από τον διευθυντή του Π.
Πανταζόπουλο. Τα παιδάκια των Νηπιαγωγείων του δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, “κρεμάστηκαν” από τα χείλη
της γνωστής παραμυθούς Σάσας Βούλγαρη, που με τα παράξενα μουσικά της όργανα απ΄όλο τον κόσμο και τον ξεχωριστό αφηγηματικό της τρόπο, «ταξίδεψε» τα παιδιά
στον κόσμο των παραμυθιών της Ελλάδας αλλά και του
πλανήτη και μάγεψε μικρούς και μεγάλους.
Η εκδήλωση είχε τίτλο «Ψέματα κι Αλήθεια έτσι ειν’ τα παραμύθια».
Ο πρόεδρος του Ομίλου Γ. Δρίτσας ευχαρίστησε θερμά την
Σάσα Βούλγαρη για την ανιδιοτελή συμμετοχή της, αλλά

και για τις πολύ όμορφες στιγμές που προσέφερε, αλλά και
όλους όσους εργάστηκαν για την επιτυχημένη εκδήλωση.
Ο Όμιλος, όπως ελέχθη, θα συνεχίσει να προσφέρει όμορφες στιγμές στους μικρούς μας φίλους και να πολλαπλασιάζει τα παιδικά χαμόγελα.
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«Προτάσσουμε το συμφέρον της πόλης – ψηφίζουμε Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου»
Δηλώνει ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης στα 3Β

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Ο Συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης με επικεφαλής
τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, με επιστολή του δηλώνει ότι την
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου, που συνεδριάζουν σε ειδική συνεδρίαση για εκλογή προέδρου, θα ψηφίσει την όποια πρόταση
της πλειοψηφίας, προκειμένου να λειτουργήσει ο Δήμος και
να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης εκφράζει τη βαθιά
ανησυχία του για την αδυναμία της δημοτικής πλειοψηφίας να
συμφωνήσει σε πρόσωπο κοινής αποδοχής για τη θέση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ήδη, στον αποδυναμωμένο υπηρεσιακό Δήμαρχο, που ευθύνεται κυρίως για τη διάλυση της Δημοτικής Αρχής λόγω της
απολυταρχικής συμπεριφοράς του, έρχεται να προστεθεί και
ένας αποδυναμωμένος υπηρεσιακός Πρόεδρος του Δ.Σ., που
θα διοριστεί αναγκαστικά ως δοτός σύμφωνα με το Νόμο, αν
αποτύχει η πλειοψηφία να ομονοήσει σε ένα πρόσωπο.
Όπως είναι γνωστό, ο Συνδυασμός μας έχει ξεκαθαρίσει ότι
δεν επιχαίρει για την κατάρρευση του Συνδυασμού της πλειοψηφίας, γιατί αυτή έχει δραματικές επιπτώσεις σε βάρος του
Δήμου και των Δημοτών. Γι΄ αυτό και, παραμερίζοντας μερικά
τη θεσμική του υποχρέωση να ελέγχει και να κρίνει τη Δημοτική Αρχή, συμπαραστέκεται όπως μπορεί στην επίλυση των
θεμάτων, αναπληρώνοντας τα κενά της πλειοψηφίας. Η πα-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
προς ΑΡΓΩ Α.Ε.Β.Ε.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου, θα ήθελε να σας ευχαριστήσει θερμά για
την ευγενική πρωτοβουλία και προσφορά σας των 1.000 lt πετρελαίου θέρμανσης προς το σχολείο μας.
Σ’ αυτούς τους δύσκολους για το «επιχειρείν» καιρούς, τέτοιες
πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις εταιρείες – μικρές και μεγάλεςπου δραστηριοποιούνται στην πόλη μας.
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να σας εκφράσουμε δημόσια την
ευγνωμοσύνη μας για την απόφασή σας, αντί εταιρικών δώρων να
ενισχύσετε σχολεία της περιοχής, υιοθετώντας την πρόταση του
μέλους του Συλλόγου μας κας Χαρούλας Σαββίδου.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΑΡΓΩ
Α.Ε.Β.Ε. κα Μητρογιαννοπούλου Δήμητρα και το Δ.Σ., καθώς
και τον Διευθ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας κο Στασινόπουλο Γεώργιο και σας ευχόμαστε ευτυχισμένο και παραγωγικό το 2013.
Με τιμή για το ΔΣ
O Πρόεδρος
H Γ. Γραμματέας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΡΟΦΗ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30
έως 13.30. Πληροφορίες και ραντεβού στο
τηλέφωνο: 213 2030.311.

Προφανώς μας ...άκουσε. Γιατί γράφαμε στο φύλλο αρ. 767
με τίτλο: «χωρίς πρόεδρο τα 3Β και τη δεύτερη Κυριακή»,
ότι «η μείζονα αντιπολίτευση έχασε μία μεγάλη ευκαιρία, να
εκλέξει πρόεδρο του Δ.Σ. και να φανεί αξιότερη η παράταξή
του, στο να προχωρήσει ο Δήμος παραπέρα και να το τονίζει σε κάθε ευκαιρία».

ρουσία μας στο Δήμο είναι διαρκώς υπεύθυνη και εποικοδομητική και, αντί της στείρας αντιπολίτευσης, έχουμε υπερψηφίσει τα 2/3 των θεμάτων στο Δ.Σ., με αποκορύφωμα τη
σύνταξη και βεβαίως την υπερψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2013, το οποίο ήταν εξ’ ολοκλή-

ρου πόνημα συμβούλων της αντιπολίτευσης.
Στο πλαίσιο αυτής της τακτικής, ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέλαβε πριν από την
προηγούμενη άκαρπη εκλογή, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις
και διαβουλεύσεις, πρωτοβουλία «ειρηνοποιού» προς την
πλευρά της κατακερματισμένης συμπολίτευσης, ώστε να επιτύχουμε όλοι μαζί την αναγκαία συναίνεση στο πρόσωπο του
Προέδρου του Δ.Σ. Όταν αυτό κατέστη αδύνατο, λόγω της μεταξύ τους αδιαλλαξίας και της υπερίσχυσης των προσωπικών
διαφορών, ο συνδυασμός μας επέλεξε τον μόνο αξιοπρεπή
δρόμο που του απέμενε και ψήφισε «λευκό».
Τώρα, εν όψει της επαναληπτικής εκλογής, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε προς τους συναδέλφους της πλειοψηφίας και προς
τους δημότες, ότι ο Συνδυασμός μας δεν επιθυμεί να είναι
μέρος του προβλήματος του Δήμου, έστω και αν δεν ευθύνεται. Φιλοδοξεί να είναι για μια ακόμα φορά μέρος της λύσης.
Δεν επαναπαυόμαστε, όπως ίσως η συμπολίτευση, στο ότι και

αν ναυαγήσει η επαναληπτική εκλογή, θα υπάρξει δοτός και
υπηρεσιακός Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι θεσμικά ο
εγγυητής της νομιμότητας στο Δήμο και, γι΄αυτό, πρέπει να
απολαμβάνει της όσο το δυνατό ευρύτερης αποδοχής από το
Σώμα, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αντικειμενικά και αμερόληπτα. Θεωρούμε ολέθριο για το Δήμο, την ώρα που διοικείται
ήδη από υπηρεσιακό δήμαρχο, να πορευθεί στη συνέχεια και
με υπηρεσιακό πρόεδρο μειωμένου κύρους.
Γι΄ αυτό, καλούμε επίσημα και δημόσια τον υπηρεσιακό Δήμαρχο και τους συμβούλους της «πλειοψηφίας» να αρθούν
επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων και να κατοχυρώσουν
το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου, συναινώντας στην υπόδειξη ενός προσώπου, που θα είναι -κατά τεκμήριο και κατά το
δυνατό- κοινής εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
Από την πλευρά μας, δηλώνουμε ότι, προτάσσοντας και πάλι
το δημοτικό συμφέρον και σεβόμενοι το Δημοτικό Συμβούλιο
ως κυρίαρχο όργανο του Δήμου, αποφασίσαμε ομόφωνα να
ψηφίσουμε για πρόεδρο όποιον υποδείξει η πλειοψηφία, ανεξαρτήτως προσώπου.
Εξυπακούεται βέβαια, ότι αυτή η πράξη μας, δεν συνιστά σε
καμμία περίπτωση ψήφο εμπιστοσύνης -ή έστω ανοχής- προς
την αποτυχημένη και σπαρασσόμενη Δημοτική Αρχή, που
είναι κατά τη γνώμη μας άκρως επιζήμια για τον τόπο αλλά
ψήφος για να αποκτήσει επιτέλους το Δημοτικό Συμβούλιο
Πρόεδρο και να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος.

Μπορείς να με ψυχολογήσεις;
Τι προσωπικότητα έχω;
Δωρεάν συμμετοχή στον
κύκλο ομιλιών στη Γλυφάδα

H εκστρατεία Δωρεάν Παιδικού Εμβολιασμού για παιδιά
ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως ανέργων,
καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς καμμία
ιατρική παρακολούθηση, πραγματοποιεί ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμβολιά-ζουμε:
Παιδιά Ανασφάλιστα, όχι Απροστάτευτα». Πρόσφατα εμβολιάστηκαν εννέα παιδιά με πολυδύναμα εμβόλια που τα
προστατεύουν για 17 ασθένειες. Τα παιδιά θα κληθούν για
τις επαναληπτικές δόσεις τον Μάρτιο του 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους
να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τα κριτήρια (ανασφάλιστοι Έλληνες ή αλλοδαποί) μπορούν να
δηλώσουν συμμετοχή καθημερινά 10.00 - 14.00 στα τηλέφωνα: Γραφείο Παιδείας: 213 2025 236, 237
Κοινωνική Υπηρεσία: 210 9647 021

Μπορείς να με ψυχολογήσεις; Τι είδους προσωπικότητα
έχω; Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά; Και αν κάτι δεν πάει
καλά; Σκεφτόμαστε με το 10% του εγκεφάλου μας;
Τι μπορεί να μου προσφέρει η ψυχοθεραπεία;
Σε αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα θα προσπαθήσουν να
απαντήσουν οι καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας του
BCA στη σειρά ομιλιών «Ψυχολογία Α-Β-Γ».
Στις ομιλίες οι Γλυφαδιώτες μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν
δηλώνοντας συμμετοχή στο seminars@bca.edu.gr - (Λ. Ποσειδώνος 96, Τηλ.: 210 8986 086)
Πρόγραμμα Ομιλιών
• Ψυχολογικές παρεμβάσεις: Τι μπορεί να κάνει για
σένα ένας ψυχολόγος
Εύη Φιλιππίδη - 09 Φεβρ.- 11:00 - 13:00
• Άτομο και ταυτότητα - Ποιοι … είμαστε?
Α. νομίζουμε ότι Β. δείχνουμε ότι Γ. θα θέλαμε να
Δρ. Ερρίκος Βασιλικός - 16 Φεβρ. - 11:00 - 13:00
• Ο εγκέφαλός μας, αυτός ο άγνωστος: Από πού πηγάζει η γλώσσα, οι αισθήσεις, τα συναισθήματά μας;
Δρ. Μαριέττα Παπαδάτου - 23 Φεβρ. - 11:00 - 13:00
• Παιδί και ανάπτυξη - Όταν κάτι δεν πάει καλά, Εύη Φιλιππίδη, 02 Μαρ - 11:00 - 13:00
• Με φοβάσαι; Mορφές εκφοβισμού στο σχολικό Περιβάλλον

ΕΒΔΟΜΗ
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ

Η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας - Βούλας,
έκοψε την βασιλόπιτα, την Τετάρτη 30/1 στη Γλυφάδα.
Η πρόεδρος Μαίρη Παναγάκου - Δαμηλάκου, ευχήθηκε
καλή χρονιά.

Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΣΟΓ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ “ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ”

Το Χέρωμα χαιρετίζει το νέο έτος και ελπίζει
στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του
Την καθιερωμένη εκδήλωση για κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίττας, πραγματοποίησε ο εκπολιτιστικός σύλλογος Χερώματος “Ο Νυμφόληπτος”,
την περασμένη Κυριακή 20/1 ανάμεσα
στα μέλη, πολλούς φίλους, εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής και φορέων του καλλικρατικού Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Γεωργουλόπουλου, Γρ. Κωνσταντέλλου και Παν. Καπετανέα.

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Φώτης Κούτρας, αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους
για την παρουσία τους και ιδιαίτερα το

στο έργο του συλλόγου, τόνισε την
ανάγκη πολύπλευρης συνεργασίας με
όλους τους φορείς για την επίτευξη
των στόχων τους και ιδιαίτερα αυτού
της αποδέσμευσης της περιοχής από
τη β’ ζώνη Υμηττού και ευχαρίστησε
το Δήμο στο σύνολό του για την έμπρακτη συμπαράσταση και αποδοχή
των αιτημάτων τους και του δίκαιου
αγώνα τους.
Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς χαιρέτισε την
εκδήλωση και δήλωσε συμπαραστάτης της επίλυσης όλων των προβλημάτων του Συλλόγου.

Δήμαρχο και τους εκπροσώπους του
Δήμου, στο σύντομο απολογισμό του
για τη χρονιά που πέρασε αναφέρθηκε

Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος κινήθηκαν και όλες οι τοποθετήσεις των
επόμενων καλεσμένων στο βήμα Διον.

σύλλογο, συμμετέχοντας ενεργά στη
διαμόρφωση απόψεων και λήψη αποφάσεων.

Στόχος του συλλόγου, όπως ελέχθη,
είναι να βγάλει την περιοχή του Χερώματος από το τέλμα και την αφάνεια, να δώσει νέα ώθηση στα θέματα
που τον απασχολούν, με απώτερο
σκοπό και στόχο την αναβάθμισή του
και το ποιοτικό ανέβασμα του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων του.
Γι’ αυτό κάλεσαν όλους τους κατοίκους του Χερώματος να πλαισιώσουν
και να δυναμώσουν εποικοδομητικά το

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” με την τροποποίηση του καταστατικού του, που πραγματοποίησε τη χρονιά
που πέρασε, άλλαξε τον τίτλο του με την ονομασία της περιοχής “Ευρυάλη” και εμπλούτισε τις δραστηριότητές του,
εκτός από εξωραϊστικές, πολιτιστικές και σε κοινωνικό επίπεδο. Πλέον ονομάζεται Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”.

Είναι ένας από τους παλιότερους Συλλόγους της Βούλας
και με πλούσια δράση, στο χορευτικό που διατηρεί εδώ
και πάρα πολλά χρόνια, σε εκδρομές και διεκδικήσεις.
Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου πραγματοποίησε την ετήσια τακτική
του συνέλευση και έκοψε τη βασιλόπιτα, στον χώρο που φιλοξενείται πλέον, κάτω από τη γέφυρα της Βουλιαγμένης.

Βασιλόπιτα στα ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου - Πόρτο Ράφτη
Μια μεγάλη βασιλόπιτα με 14 φλουριά για
τα δύο ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου και Πόρτο
Ράφτη, απόλαυσαν τα μέλη των ΚΑΠΗ που
γέμισαν το κέντρο Kwaba, την Κυριακή, 27
Ιανουαρίου.

Οι δεκατέσσερις τυχεροί που βρήκαν τα
φλουριά, κέρδισαν τα αντίστοιχα δώρα, που
προήρχοντο από προσφορές οκτώ τοπικών
επιχειρήσεων.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, απηύθυνε
χαιρετισμό, ευχαρίστησε τους επιχειρηματίες για τις προσφορές τους και τον επιχειρηματία του Kwaba για τη διάθεση του
χώρου και ενημέρωσε τα μέλη, ότι πάρθηκε
ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να μη γίνει«καμμία απολύτως περικοπή, τουλάχιστον όσον αφορά στο χώρο
του ΚΑΠΗ, παρά τις κατά 60% περικοπές
στην κρατική επιχορήγηση του Δήμου, σε
σύγκριση με τους προ τριών ετών πόρους
του. Πρόκειται για μία επιθυμία μας, που θα
γίνει και πράξη, ως ένα μικρό ευχαριστώ
στους ανθρώπους που μας έφεραν στη ζωή
και μας μεγάλωσαν, μας έδωσαν αρχές και
αξίες και μας έφτασαν σήμερα ως εδώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Ευαγγελίου, Βασίλης Μεθενίτης, Μαρία Κιμπιζή και Σπύρος
Μπαγλατζής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Κώστας Αλλαγιάννης και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις.

O Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, κόβει την βασιλόπιτα.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ
Το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)
2011 και 2012 θα κληθούν να καταβάλλουν περισσότεροι από 650.000
φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν
την 1η Ιανουαρίου 2011 κτίσματα
και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα
συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω
των 200.000 €.
Η μείωση του αφορολογήτου
ορίου συγκριτικά με το 2010 θα
επιβαρύνει την εκκαθάριση των
νέων σημειωμάτων με επιπλέον
500,00 ξεχωριστά για κάθε σύζυγο.
H έκδοση και την αποστολή των
εκκαθαριστικών σημειωμάτων του
ΦΑΠ για το έτος 2011 η οποία
εκτιμάται ότι θα αποδώσει στα δημόσια ταμεία έσοδα 600 εκατ.
ευρώ, θα ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο 2013. Ο φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί από τον κάθε
υπόχρεο σε 3 ίσες μη μηνιαίες δόσεις, ενώ εάν το ποσό του φόρου
είναι μέχρι 250 ευρώ θα πρέπει να
εξοφληθεί εφάπαξ.
Από τον Μάιο του 2013 θα ξεκινήσει η έκδοση και αποστολή των
εκκαθαριστικών σημειωμάτων του
ΦΑΠ για το 2012, που εκτιμάται
ότι θα αποδώσει έσοδα συνολικού
ύψους 500 εκατ. € τουλάχιστον.
Επίσης πολλά είναι τα σενάρια για
την θεσμοθέτηση του ενιαίου
φόρου ακινήτων που θα αντικαταστήσει από τα μέσα του 2013 το
ΕΕΤΗΔΕ – (χαράτσι) και τον ΦΑΠ.

ΦΑΠ-ΕΣ 2011, 2012, 2013
ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η εισήγηση του υπουργείου Οικονομικών είναι το αφορολόγητο
όριο να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερον ίσως στα όρια των
50.000,00 ή και ανύπαρκτο ακόμη
με πολλούς φορ.συντελεστές.
Επίσης υπάρχει διχογνωμία και
στο θέμα της ενναίας φορολόγησης των αγροτεμάχιων, καθώς
υπάρχει το σενάριο της φορολόγησης τους με αυτοτελή κλίμακα.
Αυτά τα σενάρια θα συζητηθούν
τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου στη σύσκεψη της διακομματικής φορολογικής επιτροπής
υπό τον
υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, η οποία θα λάβει και τις
τελικές αποφάσεις .
Για τα φυσικά πρόσωπα η νέα κλίμακα προβλέπει 7 - 9 φορολογικά
κλιμάκια με τους συντελεστές να
ξεκινούν από 0,15% και να φθάνουν μέχρι 2,5% για ακίνητη περιουσία που υπερβαίνει τα 4.000.000
ή 5.000.000 ευρώ. Ο ενιαίος
φόρος ακινήτων στα νομικά πρόσωπα θα επιβληθεί με 10 συντελεστές ανάλογα με χρήση ακίνητου·
ήτοι άλλος συντελεστής για εμπορικά ακίνητα, άλλος για βιομηχανικά ακίνητα κ.λπ..

Ο ενιαίος φόρος ακινήτων θα επιβληθεί και σε όλα τα εκτός σχεδίου ακίνητα και στα αγροτεμάχια,
χωρίς να εξαιρούνται οι κατ'
επάγγελμα αγρότες. Πάντως για
αυτούς αναμένεται να καθοριστεί
αφορολόγητο όριο το οποίο θα
συνδέεται με την έκταση και την
αξία του αγροτεμάχιου.
Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι τα
ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία
πλέον έχουν ξεπεράσει τα 55 δις
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στα
ετήσια έσοδα του προϋπολογισμού.
Είναι συνέπεια του φοροστραγγαλισμού (τα μέτρα του οποίου
έχουμε αναλύσει πολλές φορές)
μιας αποτελματωμένης αγοράς
και κοινωνίας γενικότερα.
Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα
της έρευνας που διενήργησε η
Kapa Research σχετικά με τους
φόρους στα ακίνητα :
― Το 54% δεν θα μπορέσει την
επόμενη χρονιά να πληρώσει τους
φόρους στα ακίνητα (ΦΑΠ, ΕΕΤΗΔΕ, φόρο εισοδήματος), ενώ
άλλο ένα 32% δηλώνει ότι μάλλον
θα ανταποκριθεί. Ειδικά για το "χαράτσι" στους λογαριασμούς της

ΔΕΗ, το 65% των ερωτηθέντων
δηλώνουν ότι το πλήρωσαν, αλλά
με δυσκολία.
― Το 54% των ιδιοκτητών δεν
έχουν εισοδήματα από τα ακίνητά
τους και πληρώνουν μόνο φόρους.
― Ενας στους τέσσερις διαθέτει
πάνω από το 30% των εσόδων
από ενοίκια για την πληρωμή των
φόρων κεφαλαίου (έκτακτες εισφορές, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, ΕΕΤΗΔΕ)
χωρίς να υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος.
― Από τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών χώρων το 24,7% έχουν
κενά/ελεύθερα ακίνητα, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στα σπίτια κυμαίνεται στο 12%.
― Η συντριπτική πλειοψηφία
(πάνω από 80%) των ιδιοκτητών
έχουν κάνει μειώσεις ενοικίων,
που κυμαίνονται κατά μέσο όρο
στο 25%, ενώ πάνω από 50% διαμορφώνεται το ποσοστό εκείνων
που δηλώνουν ότι εισπράττουν τα
ενοίκια με καθυστέρηση.
― Ένας στους τέσσερις δανειολήπτες δεν εξοφλεί έγκαιρα τις δόσεις του δανείου, ενώ το ποσοστό
όσων εκτιμούν ότι δεν θα μπορούν
να εξυπηρετούν το δάνειό τους στο
μέλλον διαμορφώνεται στο 48%.
Τα παραπάνω ποσοστά αδυναμίας
πληρωμής θα αυξηθούν στο μέλλον
όσο μειώνεται η αγοραστική δύναμη και όσο αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση. Γιατί έτσι η ύφεση
όχι μόνο ανατροφοδοτείται, αλλά

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ
Λογιστής Α’ τάξης
αρ.αδ. ΟΕΕ14612
Μέλος του δικτύου αλληλεγγύης
Φοροτεχνικός Σύμβουλος της
“Εναλλακτικής Δράσης”

παίρνει και την μορφή χιονόμπαλας
που όσο κατεβαίνει την βουνοπλαγιά ολοένα μεγαλώνει.
Θα πρέπει να σκεφτούμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν πίσω από
την αδυναμία πληρωμής για τους
οποίους αγωνίζεται και έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει η Επιτροπή Πολιτών 3Β – Δεν Πληρώνω,
και να αναλογιστούμε όλοι την
στάση μας.
Σε επόμενα άρθρα και με σκοπό να
αντιμετωπίσουμε την ενδεχόμενη
άγνοια - επειδή η άγνοια τροφοδοτεί τον φόβο, θα αναφερθούμε
στα λεγόμενα αναγκαστικά μέτρα
είσπραξης (κατασχέσεις, συμψηφισμοί, προσωποκράτηση) και μεταγενέστερα στην ερμηνεία του
μίνι φορολογικού νόμου καθώς και
στην εξέλιξη του φόρου της ακίνητης περιουσίας.
Μέχρι τότε καλή δύναμη!

Εκυκλοφόρησε ο νέος τόμος του Ανδρέα Ρωμαλιάδη

Ανάλυση Πολεοδομικής Νομοθεσίας
Nομοθεσία για Αιγιαλό και παραλία, Χρήσεις, παραχωρήσεις, επενδύσεις κ.ά.
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
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“Εισάγουμε” αλλοδαπό δημόσιο για επενδύσεις στην Ελλάδα
το εντόπιο δημόσιο απαγορεύεται να συμμετέχει!
Ερώτηση της βουλευτού Ραχήλ Μακρή
Ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ραχήλ Μακρή, προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων
για την “εισαγωγή” αλλοδαπού δημοσίου
για επενδύσεις στην Ελλάδα.
Δηλαδή δεν επιτρέπεται σε έναν Δήμο για
παράδειγμα να συμμετέχει σε μία επένδυση, ενώ επιτρέπεται ένας Δήμος της
Γερμανίας να συμμετέχει!
Γράφει λοιπόν η βουλευτής:
"Αποφάσισαν συμμετοχή αλλοδαπού δημόσιου, στον Ελληνικό αναπτυξιακό νόμο
αποκλείοντας τη συμμετοχή του Ελληνικού
Δημοσίου"
«Η συγκυβέρνηση των τροϊκανών ανδρείκελων με μπροστάρη των Υφυπουργό Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη, υπέγραψαν την
δυνατότητα συμμετοχής του αλλοδαπού
δημόσιου και των φορέων αυτού στον Ελληνικό αναπτυξιακό νόμο, αποκλείοντας τη

συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου. Η
πρωτοφανής αυτή παραχώρηση εθνικής
κυριαρχίας αφαίρεσε το προσωπείο όσων
έδειχναν ένα πλασματικό ενδιαφέρον για
το μέλλον της χώρας.
Είναι άκρως προσβλητικό να παραχωρούνται, κοινοτικά κονδύλια που προορίζονται
για την ανάπτυξη της χώρας, στο αλλοδαπό δημόσιο, αυτή η πρωτάκουστη απόφαση δεν θα γινόταν αποδεκτή σε καμμία
χώρα στην οποία υπάρχει η στοιχειώδης
λογική διακυβέρνησης.
Τώρα εξηγείται γιατί εδώ και 8 μήνες ο κ.
Φούχτελ, όργωσε την Ελλάδα. Εντόπισε τα
φιλέτα της χώρας και τώρα του δίδεται η
δυνατότητα να τα καρπωθεί. Έχει φτάσει
σε τέτοιο βαθμό η άνευ όρων παράδοση
στους δανειστές, σε σημείο να ξεπερνά
ακόμη και την περίοδο της Γερμανικής κατοχής.
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ θα εμποδίσουμε την άνευ όρων παράδοση της χώρας

Το ΙΚΑ διπλασίασε
τον αριθμό ενσήμων
για την περίθαλψη!!
ερώτηση του βουλευτή Τέρενς Κουϊκ
Την απαράδεκτη αύξηση των
ενσήμων του ΙΚΑ που απαιτούνται προκειμένου οι
ασφαλισμένοι να τύχουν παροχής ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, στηλιτεύει με
ερώτησή του προς τον
Υπουργό Εργασίας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ.
Σύμφωνα με τον Τέρενς Κουίκ,
ενώ «για το έτος 2009 ο απαιτούμενος αριθμός ενσήμων
ήταν 50 ημέρες εργασίας, τις
οποίες ο ασφαλισμένος είχε
πραγματοποιήσει είτε κατά το
προηγούμενο ημερολογιακό
έτος είτε κατά τους τελευταίους 15 μήνες, με τις προσαυξήσεις ανά έτος, κατάφεραν
να τις φθάσουν 100 για το
έτος 2013!».
«Στην κορύφωση της οικονο-

μικής κρίσης, σε μία περίοδο
βαθιάς ύφεσης για τον ελληνικό λαό, που η οικοδομή έχει
εξαφανισθεί, οι επιχειρήσεις
κλείνουν η μία μετά την άλλη,

με απόφαση της Διοίκησης
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα ένσημα αυξήθηκαν από 50 σε 100!»
υπογραμμίζει ο Τέρενς Κουίκ
και ερωτά τον αρμόδιο
Υπουργό «τι προτίθεται να
πράξει ώστε να υπάρξει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και φροντίδα για όλους τους
Έλληνες».

στους ξένους δανειστές και τοκογλύφους.
Η εθνική μειοδοσία που συντελείται σήμερα, με τις ευλογίες της τρόικα και τις
πλάτες της συγκυβέρνησης, θα μας βρει
σταθερά και σθεναρά απέναντι».
Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004
και 3908/2011 το δημόσιο, οι φορείς του
καθώς και φορείς των ΟΤΑ και οι εταιρείες
τους αποκλείονται από την ένταξή τους σε
προγράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. Ο αποκλεισμός αυτός προβλέφθηκε με την λογική ότι το δημόσιο δεν
μπορεί να χρηματοδοτεί το δημόσιο καθώς
ο επενδυτικός νόμος έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
επιχειρηματικότητας. Στην ουσία δηλαδή
ενισχύει τις ελληνικές επιχειρήσεις με
σκοπό την παροχή κινήτρων σε Έλληνες
επιχειρηματίες για να επενδύσουν στην
χώρα μας και να προσφέρουν στην ανά-

πτυξη της.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης με την ΑΠ
53513/10.12.2012 εγκύκλιό του δίνει την
δυνατότητα συμμετοχής σε επενδυτικά
σχέδια τα οποία έχουν ενταχθεί στις διατάξεις των επενδυτικών νόμων, αλλοδαπού
δημοσίου ή φορέων αλλοδαπού δημοσίου,
οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες.
Σύμφωνα μάλιστα με την εγκύκλιο, το δε
μετοχικό κεφάλαιο αυτών δεν αθροίζεται
σε τυχόν μετοχικό κεφάλαιο και εφόσον
συμμετέχουν του ελληνικού δημοσίου,
ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δεδομένου ότι οι ως άνω αλλοδαποί φορείς λειτουργούν ως προς το
ελληνικό δημόσιο αναπτύσσοντας επιχειρηματική δραστηριότητα ως ιδιώτες.
Και ερωτά μεταξύ άλλων:
Πώς είναι δυνατόν να δίνεται στο Γερμανικό και Γαλλικό δημόσιο η δυνατότητα να
χρησιμοποιήσουν εθνικούς πόρους και
κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ;

Θα καταργηθεί η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας;
Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
Τα τελευταία 26 χρόνια επιχειρείται στη χώρα μας μια ασυντόνιστη μη ολοκληρωμένη και
μονομερώς
επικεντρωμένη
στην αποασυλοποίηση Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, που έχει
δώσει ορισμένα αξιόλογα αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως, οι
υπηρεσίες ψυχικής υγείας που
παρέχονται δωρεάν από ΝΠΔΔ
και ΝΠΙΔ παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία τους, όπως και οι
περισσότερες δομές του κοινωνικού κράτους λόγω των
περιοριστικών πολιτικών που
εφαρμόζονται. Η αντιμετώπιση
των προβλημάτων αυτών στο
χώρο της ψυχικής υγείας οφείλει να είναι άμεση και αποτελεσματική, διαφορετικά θα
ζήσουμε την κατάρρευση των
δομών ψυχικής υγείας, που τελευταία λειτουργούν οριακά
και με τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων.
Οι δομές ψυχικής υγείας είναι
αναγκαίες στις συνθήκες της
κρίσης που ζούμε καθώς είναι

διαπιστωμένο ότι τα ψυχικά
νοσήματα και οι αυτοκτονίες
αυξάνονται σε συνθήκες φτώχειας και κατάρρευσης των κοινωνικών αγαθών.
Αντί όμως να καταβάλλεται
προσπάθεια για την ενίσχυσή
τους παρατηρείται υποστελέχωση και κατάρρευση στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και
απειλή λουκέτου για τις δομές
του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα. Απλήρωτοι εργαζόμενοι και υποβάθμιση των
συνθηκών διαβίωσης για τους
ενοίκους.
Παρά όμως την πραγματικότητα αυτή πληροφορούμαστε
ότι το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει στο προσχέδιο του νέου
Οργανισμού του Υπουργείου
Υγείας, την κατάργηση της Διεύθυνσης της Ψυχικής Υγείας
του Υπουργείου, μιας από τις
μεγαλύτερες Δ/νσεις του
Υπουργείου και η οποία συντονίζει την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Ο σχεδιασμός αυτός εάν
υλοποιηθεί θα ναρκοθετήσει

και την υποχρέωση της χώρας
έναντι της ΕΕ ως το 2015, να
κλείσουμε τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και να αποασυλοποιήσουμε τους ασθενείς.

Και ερωτά μεταξύ άλλων:
Αληθεύει ότι επίκειται κλείσιμο
της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
και αντικατάστασή της, με ένα
τμήμα υπό την επωνυμία «Τμήμα
Πρόληψης Ψυχικής Υγείας και
εξαρτήσεων»; Αν ναι πώς θα επιτευχθεί ο συντονισμός για την
υλοποίηση των δεσμεύσεων για
αποασυλοποίηση, πώς θα διενεργείται ο έλεγχος των δομών
ψυχικής υγείας δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα με δεδομένο ότι
σε αυτή την περίπτωση λιγότεροι εξειδικευμένοι υπάλληλοι

και επιστήμονες θα επιφορτιστούν το έργο δύο υφιστάμενων
διευθύνσεων του Υπουργείου
Υγείας (Ψυχικής Υγείας και
Εξαρτήσεων) και πώς τεκμηριώνεται επιστημονικά αυτός ο σχεδιασμός;

σ.σ. Ωραία τα περιγράφει ο κ.
Οικονόμου. Παραστατικότατα
εξηγεί ότι «παρατηρείται κατάρρευση στα ψυχιατρικά νοσοκομεία
και
απειλή
λουκέτου», αλλά ο κ. Οικονόμου βρισκόταν στην κυβερνητική πλειοψηφία και πριν (όταν
γινόταν το πάρτυ με το
ΠΑΣΟΚ) και τώρα που καταρρέουν τα πάντα γύρω μας, εξαθλιωνόμαστε μέρα με τη μέρα,
κινδυνεύει η υγεία μας και η
ψυχική μας ισορροπία, από τα
καθημερινά χαράτσια, φαπ και
φόρους που δεχόμαστε.
Αρα ποιόν ρωτάει; Ολα αυτά
τα επώδυνα μέτρα τα έχει ψηφίσει ο κ. Οικονόμου στη
Βουλή των Ελλήνων, μαζί με
την άρση ασυλίας της χώρας!
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Θεώρηση βιβλιαρίων
ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.
με ρύθμιση των
ασφαλιστικών εισφορών τους
Ο ΟΓΑ, με εγκύκλιό του, που απέστειλε ο Δήμος Κρωπίας
από την τοπική ανταποκρίτρια του ΟΓΑ, ενημερώνει ότι,
λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών, δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους που επείγονται να θεωρήσουν βιβλιάριο υγείας και δεν εξόφλησαν εμπρόθεσμα
(μέχρι 31-12-2012) τις ασφαλιστικές εισφορές του Α΄
εξαμήνου 2012, να τις καταβάλλουν αναπροσαρμοσμένες μέσω ΑΤΕ, μέχρι την αποστολή των νέων ειδοποιήσεων καταβολής εισφοράς Β΄ εξαμήνου 2012, χωρίς να
είναι απαραίτητο να καταβάλουν μαζί και την εισφορά του
Β΄ εξαμήνου 2012.
Η εν λόγω διευκόλυνση ισχύει μόνο για τους οφειλέτες
της εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2012 και όχι για τους
μέχρι 31-12-2012 οφειλέτες και τυχόν ληξιπρόθεσμων εισφορών.
Ετσι, ενημερώνουν τους ασφαλισμένους που θα καταβάλουν την εισφορά του Α΄ εξαμήνου 2012, ότι η σχετική
ειδοποίηση που θα τους αποσταλεί το μήνα Μάρτιο τρέχοντος έτους θα είναι λανθασμένη, διότι θα περιλαμβάνει
ως ληξιπρόθεσμη την καταβληθείσα, κατά τα ανωτέρω,
εισφορά του Α΄ εξαμήνου 2012. Εξυπακούεται ότι, στις
περιπτώσεις αυτές, η καταβολή της εισφοράς του Β΄ εξαμήνου 2012, θα πρέπει να γίνει και πάλι μέσω ΑΤΕ (έντυπο ΑΤΕ, ΚΜΠ 639) μέσα στην ημερομηνία που θα
ορισθεί.
Οι ασφαλισμένοι που, εκτός της εισφοράς του Α΄ εξαμήνου 2012, οφείλουν επιπλέον καθυστερούμενες εισφορές, για να θεωρήσουν το βιβλιάριο υγείας θα πρέπει ή
να τις καταβάλουν στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις
νέες τιμές έτους 2013 ή να τις ρυθμίσουν.
Όσοι ασφαλισμένοι είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση και δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις αναλογούσες σε αυτήν εισφορές τους, εξέπεσαν ήδη της ρύθμισης, και συνεπώς, δεν
μπορούν να θεωρήσουν το βιβλιάριο υγείας καταβάλλοντας εκπρόθεσμα την αναπροσαρμοσμένη εισφορά του Α΄
εξαμήνου 2012. Οι οφειλέτες αυτοί, εφόσον επιθυμούν
να ενταχθούν και πάλι σε ρύθμιση, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.
Πληροφορίες : 213 2000 800 & 801 (ΚΕΠ Δήμου Κρωπίας,
Ισιδώρα Γκιόκα)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό Αρ. 341/12/ΔΔΠ
για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ», (ως αναλυτικά
περιγράφεται στα τεύχη της διακήρυξης του Διαγωνισμού).
➢ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: € 36.000,00 πλέον ΦΠΑ για
(2+1) έτη.
➢ Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 14/03/2013 και
ώρα 12:00 μ.μ.
➢ Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν έως τις
01/03/2013, καθημερινά και ώρες 9:00 π.μ.-16:00 μ.μ., στη Διεύθυνση: ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι, Τ.Κ.
152 31, Διεύθυνση Προμηθειών (κ. Γ. Πρίμπας - τηλ.: 2106501815).
➢ Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι
που έχουν παραλάβει τα τεύχη της διακήρυξης του Διαγωνισμού.

100 εκατομμύρια αναδρομικά
παίρνουν οι δικαστές!
Με τροποποίηση που ψηφίστηκε στη Βουλή
Μετά τις επιθέσεις Δένδια κατά δικαστών, αλλά και της αυστηρής απάντησης της Ενωσης Εισαγγελέων και
Δικαστικών, που καταλήγουν στην
ανακοίνωσή τους με τη διαπίστωση
ότι οι δηλώσεις του Υπουργού και των
υποστηρικτών του «...συνιστούν απαράδεκτη παρέμβαση στη λειτουργία
της Δικαιοσύνης και κλονίζουν την
εμπιστοσύνη των πολιτών», κλονισμένοι κι εμείς με όσα ετερόκλητα
συμβαίνουν, διερωτώμαστε πώς βγαίνουν τα μνημονιακά “συνταγματικά”,
όλες οι απεργίες παράνομες και γιατί
επιτάσσονται οι απεργοί, πάντα με τη
συμβολή της “Θέμιδος”; Σημειώνουμε
ότι για τη συνταγματικότητα του χαρατσιού, το Πρωτοδικείο αποφάνθηκε
ότι είναι αντισυνταγματικό, το Εφετείο το αντίθετο, το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι είναι
συνταγματικό, ενώ η Ολομέλεια ότι
είναι συνταγματικό ως έκτακτο, που
όμως τώρα μονιμοποιείται ενσωματούμενο!
Ψηφίστηκε, το Δεκέμβριο, τροπολογία στη Βουλή, με την οποία αποδεσμεύεται η έκτακτη παροχή ύψους
100 εκατ. ευρώ προς τους εν ενεργεία δικαστές.
Με αυτό τον τρόπο, ικανοποιούνται οι
δικαστικοί και σταματούν τις απεργιακές κινητοποιήσεις, αφού επρόκειτο
για αίτημα των δικαστών που εκκρεμούσε στο Μισθοδικείο και αφορούσε
αναδρομικές αυξήσεις στους μισθούς
τους. Η καταβολή του ποσού των 100
εκατ. θα εκταμιευθεί σε 4 δόσεις.
Χωμένη η τροπολογία μέσα σε ένα
ΦΕΚ, άσχετο - έτσι πάντα γίνεται για

να μην ξεστραβώνεται ο λαός - έχει
περάσει η καταβολή των δόσεων της
έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία
δικαστικούς λειτουργούς και μέλη
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους! Αυτά που δεν θα έπαιρναν για
να συνεισφέρουν κι αυτοί όπως ο
φτωχός λαός για “να σωθεί η χώρα”!
Ετσι λοιπόν πέρασε μέσα σε ένα
νόμο, άσχετο και αμφιβάλλω αν κανείς εκ των ψηφισάντων βουλευτών
γνώριζαν τί ψήφιζαν. Βεβαίως τις 3
πρώτες δόσεις τις έχουν ήδη πάρει.
Μένουν οι υπόλοιπες 3 που φθάνουν
τα 100 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε λοιπόν: [«η περίπτωση της
υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου
Γ του άρθρου πρώτου του ν. με τίτλο:
ν. 4093/2012 (Α' 222) “Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013 - 2016 Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016” αντικαθίσταται ως εξής:
“Η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της έκτακτης παροχής στους
εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς/και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3620/2007 (Α' 276)*,
όπως ισχύει και περιγράφεται στην
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Δικαιοσύνης με
αριθμό 2/38031/ 0022/7.6.2010 (Β'
898), θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
α) η τέταρτη (4η) δόση έως την 31η
Ιανουαρίου του 2013,
β) η 5η δόση το Μάρτιο του 2014,

γ) η 5η δόση για τους συνταξιούχους
δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα
καταβληθεί το Νοέμβριο του 2014”»
TI ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
* NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3620/2007 ΦΕΚ A
276 A’/11.12.2007. Αύξηση συντάξεων του
Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης
καθορίζεται το ύψος, ο χρόνος, ο τρόπος
και οι όροι καταβολής έκτακτης παροχής
προς τους δικαστικούς λειτουργούς,
καθώς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους,
όλων των βαθμίδων.
Η έκτακτη αυτή παροχή θα καταβληθεί
τμηματικά σε μια πενταετία και θα υπολογιστεί με βάση μηνιαίο βασικό μισθό των
Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων
της Χώρας, ύψους 4.072 ευρώ για το
πρώτο και 3.994 ευρώ για τα λοιπά έτη και
τους συντελεστές, τις προσαυξήσεις και
τα χρονοεπιδόματα των μηνιαίων βα
σικών μισθών των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ανά βαθμό, όπως
ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 29
(παρ. 1), 30 (παρ. Α1 και Β), 31, 32 και 33
(παρ. Α1, Β και Γ) του ν. 3205/ 2003.
Η παροχή αυτή φορολογείται αυτοτελώς
με συντελεστή φόρου 25%, δεν υπόκειται
σε καμία άλλη κράτηση και είναι ανεξάρτητη από το εκάστοτε ισχύον ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών.
Η καταβολή της ανωτέρω παροχής ουδεμία αξίωση μπορεί να δημιουργήσει σε
βάρος των ασφαλιστικών οργανισμών επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.
Η Κρατικοδίαιτη εξουσία πάντα βρίσκει
τρόπους να τηρεί το νόμο και την τάξη!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ 5MHNHΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με τον
Όμιλο «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» (Δικαιούχος
Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων
Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην
Περιφέρεια Αττικής» σας ενημερώνουμε ότι
ο Δικαιούχος Φορέας θα προχωρήσει στην
πρόσληψη ωφελουμένων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο αριθμός
θέσεων που προκύπτουν ανά περιφερειακή
ενότητα.
Περιφερειακή Ενότητα
Ανατ. Αττική Περιφέρεια Αττικής (30 άτομα)
Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (15 άτομα)
Δυτικός Τομέας
Περιφ. Αττικής (35 άτομα)
Βόρειος Τομέας
Περιφ. Αττικής (16 άτομα)
Νότιος Τομέας
Περιφ. Αττικής (25 άτομα)

Δήμος Γλυφάδας
(55 άτομα)
Πειραιάς
Περιφέρεια Αττικής (15 άτομα)
Νησιά
Περιφέρεια Αττικής (5 άτομα)

Ολόκληρη η προκήρυξη (με τις ειδικότητες)
βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου
Φορέα www.nhof.eu, στην ιστοσελίδα του
ΑΣΕΠ www.asep.gr και στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα
έντυπα των αιτήσεων, καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε
πρόγραμμα
Κοινωφελούς
Χαρακτήρα
(ΚΟΧ)»:
α) στην ιστοσελίδα (www.nhof.eu)
β) στην ιστοσελίδα (www.epanad.gov.gr) και
γ) στην ιστοσελίδα (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών
Φορέων  Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε

με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αίθουσα ΙΩΝΙΑ, Λεωφ.ς Κων/νου Καραμανλή
18 (δίπλα στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης), ώρες 10.00΄-14.00’, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην
διεύθυνση: ΟΜΙΛΟΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ» (Για Π.Ε Τομέα Πειραιά), Τ.Θ 70822,
Τ.Κ 166 05, Βούλα, υπόψη κας Παπάζογλου
Ειρήνης, (τηλ. επικοινωνίας: 210 9657957).
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής,
το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 28/01/2013 έως
τις 06/02/2013 (πληροφορίες εντός των προκηρύξεων) Τηλ. Επικοινωνίας: 2109657957
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ENOIKIAZETAI

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

στο ΚΟΡΩΠΙ παλιά κα-

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

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

ENOIKIAZETAI

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

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

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

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Βούλα Δυάρι διαμέρισμα, επι-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με

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

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

ZHTΩ ΕΡΓΑΣΙΑ νέος 35 ετών ζητάει οποιαδή-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτόνομη μεζονέτα, με πυλωτή

ΠΩΛOYNΤΑΙ διάφορα έπιπλα σπιτιού,

ποτε εργασία. Τηλ. 210 8975.901

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

σε άριστη κατάσταση και ειδικότερα, τραπεζαρία ειδική
για τους φίλους της τράπουλας. Τιμές ευκαιρίας, λόγω
μετακόμισης σε μικρότερο σπίτι. 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

πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 6932 468197.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ - Πανόραμα,

(Πειραιώς

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

ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ με αντίστοιχo διαμέρισμα στην
ANAΛΑΜΒΑΝΩ outsourcing γραμματειακή εξυπηρέτηση, καθώς και δακτυλογραφήσεις κειμένων-προσφορών-λογιστικών φύλλων και πινάκων.
Επίσης παραδίδω μαθήματα για ECDL Core, με βοηθητικές ασκήσεις. Τηλέφωνο: 6937353455

πλατεία της Βούλας Τηλ. 210 8994.116.

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

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
Λάχανο το ...ταπεινό
Καθαρά χειμωνιάτικο σαλατικό το λάχανο,
βρίσκεται συχνότατα στο τραπέζι μας,
αφράτο, υπόγλυκο, γευστικό· ωμό και μαγειρεμένο. Τί γνωρίζουμε όμως για το λάχανο πέρα από τη γευστική του ιδιότητα;
Μπορεί να μοιάζει ταπεινό, αλλά είναι “χρυσός” για τον οργανισμό μας.
Το λάχανο ανήκει σε μια μεγάλη οικογένεια
λαχανικών, τα σταυρανθή, οπότε συγγενεύει με το κουνουπίδι, το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών κ.ά.
Οι πιο δημοφιλείς είναι τα πράσινα, τα
λευκά ή Δανέζικα, τα ανοιχτόχρωμα πράσινα, τα μωβ και τα κοινά πράσινα λάχανα.
Η γεύση του λάχανου οφείλεται στις γλυκοσινολάτες, μια κατηγορία θειούχων ενώσεων που περιέχουν γλυκοσίδια. Η
δυσάρεστη οσμή όταν μαγειρεύουμε λάχανο ,οφείλεται σε ένα αέριο που ονομάζεται υδροθείο και παράγεται κατά την

διαδικασία. Πριν την κατανάλωσή του, αφαιρέστε μερικά από τα εξωτερικά του φύλλα.
Για να μη χάσει την πολύτιμη βιταμίνη C,
πρέπει να κόβεται την τελευταία στιγμή
πριν χρησιμοποιηθεί και μάλιστα καλό θα
ήταν να χρησιμοποιείται μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Για τη συντήρησή του προτιμήστε τις χαμηλές θερμοκρασίες του ψυγείου, μέσα σε
πλαστική σακούλα ή ένα μεγάλο μπωλ που
κλείνει αεροστεγώς. Κρατήστε ολόκληρο
το μέρος του φυτού που δεν χρησιμοποιήσατε και εκεί μπορεί να συντηρηθεί έως
και 2 εβδομάδες. Η ανθεκτικότητά του στη
συντήρηση φαίνεται να βοήθησε αρκετά
τους Δανούς ναυτικούς να αποφύγουν το
σκορβούτο, πάθηση που οφείλεται σε έλλειψη της βιταμίνης C.
Το λάχανο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε
βιταμίνη C, βιταμίνη Κ, βιταμίνη Β6 και φυλ-

λικό οξύ καθώς και μαγγάνιο και υψηλή περιεκτικότητα σε ω-3 λιπαρά οξέα!
Επίσης, είναι καλή πηγή θειαμίνης, σιδήρου,
μαγνησίου, φωσφόρου, καλίου και ασβεστίου.
Οι ουσίες του προστατεύσουν τον οργανισμό από τον καρκίνο του πνεύμονα, του παχέος εντέρου, του μαστού, του προστάτη

και του στομάχου, με την εξουδετέρωση και
αποβολή από το σώμα επιβλαβών ουσιών,
όπως οι ελεύθερες ρίζες. Επίσης, συστήνεται σε άτομα που υποφέρουν από παθήσεις
τους αναπνευστικού, ρευματισμούς και σε

περιπτώσεις νευρικών διαταραχών.
Η σουλφοραφάνη που περιέχει, φαίνεται να
προφυλάσσει και από το ελικοβακτηρίδιο
του πυλωρού, το οποίο θεωρείται η πρωταρχική αιτία εμφάνισης έλκους στο στομάχι. Ακόμη, μπορεί να βοηθήσει στην
μείωση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης, με αποτέλεσμα την προστασία
του καρδιαγγειακού συστήματος.
Να σημειωθεί ότι, το χρώμα του μωβ λάχανου οφείλει στις ανθοκυανίνες, που προσφέρουν υψηλότερη περιεκτικότητα σε
φυτοχημικά από το πράσινο λάχανο, ενισχύοντας έτσι τα οφέλη του υπέρ της
υγείας.
Τα 100 γραμμάρια λάχανου αποδίδουν
μόλις 25 θερμίδες και περιέχουν 3 γραμμάρια φυτικών ινών που καλύπτουν το 10%
των ημερήσιων αναγκών μας.
Πηγή: mednutrition.gr

Επιτροπή Υγείας στο Δήμο Κρωπίας για πρωτοβάθμια υγεία και πρόληψη
H Δημοτική Επιτροπή υγείας (ΔΕΥΚ), που έχει συσταθεί στο
Δήμο Κρωπίας και έχει ως αντικείμενο την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας και συντονισμό δράσεων γύρω από την πρόληψη και την κοινωνική προσφορά σε θέματα υγείας.
Η ΔΕΥΚ συνεδρίασε στις 22 Ιανουαρίου, όπου και εξέλεξε
προεδρείο για την περίοδο 2013-2014. Πρόεδρος ανέλαβε ο
δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρισης του Δήμου (ΚΕΔΚ) και ιατρός Σπυρίδων Κόλλιας. Αντιπρόεδρος η δημοτική υπάλληλος Θεοφάνη Μιχαιρίνα και
γραμματέας ορίστηκε η Μαρία Καζαντζή.
Η θεματολογία της συνεδρίασης αφορούσε:
1. την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του πρώτου δημοτικού ιατρείου Κορωπίου στην Αγία Μαρίνα και κυρίως το
ζήτημα της συνταγογράφησης και του ελέγχου με βάση την
τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Αποφασίστηκε η αποστολή
εγγράφου στον Υπ. Οικονομικών με κοινοποίηση στο υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας που αφορά τα δημοτικά ιατρεία και τη
δυνατότητα απρόσκοπτης συνταγογράφησης και ελέγχου
αυτής της διαδικασίας.
2. το συντονισμό των προγραμμάτων ιατρικής πρόληψης με
την επικέντρωση σε θεματικές προτεραιότητας.
3. την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και την εκπροσώπηση του Δήμου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας.
4. το ζήτημα της οργάνωσης κοινωνικής προσφοράς φαρμάκων με έδρα το 1ο δημοτικό ιατρείο Αγίας Μαρίνας παράλληλα με την αναμενόμενη έναρξη λειτουργίας του
δημοτικού κοινωνικού φαρμακείου στην πόλη του Κορωπίου (αφορά 120 άπορους δημότες κα.).
5. την ενεργοποίηση του τμήματος της εθελοντικής ομάδας
(σύμφωνα με το καταστατικό της, προβλέπει τμήμα κοινωνικού εθελοντισμό) με τη δημιουργία του μητρώου κοινωνικής αλληλεγγύης. Σκοπός των εθελοντών είναι η
συμμετοχή τους σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης (αιμοδοσίες, προγράμματα πρόληψης, κινητά συνεργεία, διανομή τροφίμων κα.)
6. τον προγραμματισμό της μεταφοράς ομάδας υπέργηρων

δημοτών, στο πρώτο δημοτικό ιατρείο του δήμου Κρωπίας
στην Αγία Μαρίνα.
7. τη δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας ασθενούς.
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης κοινοποιήθηκε στα μέλη το σχέ-

πρωτοβάθμιας φροντίδας καθώς και τον συντονισμό δράσεων για
την πρόληψη και την προσφορά κοινωνικής βοήθειας σε συνδημότες μας. Η Δημοτική Επιτροπή Υγείας είναι το συμβουλευτικό
όργανο του Δήμου για την οργάνωση και τον συντονισμό αυτών
των προσπαθειών. Λύνουμε πρακτικά προβλήματα με άμεσο
τρόπο και έχουμε την τιμή να μας βοηθάνε με την εμπειρία τους
και τις ιδέες τους σημαντικοί δημότες, εθελοντές και συνεργάτες. Η πολιτική μας βούληση είναι μία: να βοηθήσουμε τους δημότες μας να αντέξουν σε αυτή την πρωτοφανή κατάρρευση του
συστήματος υγείας και να εξαντλήσουμε τα μέσα των δημοτικών
δομών και υπηρεσιών που πρέπει να τεθούν σε άμεση λειτουργία καθώς και της συνεργασίας με κοινωνικές οργανώσεις και
άλλους φορείς παροχής κοινωνικής βοήθειας».

Εθελοντές γιατροί και συνταγογράφηση
Το δημοτικό ιατρείο στην Αγία Μαρίνα λειτουργεί, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Την Τετάρτη, από τις 18:00 έως 20:00 και
την Πέμπτη, από 09:00 έως 13:00. Οι εθελοντές ιατροί που θα
συνταγογραφούν και θα παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα σε
πρώτη φάση είναι οι, Αντώνης Γεωργάκης (κάθε Πέμπτη) και
Μαρία Κόλλια (κάθε Τετάρτη).
Θεωρούμε αξιόλογη την Επιτροπή Υγείας, που συστήθηκε και ιδιαίτερα με
πρόεδρο τον γιατρό Σπύρο Κόλλια, που έχει δείξει ευαίσθητες χορδές στα
θέματα υγείας.

διο του ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της έναρξης της μελέτης για την καρκινογένεση στο
Δήμο Κρωπίας. Το σχέδιο αυτό θα εξεταστεί στην επόμενη
συνεδρίαση της Επιτροπής.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Επιτροπής
υγείας, Σπυρίδων Κόλλιας δήλωσε: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα στην θητεία μου ως δημοτικού συμβούλου. Ξεκινάμε
μια σοβαρή προσπάθεια να λειτουργήσουμε σε μια πολυδύναμη
λογική το δημοτικό ιατρείο Αγίας Μαρίνας και να αποτελέσει
όχημα, πέρα από τη συνταγογράφηση φαρμάκων, την παροχή

Οι πολίτες μπορούν να τηλεφωνούν για τον προγραμματισμό
ραντεβού στα τηλέφωνα: 210- 662 11 26 και 210-60 26 441,
από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30-14:30 (Υπεύθυνοι: Αντιγόνη Γρίβα και Μαρία Ελένη Παπαμιχάλη).
Η δημοτική υπάλληλος και αναπληρώτρια γραμματέας Χριστίνα Παπαχρήστου προσέφερε ένα ηλεκτρικό κρεβάτι, εις
μνήμην του πατέρα της Σταματίου Παπαχρήστου, για τις ανάγκες του νεοσύστατου δημοτικού ιατρείου.
Ο δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης και όλα τα μέλη της Επιτροπής υγείας, αποδέχτηκαν την προσφορά και ευχαρίστησαν την
ίδια και την οικογένειά της. Ο δήμαρχος δήλωσε: «αυτή η
ενέργεια είναι ένα δείγμα των αξιών που διέπουν την κορωπιώτικη οικογένεια και ιδιαίτερα την οικογένεια του Σταμάτη
Παπαχρήστου. Θα τιμήσουμε αυτή τη δωρεά με μεγαλύτερη
αφοσίωση στον σκοπό της ίδρυσης του δημοτικού ιατρείου».
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Αγωνιστικές διακρίσεις του Πρωτέα Βούλας
ΕΣΚΑΝΑ Α ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ΠΡΩΤΕΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 32 - 11

Α.Ο.Ν.Α. - ΠΡΩΤΕΑΣ 42 - 74...

Νίκη για τις παγκορασίδες του Πρωτέα που
εντυπωσίασαν με την απόδοσή τους στις
27/1. Πολύ καλή εμφάνιση και πρώτη νίκη
για τα κορίτσια του Πρωτέα που έπαιξαν
πολύ καλή άμυνα και δεν άφησαν πολλές
επιλογές στις παίκτριες της Προοδευτικής.

Νϊκησαν εύκολα οι κορασίδες στην Αργυρούπολη... Μια νίκη με διαφορά αλλά και
με ωραίο μπάσκετ από τις κορασίδες του
Πρωτέα στις 26.1.13.
Tα δεκάλεπτα : 09-17, 15-40, 31-53, 42-74
Α.Ο.Ν.Α. (Κουκουζέλης, Αλειμπέρτης): Δερβιζή
Α 2., Καραγιάννη 4, Λύρου 15, Γεροβασίλη, Θεοφανίδη, Παπακωνσταντίνου Α. , Παπακωνσταντίνου Δ.8, Γκιζέρη, Μήτα 2, Πασπαλιάρη 11, Τζίνα,
Αντωνιουδάκη.
Πρωτέας (Κουρμούλης, Κονιδάρης): Mπιτζανάκη
Ρ. 10, Παπαλιού Δ.2, Μιχαλοπουλου Α., Μπιτζανάκη Ε. 9(1), Κρεμμύδα Κ. 12, Βασιλειάδη Χ.,
Αμπντελφατταχ Σ. 8, Πρέκα Σ. 2 , Βάνα Ρ.6, Μιχαλοπουλου Μ.11(1), Φασούλα 14.

Πρωτέας (Αλεξοπούλου): Ηλιάδη, Νάκου, Θανοπούλου 1, Παυλινέρη 4, Κοντοθανάση, Ρισάνη Αιτιαρίδη, Κρεμμύδα 12, Μπράβη 2, Κορρέ Ζωή 11,
Αντωνάκη 2, ΑμπντελΦαταχ.
Προοδευτική (Κλαδούχος): Τζαμπαζίμ 2, Γεωργουσάκη, Χατζηφούντα Μ., Χατζηφούντα Σ.1,
Ντομπρέ 2, Αλεξίου 2, Ζειμπεκόγλου, Ντόχα, Τοπάλι, Ναζίρη, Παναγάκου 4.

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΕΑΣ - ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΣΙΑ 72 - 49...

Bαθμολογία Κορασίδων :
1] Ίκαρος Καλλ.
30
2] Πρωτέας Β.
28
3] Κρόνος Αγ. Δημ. 28
4] Φάρος Κερ.
25
5] Τερψιθέα Γλ.
23
6] Α.Ο.Ν.Α.
23

Νίκη χωρις αμφιβολίες για τις γυναίκες του
Πρωτέα στις 27/1. Μετά από ένα βαρετό και
ισόπαλο πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα του
Πρωτέα άλλαξε ταχύτητα και έδειξε ότι
πραγματικά της αξίζει να είναι μόνη στην
κορυφή της Α2 Νότου....

(15-0)
(13-2)
(13-2)
(10-5)
( 8-7)
( 8-7)

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 47-26, 62-38, 72-49

ΑΓΩΝΕΣ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ
Συνεχίστηκε την περασμένη
Κυριακή το πρωτάθλημα
επιτραπέζιας αντισφαίρισης
των ανεξάρτητων αθλητών
και αθλητριών Αττικής και
Νοτίου Ελλάδας, που για 9η
συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης.

οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου
συνέχιζαν τις προσπάθειες
τους με αγώνες ΝΟΚ-ΑΟΥΤ.
Οι ηττημένοι κάθε ομίλου
συμμετείχαν στο πρωτάθλημα παρηγοριάς, σε
ΝΟΚ-ΑΟΥΤ αγώνες και
πάλι.
Ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. δέχτηκε
πολλά συγχαρητήρια για τη

Διαιτητές : Γιακείμη, Γαρίνη
Πρωτέας (Δάγλας - Κουρμούλης) : Δασκαλοπούλου 22 (3), Κύρου 4, Μαγαλιού 2, Μπαρμπερίδου 10, Μανώλη 7 10, Νικολοπούλου 2,
Στυλιαρά 2, Μελά 6 (2), Βλάχου 6, Τετενέ 8.
Κηφισιά (Θέμελης): Μίχου 2, Γεωργούση 17(3),
Μολφέτα 2, Παπαδοπούλου 2, Μαύρου 2, Αλεξανδρή 3, Πετράκη 4, Κασνέστη, Τσιαδή 5(1), Ματσούκα, Ανδρουλάκη 12....

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ 77 - 66
Δύσκολη ήττα για την ομάδα του Πρωτέα,
τη Δευτέρα 28/1.
Το αποτέλεσμα αδικεί την προσπάθεια και
την εικόνα του Πρωτέα, όμως οι χαμένες
ευκαιρίες κάτω από τα καλάθια και η έδρα,
δούλεψαν αθροιστικά και έτσι η ομάδα του
Πρωτέα δεν μπόρεσε να πάρει το "διπλό".
Διαιτητές: Ηπιώτης Γεώργου
ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Μάντζαρης, Γιαννόπουλος) : Παλτόγλου 7, Ασημακόπουλος 10, Χαραλαμπίδης 2,
Οικονόμου Γ. 18, Κυριακόπουλος 11 (3), Σκαμνάκης 6, Καλαμαράς 12 (3), Δανασής 3, Οικονόμου
Μ. 5 (1), Σαμοίλης, Διαμάντης 3.
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης, Ποδαράς):
Καπώνης 13 (1), Τζότζος, Πεφάνης 4, Αθηνιώτης
6, Αγγελόπουλος 2, Σταματόπουλος 14 (2), Ιμαριάκμπε, Αποστολόπουλος 11, Πρέκας 2, Γάργαλης 5, Καμπούρης 4, Βερτούδος 5 (1).

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΡΩΤΕΑΣ 53 - 64
Σημαντική εκτός έδρας νίκη για την ομάδα
των εφήβων, 29/1, που κέρδισαν στο Κερατσίνι την ομάδα του Φάρου 53-64.

ΑΝΔΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 40-49
1. KRUCZYNSKI ALEKSANTER
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
& ΚΑΠΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 50-59
1. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
2. ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ZBIGNIEW DRZEWASZEWSKI
ΑΝΔΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 60 +
1. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
2. ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4. ΜΑΝΟΥΣΩΦ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

O Αντιδήμαρχος Δημ. Μπελετσιώτης, παρευρέθη και συμμετείχε
στην απονομή των βραβείων.

ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ
1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2.
ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στους αγώνες αυτούς έλαβαν μέρος συνολικά 62
αθλητές/τριες (27 στις ηλικίες 40-49 ετών, 25 στις ηλικίες 50-59, 4 άνω των 60 και
6 γυναίκες).
Οι αγώνες ξεκίνησαν στις
10:00 το πρωϊ και ολοκληρώθηκαν στις 16:00.
Η αρχική φάση των αγώνων
προέβλεπε ομίλους των
τεσσάρων και στη συνέχεια

Στους αγώνες παρευρέθηκαν ο παλαιός πρωταθλητής
του στίβου Νίκος Γεωργόπουλος και ο παλαίμαχος
ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Τότης Φυλακούρης.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα που
φιλοξενείται ο Γ.Σ. Άρης
Βούλας, με γνώμονα την
ανάπτυξη του αθλήματος.

διοργάνωση και όλοι οι νικητές έδωσαν ραντεβού το
Μάϊο στη ΦΛΩΡΙΝΑ, όπου
πρόκειται να διεξαχθεί το
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Οι νικητές ανά κατηγορία :
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1. ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ ΝΑΤΑΣΑ
2. ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ

πληροφορίες:
6977990887

Οι έφηβοι έπαιξαν αποφασισμένοι να παλέψουν για τη νίκη την οποία δίκαια πήραν.
Έπαιξαν με πάθος και ένταση, διεκδίκησαν
όλες τις φάσεις και πήραν πολλά ριμπάουντ. Προβάδισμα του Πρωτέα, κίνδυνος
από τον Φάρο, προβάδισμα του Φάρου,
αλλά τελικά νίκη του Πρωτέα στο τελευταίο
δεκάλεπτο φεύγοντας από το Κερατσίνι με
το πολυπόθητο, και για τις δύο ομάδες, ροζ
φύλλο αγώνα.
Φάρος (Χλιδουλάκης): Χόρτσας 4, Μπελαβράκης,
Τσιγκούνης, Λαδάς 3, Γεράνιος 11, Σαγρής 14,
Αναστασόπουλος, Πατμανίδης 15(1), Πλατανιάς,
Καλαπωτζάκης, Κοσμίδη 4ς, Μπομπρούνας 2
Πρωτέας (Βαρβούνης Tσεμπέρης) : Καπώνης
15(2), Ζήρος 10, Ρουσσάκης,Σφυρής, Αγγελόπουλος 19 (3), Χαριτωνίδης Α.1, Τριτάκης, Μαγγανάς, Βλάχος, Βουγιούκας, Μονοκρούσος,
Χαριτωνίδης Δ. 2 ,Τζώτζος 4.

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΠΡΩΤΕΑΣ 66 - 43
Η ομάδα του Πρωτέα στάθηκε πολύ καλά
στα 3 πρώτα δεκάλεπτα, αλλά στο 4ο
...υπέκυψε στην κούραση και έχασε 29/1. Ο
επόμενος αγώνας της θα γίνει την Τρίτη
5/2 στις 8μ.μ. στην έδρα τους, με αντίπαλο
την ομάδα του Ικάρου.
Δεκάλεπτα : 12-9, 13-11, 21-17, 20-6. Τελικό
σκορ : 66-43.
Πρωτέας (Τσεμπέρης): Λάσκαρης, Μαράκης 12,
Μπαλντούκας 4, Μπαρδάνης 5, Μπιμπούδης,
Μπούρας 2, Νικολάου, Πεφάνης 10, Ποθητάκης 10.

Γ.Π.
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ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

Για τον Χρόνη Μπερτόλη
Για να τιμήσει τη μνήμη του,
επί σειρά ετών φίλου και συνεργάτη του, Χρόνη Μπερτόλη ο Ναυτικός Όμιλος
Βουλιαγμένης αποφάσισε να:
- Συγκεντρώσει χρηματικό
ποσό που θα προσφερθεί στο
"Παιδικό χωριό SOS"
- Τηρηθεί ενός λεπτού σιγή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

στον αγώνα πόλο γυναικών
Ολυμπιακός-ΝΟΒ και στον
αγώνα της 6/1, ΝΟΒ-Αννόβερο (Champions League)
- Σε όλους τους αγώνες των
ομάδων το μήνα Φεβρουάριο,
το τεχνικό επιτελείο και οι
έφοροι-συνοδοί θα φορούν
μαύρα περιβραχιόνια.

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (15.00)

GALAXY

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΝΟΙΞΗ

ΓΗΠΕΔΟ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΓΕΡΑΚΑ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Ν.ΠΑΛΑΤΙΩΝ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ-ΣΤΑΜΑΤΑ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΚΟΡΩΠΙ
ΩΡΩΠΟΣ-ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΑΥΛΩΝΑΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (15.00)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων

ΓΗΠΕΔΟ

ΑΓΩΝΑΣ

Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ-ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ

ΑΡΤΕΜΙΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ

Επιτυχίες του Αρη Βούλας
Από τις 17 ομάδες της Αττικής που λάβανε μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, προκριθήκανε οι 6 για
την τελική του φάση.
Μεταξύ των 6 αυτών ομάδων και ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.
Την ομάδα πινγκ-πονκ του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ αποτελούσαν οι
αθλήτριες:
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (Νο 3 στην Ελλάδα στις κορασίδες)
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Νο 11)
ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (Νο13)
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΦΟΙΒΗ (Νο 34 στις κορασίδες και Νο 5
στις παγκορασίδες)
ΦΙΣΕΡ ΕΛΛΗ (Νο 6 στις κορασίδες και Νο 1 στις παγκορασίδες)
Η τελική φάση του Πανελληνίου αυτού πρωταθλήματος
πρόκειται να διεξαχθεί στις 10-12 Μαΐου.
Εκτός από την πρόκριση της ομάδας, στην τελική φάση
προκρίθηκαν και στα ατομικά οι αθλήτριες ΠΑΤΕΡΑΚΗ,
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΦΙΣΕΡ.
Η μεγάλη άτυχη των αγώνων υπήρξε η μικρή ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΦΟΙΒΗ, η οποία ύστερα από 3 συνεχόμενες νίκες,
στο, τέταρτο και καθοριστικό αγώνα της για την πρόκριση
έχασε με 3-2 σετ, όταν μάλιστα προηγείτο με 2-0.
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποιήθηκε και στους παίδες, ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ (Νο 25 στην Ελλάδα) ο
οποίος ξεπέρασε όλα τα εμπόδια και πέρασε θριαμβευτικά στην τελική φάση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ 3Β
O Oργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού
& Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) του
Δήμου 3Β ξεκινάει Τμήματα Πολιτισμού
& Αθλητισμού από τις 11 Φεβρουαρίου.
Δημοσιεύαμε στο προηγούμενο φύλλο
μας, δελτίο Τύπου του ΟΑΠΠΑ, όπου
ενημέρωνε για τα προγράμματα πολιτισμού και αθλητισμού που ξεκινάει.
Δεχθήκαμε τηλεφωνήματα από αναγνώστες, ότι πήγαν να γραφτούν και
δεν τους δέχτηκαν, με “σαθρές” αιτιολογίες.
Επικοινωνήσαμε με τον ΟΑΠΠΑ, ο
οποίος μας ενημέρωσε ότι έχουν πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα και γι’
αυτό δεν μπορούσαν να εγγράψουν.
Ετσι λοιπόν μας έστειλε νέο δελτίο, στο
οποίο σημειώνει ότι απεκατεστάθη το
πρόβλημα και από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμοι.
Ελπίζουμε να είναι έτσι.
Τα προγράμματα είναι τα εξής:

Τμήματα:
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (Βούλα &
Βάρκιζα),
ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ παιδικό και ενηλίκων (Βάρκιζα & Βουλιαγμένη),
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ παιδικό & ενηλίκων - αρχαρίων & προχωρημένων (Βούλα & Βάρκιζα),

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (Βούλα),
ΧΟΡΩΔΙΑΣ παιδικό & ενηλίκων (Βούλα
& Βουλιαγμένη), ΓΙΟΓΚΑ (Βούλα),
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚ. (Βούλα, Βάρκιζα)
PILATES (Βουλιαγμένη),
ΤΕΝΙΣ ενηλίκων (Βάρη & Βούλα) ενώ
συνεχίζονται τα τμήματα
ΜΟΥΣΙΚΗΣ κιθάρα-μπουζούκι (Δίλοφο)
και ΤΕΝΙΣ παιδικό (Βουλιαγμένη).
Δηλώσεις συμμετοχής & εγγραφές:
Γραφεία Ο.Α.Π.Π.Α., Αφροδίτης 2
(πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης), 1ος
όροφος, τηλ 213 2020777 & 213
2020773, Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 11:00 – 13:00, με γραπτές αιτή-

σεις, ή καθημερινά με φαξ στο 213
2020779
ή
ηλεκτρονικά
στο
oappa@vvv.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις συμμετοχής από τα
γραφεία του Ο.Α.Π.Π.Α. ή μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης www.vvv.gov.gr – Νομικά
Πρόσωπα – Ο.Α.Π.Π.Α.
Κατάθεση αιτήσεων από Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου. Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά
προτεραιότητας
Το κόστος συμμετοχής στα τμήματα
δραστηριοτήτων, με απόφαση του ΔΣ
(27/2012 ΑΔΑ Β416ΟΚ0Κ-0Α8) είναι:
- Κάρτα Αθλητικών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 5 € (υποχρεωτική)
- Μηνιαία συνδρομή ανά τμήμα συμμετοχής: 10 € + ΦΠΑ, με εξαίρεση τα τμήματα τένις ενηλίκων, όπου ισχύει
διαφορετική χρέωση
Οι παραπάνω χρεώσεις ισχύουν για

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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Πολιτική Βασιλόπιττα έκοψε η Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Βασιλόπιτα έκοψε ο δημοτικός σύνδυασμός
της πλειοψηφίας του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, με δήμαρχο τον Σπυράγγελο Πανά, στα νοικιασμένα γραφεία
του συνδυασμού, στη Βούλα.
Καλεσμένοι όλοι οι συλλογικοί φορείς του
Καλλικρατικού Δήμου ΒΒΒ, γνωστά πρόσωπα, που έχουν θητεύσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο Τύπος.
Ο Σπυράγγελος Πανάς, υποδεχόταν τους
καλεσμένους, ενώ ένα επιτελείο ήταν “επί
ποδός” να καταγράψει τον καθένα που έρχεται, να φωτογραφίσει και να προσφέρει
μεζέδες και καφέ.
Ο Σπ. Πανάς, πλαισιωμένος από τους δύο
γυιούς του τέως δημάρχου Γρηγόρη Κασι-

Κάλεσε να κόψουν πίτα και τα παιδιά του
Γρ. Κασιδόκωστα.
Οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας παρόντες
στο μεγάλο ποσοστό, γιατί υπήρχαν και
απόντες...
Από τις μειοψηφίες ο Παν. Σωτηρόπουλος
και ο Ανδρέας Κάσδαγλης (δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι ότι σταθήκανε μαζί με το συνδυασμό για ...αναμνηστική φωτογραφία.
Ο κόσμος· κάποιοι ένθερμοι, κάποιοι τυπικοί, κάποιοι ...μουδιασμένοι.
δόκωστα, Πάρη και Αλέξανδρο και εκλεγμένους συμβούλους και μή, χαιρετίζοντας
την εκδήλωση, ευχαρίστησε τους παρευρι-

Δικαιούται να εισπράττει εισιτήριο
το ΜΕΤΡΟ, με επιταγμένους εργαζόμενους;
Η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ)
έχει δεχθεί απανωτές ερωτήσεις από καταναλωτές αν
είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν
εισιτήριο
στο
ΜΕΤΡΟ τη στιγμή που οι εργαζόμενοι είναι επιταγμένοι.
Ετσι με ερώτησή του προς
τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και κοινοποίηση στο Σύλλογο Εργαζομένων του ΜΕΤΡΟ, το ΙΝΚΑ
δια του γραμματέως Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Φώτη Αλεξόπουλου, ρωτάει:
«Κατόπιν της επίταξης του
μέσου μαζικής μεταφοράς
(Μετρό) από τη κυβέρνηση,
οι Πολίτες με τον όρο Καταναλωτές βρίσκονται σε μια
«σύγχυση» σχετικά με το
εάν είναι υποχρεωμένοι να
πληρώνουν εισιτήριο για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί η
επίταξη στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς και συγκεκριμένα στο ΜΕΤΡΟ…
Επειδή είμαστε οι αποδέκτες
καθημερινά, σε εκατοντάδες
τηλεφωνήματα πολιτών που
ζητούν ξεκάθαρη απάντηση
καθώς και έπειτα από την
διενέργεια έλεγχου από την
Γενική /Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος στους Νό-

μους & Διατάξεις της Επίταξης οι οποίες είναι ασαφείς
σάς καλούμε με την επιστολή
– ερώτηση μας να μας αναλύσετε το παρόν αίτημα μας.
Κατόπιν προφορικής έρευνας
από μέλη του Σωματείου μας
διαπιστώσαμε ότι οδηγούμαστε σε «αδιέξοδο» μη γνωρίζοντας ακόμα και οι
υπάλληλοι του ΜΕΤΡΟ τι
ακριβώς ο Νόμος της επίταξης επιβάλλει.
Εμείς θεωρούμε ότι ως Φορέας συμπαράστασης των
πολιτών, θα θέλαμε μια ξεκάθαρη απάντηση. [...]

Μήπως δεν πρέπει να
πληρώνουμε εισιτήριο
στο ΜΕΤΡΟ;
Ερώτηση: Κατόπιν της επίταξης του ΜΕΤΡΟ από την
Κυβέρνηση ο Πολίτης θα
πρέπει να πληρώνει το Αντίτιμο του Εισιτηρίου? Κατά
την διάρκεια της επίταξης
είναι δωρεάν η μετακίνηση
για τους Πολίτες?
Τί σημαίνει όμως επίταξη;
Επίταξη: στο λεξικό σημαίνει

«η εν καιρώ επιστρατεύσεως
κατάληψh (υπό του στρατού)
πραγμάτων που ανήκουν σε
ιδιώτες.
Πολιτική επιστράτευση είναι η
επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, δηλαδή η υποχρεωτική
παροχή των προσωπικών υπηρεσιών αυτών που επιτάσσονται, και κηρύσσεται με βάση το
Νομοθετικό Διάταγμα 17/1974
"Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως
Εκτάκτου Ανάγκης". Το άρθρο
22 παρ.4 του Συντάγματος,
προβλέπει ότι η επίταξη επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών από
θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ή για την
αντιμετώπιση αναγκών της
άμυνας της Xώρας .Το μέτρο
της επίταξης, δεν μπορεί να
εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση (παράνομη και
αντισυνταγματική). Το Σύνταγμα είναι ο Υπέρτατος Θεμελιώδης
Νόμος
του
Κράτους-της Ελληνικής Πολιτείας. Το Σύνταγμα υπερισχύει
έναντι όλων των εθνικών νομικών πράξεων, και ακολουθούν ο νόμος, το προεδρικό
διάταγμα και εν συνεχεία οι διοικητικές πράξεις.

Χρήστος Ηλ. Τσίχλης
Δικηγόρος Αθηνών

σκόμενους και έπλεξε το εγκώμιο του τέως
δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα (ο πατέρας
μας, ο αρχηγός μας).

Ηταν μια πολιτική εκδήλωση, με μηνύματα
προς πολλούς αποδέκτες.
Αννα Μπουζιάνη

