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Δεν είναι μαζοχισμός!
Εμένα ο Στουρνάρας
μου είναι συμπαθής!!!
Βοηθάει όσο μπορεί
στην κατάρρευση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οξείες αντιπαραθέσεις για τη “Ριβιέρα”
και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

αυτού του σάπιου
εθελόδουλου, αντιλαϊκού και
του Κώστα
Βενετσάνου

αυταρχικού καθεστώτος

Μήπως πάμε ...Συρία;
Ο Δένδιας δεν μ’ αρέσει καθόλου!
Αυτή η στοχευμένη βαρβαρότητα των ΜΑΤ κατά οποιασδήποτε διαμαρτυρίας, έστω ακτιβιστικής, προκειμένου να
εφαρμοστεί “ο Νόμος και η τάξη”, πολύ φοβάμαι ότι δεν
αποκλείεται να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και να οδηγηθούμε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Δεν θέλει πολύ
όταν ο λαός έχει στριμωχτεί στον τοίχο· ένα τυχαίο,
έστω γεγονός, ένα θανατηφόρο χτύπημα, μπορεί να γίνει
θρυαλλίδα ανατίναξης της “δυναμίτιδας”, που έχει συσσωρευθεί στο μυαλό και την ψυχή των Ελλήνων· ιδιαίτερα των νέων.
Δεν έχουν διδαχθεί από την ιστορία ή εκεί αποβλέπουν
αυτοί που κινούν τα νήματα.
Είναι καιρός ο Αντώνης Σαμαράς ν’ αναλογιστεί τις ευθύνες του και ν’ αποφύγει πάσει θυσία την Συριο-ποίηση της Ελλάδας.
Ας αναλογιστεί τι έγινε το 2008 με τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, που δεν τελείωσε με τα Δεκεμβριανά του έτους
εκείνου. Ισως η ψύχραιμη στάση του Παυλόπουλου έσωσε
τη χώρα από τα χειρότερα. Τα καλάσνικοφ του Βελβενδού
ανακυματισμός, αντιμάμαλο εκείνης της υπόθεσης είναι.
Ο Ρωμανός ήταν ο “κολλητός” του και αυτόπτης μάρτυρας.
Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδες 2,3

Φρένο στις απευθείας
αναθέσεις έργων στους ΟΤΑ
Σελίδα 6

H Γλύκατζη - Αρβελέρ στη Βούλα

“Ναρκομανείς
Ανώνυμοι
Οργανωμένοι”
Σελίδα 13

Σελίδα 5

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
l
l
l

με βαθειά ΓΝΩΣΗ
με ΤΟΛΜΗ και
ΦΑΝΤΑΣΙΑ

για στήριξη κοινωνικών αγώνων
ΑΜΟΙΒΗ: ελάχιστες Νόμιμες δαπάνες και
― κοινωνική αναγνώριση και
― προβολή ενεργειών και επιτυχίων
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΒΔΟΜΗ (Κ. Βενετσάνος)

Οι Δήμοι διεκδικούν έσοδα από
την απογραφή πληθυσμού
Σελίδα 7

Αντιδρούν οι Συνεταιρισμοί στη
φορολόγηση αγροτεμαχίων

Καταψήφισαν
οι μειοψηφίες στα 3Β
το Τεχνικό Πρόγραμα

Σελίδα 7

Ο αναχρονισμός του μίνι
φορολογικού νόμου
Σελίδα 16

Σελίδα 12
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Οξείες αντιπαραθέσεις για τη “Ριβιέρα” Αττικής
H ενημερωτική συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, όσον αφορά το Παραλιακό Μέτωπο την περασμένη Τρίτη 12/2 είχε πολλές εκφάνσεις. Ευθυγραμμισμένος στις θέσεις της τρικομματικής κυβέρνησης
ο περιφερειάρχης Γ. Σγουρός, προωθεί την “ριβιέρα” για το Σαρωνικό κόλπο, «χωρίς αναίτιες καθυστερήσεις». Κόσμος στο ακροατήριο και πολλοί φορείς.
Ετσι περιελάμβανε ενημέρωση, αντιπαράθεση, εκτόξευση “ποδοσφαιρικών μότο” και μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων, αλλά και από τα θεωρεία των ενδιαφερομένων. Πολλοί οι παρατηρητές από Βούλα, Σαρωνικό, ένεκα του παραλιακού μετώπου, απούσας βέβαια της Δημοτικής Αρχής των 3Β, όλων των πτερύγων!
Η έτερη ενημερωτική συζήτηση ήταν για τα στερεά απόβλητα, η οποία κόντεψε να εξελιχθεί σε ζώνη γηπέδου, αφού μέχρι χειροδικία επιδιώχθηκε προς τον τέως δήμαρχο κερατέας Στ. Ιατρού.
Τον “πόλεμο” άναψε και ο Γ. Πάντζας, που είπε, ότι αν προχωρήσετε “θα γίνει της Κερατέας” για να ανάψουν
τα “λαμπάκια” του Σγουρού που του ζητούσε να “το πάρει πίσω”.
Και το “κερασάκι” ήταν η ατάκα του Σγουρού, ότι οι επόμενες συνεδριάσεις για τα στερεά απόβλητα θα γίνουν “κεκλεισμένων των θυρών”.
Με τα στερεά απόβλητα δεν θα ασχοληθούμε σήμερα, γιατί εκεί ήταν που έγινε το “έλα να δεις”, τις μεταμεσονύκτιες ώρες μάλιστα. Θα επανέλθουμε.
Παρακολουθήσαμε την πολύωρη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής της 13ης Φλεβάρη, για
τα φλέγοντα και εξόχως πολιτικά θέματα, της διαχείρισης
του παραλιακού μετώπου της Αττικής και των στερεών
αποβλήτων της. Στη Βουλή σύντομα θα συζητηθεί το νομοσχέδιο για τον τουρισμό, με διακηρυγμένο στόχο την
απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την διευκόλυνση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, και η Περιφέρεια Αττικής ανοίγει την σχετική διαβούλευση για την

Μήπως πάμε ...Συρία;
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ας αναλογιστεί την υπόθεση Λαμπράκη το 1963, με τους
Μήτσου, Γκοτζαμάνη κλπ. και το “ποιος κυβερνάει αυτό
τον τόπο” του Κων/νου Καραμανλή.
Ας αναλογιστεί τα παλιότερα Δεκεμβριανά του 1944, που
οδήγησαν στον εμφύλιο σπαραγμό, στο διχασμό, στην
εξάρτηση της χώρας, στην απώλεια των δικαιωμάτων της,
στην καθυστέρηση της ανάπτυξης, στην απώλεια της Κύπρου κλπ. κλπ.
Επιτέλους, ας διδαχθεί απ’ τα πάθη του Κρέοντα και τα
λόγια του Αίμονα: «Βλέπεις κοντά στα ρέματα των χειμάρρων, όσα δέντρα λυγίζουν τα κλαριά τους στην ορμή
τους σώζονται. Ενώ τα κούτσουρα, χάνονται σύριζα1.
Κι ακόμα ας γυρίσουμε πίσω στη σοφία, στην αρετή και
την ανδρεία. Υπέρτατος σκοπός δεν είναι το ευρώ και η
Ευρωπαϊκή Ενωση (των Τραπεζών και του κεφαλαίου).
Είναι η πατρίδα! Η Ελλάδα και οι Ελληνες. Οι Ηνίοχοι2.
Απ’ αυτούς και πάλι περιμένουν οι Λαοί της Ευρώπης. Ο
Λαός έχει επιδείξει μεγάλη φρόνηση και υπομονή. Πλησιάζει τα όρια.
Ου περί μικρών, αλλά εκ μικρών· στασιάζουσι δε περί μεγάλων3. Κι έχουμε φτάσει στα μεγάλα και μας τσιγκλάνε
τα “μικρά”.
――――――
1. Σοφοκλέους: Αντιγόνη 712 - 714
2. Νίτσε: “Η Γένεση της Τραγωδίας κεφ. 15.
3. Αριστοτέλους, Πολιτικά

παραλία και τα σκουπίδια με ειδική συνεδρίαση. Την παρακολουθήσαμε όπως η Αλίκη που μπαίνει, για πρώτη φορά,
στη τρύπα της χώρας των θαυμάτων. Μόνο που οι χώρες
που συναντήσαμε ήταν δύο, πολύ διαφορετικές μεταξύ
τους.
Αν πιστέψουμε τον Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό και
τις τοποθετήσεις των περιφερειακών Συμβούλων της συμπολίτευσης, η Αττική επιτέλους θα αποκτήσει την Ριβιέρα
που της αξίζει, και τα απορρίμματά της θα τα διαχειρίζεται
με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αν πιστέψουμε την αντιπολίτευση, ανάμεσα στα τόσα που μας επιβάλει το μνημόνιο,
μας αναγκάζει να εκποιήσουμε, μπιτ παρά, και την παραλία
και την διαχείριση των σκουπιδιών μας, με όρους πραγματικά σκοτεινούς και δυσμενείς. Η ελληνική πολιτεία κάνει
το «θαύμα» της, άλλη μια φορά, αλλά τώρα, με μπαμπούλα
της ιστορίας, τις αδήρητες μνημονιακές υποχρεώσεις.
Ας δούμε την παραλία της “Παράκτιο Μέτωπο AE”
(Π.Μ.), στην εισήγηση του Γ. Σγουρού, που προφανώς περιγράφει και τις προτεραιότητες του κυβερνητικού σχεδιασμού για τα αθηναϊκά νότια παράλια. Η εν λόγω εταιρεία
θα γίνει ο μοναδικός φορέας διαχείρισης, ιδιοκτησίας και
εκμετάλλευσης σχεδόν του συνόλου της παραλιακής
ζώνης, εκτός από το μέρος πού έχει ήδη περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ· της έκτασης του Ελληνικού, της μαρίνας Γλυφάδας
και Αλίμου, και του Καβουρίου με τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Ό,τι μένει είναι πενήντα χιλιόμετρα ακτής, από το Φάληρο ως το Σούνιο. Ο Γ. Σγουρός την περιγράφει ως χώρο
συνύπαρξης σημαντικών παράκτιων οικοσυστημάτων με
την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, έναν τόπο μοναδικού φυσικού κάλλους και αναψυχής για όλη την Αττική.

Συνέχεια στη σελ. 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Διήμερο Κινηματογράφου στην
Σελ. 4
Παλλήνη
Εκτελεστική Επιτροπή με παχυλότατες
αμοιβές!!!
Σελ. 8

“Σ’ αυτούς ανήκουν τα φτερά
μου”
Σελ. 8
Τα εθνικά μας βαρίδια
Γρηγόρης Ρώντας

Σελ. 9

Ελληνική cola με φυσική καΣελ. 10
φεΐνη! Ηλέκτρα Βενετσάνου
Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Συμπόσιο Επικούρειας φιλοσοφίας Σελ. 14
Το Δ.Σ. 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ., με 35 θέματα στην
ημερήσια διάταξη.

Το Δ.Σ. 3Β ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
συνεδριάζει τη Δευτέρα 18/2 στις 8 μ.μ. με 23 θέματα
στην ημερήσια διάταξη.
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Τώρα με την “Π.Μ.” θα πραγματοποιηθεί η «μεγαλύτερη πολεοδομική ανάπλαση στην Αττική εδώ και δεκαετίες», υπογραμμίζει ο περιφερειάρχης.
Η αρχή έγινε ήδη με το μεγαλεπήβολο σχέδιο του
Renzo Piano και του Ιδρύματος Σ. Νιάρχου για το φαληρικό
δέλτα και την Λυρική Σκηνή-Εθνική Βιβλιοθήκη στον πρώην
Ιππόδρομο. Ανάπτυξη, τουρισμός υψηλού προφίλ, ποιοτικές θέσεις εργασίας και εκτεταμένες πολεοδομικές παρεμβάσεις θα βελτιώσουν την «βιωσιμότητα της
πρόσβασης» στην παραλία από τους πολίτες. Κύριο μέλημα
του κυβερνητικού νομοθετήματος και των πρωτοβουλιών
της περιφέρειας θα είναι κάθε διευκόλυνση στην επιχειρηματικότητα «στρατηγικού» χαρακτήρα, με άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και διαδικασίες fast-track στις
επενδύσεις, με ευνοϊκές πολεοδομικές ρυθμίσεις στις χρήσεις των χώρων και στους συντελεστές δόμησης, ίσως και
με ελκυστικό φορολογικό-εργασιακό καθεστώς. Γιατί όχι
και φόρμουλα 1 στο Κερατσίνι και στο εργοστάσιο λιπασμάτων; Γιατί όχι λιμένας κρουαζιερόπλοιων στο Φάληρο;
όλα τα σχέδια είναι ανοιχτά. Θα υποβληθούν μάλιστα σε
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Δωρεάν αγγλικά στο Κίτσι

Σελ. 17

Αλληλεγγύη στους Ναυτεργάτες από
τους εθελοντές Κάμπινγκ
Σελ. 15
Διαμαρτυρία για τα χαράτσια

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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και τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Συνέχεια από τη σελ. 2

διάλογο με την τοπική κοινωνία, άλλα «χωρίς
αναίτιες καθυστερήσεις», προειδοποιεί ο περιφερειάρχης, γρήγορα- γρήγορα δηλαδή, μη
μας φύγει και κανένας επενδυτής.
Σε ανάλογο ύφος, οραματικό ως ονειρικό, και η παρέμβαση του βουλευτή Δημήτρη Ψαριανού: πολλά πράγματα έγιναν και
ακόμη περισσότερα δεν έγιναν για δεκαετίες, αλλά τώρα δεν τα συζητάμε, η Αθήνα
ως τώρα είχε γυρισμένη την πλάτη της στη
θάλασσα, πρέπει «να ξαναδεί την θάλασσα»,
και οι τοπικές κοινωνίες των δήμων δίπλα
στην θάλασσα είχαν «λαδωθεί» από την κακοδιαχείριση της προμνημονιακής παραλίας.
Τώρα όμως θα γίνει, μάλλον θα απογίνει, ό,τι
χρειάζεται για ένα παραλιακό μέτωπο αληθινό πόλο έλξης στρατηγικών επενδύσεων,
αρκεί να παραμεριστούν οι αγκυλώσεις του
παρελθόντος(!) «Δεν μπορούμε παρά να είμαστε καχύποπτοι με αυτόν που θέλει να μείνουν όλα ίδια», συμπλήρωσε ο Βουλευτής.

τέλει, τώρα υπάρχει προσπάθεια να γίνει
κάτι, ενώ τόσα χρόνια, ρωτάει ο ομιλητής,
πού ήταν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι
φορείς οι διάφοροι και δεν γινόταν τίποτα;

Ο Γ. Σγουρός, λοιδoρούσε και ...ζητούσε συγνώμη.

H Αθήνα θα ξαναδεί τη θάλασσα, είπε ο Ψαριανός!

Το κοινό του θεωρείου έδειξε να διαφωνεί με τον ομιλητή φωνάζοντας εναντίον
του, αλλά ο βουλευτής και περιφερειακός
σύμβουλος της ΔΗΜΑΡ Δ.Ψαριανός απάντησε ότι οι καινοτόμες πρωτοβουλίες της
συμπολίτευσης θα διώξουν τα κωλάδικα,
και αυτό ενοχλεί κάποιους κομπλεξικούς
εκεί κάτω στα νότια!!!
Ντουμπάι θα γίνουμε, θέλουμε δε θέλουμε, το ζητάει και η Ευρώπη.
Το σχέδιο σχολίασε και ο Γρ. Ζαφειρόπουλος, του συνδυασμού “Αττική, Νέα Προοπτική”. Δεν μάθαμε ακόμη να ακούμε ο ένας
τον άλλον, δεν αποδεχόμαστε την αντίθετη
άποψη, παρατηρεί ο ομιλητής. Πόσο δίκιο
έχει. Σήμερα όμως συζητάμε, και προσπαθούμε να απενοχοποιήσουμε την επιχειρηματικότητα, συμπληρώνει, σε αντίθεση με
τον βουλευτή και περ. Σύμβουλο της ΔΗΜΑΡ
Δημ. Ψαριανό, που ενοχοποίησε λίγο πριν
κατά τι την επιχειρηματικότητα των κωλάδικων της παραλιακής. Στην πραγματικότητα,
και προσβασιμότητα θα έχουμε και τα έσοδα
(για ποιόν όμως;) θα αυξηθούν, τα στραβά θα
ισιώσουν και τα σωστά θα διατηρηθούν. Εν

Πού ήσουν γιατρέ μου τόσα χρόνια που
ήμουν υγιής και ήρθες τώρα που αρρώστησα;
Ωραίος κόσμος, αγγελικά πλασμένος
για αγγελικούς επενδυτές και κράτος και
ΟΤΑ, που θα κατορθώσουν να στριμώξουν
στην ίδια ακτή τα οικοσυστήματα, την επιχειρηματικότητα και την προσβασιμότητα, τον
διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και την ανταποδοτικότητα του κάθε έργου. Πενήντα χιλιόμετρα είναι αυτά, όλα χωράνε.
Η
ιεράρχηση βέβαια δεν είναι και πολύ ξεκάθαρη στην εισήγηση της πλειοψηφίας, αλλά
σαν πολλή ανάπτυξη ακούω για να μην
εννοώ άφθονο τσιμέντο, έστω πιο σικ και
Renzo Piano και λιγότερο βλαχομπαρόκ από
το συνηθισμένο beach bar της παραλιακής.
Η αντιπολίτευση από την άλλη κάνει
την δουλειά της, να είναι χαχόλικη και μισερή
ώστε να εμποδίζει τα ωραία οράματα. Η φίλεργος και ανώνυμος εταιρία “Παραλιακό
Μέτωπο Α.Ε.” θα παραλάβει όλη την παραλία
για 90 χρόνια, πολυχρονεμένη να είναι. Θα
διενεργεί τον διεθνή διαγωνισμό για την
αξιοποίηση του κάθε τμήματος ακτής. Θα
διαπραγματευτεί με τους στρατηγικούς
επενδυτές, Σδίτες (Συμπράξεις Δημοσίου με
Ιδιωτικό Τομέα) που επενδύουν με κρατικό
χρήμα. Πράγματι, κάθε όψη της θα καθορίζεται από την προαναφερθείσα Εταιρία, που
να κόβει χιλιόμετρα παραλίας ο θεός και να
της δίνει χρόνια αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Η Περιφέρεια και οι ΟΤΑ δεν θα κουράζονται στην διαπραγμάτευση, απλά θα
έρχονται μετά να θεσμοθετούν και να διαχειρίζονται ό,τι έχει απομείνει εκτός της συμφωνίας με τον ιδιώτη. Κάτι σαν να
κατεβάζουν φεύγοντας τα σκουπίδια του δηλαδή.
Ο Βασ. Τσουκαλάς (ΣΥΡΙΖΑ) είναι κατηγορηματικός, πρόκειται για ανοικοδόμηση,

όχι για ανάπλαση. Οι τοπικές κοινωνίες θα
κοιτάνε από την βιτρίνα την τόση ανάπτυξη,
αποκλεισμένες από το συνταγματικό τους δικαίωμα σε ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό,
ενώ ο τοπικός εμπορικός κόσμος δε πρόκειται να δει τίποτα από τα λεφτά ενός τέτοιου
κλειστού τουριστικού κυκλώματος. Οι high
profile τουρίστες δεν θα αφήσουν λεφτά ούτε
στα περίπτερα, ούτε στα μανάβικα, ούτε στις
καντίνες, ούτε καν στα υπάρχοντα ξενοδοχεία. Οι ορδές των κρουαζιερόπλοιων θα διακινούνται σε ημίωρες επισκέψεις στη
μαγευτική Αcropolis, για την οποία δεν προβλέπεται ακόμα εταιρική μορφή, αλλά πού θα
μας πάει...
Οι τοποθετήσεις της Νάντιας Βαλαβάνη και Γ. Μανουσογιαννάκη, βουλευτών
και περ. Συμβούλων ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αντίστοιχα, συνεχίστηκαν στο ίδιο απαισιόδοξο
μοτίβο. Η “Παραλιακό Μέτωπο AE” θα κάνει
μία ιδιωτική πολεοδόμηση σε έναν ήδη κορεσμένο πολεοδομικό ιστό. Η Ν. Βαλαβάνη θυμίζει το ισπανικό παράδειγμα της φούσκας
των ακινήτων. Αφού εκεί τσιμέντωσαν ό,τι
άχτιστο είχαν στις ακτές τους και η αγορά
κατέρρευσε, τώρα γκρεμίζουν κάποια ακίνητα για να σώσουν αυτό που δεν έχει απομείνει. Μα δεν καταλαβαίνουν αυτοί του
ΣΥΡΙΖΑ, η γεωγραφική και αληθινή Γαλλική
Ριβιέρα αυτό ακριβώς είναι, ατέλειωτο τουριστικό τσιμέντο σε μαρίνες και σούπερ
ντούπερ ξενοδοχεία και ό,τι πράσινο έχει
μείνει είναι «προστατευμένο» με τους τοίχους των πλουσίων επαύλεων. Δεν το ξέρατε ότι οι Μπράντ Πιτ και Αντζολίνα Τζολί
έχουν σπίτι εκεί; Ο Γ. Μανουσογιαννάκης
μας θυμίζει ο,τι το μνημονιακό νομικό πλαίσιο είναι ήδη έτοιμο: με τον ν.4092/2012 προβλέπεται η απεριόριστη απαλλοτρίωση της
δημόσιας γης, αλλά και της μικρής ιδιωτικής,
ώστε να πραγματοποιηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι του μεσοπρόθεσμου και των μνημονίων. Τα hedge funds και τα vulture funds
(μαύρα κοράκια, με νύχια γαμψά, για τους μη
αγγλομαθείς...) ξερογλείφονται έτσι κι αλλιώς για το Ελληνικό, που θα «φύγει» για
500 εκ. ευρώ ενώ λέγαν ότι θα πιάσει 5,5 δις
και η αρχική τιμή 25 δις;
Ο Γιώργος Βαρεμένος του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει το τραμ, που κάποτε κάποιος το ξήλωσε, για την ανάπτυξη, κάποιος άλλος το
ξανάφτιαξε και τώρα είμαστε σε ύφεση. Η
Αθήνα θα ξαναδεί την θάλασσα ή καινούργιες τεράστιες και πανάκριβες κατασκευές,
όπως η υπογειοποίηση της Ποσειδώνος,
όπως οι ουρανοξύστες του Ντουμπάι και της
Ντόχα; Οι περισσότεροι δήμαρχοι και άλλοι
τοπικοί φορείς ενθουσιασμένοι μάλλον δεν
είναι με τα ωραία σχέδια της κυβέρνησης και
της περιφερειακής συμπολίτευσης, με τη
αξιοσημείωτη όμως εξαίρεση του αντιδημάρχου Σηφάκη της Γλυφάδας, ο οποίος συμφωνεί με τον περιφερειακό σχεδιασμό, αλλά
ζητά και την παραχώρηση, στο Δήμο Γλυφάδας, του τοπικού παραλιακού της μετώπου.
Ως τώρα, η εκμετάλλευση των δραστηριοτήτων στις παραλίες (καντίνες και κωλάδικα,
κατά Δημ. Ψαριανό) έφερνε κάποια έσοδα

στους τοπικούς δήμους, αλλά αποφάσεις για
φέτος ακόμα δεν έχουν εκδοθεί, και αυτό
προφανώς δείχνει την πρεμούρα να κλείσουν
οι δουλειές σε κεντρικό επίπεδο και να μην
ελπίζουν πολλά-πολλά οι δήμοι στην παραλία τους. Ο Χρήστος Γκορτζίδης, δήμαρχος
Ελληνικού μας λέει τι ελπίζει εκείνος: το παραλιακό μέτωπο έχει ανάγκη από ήπιες παρεμβάσεις και αποκατάσταση, όχι σε άλλες
μέγκα-κατασκευές και στρατηγικές επενδύσεις, όχι άλλες ζημιές στη παραλία. Συμφωνεί και το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού:
μόνο ήπια άθληση και κολύμβηση με ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία.
Οδηγός ας είναι το σχέδιο του ΕΜΠ
του 2001 για τις χρήσεις στο παραλιακό μέτωπο, που προβλέπει την προστασία και την
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος αντί
για φαραωνικές εγκαταστάσεις αμφίβολης
εν τέλει ελκυστικότητας και για τον ξένο

Να έχει τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας τόνισε ο Πέτρος Φιλίππου.

τουρίστα. Οι Ιταλοί έχουν π.χ. τίγκα και υπέροχα τσιμεντωμένη δικιά τους Αδριατική Ριβιέρα, γιατί να κουβαληθούν στην Ανάβυσσο
ή στον Άλιμο;
Η έντονη αντιπαράθεση των δύο αυτών
κόσμων και θαυμάτων ενόχλησε τον
Σγουρό. Στο διαρκές προγκάρισμα του θεωρείου του κοινού, γεμάτο από μέλη συλλογικοτήτων που ήρθαν για την δημόσια
διαβούλευση, ο Σγουρός αντέτεινε ότι, αν
ήθελα, έφερνα και εγώ περιφερόμενους χειροκροτητές και κλακαδόρους. Να τους χαίρεστε κα Κυπριανίδου τους χειροκροτητές
σας, άστραψε και βρόντηξε ο περιφερειάρχης.
Ακολούθησε «ποδοσφαιρικό» κράξιμο·
«κάτσε κάτω ρε» «εσύ να πας στο σπίτι σου»
και λοιπές ωραίες φράσεις, αλλά στη συνέχεια ο Σγουρός ζήτησε συγγνώμη από την θιγείσα κ. Κυπριανίδου και «το ζήτημα λήγει
εδώ».
Τι ταξίδι ήταν αυτό! Σε 15 λεπτά στην
αρχή της διαδικασίας, πληροφορηθήκαμε
π.χ. εμείς οι ιθαγενείς, ότι η Περιφέρεια Αττικής θα προμηθευτεί 1500 κομπιούτερς
προς 900 euros το προϊόν. Προϋπολογισμός
1,7 εκ ευρώ! Σε μισή ώρα είχαν ξεμπερδέψει με προμήθειες εκατομμυρίων, ένα
θαύμα.
Β.Π.
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Μια ξεχωριστή συναυλία για την ενίσχυση των σκοπών
του Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της
δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, διοργανώνει η
(Κ.Ε.Δ.Κ. σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο
«Σφηττός», τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, στις 8μ.μ., στο
Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου.
Σπουδαίοι καλλιτέχνες του ελληνικού τραγουδιού που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των διοργανωτών, θα συμβάλλουν με το δικό τους ξεχωριστό, μουσικό τρόπο στο
σκοπό της εκδήλωσης, που είναι η συγκέντρωση τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες δημοτών της πόλης.
Eισιτήριο τα συσκευασμένα τρόφιμα, ότι μπορεί ο καθένας.
Τηλέφωνα: 6974.076.908 Βαρβάρα Γκιόκα, 6972.314.201
Πασχάλης Τόνιος.

Τιμητική εκδήλωση στον
Αλ. Υψηλάντη
Η Πανελλήνια Ένωση Ποντίων Αξιωματικών «Αλέξανδρος
Υψηλάντης», θέλοντας να τιμήσει την μεγάλη προσφορά
προς την πατρίδα του Αρχηγού της Φιλικής Εταιρίας και Πολιτικού Αρχηγού της Εθνεγερσίας του 1821 Αλέξανδρου
Υψηλάντη (Γενικού Έφορου της Ελληνικής Εταιρίας) οργανώνει την 24η Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ.,
τιμητική εκδήλωση στο
Ναό των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών (Πεδίον του
Άρεως), εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της
έναρξης του Αγώνα για
την Εθνεγερσία στα Παραδουνάβια Πριγκιπάτα
από τον Εθνεγέρτη Αλέξανδρο Υψηλάντη.
Πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων
1. Επιμνημόσυνη δέηση έμπροσθεν του Ναού των Αγίων Ταξιαρχών και της λάρνακας του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο
Πεδίον του Άρεως.
2. Ομιλία του προέδρου της Ένωσης Γεωργίου Τσαλουχίδη
και εκπροσώπου της Νεολαίας της Σ.Πο.Σ Νοτίου Ελλάδας
και Νήσων.
3. Παραδοσιακοί ποντιακοί χοροί προς τιμήν του ήρωα.

«Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ»
παρουσίαση βιβλίου
Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – (ΑΤΤ.ΟΙΚ.Α) παρουσιάζει το βιβλίο του Lester R. Brown: «Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ», σε μετάφραση και επιμέλεια του Δρ. Χρ.
Φουντούλη, το Σάββατο 16/2 6μμ, στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50.
Θα ακολουθήσει συζήτηση σε θέματα περιβάλλοντος με τη συμμετοχή της Μαργαρίτας Καραβασίλη, Προέδρου του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, του Γεράσιμου
Παπαδόπουλου, Δ/ντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Μιχάλη Πετράκη,
περιβαλλοντολόγου, πρ. Δ/ντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης
Διήμερο στο Οινοποιείο Πέτρου
Η
Κινηματογραφική
Λέσχη Παλλήνης οργανώνει διήμερο κινηματογραφικών προβολών που
θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 16 & την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου
στο Οινοποιείο Πέτρου
στην Παλλήνη.
Την πρώτη ημέρα, Σάββατο 16 Φεβρουαρίου,
στις 19:00 θα προβληθεί
το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Αλέξη Τσάφα με
τίτλο «Χορεύοντας με
τον Raidel».
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα,
θα γίνει η προβολή της

Στην προβολή θα παρεβρεθούν και οι σκηνοθέτες των ταινιών. Με την
ευκαιρία του διημέρου η
Κινηματογραφική Λέσχη
Παλλήνης θα γνωστοποιήσει την ίδρυση και
λειτουργία της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία
του Δήμου Παλλήνης.

ταινίας του σκηνοθέτη
Δημήτρη Αθανίτη «Καμμία συμπάθεια για τον
διάβολο».
Η ταινία είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.

Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας
Κινηματογραφικά μεγαθήρια κι ανεξερεύνητοι
θησαυροί του Ιαπωνικού Κινηματογράφου
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
14 μέχρι 20 Φεβρουάριου
Ένα αφιέρωμα που διοργανώνεται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της
Ιαπωνίας, του Japan Foundation και του Kawakita Memorial
Film Institute, περιλαμβάνει

συνολικά 11 ταινίες. Κάποιες από αυτές είναι κινηματογραφικά μεγαθήρια,
ενώ κάποιες άλλες παραμένουν ακόμη ανεξερεύνητοι θησαυροί. Και οι 11
ταινίες, η καθεμία με το
δικό της ξεχωριστό ύφος,
σφράγισαν τη διεθνή αναγνώριση της πολιτιστικής
προσφοράς της Ιαπωνίας
τον 20ο αιώνα.
Ίδρυμα Μ.Κακογιάννης
(Πειραιώς 206, Ταύρος,
τηλ. 210-3418 550)
14 έως 20 Φεβρουάριου
Είσοδος ανά προβολή: 3´€
Οι ταινίες που θα προβληθούν:
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.2.2013
17:00 Ζέγκεν (Zegen, 124’)
Σκην: Σοχέι Ιμαμούρα, Έγχρωμη, 124΄, 1987
19:30 Πυρκαγιά (Enjo, 96’)
Σκην: Κον Ιτσικάουα, Ασπρό-

μαυρη, 99΄, 1958
21:30 Έρωτας + Σφαγή (Erosu
Purasu Gyakusatsu, 168’)
Σκην: Γιοσισίγκε Γιόσιντα,
Ασπρόμαυρη, 168΄, 1969
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.2.2013
17:00 Το θολό ποτάμι (Doro No
Kawa, 105’) Σκην: Κοχέι Ογκούρι,
Ασπρόμαυρη, 105΄,
1981
19:30 Γυναίκα της ομίχλης
(Oboroyo No Onna, 111’) Σκην:
Χεινοσούκε Γκόσο, Ασπρόμαυρη, 111΄, 1936
21:45 Ο Ηλίθιος (Hakuchi,
166’) Σκην: Ακίρα Κουροσάουα,
Ασπρόμαυρη, 166΄,
1951
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.2.2013
18:00 Οι Ιστορίες του Γκέντζι
(Genji Monogatari, 124’) Σκην:
Κοζαμπούρο
Γιοσιμούρα,
Ασπρόμαυρη, 121΄,1951
20:30 Ζέγκεν (Zegen, 124’)
Σκην: Σοχέι Ιμαμούρα, Έγχρωμη, 124΄, 1987
23:00 Κολασμένα Πάθη (Yabu
no naka no Kuroneko, 90’)
Σκην: Κανέτο Σίντο, Ασπρόμαυρη, 90΄, 1967

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Κινηματογραφική Λέσχη
Παλλήνης.

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ»
στο Μαρκόπουλο!

Η κινηματογραφική προβολή του έργου «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΡΑΤΑ»,
που παίζεται στο Δημοτικό Κινηματογράφο Μαρκοπούλου
"Άρτεμις",
λόγω μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού θα προβληθεί και στις 11 το
πρωί, Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Φεβρουαρίου.

Ο “Αμπελώνας” κόβει βασιλόπιτα
Ο πρόεδρος καί τα μέλη του Συνδέσμου ΟΙκιστών περιοχών “Ο Αμπελώνας”, θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου καί ώρα 11:00
π.μ., στο πολιτιστικό κέντρο Αγ. Μαρίνας (ΚΑΠΗ).

Ο σύλλογος Αγ. Δημητρίου Αλυκού
κόβει βασιλόπιτα
Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Δημητρίου Αλυκού Κορωπίου, θα κόψει την βασιλόπιτα το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
στις 9μ.μ. στο παραλιακό κέντρο “Φιλία”, 35ο χλμ. Λ. Σουνίου - Αγ. Μαρίνας Κορωπίου, τηλ. 22910 72028.
Για συμμετοχή καλέστε: 210 6625.481, 6979361808.
Τιμή κατ’ άτομο 17.50€

Aιμοδοσία στο ΚΑΠΗ Κρωπίας
Το σωματείο «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Κορωπίου καλεί τους
πολίτες σε εθελοντική αιμοδοσία, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ του Δήμου Κρωπίας (Ν. Ντούνη 4) από τις 10 το πρωί έως τις 2 το
μεσημέρι.

«Στρατηγικές Ανάκαμψης:
Από πού ξεκινάμε;»
Η δημοτική παράταξη του Δήμου Μαρκοπούλου «Δύναμη Ελπίδας», οργανώνει ομιλία του καθηγητή Φιλοσοφίας Χρήστου Γιανναρά, με θέμα:
«Στρατηγικές Ανάκαμψης: Από πού ξεκινάμε;»
την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στις 19:00, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου. Θα ακολουθήσει συζήτηση. Είσοδος ελεύθερη.
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170 έτη από την αποδημία
του εθνεγέρτη
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
3 Απριλίου 1770 - 4 Φεβρουαρίου 1843
Ο Δημήτρης Μιχαλόπουλος και οι εκδόσεις «Πελασγός»
του Ιωάννη Γιαννάκενα, με αφορμή την 170η επέτειο
του θανάτου του εθνεγέρτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
και σκοπό την απότιση φόρου τιμής στην μνήμη του, οργανώνουν εκδήλωση στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής
(οδός Σταδίου) την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις
11.30π.μ.
Ομιλητές θα είναι οι:
Μαρία Μαντουβάλλου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου
Αθηνών, «Η προσευχή του Κολοκοτρώνη:
Παναγία
μου, βοήθησε τούτη
τη φοράν τους Έλληνες, δια να εμψυχωθούν».
Ελίνα ΜαστέλλουΓιαννάκενα, λογο«Ένα
τέχνης,
ανέκδοτο κείμενο
του λογοτέχνη Δημ.
Λαζογιώργου-Ελληνικού για την επέτειο θανάτου του
Γέρου του Μοριά».
Δημήτρης Μιχαλόπουλος, ιστορικός, «Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ως φιλόσοφος και ως νομικός».
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της Πανελλαδικής
Ενώσεως Αρκάδων Γεώργιος Ζαραφέτας.

ΑΡΧΑΙΑ ΓΟΡΤΥΝΑ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ - ΛΟΥΣΙΟΣ
Ξενάγηση, πεζοπορία, ράφτινκ
Ο προορισμός της “Εναλλακτικής Δράσης”, την Κυριακή
24 Φεβρουαρίου, είναι η Αρχαία Γόρτυνα και ο Λούσιος
ποταμός, όπου θα έχουν τη δυνατότητα, αφενός να ξεναγηθούν και αφετέρου να πεζοπορήσουν στο φαράγγι
και να κάνουν ράφτινκ στα νερά του ποταμού.
Μετά την Τρίπολη, σε μικρή απόσταση από τη Στεμνίτσα
έχουν έρθει σε φως τα ερείπια της αρχαίας Γόρτυνας. Ο
αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Γόρτυνος βρίσκεται
στη δεξιά όχθη του ποταμού Λούσιου, σε μαγευτική τοποθεσία, στην έξοδο του φαραγγιού του.
Η διάρκεια της διαδρομής είναι 3 ώρες.
Τι πρέπει να έχετε μαζί σας.
Ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια τα οποία θα βραχούν,
μαγιό η δεύτερο ζευγάρι εσώρουχα και μία πετσέτα.
Καλό είναι, να έχετε μαζί σας ένα λεπτό φλις η ένα μάλλινο μπλουζάκι για να φορέσετε μέσα από την φόρμα.
8:00 πμ Αναχώρηση από Βούλα, (παραλιακή-ΣυγγρούΣύνταγμα-Ομόνοια)
8:30 πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια.
Δηλώσεις συμμετοχής
Μαρία Κορομηλά : 210 8991145, 6940308757
ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

“Η γυναίκα στην
ελληνική ιστορία”

με την
Τζωρτζίνα Καλέργη

Ομιλία με την
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

σε

συνεργασία με τον
Πολιτιστικό
λογο

Σύλ-

Γυναικών

“Απολλωνία” οργανώνει ομιλία με την
Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ με θέμα:

“Η γυναίκα

στην

ελληνική ιστορία”, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (παραλιακή λεωφόρος, δίπλα από το Δημαρχείο στη
Βούλα).

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ
ΑΡΑΧΩΒΑ - ΔΕΛΦΟΙ ΙΤΕΑ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
O Eξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη (Κάτω Βούλα) οργανώνει διήμερη εκδρομή σε Αράχωβα, Δελφούς, Ιτέα,
Γαλαξείδι, το Σάββατο και Κυριακή 9 - 10 Μαρτίου.
Κόστος εκδρομής 60 ευρώ (πούλμαν, ξενάγηση,
διανυκτέρευση στο Nausika Palace & πρωινό).
Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018,
Εφη Γαβριλάκη 6937730962.

Τριήμερη εξόρμηση στη Σκύρο

“Carousel”
“Ένα μουσικό ταξίδι
στην ευρωπαϊκή Μεσόγειο”
Μέσ’ από τις πολυφωνίες κι από τους ήχους του ακορντεόν, της κιθάρας, των κρουστών, του μαντολίνου και του
κοντραμπάσου, οι Carousel ταξιδεύουν τον ακροατή από
την Ελλάδα και τη Σικελία, στα ελληνόφωνα χωριά της
Κάτω Ιταλίας, στις καντσονέτες και τις ταραντέλες της Νάπολης, στην Κορσική και τη Νότια Γαλλία, ως την Ισπανία
και την Πορτογαλία.
Ένα πρόγραμμα με ζωντάνια αλλά και νοσταλγία που
ακουμπάει σε όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων
της Μεσογείου. Οι Carousel τραγουδάνε για τον έρωτα, τη
δουλειά, τη ξενιτιά, τη θάλασσα, το φεγγάρι, τους λουλουδιασμένους τόπους, για όλα όσα είναι η Μεσόγειος.
www.carouselgroup.gr

Χίλιες και δύο Νύχτες
Κυριακή 3 Μαρτίου, ώρα 21.30
Καραϊσκάκη 10, Ψυρρή (από Ερμού 104)
τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3317293-4
Είσοδος: 5 ευρώ, Eλάχιστη κατανάλωση: 5 ευρώ

«ΤΑ ΒΑΦΤΙΣΙΑ»
Θέατρο Κιβωτός
Η σπαρταριστή κωμωδία «Τα Βαφτίσια» που έχει γοητεύσει όλους αυτούς τους μήνες το αθηναϊκό κοινό, προσθέτει άλλη μια μέρα παραστάσεων στο Θέατρο Κιβωτός. H
παράσταση θα παίζεται από τις 24 Φεβρουαρίου και κάθε
Κυριακή στις 8 το βράδυ.
Το συγγραφικό δίδυμο Νίκου Μουτσινά - Τζένης Διαγούπη, μας
πάει πίσω στο ύφος της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με επίκεντρο μια ελληνική οικογένεια που συναντιέται με
αφορμή τη βάπτιση ενός μικρού παιδιού. Τι θα συμβεί στη μάζωξη
όλων αυτών των συγγενών; Πόσες αντιζηλίες, διαμάχες, κρυμμένα μυστικά θα βγουν στην επιφάνεια; Πώς θα μπορέσουν όλοι
αυτοί να συνυπάρξουν αρμονικά, έστω και για λίγες ώρες; Πόσο
χαμηλά μπορεί να πέσει το επίπεδο; Και τελικά το μεγάλο ερώτημα: «Θα γίνουν τα βαφτίσια;»
Μια παρέα σύγχρονης νεοελληνικής τρέλας, που υπόσχεται
άφθονο γέλιο...

Θέατρο Κιβωτός, Θέτιδος 10 Αθήνα, τηλ. 210 7475.080
http://www.youtube.com/watch?v=yGIWg-k3x9A

16 έως 18 Μαρτίου - Καθαρή Δευτέρα
Σάββατο 16/3 πρωί Αναχώρηση από Αθήνα για Σκύρο.
Συμμετέχουν και διασκεδάζουν με τους «κουδουνάτους» και τα περίφημα Σκυριανά αποκριάτικα έθιμα που
διαρκούν όλο το τριήμερο
Την Καθαρή Δευτέρα, προαιρετική εύκολη τετράωρη
συνολικά πεζοπορία στην δασοσκέπαστη πλαγιά του
βουνού Όλυμπος από τα Μαγαζιά μέχρι τον Αη-Γιάννη.
Συμμετοχή 140 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται Διαμονή και πρωϊνό στο ξενοδοχείο «Αντιγόνη», Όλες οι
μετακινήσεις με πούλμαν, Εισιτήρια πλοίου, Ξεναγήσεις
Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι 5 Μαρτίου
Μαρία Κορομηλά : 210 8991145, 6940308757
ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Η/Υ
Τα δωρεάν σεμινάρια ηλεκτρονικών υπολογιστών του
Δικτύου Σαρωνικού, για εντελώς αρχάριους, ξεκινούν
την Τρίτη 19-2-2013, στις 5.30μμ, στο στέκι του Δικτύου
στο Λαγονήσι (Λ.Καλυβίων 165). Διάρκεια κάθε μαθήματος: 90 λεπτά. Αρχικά, τα μαθήματα θα γίνονται κάθε
Τρίτη απόγευμα. Υπάρχει ενδεχόμενο, αναλόγως των
αναγκών, να δημιουργηθούν και άλλα τμήματα. Όποιος
έχει laptop μπορεί να το φέρνει μαζί του.
ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, κιν. 6946-268384
www.saronikosnet.gr
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«Προοπτικές αξιοποίησης των
ελληνικών υδρογονανθράκων - ΑΟΖ”
Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής σε συνεργασία με τον
Επιμορφωτικό Εκδρομικό Ομιλο Λαυρίου οργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Προοπτικές αξιοποίησης των ελληνικών
υδρογονανθράκων - Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες
(ΑΟΖ)”.
Ομιλητές είναι:
Δρ. Ηλίας Κονοφάγος, χημικός μηχανικός, πρώην Γεν.
Δ/ντης Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε.
Καθηγητής Νίκος Λυγερός, σύμβουλος Γεωστρατηγικής,
στρατηγικός αναλυτής.
Δρ. Γεώργιος Φίλης, καθηγητής Γεωπολιτικής Αμερικανικού
Κολλεγίου Αθηνών (Deree).
Μετά το πέρας θα ακολουθήσει συζήτηση.

«Πέρα από τον φιλελευθερισμό:
Ο νεο-φιλελευθερισμός
και η καταστροφή της κοινωνίας»
Η πρωτοβουλία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
οργανώνει διάλεξη με θέμα: «Πέρα από τον φιλελευθερισμό: Ο νεο-φιλελευθερισμός και η καταστροφή της
κοινωνίας», με ομιλητή τον Δρ. Ηρακλή Μαυρίδη – Λέκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου στην Πνευματική
Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης,
την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου και ώρα 8:00 μμ
Πολιτιστικό Τμήμα της Τ. Ο. ΒΒΒ του ΣΥΡΙΖΑ E.K.M.

Κυβερνητική πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
και η κινηματική δράση
Η Κυβερνητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και η κινηματική δράση οργανώνει πολιτική εκδήλωση, την Κυριακή,
17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ώρα 11:00 στον Κινηματογράφο
ΑΛΙΚΗ (Πολιτιστικό Πάρκο Νέας Μάκρης), με ομιλητή το
Γιάννη Τόλιο Διδάκτωρα Οικονομικών Επιστημών, μέλος
της Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-EKM
Καλούν τους πολίτες να γνωρίσουν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Θεωρούν την αμφίδρομη σχέση με την κοινωνία βασικό
στοιχείο για την υλοποίηση του προγράμματος της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΜΕ ΔΙΑΒΑΣΕΣ? ΧΑΡΙΣΕ ΜΕ!
Την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου κάνουν την 1η τους συνάντηση το Σώμα του Δήμου Χαλανδρίου, με τίτλο: «Με διάβασες; χάρισέ με:» θα βρεθούν μέλη και φίλοι, θα πιούν έναν
καφέ, θα μιλήσουμε για λογοτέχνες και έργα τους, θα χαρίσουν ένα βιβλίο που έχουν διαβάσει και φεύγοντας θα πάρουν ένα άλλο που θέλουν να διαβάσουν. Ευπρόσδεκτοι
όλοι!
Ωρα 6.30 στο cafe bar restaurant The Italian place στην
κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου δίπλα από την Εθνική Τράπεζα (Α. Παπανδρέου 28 τηλ 210 6811228). Ειδική έκπτωση
20% από το κατάστημα για ότι αναλώσουμε κατά την εκδήλωση. Η συνάντηση θα επαναλαμβάνεται κάθε δεύτερη Δευτέρα του μήνα.

Φρένο στις απευθείας αναθέσεις προμηθειών στους ΟΤΑ;
Πονοκέφαλο φέρνει στους δημάρχους, η κρίση επί συγκεκριμένης απόφασης, του VII Τήματος Ελεγκτικού
Συνεδρίου για τις απευθείας αναθέσεις. Γιατί αν γίνει αποδεκτή η γνωμοδότηση οι απευθείας αναθέσεις για
προμήθειες και μικροέργα στους Δήμους θα χρειάζονται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι του
Δημάρχου.
Αυτό “δένει” τα χέρια των δημάρχων
για απευθείας αναθέσεις, που πολλές
φορές ίσως να είναι αναγκαίες, αλλά
έχει γίνει και πάγια τακτική...
O πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) Κώστας
Ασκούνης, με επιστολή του που απευ-

θύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών,
σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη νομολογία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με
την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών των ΟΤΑ, τον ΕΚΠΟΤΑ, και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου
23, παρ. 2, «όπως σαφώς περιγράφονται και στον “Πρακτικό Οδηγό για τον
έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο
των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων,
Περιφερειών και των νομικών τους
προσώπων”» και «έχει δημιουργήσει
τεράστια προβλήματα στους δήμους
και καθυστερήσεις στη διενέργεια
προμηθειών».
Το VII τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όμως, κρίνοντας συγκεκριμένο

ένταλμα πληρωμής Δήμου (υπ. αρ.
178/2012 Πράξη), που άγγιζε τα
15.000 ευρώ, αποφαίνεται ότι δεν
είναι νόμιμο, γιατί δεν έχει απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο “Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών”
των ΟΤΑ, απ’ την άλλη, αναφέρει ότι
αρμόδιος υπογραφής για την απευθείας ανάθεση προμηθειών είναι ο δήμαρχος μέχρι 15.000 ευρώ ή το
Δημοτικό Συμβούλιο. Και επισημαίνει
πως πρέπει να έχει την «υπογραφή»
του δημοτικού συμβουλίου, εκτός και
εάν έχει χαρακτηριστεί η προμήθεια
ως επείγουσα, οπότε μπορεί να έχει
την «υπογραφή» της Οικονομικής Επιτροπής.

Ειδική συνεδρίαση για τα οικονομικά του Δήμου
Μαρκοπούλου, ζητά η μείζονα αντιπολίτευση
Οπως μας ενημέρωσε η δημοτική παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης
στο Δήμο Μαρκοπούλου, ζητάει από
τη Δημοτική πλειοψηφία τη σύγκλιση
ειδικής συνεδρίασης με θέμα τα οικονομικά του Δήμου.
Συγκεκριμένα, οι δημοτικοί σύμβουλοι
της παράταξης «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ –
ΛΥΣΕΙΣ ΖΩΗΣ», οι σύμβουλοι της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» (Κατσίκη Παναγιώτα, Χασιώτη-Νάσου
Αικατερίνη, Σουλιώτης Παν., Στάθης
Σπύρος, Λέκκας Νικήτας, Μπέη
Αθηνά, Μπέης Λεωνίδας, Αδάμος
Γεώργ., Τεμπονέρα-Φουράκη Αγγελική και ο ανεξάρτητος δημοτικός
σύμβουλος Σπύρος Γέγος κατέθεσαν
στο Δήμο Μαρκοπούλου την με
αριθμό πρωτ. 2761/12-02-2013, κοινή
αίτηση για σύγκληση δημοτικού συμβουλίου, για τα ακόλουθα θέματα:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για

την οικονομική κατάσταση του Δήμου
και το Πρόγραμμα Οικονομικής Αποκατάστασης (Εξυγίανσης).
2. Ενημέρωση για την έγκριση ή μη
της 13ης Αναμόρφωσης οικονομικού
έτους 2012 και για την πορεία του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2013.
3. Συζήτηση για τον θεσμικό ρόλο και
την ορθή λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Τονίζουν δεν στην επιστολή τους:
«Πιστεύουμε πως το συμβούλιο αυτό
πρέπει να συγκληθεί άμεσα και μάλιστα θα πρέπει να γίνει ειδική συνεδρίαση με μοναδικά θέματα τα
παραπάνω αναφερόμενα, λόγω της
εξέχουσας σοβαρότητάς τους. Στην
συνεδρίαση αυτή, η παράταξή μας θα
εκθέσει αναλυτικά τις θέσεις της ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του
Δήμου».

Η Δημοτική Αρχή απαντά
Η Δημοτική Αρχή, απάντησε άμεσα και
δηλώνει: «η Δημοτική Αρχή θα ικανοποιήσει άμεσα το αίτημα της Αντιπολίτευσης, καθώς είμαστε ανοιχτοί και
διαθέσιμοι να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα, μας ζητηθεί.

ΤΟ Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Συνεδριάζει την Παρασκευή σε 2 συνεδριάσεις. Την τακτική (4η) στις 7μ.μ.
με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη
και την ειδική (5η), που προκλήθηκε
κατόπιν αιτήσεως των παραπάνω συμβούλων, με τα 3 θέματα που ζήτησαν
στις 9.30μ.μ.
σ.σ. Δεν θα υπεισέλθουμε στην ανταλλαγή επιστολών, που έχει προκύψει μετά το αίτημα για τη συζήτηση,
μεταξύ της παράταξης και της Δημοτικής Αρχής.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Για το Σάββατο 16, Φεβρουαρίου, στις
7 μ.μ. προγραμματίστηκε η πρώτη συνάντηση για το Κοινωνικό Ιατρείο και
Φαρμακείο στον Δήμο Μαρκοπούλου.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, το Σάββατο
16 Φεβρουαρίου και ώρα 7 μ.μ, θα
πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του
Δημαρχείου Μαρκοπούλου (2ος όροφος), η πρώτη συνάντηση εθελοντών
γιατρών, νοσηλευτών, φαρμακοποιών
και εθελοντών πολιτών, προκειμένου
να ακουστούν ιδέες και προτάσεις για
τον ορθολογικότερο τρόπο, που θα
μπορούσε να ιδρυθεί και λειτουργήσει
Κοινωνικό Ιατρείο και Κοινωνικό Φαρ-

μακείο στον Δήμο Μαρκοπούλου.
Στη συνάντηση είναι ευπρόσδεκτοι,
όλοι όσοι διατίθενται να προσφέρουν
αφιλοκερδώς μέρος από τον πολύτιμο
χρόνο τους και κυρίως βέβαια, οι επιστήμονες εθελοντές του κλάδου, προκειμένου όλοι μαζί, να δώσουν μία
μεγάλη ανάσα ανακούφισης σε εκείνους τους συμπολίτες μας, που αδυνατούν για οικονομικούς λόγους να
προμηθευτούν φάρμακα και να τύχουν
ιατρικής περίθαλψης και γνωμάτευσης.
Η επιτυχία του εγχειρήματος, βασίζε-

ται στη μαζική συμμετοχή και στήριξή
του, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να
εδραιωθεί στη συνείδηση όλων μας,
ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ!
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2299020105.
Η συνέχιση και επέκταση και σε άλλους τομείς, του εξαιρετικού κοινωνικού έργου που προσφέρει το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
από τον Δεκέμβριο του 2011, αποτελεί υπόθεση και στοίχημα όλων μας,
το οποίο δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να χάσουμε!
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Οι Δήμοι της Ανατ. Αττικής διεκδικούν έσοδα από την απογραφή πληθυσμού

Aπαιτούν την δημοσίευση των αποτελεσμάτων
Ολοι οι Δήμοι πλην του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Εδώ και ενάμισυ χρόνο περιμένουμε τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής πληθυσμού ανά
Δήμο, κάτι που καθυστερεί αδικαιολόγητα, αφού από
τα στοιχεία που θα προκύψουν εξαρτώνται και οι
πόροι των Δήμων της χώρας.
Για το λόγο αυτό οι Δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής, εκ των δεκατριών Δήμων συνολικά, οι δώδεκα
απέστειλαν υπόμνημα προς τα αρμόμδια Υπουργεία
απαιτώντας να δημοσιευθούν τα στοιχεία γιατί χάνουν έσοδα.
Περιέργως ο μόνος Δήμος που δεν έχει υπογράψει
το υπόμνημα είναι ο Δήμος 3Β. Γιατί άραγε; Δεν
θέλει να βγουν στο φως τα στοιχεία ή είναι απλή
αδιαφορία;
Γράφουν στο υπόμνημα οι Δήμαρχοι:
«Κατά τη διάταξη του άρθρου 54 παρ.2 εδαφ. 2 του Συντάγματος «τα αποτελέσματα της απογραφής θεωρείται ότι
έχουν δημοσιευθεί με βάσει τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας μετά την πάροδο ενός έτους από την τελευταία
ημέρα διεξαγωγής τους».
Τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής κατοίκων
2011 που διενεργήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) κατά το χρονικό διάστημα 10 – 24 Μαΐου 2011
με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2012, θα έπρεπε να
έχουν δημοσιευθεί το αργότερο μέχρι την 24 Μαΐου 2012.

«Ανορεξία – Βουλιμία
Παχυσαρκία – Αιτίες
Πρόληψη - Αντιμετώπιση»
Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, στα πλαίσια Επιμόρφωσης των Εκπ/κών, διοργανώνει Ημερίδα, με τίτλο:
«Ανορεξία – Βουλιμία - Παχυσαρκία – Αιτίες - Πρόληψη
- Αντιμετώπιση.» Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 28
Φεβρουαρίου και ώρα 11.30 – 14.00, στο 1ο Γυμνάσιο
Παλλήνης (16ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος.)
Εισηγητής θα είναι ο Ψυχαναλυτής Άγγελος Βουτσάς.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 26/02/2013, στο Κιν.
6944831880 ή στο E-mail: anthyg26@yahoo.gr
Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, να διευκολύνουντους Εκπ/κούς, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες διδακτικών ωρών.

Ημερίδα αιρετών γυναικών
Eκπαιδευτική ημερίδα, ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής
ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο», την 1η Μαρτίου 2013 στο Βόλο.
Στην ημερίδα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην παρουσίαση της εμπειρίας των Δήμων για τις πολιτικές Ισότητας από
τη μέχρι τώρα πορεία εφαρμογής του “Καλλικράτη”, το πλαίσιο
προτεραιοτήτων που θέτουν, η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας της Ισότητας και ο οδηγός εφαρμογής της, καθώς επίσης και
οι κυριότεροι τρόποι δικτύωσης και επικοινωνίας με αρμόδιους
φορείς για την προώθηση των θεμάτων Ισότητας στους δήμους,
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα του πραγματικού πληθυσμού δεν έχουν
δημοσιευθεί μέχρι σήμερα.
Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση των αποτελεσμάτων του
πραγματικού πληθυσμού έχει ως συνέπεια οι προς τους Δήμους χρηματοδοτήσεις των ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κλπ να συνεχίζουν
και μετά την εκπνοή της συνταγματικής προθεσμίας (και
μέχρι σήμερα) να κατανέμονται βάσει του πραγματικού
πληθυσμού του 2001.
Η σημαντική αύξηση του μόνιμου πληθυσμού των δήμων
μας, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα έχει ανάλογη επίδοση και στα μεγέθη του πραγματικού πληθυσμού.
Στην περίπτωση αυτή, οι δήμοι μας στερούνται και θα συνεχίσουν να στερούνται μέχρι τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πραγματικού πληθυσμού, σημαντικών
εσόδων που δικαιούνται.
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχουν αυταπόδεικτες απώλειες των δήμων μας, οφειλόμενες αποκλειστικά σε καθυστέρηση και αδιαφορία και ενδεχομένως
σκοπιμότητα των αρμόδιων κρατικών αρχών και υπηρεσιών,
οι οποίες παρέβησαν τη συνταγματική υποχρέωσή τους,
δεν δημοσίευσαν εμπροθέσμως τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 και εξακολουθούν να καθυστερούν τη δημοσίευση του κρίσιμου μεγέθους του πραγματικού
πληθυσμού, ενώ συνέχισαν να χρησιμοποιούν τα παρωχημένα αποτελέσματα του 2001, που πέραν τον άλλων γενικότερων οδυνηρών περικοπών, μείωσαν τα θεσμοθετημένα
έσοδα των δήμων από τους ΚΑΠ του έτους 2012, κατά σημαντικό ποσοστό.
Με την (επικείμενη) δημοσίευση των αποτελεσμάτων του
πραγματικού πληθυσμού του 2011, θα είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός των απωλειών οπότε απαραίτητα θα πρέπει:
α) να αναγραφούν οι απώλειες του 2012 στα έσοδα που θα
μπορεί και θα πρέπει να διεκδικήσει κάθε Δήμος από το

Κράτος, καθώς «η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων
εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που
υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν. 3852/2010
όπως ισχύει»
β) να υπολογισθούν, βάσει αυτών των απωλειών, τα αναμενόμενα έσοδα του 2013 και των επομένων ετών, ώστε ανάλογα να αναπροσαρμοσθεί και ο ευρύτερος δημοτικός
σχεδιασμός.
γ) να αναζητηθούν (με κάθε τρόπο που θα κριθεί πρόσφορος) ευθύνες από όσους προκάλεσαν (και, μέχρι στιγμής,
συνεχίζουν να προκαλούν) αυτές τις σημαντικές απώλειες
στα έσοδα των δήμων μας.
Πέραν των ανωτέρω, αξιώνουμε:
α) η ΕΛΣΤΑΤ να δημοσιεύσει επιτέλους τα αποτελέσματα
της απογραφής του πραγματικού πληθυσμού 2011.
β) οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών, να διενεργούν
τις προς τους ΟΤΑ κατανομές των χρηματοδοτήσεων των
θεσμοθετημένων εσόδων τους, καθώς και κάθε άλλου εσόδου τους, υπολογίζοντας το πληθυσμιακό κριτήριο, σύμφωνα με τα δεδομένα του 2011 (και όχι του 2001) που
εξακολουθεί μέχρι τώρα να εφαρμόζεται παρά τη σχετική
συνταγματική πρόβλεψη».
Υπογράφουν οι Δήμαρχοι
Αχαρνών Σωτήριος Ντούρος, Διονύσου Ιωάννης Καλαφατέλης, Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος Λεβαντής, Μαραθώνα Ιορδάνης Λουίζος,
Μαρκοπούλου Σωτήριος Μεθενίτης, Παιανίας Δημήτριος
Δάβαρης, Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος,
Ραφήνας – Πικερμίου Γεώργιος Χριστόπουλος, Σαρωνικού
Πέτρος Φιλίππου, Σπάτων – Αρτέμιδας Χρήστος Μάρκου
και Ωρωπού Ιωάννης Οικονομάκος.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ενάντια στη φορολόγηση των αγροτεμαχίων
Δεκατέσσερεις αγροτικοί συνεταιρισμοί της Ανατ. Αττικής οργανώνονται
και απευθύνουν επιστολή προς κάθε
ενδιαφερόμενο, για την επικείμενη
φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Γράφουν συγκεκριμένα:
«Με το άρθρο 21 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, που μας υποχρεώνει στην, εκ νέου, ηλεκτρονική
υποβολή δήλωση στοιχείων των
εκτός σχεδίου ακινήτων μέχρι 31
Μαρτίου του 2013, είναι θέμα χρόνου
η φορολόγηση και των αγροτεμαχίων, εκτός των άλλων επιβαρύνσεων
που υφίστανται οι ιδιοκτήτες.
Πιστεύουμε ότι είναι κοινωνικά άδικο
να πλήττονται με νέες φορολογικές
επιθέσεις οι ιδιοκτήτες αγροτικών
ακινήτων, εκείνοι δηλαδή οι φορολογούμενοι που σήκωσαν και θα εξακολουθούν να σηκώνουν στους ώμους
το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού

δημοσιονομικού βάρους. Επίσης, θα
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η αγροτική μας παραγωγή έχει μειωθεί σημαντικά και η καλλιέργεια πλέον είναι
οικονομικά αβάσταχτη, λόγω των
υψηλών τιμών του πετρελαίου, των
αγροεφοδίων και γενικά του υψηλού
κόστους παραγωγής.
Ως εκ τούτου, θέλουμε να απευθύνουμε την ένστασή μας στα μέτρα
αυτά και ζητάμε την έμπρακτη στήριξή σας, προκειμένου να βρεθεί μια
δίκαιη λύση για την πληγείσα ομάδα
των αγροτών μας.
Συγκεκριμένα ζητάμε:
1) Να μη φορολογηθεί η αγροτική γη
(εκτός σχεδίου).
2) Μείωση των αντικειμενικών αξιών
των αγροτεμαχίων και την διαμόρφωσή τους
σύμφωνα με τη σημερινή εμπορική
τους αξία.

3) Μείωση του φόρου της προστιθέμενης αξίας στα αγροεφόδια.
4) Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αγροτικά καύσιμα και
στα αγροτικά τιμολόγια της ΔΕΗ.
5). Ισότιμη ένταξη της Αττικής σε
όλα τα αναπτυξιακά – επιδοτούμενα
προγράμματα όπως συμμετέχουν οι
υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.
Σας παρουσιάζουμε συνημμένα τα
στοιχεία για την εμπορική αξία της
αγροτικής γης των περιοχών μας,
όπως αυτή διαμορφώθηκε την τελευταία διετία.
Όλοι εμείς, οι εκπρόσωποι ενός ολόκληρου κόσμου, που οικονομικά, βασίζεται στην αγροτική παραγωγή,
φέρουμε την υποχρέωση και την
υψηλή ευθύνη να προβούμε σε κάθε
ενέργεια, που μας υποβάλλει το καθήκον μας να υπηρετούμε το σύνολο.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ναυτεργάτες στις ...γαλέρες
Το Υπουργείο Άμυνας χρωστάει 24 εκατ. ευρώ στους
ναυτεργάτες που είναι απλήρωτοι και τρώνε σε συσσίτια! Και όχι μόνο είναι απλήρωτοι, αλλά τους επίταξε να
δουλεύουν στις ...γαλέρες απλήρωτοι!!! Αιδώς για να
μην το πω ...αλλιώς.

Ρε μας δουλεύουνε;
Η ευθύνη της ΝΔ, όσον αφορά το χάλι μας, μας ενημερώνει με non paper, ότι αφορά μόνο το 9μηνο του 2009,
αφού το τελευταίο τρίμηνο είχε αναλάβει το ΠΑΣΟΚ!
Η αύξηση του χρέους στο 127% του ΑΕΠ το 2009 οφείλεται κατά κύριο λόγο σε επιλογές των κυβερνήσεων
του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε το τελευταίο 3μηνο και όχι
της Ν.Δ. που κυβέρνησε ένα 9μηνο! Ρε πως μας δουλεύουνε!

πό τα 900 φάρμακα που συνταγογραφούνται, μόλις
στα 230 φάρμακα θα αποζημιώνονται πλήρως οι
ασφαλισμένοι!

Α

Κι όμως, μισθούς Βουλγαρίας
συμφώνησαν
Του ξέφυγε του Γ.Γ. του Υπ. Οικονομικών Γ. Μέργου ή
έκανε τεστ στις αντοχές της κοινωνίας που πένεται, ότι
«οι κατώτατοι μισθοί είναι σε υψηλά επίπεδα». Στη συνέχεια βγήκαν οι κυβερνητικοί διαχειριστές να τον διαψεύσουν (άρα επιβεβαιώνεται) και την πιο τρανή
επιβεβαίωση έδωσε ο Ολι Ρεν σε δύο ευρωβουλευτές
διαφορετικών κομμάτων!
Συγκεκριμένα σε κοινή απάντησή του ο Ολι Ρεν σε σχετικές ερωτήσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν.
Χουντή και του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας
Κ. Πουπάκη, με πολύ κατηγορηματικό τρόπο δηλώνει
ότι «Αναθεώρηση του συστήματος όσον αφορά τον
ελάχιστο μισθό προβλέπεται για το 2014 με στόχο να
βελτιωθεί και να γίνει πιο αποτελεσματικό όσον αφορά
την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας» και συνέχισε τονίζοντας ότι «οι κοινωνικοί εταίροι θα συμμετάσχουν(!!)
σε αυτήν την αναθεώρηση».
Και να μην καταπίνουμε ότι μας σερβίρουν...

Περί οικοσίτων ζώων
«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει ουρά και συνιστώσα του Σαμαρά, αλλά πρέπει να γίνει η... γάτα!», μήνυσε προς τον
Πρωθυπουργό, ο Ε. Βενιζέλος.
Ωστόσο έχουν το νου τους τα ...ζαγάρια. Οσο για το
...ποντίκι συνεχίζει να παίζει κρυφτούλι... τρία οικόσιτα
στην ίδια αυλή...

Εκτελεστική Επιτροπή Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Διορίστηκαν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
Γιάννη Στουρνάρα (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 35/ 30 Ιανουαρίου
2013 - Αριθμ. 3710/Β.204).
Αντιγράφουμε για την πιστότητα, από το ΦΕΚ, και ανατριχιάζουμε μ’ αυτούς που μας κυβερνάνε. Μόνο για τα
γκόλντεν μπόις ενδιαφέρονται και μόνο με αυτά ασχολούνται. Μάλιστα, ένα απ’ αυτά είναι ο Γεν. Γραμματέας
που μας είπε προχθές ότι είναι ψηλά ο κατώτατος μισθός!!!
α. ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
αα. Paul Koster του Robert (Α.Δ: NNFJ89B79),
Πρόεδρος,
100.000 €
ΜΕΛΗ:
ββ. Αντρέας Μπερούτσος του Χαραλ. (Α.Δ.: ΑΗ3359334),
γγ. Pierre Mariani του Antoine Dominique (Α.Δ.:11ΑΙ80293),
δδ. Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: Τ 066369), εκπρόσωπος του Υπ. Οικονομικών. Και γραμματέας και μέλος
εε. Ευθύμιος Γκατζώνας του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.:
ΑΙ115454), εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος,
μέλος. Τα μέλη λαμβάνουν 30.000 € έκαστος.
β. ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
αα. Αναστασία Σακελλαρίου του Χρήστου
(Α.Δ.: ΑΗ2693055), Διευθύνουσα Σύμβουλος, 215.000 €
ββ. Μάριος Κολλιόπουλος του Νικολάου (Α.Δ.ΑΗ4162251),
αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
185.000€
γγ. Αναστ. Γάγαλης του Μιχ. (Α.Δ.Τ.Ξ162625), μέλος, 165.000 €
Η θητεία τους αρχίζει την 1/2/2013 και λήγει 30 Ιουνίου 2017.

Ο κ. Υπουργός καλεί τον υπόλοιπο λαό να ζήσει με 300
ευρώ το μήνα!!
Διαβάστε παρακάτω την επιστολή του αεροπόρου και
...κλάψτε για τους ηγέτες μας...

"Σε αυτούς ανήκουν τα φτερά μου"!
Ένας παλιός αεροπόρος, από αυτούς που έκαναν την ΠΑ και κατ' επέκταση την Ελλάδα να κυριαρχεί στους ουρανούς του Αιγαίου από το 1974 και μετά, κοινοποίησε
(κατόπιν αδείας του) επιστολή που έλαβε από έναν νυν πιλότο μαχητικού αεροσκάφους που κάθε μέρα αγωνίζεται κατά των Τούρκων στις εσχατιές του Αιγαίου. Οπως
πολύ σωστά σημειώνει: "Αυτός δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει απεργία, αυτός
δεν έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί για τις μειωμένες κατά 55% αποδοχές του,
αυτός δεν έχει τη χαρά να αγκαλιάζει τα παιδιά του κάθε βράδι, γιατί αυτός ο πιλότος διάλεξε, (δική του η επίλογη 100%), όταν οι άλλοι διασκεδάζουν ή απολαμβάνουν τις ειδήσεις, να προσπαθεί να αναχαιτίσει τον εχθρό της πατρίδας, με κίνδυνο
της ζωής του. Περίεργη που είναι η ζωή, αλλά και οι επιλογές των ανθρώπων", σημειώνει ο βετεράνος της ΠΑ
Η επιστολή

αφιερωμένη στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα

"ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΜΟΥ!!!
Σαν αντικρύσω το άσπρα άλογα του Αιγαίου, χάνεται η σκέψις μου στον Ουρανό του Θείου, του Ωραίου του
Αληθινού!
Δεν είμαι ημίθεος, δεν είμαι άτρωτος,
δεν είμαι καν ήρωας! Καημένη Πατρίδα
έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη
σου έχεις και μένα.
Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω
από την έρμη Πατρίδα κάτι το καλύτερο
για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να

μην είμαι καν ικανός γι’ αυτά που παίρνω!
Όλες αυτές οι σκέψεις που περνάνε από
το μυαλό μου, σφίγγουν το λαιμό και ξεραίνουν το στόμα μου!
Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και
ανούσιο, ίσως και άχρηστο, για πολλούς
εκεί κάτω, να είναι αυτό που κάνω!
Ίσως και να έχουν δίκιο, βλέπεις εγώ δεν
κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω
φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα

χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής!
Εγώ κάθομαι, σκέπτομαι, μελετάω και
περιμένω τον Τούρκο. Μπορεί και εγώ να
μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα
αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, μπορεί
να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο
Πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν
σας ενδιαφέρει.
Ούτε και πρέπει!
Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό
μου να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να
μη σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα
στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους
άλλους, που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από
μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως
και κάποιοι να πουν ότι τα ήθελε και τα
έπαθε!
Εγώ όμως δεν πετάω γι’ αυτούς, πετάω
για τον Πατέρα μου, που καμαρώνει στην

άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας, πετάω για το παιδί στη Φλώρινα
που περπατάει στο χιόνι να πάει στο
σχολειό του, πετάω για τον Παπά μας,
που κάνει χιλιόμετρα να κάνει Ανάσταση
με τους τσοπαναραίους στο ύψωμα της
Παναγιάς!
Πετάω για τον ψαρά που βγήκε 4 το πρωί
με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη φαμελιά του, πετάω για το δασκαλάκο, που πληρώνει απο την τσέπη
του τις φωτοτυπίες στα Άγραφα της Καρδίτσας.
Γι’ αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτό που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την Πατρίδα μας ζωντανή!
Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερωρίες γιορτές και Κυριακές, γιατί εγώ
πετάω για την Πατρίδα μου.
Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους,
αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους,
ζούν για μιά στιγμή και όταν πεθαίνουν
ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλήν
αντάμωση!
Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά
θα με δεις γιατί
Εκεί που Ισιώνει ο Αετός oι Γλάροι δεν
πετάνε!"
πηγή: ιντερνετ

ΕΒΔΟΜΗ

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΣΕΛΙΔΑ 9

Νέος πρόεδρος στα 3Β

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εργαστήρια Οικοτεχνίας
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού με την πολύχρονη εμπειρία του απευθύνεται σε γυναίκες όλων των ηλικιών από την περιοχή των Μεσογείων και τις
προσκαλεί, μια φορά την εβδομάδα στον χώρο του ΕΚΤ&Π (Αντωνίου Κιμπιζή 5 Κορωπί) σε εργαστήρια Οικοτεχνίας: Κέντημα- Πλέξιμο
Σκοπός του είναι:
1. Η Κοινωνική οικιακή οικονομία
2. Η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών
3. Η αξιοποίηση γνώσεων των παλιότερων από τις νεώτερες
4. να ξεδιπλωθούν τα βιώματα για τις παραδοσιακές τέχνες και τεχνικές
5. να ενημερωθούν για επαγγελματικής δραστηριότητας
6. να αξιοποιήσουν γνώσεις για εξασφάλιση εισοδήματος
Δηλώστε συμμετοχή στο τηλ. 2106020026 για να διδάξετε ή να διδαχτείτε εντελώς
δωρεάν
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται κοινωνική επανένταξη, ενδυνάμωση της συνείδησης των γυναικών ως ενεργών πολιτών, καταπολέμηση άμεσων και έμμεσων
αναγκών και ενίσχυση του εθελοντισμού

εργαστήρια παραδοσιακής χειροτεχνίας
Επικοινωνήστε για ανταλλαγή απόψεων Τηλ. 2106020026

Αν νομίζετε ότι η εκλογή προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μαι απλή υπόθεση,
όπου ο καλύτερος θα γινόταν πρόεδρος, σίγουρα δεν γνωρίζετε ότι και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπάρχουν οι ίδιες παθογένειες που συναντάμε και στην κεντρική πολιτική
σκηνή. Δηλαδή, ίντριγκες, πολιτικάντικες λογικές, έντονο παρασκήνιο.
Οπως είναι κατανοητό, αυτό δεν προάγει το συμφέρον του
Δήμου ούτε και του θεσμού.
Και ο απελθών πρόεδρος Δημ. Αναστασίου δεν τιμήθηκε από
την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων για την επάνεκλογή του.
Να δούμε, ο νέος πρόεδρος Κυριάκος Κικίλιας, ποίων προσδοκίες θα εκπληρώσει μιας και δεν είχαν όλοι τα ίδια κίνητρα,
που τον ψήφισαν ή τον καταψήφισαν.
Η πλευρά του Δημάρχου θέλει έναν πρόεδρο, που θα υπακούει
στα κελεύσματά της. Η εσωτερική αντιπολίτευση δεν θέλει έναν πρόεδρο που ο Δήμαρχος θα τον ελέγχει πλήρως.
Η άλλη αντιπολίτευση δεν θέλει έναν πρόεδρο με δυνατή προσωπικότητα γιατί ενδεχομένως θα τον βρει αύριο μπροστά της.
Με άλλα λόγια, όλοι θέλουν τον πρόεδρο που θα τους δίνει το λόγο στα δημοτικά συμβούλια. Αυτό συμβαίνει παντού σε όλη τη χώρα.
Η Αθηναϊκή Δημοκρατία το είχε κάνει πράξη, χιλιάδες χρόνια πριν.
Να ελπίσουμε ότι ο νέος πρόεδρος θα προάγει τη σύνθεση των απόψεων και τη διαφάνεια και δεν θα είναι υποχείριο κανενός.
Σωτήρης Ελευθερίου

Τα εθνικά μας βαρίδια

Ε

χουν λουφάξει. Είναι όμως πάντοτε
έτοιμοι γιά τη ζημιά, όποτε κι αν
τους ξαναδοθεί η ευκαιρία. Αποφεύγουν τις δημόσιες πολιτικές συζητήσεις, γιατί βρωμάει μπαρούτι. Μόνο στην
τηλεοπτική ή ραδιοφωνική όαση κάποιου
μνημονιακού φερέφωνου, τύπου Πρετεντέρη ή Πορτοσάλτε, ξεδίνουν στη μοναξιά
του καναπέ ή τ’ αυτοκινήτου, ν’ αναφωνούν «πες τα χρυσόστομε» και να αισθάνονται δικαιωμένοι. Περί των ψηφοφόρων
Ν.Δ, ΠΑ.ΣΟ.Κ και ΔΗΜ.ΑΡ ο λόγος.
Ομολογώ ότι έχοντας παιδιόθεν πάθος με
την Ιστορία, αναζήτησα άλλην εποχή ως
την σημερινή με τόσο έντονα τα σημάδια
της εθνικής προδοσίας στους ηγήτορες
και τόσο έκδηλα τα σημάδια του παθολογικού ραγιαδισμού στον λαό. Δεν πρέπει
να λησμονούμε ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ο ένας στους δύο ψηφίσαντες ψήφισε να συνεχιστεί και να
ενταθεί η οικονομική κατρακύλα, η εξαθλίωση του βιοτικού επιπέδου, η ανεργία
και η αυτοεξορία των νέων Ελλήνων, το
ξεπούλημα του εθνικού πλούτου, η καταλήστευση της μικρής ιδιωτικής περιουσίας
και η υποδούλωση της Ελλάδας σε ξένα
κράτη.
Αυτό ακριβώς ψήφισαν εν πλήρει συνειδήσει. Τη συνταξούλα, τον μισθουλάκο,
την ελεημοσύνη, τη ζητιανιά, να την κουτσοβολεύουμε μέχρι να τα τινάξουμε,
γιατί άμα έρχονταν οι άλλοι πω, πω, πω θα
γυρίζαμε στην δραχμή και δεν θα είχαμε
ούτε τον μισθουλάκο, ούτε την συνταξούλα. Κακομοίρηδες; Περί αυτού ακριβώς
πρόκειται. Ο ορισμός του ραγιά, του ευγνώμονος δούλου, που αισθάνεται ευγνωμοσύνη στον αφέντη για τα ψίχουλα

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
και τα κόκαλα που του πετάει από το τραπέζι. Ο αφέντης είτε Γερμανός λέγεται,
είτε Αμερικανός, είτε όποιος άλλος κερατάς ληστής είναι πολύ δυνατός. Πως να τα
βάλει μαζί του ο καημένος ο ραγιάς;
Ν’ ακούς καθηγητή Γυμνασίου, που μπαίνει στην τάξη και διδάσκει Ελληνόπουλα,
να διατείνεται μεγαλοφώνως στο προαύλιο του σχολείου και με υφάκι μη επιδεχόμενο αντίλογο ότι «το μεγάλο
πρόβλημα των Ελλήνων είναι ότι περάσαμε 400 χρόνια υπό τουρκική και όχι γερμανική κατοχή, να μας είχαν φτιάξει οι
Γερμανοί ...ανθρώπους»! Σύμπλεγμα εθνικής και προσωπικής κατωτερότητος, απαράδεκτη
γιά
εκπαιδευτικό
ένδεια
στοιχειώδους ιστορικής γνώσεως, διεστραμμένος ψυχισμός που μισεί την γενέτειρα χώρα και ζηλεύει άλλες χώρες και
λαούς, αενάως έως σήμερα φωτοδοτούμενους από την Ελλάδα.
Τα κατάλοιπα της Τουρκοκρατίας τα πληρώνουμε ακόμα και σήμερα. Η Ιστορία της
Παλιγγενεσίας, όπως την διδαχθήκαμε,
εστιάζει στους αγώνες των λίγων που ξεσήκωσαν τους πολλούς. Διότι και τότε οι
πολλοί, όχι οι μισοί όπως σήμερα, αλλά οι
περισσότεροι ούτε ν’ ακούσουν δεν ήθελαν γιά ξεσηκωμό. Η πλειονότητα των
προεστών και των επισκόπων –πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων- ήταν ομοτράπεζοι των Τούρκων. Ας μην ξεχνάμε
ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, που ο
ρομαντικός ζωγραφικός πίνακας τον δείχνει να ευλογεί τα όπλα των επαναστατη-

μένων, είχε αφορίσει τον Παπαφλέσσα.
Όσο για την πλειονότητα των ραγιάδων
είχαν πειστεί ότι ζωή είναι νά ‘χεις τον
Τούρκο πάνω απ’ το κεφάλι σου, να δουλεύεις απ’ το πρωί ως το βράδυ γιά να του
αποδίδεις την «δεκάτη» και να προσεύχεσαι να είναι δίκαιος αφέντης και να μη σε
σφάζει γιά πλάκα. Μόνο όταν διείδαν την
αποφασιστικότητα ηγετών όπως ο Κολοκοτρώνης και κατάλαβαν ότι είτε από του
Τούρκου το γιαταγάνι θα πήγαιναν είτε
από των επαναστατημένων ομοεθνών
τους, αποφάσισαν να σηκώσουν τα όπλα.
Και τότε χρειάστηκαν οι πρώτες επιφανείς
νίκες γιά να πεισθούν ότι ο Τούρκος δεν
είναι ανίκητος. Μέχρι τότε ξεκινούσαν το
πρωί τετρακόσιοι κι ως το μεσημέρι είχαν
λακίσει γιά τα χωριά τους οι διακόσιοι και
μόνο όταν αντελήφθησαν ότι ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι οπλαρχηγοί πράγματι
εννοούσαν ότι θα εκτελούν όσους την
έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια πριν τη
μάχη, αποφάσισαν να πολεμήσουν. Καθόλου ρομαντικά όλα αυτά, αλλά στην αρχή
οι πρωτεργάτες του ξεσηκωμού είχαν να
αντιμετωπίσουν και αυτό το ζητηματάκι,
όπως και το άλλο ζητηματάκι εκείνων που
κάρφωναν στους Τούρκους τα σχέδια των
επαναστατημένων, αφού ήταν βέβαιοι ότι
στο τέλος κι αυτή η επανάσταση θα πνιγόταν στο αίμα και ο αφέντης θα δειχνόταν μεγαλόψυχος σε όσους ραγιάδες τού
ήταν πιστοί. Χρειάστηκε στις αρχές να πέσουν καμπόσα κεφάλια Ελλήνων από Έλληνες και να καούν παραδειγματικά
καμπόσα σπιτάκια γιά να στρώσει η κατά-

σταση και μ’ αυτή την επαναστατική δυσλειτουργία. Και επί επελάσεως του Ιμπραήμ χρειάστηκε ν’ ακουστεί και να
εφαρμοστεί η εντολή του Κολοκοτρώνη
«φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους», γιά να μην πάνε στράφι αγώνες και
θυσίες έξη χρόνων.
Γιατί σας τα θυμίζω τώρα όλα αυτά τα
παμπάλαια; Διότι όταν τα πράγματα θα
αγριέψουν πολύ, θα υπάρξουν και πάλι οι
«νομοταγείς» που θα μας δίνουν σε κάθε
δυνατή ευκαιρία, όσους αντιστεκόμαστε
στη νέα Κατοχή και στους νομότυπους,
κολαούζους τοποτηρητές των κατακτητών
μας. Θα τους συναντήσουμε στους εργασιακούς χώρους, θα τους δούμε να εκφράζονται ως «πολίτες με φορολογική
συνείδηση», θα τους δούμε να έρπουν και
να λείχουν, αλλά τι να κάνουμε; Ιστορικά
έχει μυριάκις αποδειχθεί ότι ο χειρότερος
εχθρός του Έλληνα είναι ο Έλληνας.
Αυτός που πάντοτε ανοίγει τις Κερκόπορτες γιά να περνούν οι εχθροί πίσω από τις
πλάτες των υπερασπιστών της δύσμοιρης
Πατρίδας.
Όταν ξεσηκωθούμε, θα πρέπει δυστυχώς
να σηκώνουμε και τα βαρίδια μας. Αυτούς
τους μουλωχτούς της διπλανής πόρτας,
που αν τους δούμε με θεολογική προσέγγιση, θα μπορούσαμε να τους ονομάσουμε
τιμωρία των αμαρτιών μας και με μυθολογική αναγωγή ως τον βράχο του Σισύφου,
να τους κουβαλάμε ιδρώνοντας κι αγκομαχώντας ως την κορφή του βουνού γιά
να μας κατρακυλούν συνέχεια, γελώντας
με το υφάκι του υπεύθυνου ραγιά και μηρυκάζοντες το κουτόχορτο του κάθε Πρετεντέρη.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σταμάτα
να ανέχεσαι την βία
Διαβάζω δελτίο τύπου που μας απέστειλε η ΟΝΝΕΔ
(Οργάνωση νέων Νέας Δημοκρατίας) - αλήθεια υπάρχουν ακόμα οι οργανώσεις νεολαίας της Ν.Δ. και του
ΠΑΣΟΚ; - που προπηλακίζει την βία.
Συγκεκριμένα, δημιούργησαν ένα βίντεο με σκοπό
την ευαισθητοποίηση ενάντια στη ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «η
βία δεν έχει χρώμα».

“Ξύλο, μολότοφ, σπασμένες βιτρίνες, μαχαιρώματα,
τρομοκρατικές επιθέσεις, προπηλακισμοί. Όψεις του
ίδιου νομίσματος, που ωθούν την κοινωνία στην αποσύνθεση. Η βία εξαπλώνεται με εξαιρετικά επικίνδυνους ρυθμούς την ώρα που τμήματα της κοινωνίας
αλλά και του πολιτικού συστήματος στέκουν αμήχανα μπροστά της, αναζητώντας άλλοθι για τους εμπλεκόμενους. Ως νέοι άνθρωποι, το λέμε ξεκάθαρα.
Σημασία δεν έχει ο πρωταγωνιστής.
Η βία είναι πάντα βία και δεν έχει χρώμα. Σταμάτα
να την ανέχεσαι”.
Καλά τα λένε λοιπόν οι νέοι της ΟΝΝΕΔ. Ένα
πράγμα μπορούν να μου πουν; Την τρομοκρατία που
ασκεί η κυβέρνηση του κόμματός τους στις ζωές μας
πώς θα σταματήσουμε να την ανεχόμαστε;
Yπέρογκοι φόροι, χαράτσια, καταπάτηση του συντάγματος, ξεπούλημα της πατρίδας, ανεργία... ξυλοφόρτωμα διαδηλωτών από τα ΜΑΤ. Σταματείστε
να τα ανέχεστε!

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Οι καλύτεροι τεχνικοί της Microsoft ακόμα δεν μπορούν να
εξηγήσουν γιατί κουνάμε με μανία το ποντίκι για να ξεκολλήσουμε τον υπολογιστή…!!
4 Του Αγίου Βαλεντίνου συνήθως είναι μια κακή μέρα για τις
κοπέλες που δεν έχουν σχέση και για τα αγόρια που έχουν.
4 Συγχαρητήρια! Μόλις γεννήσατε ενα υγιέστατο αγοράκι!
Πως θα το ονομάσετε? -Νικο -Αα,ειναι πιασμενο! Δοκιμάστε
το Νικο_94 ή Νικος227@

Ειδήσεις για όλους
Ελληνική cola
χωρίς συντηρητικά και χημικά
Η Green-cola από τη Θράκη είναι η
απάντηση που επιχειρεί να δώσει
η Ελλάδα στην πολυεθνική CocaCola.

κάνουν κάτι αντίστοιχο με αυτό
που πέτυχε η μπύρα Βεργίνα από
τη Θράκη, που εξορίζει, σταδιακά,
τις μεγάλες πολυεθνικές.

Έρχεται από την Ορεστιάδα και
την εταιρία ΕΠΑΠ, η οποία συσκεύαζε για δεκαετίες τα αναψυκτικά της 3E (Coca-cola, Fanta κλπ)
αλλά εδώ και λίγα χρόνια μπήκε
δυναμικά στην αγορά με τα δικά
της σήματα Sparky.
Ήδη τα αναψυκτικά της με την
επωνυμία Sparky έχουν μπει στα
ράφια και είναι περισσότερο γνωστά από την αλυσίδα Carrefour,
έχοντας δείξει μια πρόθεση να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία
της Coca Cola και των υπολοίπων
αναψυκτικών της.

Ίδια γεύση χωρίς
συντηρητικά & χημικά

Η Green Cola είναι το αμιγώς ελληνικό προϊόν εμπλουτίζει τη γνωστή cola με καινοτόμες ιδιότητες
όπως η παρουσία φυσικής πηγής
καφεΐνης από πράσινους κόκκους
καφέ και φυσικών αρωματικών
υλών ενώ παράλληλα από τη
λίστα... των συστατικών της λείπει
η ζάχαρη, η ασπαρτάμη, το φωσφορικό οξύ και τα συντηρητικά,
που ενοχοποιούν τις μεγάλες
μάρκες.
Πίσω από αυτή την δραστηριότητα
βρίσκεται η ΕΠΑΠ ΑΕ (Ένωση Παρασκευαστών Αεριούχων Ποτών)
της ακριτικής Ορεστιάδας, που
ιδρύθηκε το 1959 από μία ομάδα
ντόπιων παραγωγών και δραστηριοποιείται εδώ και 53 χρόνια στην
παραγωγή και εμφιάλωση αναψυκτικών.

Tώρα όμως με τη Green Cola, φαίνεται ότι θα επιχειρήσουν να
μπουν πολύ πιο δυναμικά και να

DefenceNet.gr

φωτογραφία στα αριστερά, είναι η σμίκρυνση
μιάς ευχετήριας κάρτας. Η διαφορά της από τις
συνηθισμένες κάρτες έγκειται στο ότι δεν είναι τυπωμένη. Είναι χειροποίητη, ζωγραφισμένη.

Η

Την αγόρασε ο συνεργάτης της «7ης» Γρηγόρης Ρώντας, μιά Κυριακή, πριν λίγες μέρες έξω από την εκκλησία στην πλατεία Μοναστηρακίου. Η κοπέλα που
τις ζωγραφίζει και τις πουλάει για να εξασφαλίσει τα
προς το ζην, είναι πρώην χρήστης ναρκωτικών.
Κάθε της κάρτα είναι μοναδική, δεν υπάρχει δεύτερη
ίδια και πιστεύω ότι αν βρεθείτε στο Μοναστηράκι
είναι καλή ιδέα να αγοράσετε μία τέτοια χειροποίητη
κάρτα για να στείλετε ευχές σ’ ένα αγαπημένο σας
πρόσωπο. Εγώ που την έπιασα στα χέρια μου και είδα
πόσο λεπτοδουλεμένο έργο είναι αυτός ο μικρός ζωγραφικός πίνακας, σας διαβεβαιώ ότι δεν πληρώνεται
με τα 4 ευρώ που πουλάει τις κάρτες της η ταλαντούχος ζωγράφος.
Αν βρείτε στο Μοναστηράκι, αξίζει να αποκτήσετε μια
απ’ αυτές τις μοναδικές κάρτες, σαν του παλιού
καλού.
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επιστολές - σχόλια...
O Πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ απαντά στον Στ. Πλακαντωνάκη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη μισή τιμή!

“Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, αλλά του Δημοτικού Συμβουλίου”

Δημοσιεύουμε δωρεάν “αγγελία” πώλησης διαμερίσματος στη
Βούλα, σε τιμή ευκαιρίας, λόγω ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι), που απέστειλε αναγνώστης, με τη μορφή επιστολής, προς τον Πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων Ευαγγ. Μεϊμαράκη, για γνώση των
βουλευτών της τρόικας εσωτ,. και των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών:
Η επιστολή μάς κοινοποιήθηκε την 11η/2/13. (σ.σ. παρ’ όλο που
πιστεύουμε την απελπισία του επιστολογράφου, επειδή είναι
σχεδόν καθολική, την δημοσιεύουμε με επιφύλαξη, γιατί δεν
αναγράφει στοιχεία ανεύρεσης). Διαβάστε την με προσοχή.

Δημοσιεύαμε στο προηγούμενο φύλλο επιστολή του προέδρου του Αρη Βούλας
Στ. Πλακαντωνάκη, για τις επιχορηγήσεις των αθλητικών και όχι μόνο συλλόγων,
που έχει δικαίωμα να προβεί μία Δημοτική Αρχή.
Σημειωτέον ότι στο Δήμο 3Β δεν επιχορηγούνται πλέον οι αθλητικοί σύλλογοι εν
αντιθέσει με άλλους Δήμους που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον αθλητισμό για
να μη βρεθούν τα παιδιά μας ...κάπου αλλού.
Ο Στ. Πλακαντωνάκης είχε στραφεί προς το πρόσωπο του προέδρου Γ. Νιτερόπουλου για τις επιχορηγήσεις, ενώ ο πρόεδρος απαντά ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα.
Αγαπητέ κ. Στ. Πλακαντωνάκη,
Για να πέσει η μάσκα πρέπει να τη
φοράς και εγώ ουδέποτε την έχω φορέσει.
Λυπάμαι διότι το μένος σας εναντίον
μου λόγω των διαφορετικών πολιτικών
επιλογών μου στην πολύχρονη συνεργασία μας, κατά το παρελθόν, σας οδήγησε σε μια άδικη επίθεση εναντίον
μου.
Δεν θέλω να πιστέψω ότι ταπεινά ελατήρια, σας οδήγησαν στην πράξη αυτή
και μάλιστα αμέσως μετά την ανάληψη
των καθηκόντων σας, του Προέδρου
του ιστορικού συλλόγου ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ,
μετά τα όσα λυπηρά γεγονότα τραυμάτισαν το καλό όνομά του, που από κοινού και με άλλους συνεργάτες είχαμε

κατορθώσει να του προσδώσουμε.
Η άνευ προηγουμένου επίθεσή σας,
που μου έγινε πριν δύο χρόνια περίπου
όταν αποφάσισα να συμμετάσχω στις
δημοτικές εκλογές με την παράταξη
του Γρ. Κασιδόκωστα, φαίνεται ότι συνεχίζεται.
Θυμάστε τότε που αμφισβητούσατε το
δικαίωμά μου να συμμετέχω στις Δημ.
Εκλογές επειδή ήμουν μέλος του Δ.Σ.
του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, ενώ στο παρελθόν
και οι δύο είχαμε συμμετάσχει με την
ίδια ιδιότητα, απλά είχαμε ταυτόσημη
πολιτική επιλογή, τον κ. Π. Θανόπουλο.
Για το θέμα της επιχορήγησης των
αθλητικών σωματείων κλπ. φορέων,
πράγματι προβλέπεται από το άρθρο
202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με αποφάσεις όμως του Δημοτικού

Να παραμείνει το ΙΚΑ στη
Βάρκιζα ζητούν οι κάτοικοι
Kάτοικοι της Βάρης - Βάρκιζας διαμαρτύρονται για
την επικείμενη απομάκρυνση του ΙΚΑ από την πόλη,
κάτι που θα δημοουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα
στην ήδη βεβαρυμένη κοινωνική παροχή υγείας.
Ετσι με επιστολή τους που απευθύνεται στη Διοίκηση του ΙΚΑ γράφουν μεταξύ άλλων:
Οι υπογράφοντες δημότες
και κάτοικοι του Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης διαμαρτυρόμαστε
και απαιτούμε από την Διοίκηση του ΙΚΑ να μην
κλείσει το υποκατάστημα
αυτού στην Βάρκιζα Αττικής, που επί τόσα χρόνια
λειτουργεί και εξυπηρετί
τους ασφαλσμένους του.
Η συγχώνευση του ως
άνω υποκαταστήματος με
το κατάστημα της Γλυφάδας, θα δημιουργήσει
στους ασφαλισμένους τεράστια προβλήματα, αφού
θα είναι εκ των πραγμάτων εξαναγκασμένοι να
μετακινούνται από την περιοχή τους και να συναλλάσσονται
με
το

κατάστημα της Γλυφάδας,
το οποίο αντιμετωπίζει ως
προς τη λειτουργία και
την εξυπηρέτησή των
ασφαλισμένων τεράστια
προβλήματα, λόγω ελλείψεως προσωπικού, χώρου
και μεγάλου πλήθους
ασφαλισμένων
Επιπρόσθετα με την κατάργηση του ΙΚΑ Βάρκιζας
θα προστεθούν στο κατάστημα της Γλυφάδας χιλιάδες ασφαλισμένοι του
Δήμου μας, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση των
ήδη υπαρχόντων προβλημάτων σ’ αυτό ακι την
αποστέρηση των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

Συμβουλίου και εφόσον έχει εγγραφεί
πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό
για τον σκοπό αυτό.
Συνεπώς, δεν έχει ευθύνη ο Ο.Α.Π.Π.Α.
και πολύ περισσότερο προσωπικά εγώ,
που σαν πρόεδρος όπως θα πρέπει να
γνωρίζετε έχω υποχρέωση να εκτελώ
αποφάσεις του Δ.Σ. και όχι να αυθαιρετώ ή να πράττω κατά το δοκούν.
Επίσης, σας ενημερώνω, όπως άλλωστε
γνωρίζετε, υπεύθυνη στα αθλητικά είναι
η αντιπρόεδρος του Οργανισμού κα.
Αλεξία Καμμένου.
Τελειώντας, τα όσα μου καταλογίζετε
προσωπικά για την επίτροπο, σας επαναλαμβάνω και πάλι ότι στη συνάντησή
μας, εκτός της παρουσίας μου σαν πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Σπ. Πανάς, ο Αντιδήμαρχος
Οικ. Υπηρεσιών κ. Ν. Ζαχαράτος, ο
Δ/ντης Οικ. Υπ. Του Δήμου κ. Τάγαρης
και η Δ/ντρια του ΟΑΠΠΑ κα. Κασίμη
την μαρτυρία των οποίων επικαλούμαι.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς.
ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Α.Π.Π.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αισιόδοξα μηνύματα ανθρωπιάς
Η παρακάτω επιστολή που απευθύνεται στο Δήμο 3Β και κοινοποιήθηκε στην εφημερίδα μας, δείχνει ότι η εντιμότητα, η
ανθρωπιά και η συνείδηση δεν έχουν χαθεί από τους ανθρώπους.
Κύριε Δήμαρχε,
αισθάνομαι την έντονη υποχρέωση να θέσω υπ’ όψιν σας το
κάτωθι περιστατικό:
Την 30ή Ιανουαρίου 2013 κατά την πορεία μου στην οδό Αιγαίου, που οδηγεί από Κόρμπι Βάρης προς παραλία Βάρκιζας,
απώλεσα το πορτοφόλι μου στο οποίο υπήρχαν σημαντικά
έγραφα στοιχεία και χρηματικό ποσό.
Θεώρησα ότι ήταν χαμένη υπόθεση η αναζήτησή του. Την επιούσα πήρα τηλεφώνημα από Αστυνομία Βάρης για την ανεύρεσή του, όπου και πληροφορήθηκα τα στοιχεία του ευεργέτη.
Ηταν ο Κυριάκος Γρυπαίος υπάλληλος του Δήμου, τον οποίον
φρόντισα να γνωρίσω.
Περιττό να αναφέρω ότι τα πάντα ήταν εντάξει. Για την πράξη
αυτή, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πλεονασμός να τονιστεί ιδιαίτερα το ανθρώπινο αυτονόητο, στις σημερινές καταστάσεις, όπου η σκληρότητα είναι ο κανόνας, θα ήθελα να
εξάρω την ευσυνειδησία και ανθρωπιά του συγκεκριμένου ατόμου και να δικαιολογήσω απόλυτα το ρηθέν ότι ακόμα και ένα
κερί αναμμμένο στο βαθύ σκοτάδι, δίνει στο χώρο το φωτεινό
σήμα.
Τον ευχαριστώ και δημόσια και ας είναι η συμπεριφορά του πυξίδα και παράδειγμα στη δοκιμαζόμενη κοινωνική μας συμβίωση
Με τιμή
Χρήστος Ζαχαράκης
Κόρμπι Βάρης

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη
4 Ιανουαρίου 2013
Κύριε Πρόεδρε,
Σας παρακαλώ θερμά να μεταβιβάσετε στους αγαπητούς βουλευτάς της συμπολίτευσης και τους τεχνοκράτες Υπουργούς
που επεξεργάζονται το πρόβλημα “φορολογία ακινήτων” την
ακόλουθη πληροφορία.
Στην οδό Βοσπόρου, στην Kάτω Βούλα, ένα διαμέρισμα 2ου
ορόφου, 113τ.μ. χαράτσι ΔΕΗ - τιμή ζώνης 2.550 ευρώ, που
αγόρασα πριν από 9 χρόνια 235.000 το διαθέτω σήμερα, επειδή
με πνίγουν τα χρέη και δεν βρίσκω αγοραστή, 150.000 €.
Το δημοσιεύω, βάζω μεσίτες, τίποτα. Μήπως ενδιαφέρεται κάποιος από αυτούς που ανέφερα παραπάνω;
Θα του κάνω και δόσεις...
Με τη βαθειά εκτίμησή μου
Παντελής Γιαννόπουλος

Οκτώ παιδιά χωρίς νερό και ...ελπίδα!
Μία μάνα που έφερε στη ζωή 8 Ελληνόπουλα εγκαταλείφθηκε
από όλους….-Έκκληση και προς τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη
Σαμαρά.
Ο 12χρονος Γιώργος, η 14χρονη Σταυρούλα, η 16 Μαρία και τα
υπόλοιπα τέσσερα αδέλφια τους έχουν εγκαταλειφθεί από τον
πατέρα τους. Ζουν με την φροντίδα της 47χρονης μητέρας τους
σε μία μονοκατοικία στη πόλη της Λάρισας. Η εξαθλίωση γι’ αυτούς είναι καθημερινότητα.
Ζουν χωρίς νερό καθώς η ΔΕΥΑΛ το διέκοψε λόγω ανεξόφλητου χρέους 120 ευρώ! Κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ρεύμα
καθώς η πολύτεκνη μητέρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον
διακανονισμό που έκανε.
Η οκταμελής οικογένεια, ζει σε ενοίκιο, σε μία μονοκατοικία κόστους 300 ευρώ το μήνα. «Το ψυγείο είναι αδειό, ακόμα και τα
παπούτσια των παιδιών είναι πολύ δύσκολο να τα αγοράσουμε
και έτσι …..», υπογραμμίζει η μητέρα.

Άνεργη εδώ και έξι χρόνια η κυρία Χρυσούλα, δουλεύει περιστασιακά καθαρίζοντας μαγαζιά και σπίτια στυ Λάρισα. Ταπετσέρης στο επάγγελμα. Αλλά λόγω κρίσης αδυνατεί να βρει
δουλειά.
Μέσα από το «Αγιορείτικο Βήμα» η πονεμένη μάνα κάνει έκκληση, λέγοντας, «Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι να βρω
δουλειά οπουδήποτε για να ταΐζω τα παιδιά μου. Κάθε μέρα για
μένα είναι και ένας Γολγοθάς και μαζί και τα παιδιά μου που δεν
φταίνε σε τίποτα. Παρακαλώ τους αρμόδιους του κράτους, τον
πρωθυπουργό κ. Σαμαρά, ιδιώτες, συντοπίτες και μη, να ακούσουν την έκκληση μου. Πολλές φορές το τραπέζι μας είναι
www.agioritikovima.gr
άδειο....»
Για βοήθεια καλέστε 6976-383346 κ. Χρυσούλα Ροκά
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Καταψήφισαν οι μειοψηφίες το Τεχνικό Πρόγραμμα στα 3Β
Στη συνεδρίαση του Δήμου 3Β, την περασμένη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, κυριάρχησε η νέα πρόσκληση συνεδρίασης
για την Παρασκευή 15/2 στις 1 το μεσημέρι, κάτι που στηλίτευσαν πολλοί σύμβουλοι, προεξάρχοντος του επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου, ο οποίος επικαλέστηκε
τον κανονισμό, ο οποίος αναφέρει ότι οι
συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων
γίνονται απογευματινές ή βραδινές ώρες.
Το 80% των συμβούλων δεν μπορεί να
παρευρεθεί, επεσήμανε ο Ντίνος Καραγιώργος.
Ετσι ο πρόεδρος Κυρ. Κικίλιας ζήτησε
από το σώμα να μη λάβουν υπόψιν την
πρόσκληση της Παρασκευής και με απόφαση του Δ.Σ. ματαιώθηκε και θα επανακληθεί.

Στάδιο, Κώστα Μπαγλατζή,
προτείνει o Γρ. Κωνσταντέλλος
Ο επικεφαλής της παράταξης «Βάρη
Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις για να
Ζεις», Γρ. Κωνσταντέλλος, πρότεινε προ
ημερησίας, στο Δήμαρχο και στο σώμα
να τιμηθεί ο εκλιπών, παλιός Δήμαρχος
Βάρης Κώστας Μπαγλατζής, μετονομάζοντας το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
Βάρης σε Στάδιο Δημάρχου Κω/νου
Μπαγλατζή. Γιατί όπως είπε ο αείμνηστος πρώτην Δήμαρχος Βάρης Κώστας
Μπαγλατζής, έχει αφήσει ένα σημαντικό
και πολύπλευρο έργο στη Βάρη, μέρος

Περιφέρονται τα ίδια έργα και μελέτες από
το 2011 έως το 2013
ραν μέρος ή και το σύνολο των περιουσιών τους, ώστε να αφήσουν στις επόμενες γενιές τέτοιου είδους χρήσιμες
υποδομές. Ο Κώστας Μπαγλατζής ήταν
ένας από τους σημαντικότερους αναμορφωτές της περιοχής της Βάρης και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όλους
μας»
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι δεν έχει αντίρρηση για τη μετονομασία.

Επίσης αναφέρθηκε:
― στα έργα του Καβουρίου που έχουν
σταματήσει εδώ και πολύ καιρό και σε
λίγο έρχεται πάλι Καλοκαίρι. O δήμαρχος
απάντησε ότι τα έργα του Καβουρίου
είναι μπλοκαρισμένα, αλλά έληξε και η
σύμβασή τους, οπότε θα δοθεί παράταση
και θα ...ξεμπλοκάρουν.
― για τις νήσο Φλέβες, που ετοιμάζεται
να γίνει το μεγαλύτερο καζίνο της Μεσογείου,
― για τη σηματοδότηση της διασταύρωσης Αθηναϊδος και Καλύμνου, που ενώ
δόθηκε η αριστερή στροφή με φανάρι,
παραμένουν τα απαγορευτικά σήματα
μπερδεύοντας έτσι τους οδηγούς.

Κατά πλειοψηφία πέρασε το Τεχνικό Πρόγραμμα
του οποίου ήταν και η κατασκευή του
Αθλητικού Κέντρου Βάρης.
Επίσης πρότεινε να να αναγραφούν σε
περίοπτο σημείο στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου, τα ονόματα όλων εκείνων
των οικογενειών οι οποίες προσέφεραν
ατελώς τις περιουσίες τους προκειμένου
να ανευρεθεί ο χώρος για την κατασκευή
του Αθλητικού Κέντρου.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος επεσήμανε:
«Θεωρούμε επιβεβλημένο να προχωρήσουμε στις ενέργειες που προτείναμε
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτές αποτελούν τον ελάχιστο φόρο τιμής προς
όλους αυτούς, επώνυμους και ανώνυμους, οι οποίοι κόπιασαν και συνεισέφε-

Ο Παντελής Κασιδόκωστας έχει “βυθιστεί” στην ανάγνωση της Εβδόμης.

Δαβάκης: Κύριε Δήμαρχε, τί έγιναν τα κάγκελα του ...χρυσού πάρκου, που ξηλώσατε;
Δήμαρχος: Τα κάγκελα αποθηκεύονται!
Νιτερόπουλος: Πρέπει να λειτουργήσει η ελεγχόμενη στάθμευση στην Κάτω
Βούλα. Δεν μπορείς να σταθείς ούτε λεπτό να ψωνίσεις στα μαγαζιά.
Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κάτω Βούλα, ο δήμαρχος απάντησε ότι θα
αναθέσουν σε συγκοινωνιολόγο το θέμα για να δούμε τί μπορεί να γίνει.

Με οριακή πλειοψηφία πέρασε το Τεχνικό Πρόγραμμα στα 3Β, το οποίο εισήχθη στο
Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ψηφιστούν οι τροποποιήσεις που έγιναν. Τροποποιήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες αφού γύρισε πίσω από την Περιφέρεια, με την
απαίτηση να περικοπούν 21.000 €. Ολες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν ή ψήφισαν λευκό, αλλά και από την πλειοψηφία δεν υπερψηφίστηκε συνολικά. Ετσι συγκέντρωσε 16 ψήφους.
O Δήμαρχος Σπ. Πανάς εξήγησε ότι «το Τεχνικό Πρόγραμμα συντάχθηκε με μια διαδικασία που τη στηρίξατε όλοι και που μας έμαθε κι εμάς πράγματα. Είναι εργαλείο
για να σχεδιάσουμε το νέο Δήμο, όπως όλοι τον ονειρευόμαστε».
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος αναφερόμενος στον Τεχνικό Πρόγραμμα, τόνισε ότι «οι καιροί
έχουν να κάνουν με μια σειρά μελέτες αναγκαίες και ουσιαστικές για μεγάλα έργα.
... Παρ’ ότι ο Δήμαρχος δήλωσε ότι δεν θα αυξήσει τα τέλη, ελλοχεύει ο κίνδυνος να
βρεθούμε να δεκαπλασιάζονται χωρίς να περάσει καν από το δημοτικό συμβούλιο, αν
βγει από τα οικονομικά μπάτζετ ο Δήμος.
... Ενα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι η διαχείριση απορριμάτων η οποία έλειπε από το
σχέδιο. Και αυτό δείχνει ότι η Δ.Α. δεν έχει επιλέξει να εξελίξει την πόλη. Θέσαμε μια
σειρά ερωτήσεων. Δεν έχουμε μελέτη. Αυτό που έχουμε αφορά αν πρέπει να βάλουμε
κι άλλους κάδους. Με το να μετονομάσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμάτων κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Μας δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η Δ.Α. είχε
μπει σε ένα κανάλι για να βάλει σε μια πορεία την πόλη, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι
λάθος τακτική.
Ο ίδιος και η παράταξη του ψήφισαν λευκό.
Ο Παν. Καπετανέας μίλησε για εγκληματικές επιλογές ντόπιων και ξένων συμφερόντων. «Η αγωνία να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις καταστροφικές πολιτικές που
επιβάλλονται στη χώρα μας από τη ΤΡΟΙΚΑ, έχει σαν αποτέλεσμα το οικονομικό αδιέξοδο του Δήμου, τη μεταφορά επιπλέων φόρων και προστίμων στους δημότες μας,
την υποβάθμιση των κοινωνικών παροχών, την εξαφάνιση κάθε ίχνους αναπτυξιακής
πολιτικής.
Η έλλειψη οράματος, δεν εξαρτάται μόνο από την επάρκεια κονδυλίων, δεν είναι
μόνο τα έργα που φέρνουν ανάπτυξη σ’ έναν τόπο. Είναι ο πολιτισμός η κοινωνική
μέριμνα, ο αθλητισμός, η παιδεία, η φροντίδα της παιδικής και τρίτης ηλικίας, η υγεία,
το περιβάλλον η αισθητική.

...Αν κάποιος μελετήσει τα Τ.Π των δύο προηγούμενων ετών και το φετινό, θα διαπιστώσει ότι ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα, αφού περιφέρονται τα ίδια έργα και
μελέτες από το 2011 έως το 2013», κατέληξε ο Παν. Καπετανέας.
Για κατασπατάληση χρημάτων, μίλησε ο Παν. Σωτηρόπουλος, τονίζοντας ότι 800 χιλιάδες ευρώ για νερό, αν αληθεύει, «μιλάμε για κατασπατάληση χρημάτων του Δήμου.
Εχουμε κάνει συμφωνία με ΕΥΔΑΠ να μη χρεώνει αποχέτευση στις πλατείες;», αναρωτήθηκε. Επίσης όλα τα φώτα του Δήμου μέρα μεσημέρι είναι ανοιχτά.
Αννα Μπουζιάνη
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«Ημερολόγιο ελληνο-ιταλικού πολέμου του Χρίστου Ν. Πέτρου – Μεσογείτη»
Η παρουσίαση του βιβλίου «Ημερολόγιο
ελληνο – ιταλικού πολέμου του Χρίστου
Ν. Πέτρου – Μεσογείτη» (που περιλαμβάνει ως παράρτημα το «Ημερολόγιο πολέμου του Ιωάννη Σπ. Δημητρίου»)
διοργάνωσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη του
Νομικού Προσώπου ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ του
Δήμου Σαρωνικού την περασμένη Κυριακή
στο Δημαρχείο Σαρωνικού.
Για το βιβλίο μίλησαν μια σειρά ομιλητές
για την αξία του από αρχαιολογικής πλευράς, για την αξιοπιστία του ως επιστημονική πηγή, για την συναρπαστική αφήγηση
σε συνθήκες κόλασης, για το ιστορικό περίγραμμα της εποχής που αποτυπώνεται
στις σελίδες του.
Τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου που είχε
και την επιμέλεια της έκδοσης.
Το βιβλίο αναφέρεται σε δύο ημερολόγια.
Το ημερολόγιο του Σπ. Δημητρίου, ενός
ανθρώπου που έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης και σεβασμού στα Καλύβια, το χαρακτηριστικό δε είναι ότι καθώς ο
συγγραφέας έζησε τα γεγονότα ευρισκόμενος στην πρώτη γραμμή του μετώπου,
περιγράφει όλη τη σκληρότητα του ελλη-

τιωτικών γεγονότων, όπως τα έζησε ο
ίδιος από τον Αύγουστο του 1940 μέχρι το
τέλος του πολέμου και την επιστροφή στη
γενέτειρά του, τα Καλύβια.

νοϊταλικού πολέμου. Ο ρεαλισμός και η
περιγραφή της ωμής βίας του πολέμου
είναι το κύριο χαρακτηριστικό της μαρτυρίας του αφηγητή στρατιώτη Ιωάννη Σπ.
Δημητρίου και αυτό είναι που συγκλονίζει
τον αναγνώστη.
Στο δεύτερο ημερολόγιο του αρχαιολόγου
Χρίστου Ν. Πέτρου – Μεσογείτη, αναφε-

ρόμενος ο δήμαρχος, στάθηκε στη σπουδαία προσωπικότητα του συγγραφέα, που
μόνο μια πτυχή της καταγράφεται στο
συγκεκριμένο βιβλίο, εκείνη της συμμετοχής του και της προσφοράς του στον πόλεμο του ‘40. Επισήμανε δε ότι το
ημερολόγιο του περιέχει μια αναλυτική
αφήγηση και εξιστόρηση όλων των στρα-

Ιδιαίτερη νότα στην όλη βραδιά έδωσε με
τις αφηγήσεις των πιο χαρακτηριστικών
αποσπασμάτων και από τα δύο ημερολόγια ο σκηνοθέτης Γιώργος Πετρινόλης.
Μετά το τέλος των ομιλιών, ακολούθησε η
προβολή φωτογραφιών από το ελληνοϊταλικό μέτωπο και τα αποκαλυπτήρια της
προτομής του Χρίστου Ν. Πέτρου – Μεσογείτη (δωρεά της οικογένειάς του).

Ναρκομανείς ανώνυμοι οργανωμένοι
Παρουσίαση του προγράμματός τους στο Δήμο Μαρκοπούλου
Oι “Ναρκομανείς ανώνυμοι” βρέθηκαν στο
Μαρκόπουλο, στις 9 Φεβρουαρίου, όπου παρουσίασαν τη δομή τους, το πρόγραμμά
τους και πώς λειτουργούν.
Οι Ναρκομανείς Ανώνυμοι είναι ένας από
τους παλιότερους και μεγαλύτερους οργανισμούς αυτού του τύπου στον κόσμο. Ξεκίνησαν στις Η.Π.Α. το 1953.
Το 1982 εκδόθηκε το βασικό κείμενο των
Ναρκομανών Ανωνύμων με τον ομώνυμο
τίτλο και η ανάπτυξη της αδελφότητας ήταν
ραγδαία.
Στην Ελλάδα η πρώτη ομάδα ΝΑ ξεκίνησε
το 1987 στην Αθήνα, με δύο συγκεντρώσεις
την εβδομάδα. Αποτελούν μία μη κερδοσκοπική αδελφότητα, μια κοινωνία ανδρών
και γυναικών, για τους οποίους τα ναρκωτικά είχαν γίνει κύριο πρόβλημα. Είναι δηλαδή, ναρκομανείς σε ανάρρωση, που
συναντιούνται τακτικά, προκειμένου να
βοηθήσουν ο ένας τον άλλο να απεξαρτηθούν και να παραμείνουν καθαροί.
Το πρόγραμμα είναι πλήρους αποχής από
όλα τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένου
και του αλκοόλ, ενώ μοναδική προϋπόθεση
για να είναι κανείς μέλος, είναι η επιθυμία
να σταματήσει να κάνει χρήση.
Οι Ν.Α. δεν συνδέονται με κανέναν άλλο
οργανισμό, δεν έχουν έξοδα εγγραφής ή
συνδρομές. Δεν συνδέονται με καμία πολιτική, θρησκευτική ή νομική παράταξη και
δεν είναι ποτέ υπό επιτήρηση. Μαζί τους,
μπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε, άσχετα
από ηλικία, φυλή, σεξουαλική ταυτότητα,
δόγμα, θρησκεία ή έλλειψη θρησκείας.
Αξίζει να σημειωθεί, πως υλοποιούνται

«ανοικτές» και «κλειστές» συγκεντρώσεις.
Οι «ανοικτές» συγκεντρώσεις, είναι πράγματι ανοικτές για οποιονδήποτε, ενώ οι
«κλειστές» αφορούν τους «υπό ανάρρωση»
ναρκομανείς και όποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα ναρκωτικά.
Οι ευαίσθητες χορδές της Δημοτικής Αρχής
Μαρκοπούλου, “ανακάλυψαν” τους “Ναρκομανείς Ανώνυμους” και εντάχθηκαν στις
ενημερωτικές τους εκδηλώσεις.
Σήμερα υπάρχουν 27 ομάδες και γίνονται
110 συγκεντρώσεις την εβδομάδα, σε
Αθήνα, Πειραιά, Μαρκόπουλο, Γιαννιτσά,
Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη,
Πάτρα, Ναύπλιο, Λευκάδα και Ηράκλειο
Κρήτης.
Ετσι λοιπόν οι “Ναρκομανείς ανώνυμοι”
βρέθηκαν στο Μαρκόπουλο και έγινε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση.

Οι προσωπικές ιστορίες που ακούστηκαν,
άφησαν το στίγμα τους, προκαλώντας σε
όλους τους παρευρισκομένους τον θαυμασμό και τον απόλυτο σεβασμό για τη θέληση, την επιμονή και τη δύναμη αυτών των
ανθρώπων, που αποφάσισαν να αλλάξουν
τη ζωή τους και να αφαιρέσουν την οποιαδήποτε εξαρτησιογόνα ουσία από την καθημερινότητά τους.
Την εκδήλωση υποστήριξαν και παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης,
καθώς επίσης και η Αντιδήμαρχος Παιδείας
και Πολιτισμού Μαρία Κιμπιζή. , η οποία είχε
προκαλέσει συζήτηση για τα ναρκωτικά,
ευαισθητοποιημένη από δείγματα της τοπικής κοινωνίας, τον Οκτώβριο, όπου έγινε μία
συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικών και αποκόμισε πολύ σημαντικές πληροφορίες, τις
οποίες όπως βλέπουμε η Δημοτική Αρχή
αξιοποίησε, γιατί όπως δείχνουν οι έρευνες
τα Μεσόγειο αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα με τα ναρκωτικά.
«Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μπρο-

Γιόγκα στη Βάρη

στά σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, το
οποίο αναμένεται να απλώσει ακόμη περισσότερο τα δίχτυα του, αν λάβουμε υπόψη τις
ιδιαίτερα δύσκολες κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες της χώρας. Η αδιαφορία μπορεί να
κοστίσει ανθρώπινες ζωές.
Καλούμε λοιπόν όλους, να συνεισφέρουν
με τον τρόπο τους στην μάχη κατά των
εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς η μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση και συμμετοχή σε δράσεις κατά των ναρκωτικών,
συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της
κοινής προσπάθειας», δηλώνει η Δημοτική
Αρχή.
Πληροφορίες σχετικά με τους Ν.Α., θα πάρετε στην τηλεφωνική γραμμή: 210-34 74
777 και στο www.na-greece.gr.
Οι κλειστές συγκεντρώσεις των ομάδων
των Ν.Α. στο Μαρκόπουλο πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο & Κυριακή και ώρα 20.30-22.00, ενώ
κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα πραγματοποιείται ανοικτή συγκέντρωση.

Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &
Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και σώμα
σε διαλογισμό και αυτογνωσία.
Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά
για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6944 885181 & 6982 645545
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Ο Συνήγορος του Δημότη

Εβγαλαν σπίτι στο “σφυρί” για 3.500 ευρώ
Κατοικία στο Καστρί της Νέας Ερυθραίας, “έβγαλαν
στο σφυρί” για 3.500 ευρώ χρέος. Κατοικία τριών κύριων δωματίων, καθιστικό κλπ. 113 τ.μ., με δύο αποθήκες, με απλές ...θυροκολλήσεις, όπως
τουλάχιστον ισχυρίζεται το θύμα.
Συγκεκριμένα, η Ευγενία Μούσχουρη (το όνομά της
δημοσιεύεται σύμφωνα με δική της επιθυμία, κατ’ αντίθεση με τη δική μας υπόδειξη), είχε ένα διαμέρισμα
κατά 50% εξ’ αδιαιρέτου με την αποθανούσα αδελφή
της, στη Νέα Ερυθραία, στο συνοικισμό Καστρί, αλλά
διαμένει σ’ ένα άλλο διαμέρισμα δύο δωματίων στη
Βάρκιζα. Ετσι δεν αντελήφθη όλη τη διαδικασία εκπλειστηριασμού της ιδιοκτησίας της στο Καστρί,
γιατί απλά δεν πήγαινε εκεί, όπου της θυροκολούσαν όλα τα σχετικά, μιας και ήταν η δηλωθείσα μόνιμη κατοικία της.
Ποιος το έβγαλε στο σφυρί; Δεν ήταν η Τράπεζα ή η
Εφορία, όπως ίσως φανταστήκατε. Την κυβέρνηση
και τους υψηλούς δανειστές μας τους πρόλαβε η
...εταιρεία που έβγαζε τα κοινόχρηστα! Για 3.500
ευρώ κοινόχρηστα, χωρίς να το αντιληφθεί, εκπλειστηρίασαν το 50% εξ’ αδιαιρέτου διαμερίσματος
που είχε περιέλθει στην κυριότητά της το 1998, αντικειμενικής αξίας 93.863,88 ευρώ αντί του ποσού
των 80.655€ «...και το οποίο, μετά την αφαίρεση των
σχετικών εξόδων», - εισέπραξε και η ΔΟΥ κοντά
9.000 ευρώ - κατετέθη στο Τ.Π.&Δ.
Αξια λόγου σημείωση: Η κυρία, απ’ ότι καταλάβαμε
είναι της λεγόμενης “καλής κοινωνίας”. Μέλος ευγενών και “αριστοκρατικών” ενώσεων, όπως είναι

π.χ. τα τένις κλαμπ, οι ιππικοί ομιλοι, οι αερολέσχες,
τέως νεοδημοκράτισα - η αδελφή της, όπως μας είπε
ήταν ιδιαιτέρα υφυπουργού της Ν.Δ. με διαμερίσματα (μάλλον εκ κληρονομίας) στο Καστρί και στη
Βάρκιζα, νεόπτωχη προφανώς, η οποία σε σχετική
ερώτησή μας για το διαμέρισμα της Βάρκιζας, για το
οποίο δεν έχει καταβάλει τα χαράτσι (ΕΕΤΗΔΕ),
γιατί απλούστατα δεν έχει, απάντησε μοιρολατρικά
“ας έρθουν να μου το πάρουν”!
Ως “Συνήγορος του Δημότη”, του κάθε δημότη που
προστρέχει σαν πρόσφορο σωσίβιο στην εφημερίδα
- άσχετα προς όποια νομική βοήθεια, μπορέσουμε να
της παράσχουμε - διερωτώμαι:
― πού, τελοσπάτων, εφαρμόζεται η περίφημη “αρχή
της αναλογικότητας”, η κατοχυρωμένη εκτός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και στο ελληνικό Σύνταγμα
(αρθ. 25 §1), όπου πλέον «...καθιερώνεται η αρχή της
“τριτενέργειας” των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η
αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται απευθείας
και στις σχέσεις του ιδιωτικού δικαίου»1 σύμφωνα με
την άποψη έγκριτων νομικών.
Η “αρχή της αναλογικότητας” δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, “εγκλήματος” και τιμωρίας. Με ποια λογική για μια εξύβριση κι ένα χαστούκι, η τιμωρία
πρέπει ή μπορεί να είναι ο αποκεφαλισμός! Γιατί περί
αυτού πρόκειται όταν ο νόμος δίνει το δικαίωμα σε
κάποιον ανάγλητο ή καιροσκόπο ή άκρως ιδιοτελή
για ένα ευτελές σχετικά ποσόν να σου παίρνει το
σπίτι!
Το αυτό βεβαίως, ισχύει και για το κράτος που απει-

γράφει ο Κώστας Βενετσάνος
sine nobilita

λεί να πράξει το ίδιο, για 1000 ή 600 ευρώ!!!
Κι ακόμα διερωτώμαι: Αυτός ο Πρωτοδίκης που
έβγαλε την απόφαση, εφαρμόζοντας στα στραβά το
νόμο,
― Αυτός ο Δικηγόρος
― αυτός ο Συμβολαιογράφος
― Αυτός ο δικαστικός επιμελητής,
― Κι αυτοί που το πήραν δεν ρώτησαν την “επισπεύδουσα εταιρεία, «Καλά, άνθρωπέ μου, για 3.500
€ κοινόχρηστα βγάζεις στο σφυρί το σπίτι της γυναίκας, χωρίς μάλιστα να το πάρει είδηση;»
Τί άνθρωποι είμαστε; Τί αρπακτικά θηρία και ύαινες;
Αυτό είναι το σύστημα! (και η συνείδησή του βέβαια)
Κι ακόμα, είναι δυνατόν να υπάρχει και ν’ αποδεχόμαστε τέτοιο νομικό χάσμα, χωρίς τη φυσική παρουσία, χωρίς τη βέβαιη γνώση των γεγονότων και
της απειλής, χωρίς να δίνεται, έστω μια 3ετία βέβαιης αδιαφορίας, απουσίας, αδράνειας ή αφάνειας,
να σου αρπάζουν το σπίτι με... θυροκολλήσεις και πιθανές στημένες “νομιμότητες”!
Υποθετικά ή δύστυχη γυναίκα, όπως την είδα, θα
μπορούσε να με ρωτήσει, “πού μπόρώ να βρω ένα
καλάσνικοφ”!
Οχι, προτίμησε να υπομείνει ως ζέβρα, που την καρυδώνει ο λέων...
――――――
1. Νομικά Χρονικά, 8/ 2008, τεύχος 50, Γ.Ν. Βασιλακάκης
Δ.Ν. Δικηγόρος

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

ΔΩΡΕΑΝ

Και “Κήπος Αθηνών” στην Παλλήνη

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

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Φιλοσοφική σκέψη και διανόηση επικράτησε το περασμένο ΣαββατοΚύριακο στην
Παλλήνη, στα πλαίσια υλοποίησης του 3ου πανελλήνιου συμποσίου Επικούρειας
Φιλοσοφίας που είχε αναγγείλει ο Δήμος Παλλήνης
που είναι και ο ένας εκ των
διοργανωτών μαζί με τους
Φίλους Επικούρειας Φιλοσο-

φίας "Κήπος Αθηνών".
Το Πανελλήνιο Συμπόσιο Φιλοσοφίας, έχει καθιερωθεί
ως θεσμός από τη λαϊκή
βάση και όχι από την κορυφή·
είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται και το 4ο σίγουρα αναμένεται με αδημονία, αφού
όπως εξήγγειλε ο δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος, ότι
ένας χώρος πρασίνου στην

ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου “Οι
Αγιοι Ανάργυροι” παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ εξέταση
Ψηφιακής Μαστογραφίας σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 40 έως 70 ετών.
Πληροφορίες ΚΑΠΗ Αγ. Τρύφωνα, Αρχιπελάγους 31, τηλ. 210 9651.207, 210 9616.294
ΚΑΠΗ Β. Ηπείρου 107, τηλ. 210 9643.243

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ,
Γραφείο πληροφόρησης:
Δημαρχείο Βούλας (είσοδος)
κάθε Τετάρτη 11:00 - 13:00 και 18:00 - 20:00
Ανοιχτή Συνέλευση: Κάθε Πέμπτη 18:30 - 21:00

περιοχή Γαργηττού, θα ονομαστεί "Κήπος του Επίκουρου", και βρίσκεται στη φάση
διαμόρφωσης. Στο 4ο συμπόσιο λοιπόν θα είναι επισκέψιμος! Και έχει τη σημασία του,
αφού ο Γέρακας (αρχαίος
Δήμος Γαργηττού) είναι ο
τόπος καταγωγής του Αθηναίου φιλόσοφου Επίκουρου.
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, αναδείχθηκε η διαχρονικότητα της Επικούρειας
φιλοσοφίας, αφού τα ευρήματα της σύγχρονης Επιστήμης
αναδεικνύουν
την
εγκυρότητα των βασικών σημείων της Φυσικής και Ηθικής
φιλοσοφίας του διαφωτιστή
και ανθρωπιστή Επίκουρου.
Το ανθρωπιστικό μήνυμα του

Επίκουρου εκφράζει διαχρονικά με τον απλούστερο,
αλλά και αρτιότερο τρόπο τη
μέθοδο προσέγγισης μιας ευτυχισμένης ζωής, ακόμη και
σε δύσκολους καιρούς.
Για τον Αθηναίο φιλόσοφο,
το αληθινό νόημα της ευδαιμονίας βασίζεται στο νηφάλιο φιλοσοφικό στοχασμό
που απορρέει από την παρατήρηση της φύσεως, από την
εξάσκηση αρετών όπως η
φρόνηση, η εγκράτεια, η ανδρεία και η δικαιοσύνη, αλλά
και από το συμμετοχικό
αγαθό της φιλίας.

''Η σοφία δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα μετά
τον Επίκουρο, και συχνά
βρίσκεται χιλιάδες βήματα
πίσω του”, έγραψε ο Φρειδερίκος Νίτσε.

ΕΒΔΟΜΗ
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Δωρεάν αγγλικά στο Κίτσι
Εκδήλωση έκφρασης τιμής στην καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μουράτογλου
Εκδήλωση έκφρασης τιμής προς την Αλεξάνδρα Μουράτογλου, που εθελοντικά παραδίδει μαθήματα σε παιδιά του Κίτσι Κρωπίας, οργάνωσε ο Δήμος Κρωπίας. Τα παιδιά, μαθητές και μαθήτριες της εθελόντριας και οι
οικογένειές τους τίμησαν τη δασκάλα και μετέφεραν τις θερμές ευχαριστίες τους.
Την βασιλόπιτα έκοψε ο αντιδήμαρχος Μαν. Γρινιεζάκης.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης σε δήλωσή του ευχαριστεί θερμά την εθελόντρια δασκάλα και την εταιρία για την προσφορά τους και
επισημαίνει: Η κίνηση αυτή είναι άξια θαυμασμού
και αυξάνει τις ευθύνες της κεντρικής διοίκησης
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρει λύσεις στα
εκρηκτικά κοινωνικά ζητήματα που δημιούργησαν

Βασιλόπιτα με τον Σύλλογο του Κόρμπι
Στο εστιατόριο “Γεύσεις από την πόλη”,
το Σάββατο 9/2 αντάμωσαν μέλη και
φίλοι του Συλλόγου ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΜΠΙ για
την ετήσια εκδήλωσή τους με το κόψιμο
της βασιλόπιτας, μετά μουσικής.

O αντιδήμαρχος με τη δασκάλα.

ο Αναστασίου Δημήτριος, ο Γεωργουλόπουλος Διονύσιος, ο Βαδάσης Χρήστος,
ο Βαμβασάκης Δημοσθένης, ο Δήμας
Γιάννης, Ζυγούρης Νίκος και ο Σκουμπούρης Γιάννης καθώς και οι τοπικοι
συμβουλοι Βάρης Κανέλλου Μαρία,
Ασκούνης Παναγιώτης και Αντωνίου
Ασπασία
Οπως επισης πολλοι παράγοντες και επισημοι φορείς της πόλης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου
ευχαριστησε θερμά όλους τους παραπάνω για την συμμετοχή τους

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κόβει την βασιλόπιτα

τα σκληρά οικονομικά μέτρα. Εμείς εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες στήριξης ευπαθών
ομάδων και συνεχίζουμε με πρωτότυπους τρόπους ενίσχυσης κάθε κοινωνικής βοήθειας.
Την φωτογραφία απέστειλε ο εθελοντής Γιώργος Θωμαῒδης, κάτοικος Κίτσι.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου και
διασκέδασαν μέχρι τις πρωτες πρωινές
ώρες.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους πολλά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β, ο Δήμαρχος Πανάς Σπυράγγελος, ο επικεφαλης της μείζοντος
αντιπολίτευσης Κωσταντελος Γρηγορης,

Ο δήμαρχος ανάμεσα σε δύο συνεργάτες του (Αναστασίου και Βαδάση)

Εκδήλωση αλληλεγγύης με συλλογική κουζίνα στο Κάμπινγκ Βούλας
Το Δίκτυο Αλληλεγγύης “Μίτος” και οι Εθελοντές του κάμπινγκ Βούλας, έκοψαν βασιλόπιτες και οργάνωσαν συλλογική κουζίνα σε μια πολύ ζεστή και ανθρώπινη ατμόσφαιρα.
Για μία ακόμα φορά ο φιλόξενος χώρος του κάμπινγκ της
Βούλας έστειλε μήνυμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και αντίστασης στην πολιτική της εξαθλίωσης. Την τιμητική τους
αυτή τη φορά είχαν οι επιστρατευμένοι εργαζόμενοι του
Μετρό και οι επί 10 μήνες απλήρωτοι και επί 3 μήνες απεργοί των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

«Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας, για
την υποστήριξή σας στον αγώνα μας, που είναι αγώνας για
τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του Μετρό. Με τη
δική σας συμπαράσταση παίρνουμε καινούργιες δυνάμεις
για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας», επεσήμανε ανάμεσα
στα άλλα στο χαιρετισμό του ο εκπρόσωπος των επιστρα-

τευμένων του Μετρό, Γιωργάκης Κωστής
Αλλά και ο εκπρόσωπος των εργαζόμενων στα ναυπηγεία
Ελευσίνας, Θανάσης Βγενόπουλος τόνισε: «Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβετε σε τι δύσκολη θέση μας έχουν φέρει.
Αυτές όμως οι εκδηλώσεις σαν τη σημερινή, μας κάνουν
σίγουρους για το δίκιο του αγώνα μας και να είναι σίγουροι
αυτοί που θέλουν να μας λυγίσουν ότι ματαιοπονούν. Ούτε
εμείς, αλλά ούτε και ο λαός πρόκειται να λυγίσει».

Ελβετίδας εκπαιδευτικού Μόνικα Τσερούκι, που επίσης
είχαν έλθει στη χώρα μας σαν παρατηρήτριες στο ίδιο διεθνές εργαστήριο.

Οι βασιλόπιτες μοιράστηκαν και ο κόσμος απολάμβανε τα
πλούσια εδέσματα, που απλόχερα πρόσφεραν επιχειρήσεις
της περιοχής, το κρασί και η μουσική η όμορφη λιακάδα,
έδωσε την ευκαιρία για πολλές συζητήσεις στα “πηγαδάκια”. Για το παραλιακό μέτωπο που ετοιμάζεται για ξεπούλημα για το Ελληνικό που ...χαρίζεται κ.ά.
Στην εκδήλωση εκτός από τους εκπροσώπους των εργαζόμενων παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι άλλων αλληλέγγυων συλλογικοτήτων όπως του Μητροπολιτικού Ιατρείου
του Ελληνικού, Δικτύου Αλληλεγγύης Νέου Κόσμου, του
κοινωνικού συνεταιρισμού «Βλαστός», της «Μεσοποταμίας» και του συλλόγου δρομέων «Ευκλής».
Eυχάριστη έκπληξη ήταν οι παρουσίες της Μάργκιτ Μάγιερ, καθηγήτριας πολιτικών επιστημών στο ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, που ήταν προσκεκλημένη της
ομάδας «Encounter Athens» για το τριήμερο διεθνές εργαστήριο με θέμα «Καθεστώτα κρίσης και αναδυόμενα κοινωνικά κινήματα στις πόλεις της Νότιας Ευρώπης», όπως
και της Ιταλίδας δημοσιογράφου Σύλβια Μαρεστόνι και της

Οι εθελοντές ευχαριστούν από καρδιάς, όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, αλλά ιδιαίτερα τους
επιχειρηματίες που πρόσφεραν προϊόντα τους:
Το Σύλλογο Βιοκαλλιεργητών Αττικής,
Τις ταβέντες για τα φαγητά «Αντώνης», «Dream Grill», και
«Steki Kalamaki» και τους φούρνους «Δρόσος», «Ζάκας»,
«Ηπειρώτισσα» και «Μυλοπόταμος» για τις βασιλόπιτες.
Η αλληλεγγύη είναι το καλύτερο “φάρμακο” στις δύσκολες
ώρες που περνάει ο λαός μας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ

Ο αναχρονισμός του ΜΙΝΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ και άλλες διαπιστώσεις
Τελικά έγιναν τα βαφτίσια του
φορ. νομοσχεδίου ως Νόμος
4110/2013 μετά από πρωτοφανή –
για φορολογικό νομοσχέδιο 7μηνή
προεργασία & αφού καταλάγιασε
η συζήτηση για τις κόκκινες γραμμές ,τους πράσινους κόκκους και το
συνεχόμενο γράψε – σβήσε .
Βέβαια όταν βομβαρδίζεσαι καθημερινά για τόσο μεγάλο χρονικό
διάστημα
για
τα
επώδυνα
φορ.μέτρα που θα ψηφιστούν στο
τέλος όχι μόνο τα θεωρείς δεδομένα αλλά αισθάνεσαι και τυχερός
που απέφυγες τα ακόμη χειρότερα
. Ετσι λειτουργεί ο μηχανισμός της
προπαγάνδας και στοχεύει το υποσυνείδητο μας .
Πρίν αναφερθούμε στις διαπιστώσεις από την επεξεργασία του νέου
νόμου είναι χρήσιμο για την διεξαγωγή συμπερασμάτων να κάνουμε
πρώτα μία ιστορική αναδρομή.
Ο φόρος εισοδήματος επιβλήθηκε
για πρώτη φορά το 1830 με την
μορφή του φόρου επιτηδεύματος
επί Οθωνος και το έτος 1867 επιβλήθηκε και στους μισθωτούς ενώ
ο πρώτος Εταιρικός φόρος επιβλήθηκε το 1877 στο καθαρό εισόδημα
των Α.Ε.
Μετά ψηφίστηκε ο Ν.1640/1919
που αποτελεί σταθμό στην φορ.μεταρρύθμιση του κράτους γιατί καθιέρωσε τις πηγές προέλευσης των
εισοδημάτων σε 7 τότε και την μεικτή φορολόγηση τους . Δηλαδή
αναλυτικά – ξεχωριστά κατά πηγή
αλλά και συγκεντρωτικά με την
μορφή ενός συμπληρωματικού
φόρου στο συνολικό εισόδημα που
αποκτήθηκε από τα Φ.Π. & Ν.Π.
Με το Ν.Δ. 3323/1955 καθιερώθηκε

η αρχή του ενιαίου φόρου ή του
προσωπικού φόρου στο εισόδημα
των φυσικών προσώπων όπου οι
επιμέρους πηγές δεν αποτελούν
αντικείμενο ανεξάρτητης φορολόγησης αλλά το φυσικό πρόσωπο
φορολογείται για το συνολικό του
εισόδημα .
Αυτό το βασικό πλαίσιο ίσχυε με τις
εκάστοτε διαφοροποιήσεις του από
το 1955 εώς την 31/12/2012 γιατί
ο νέος νόμος επανέφερε την ανεξάρτητη φορολόγηση των πηγών,
δηλαδή άλλη κλίμακα φορολογίας
έχουν οι
μισθωτοί
άλλη οι
ελ.επαγγελματίες άλλη τα ενοίκια
και οι κινητές αξίες και άλλη τα μερίσματα . Διαπιστώνουμε λοιπόν
ότι χρονικά έχουμε γυρίσει πίσω
στο οικ.έτος 1919 και ελπίζω να
μην ανοίξαμε τα μάτια και την
όρεξη στους κακόβουλους για την
δυνατότητα επιβολής και συμπληρωματικού φόρου στο σύνολο.
Τι εξυπηρετεί όμως αυτός ο φορολογικός κατακερματισμός των
πηγών εισοδήματος?
Σε συνολικό εισόδημα 60.000,00
αναλυόμενο ως εξής : 25.000 από
μισθωτές 15.000,00 από ενοίκια και
20.000,00 από κινητές αξίες , με
την προηγούμενη κλίμακα προέκυπτε φόρος 16.420,00 δηλ. μέσος
φορ.συντ. 27,4% Ενώ τώρα προκύπτει 3800,00 + 2850,00 + 3840,00 =
10.490,00 δηλ. μέσος φορ.συντ.
17,5%
Άρα ευνοούνται οι πολύ-εισοδηματίες.
Εάν τώρα οι 60.000,00 προέρχονται μόνο από μισθωτές ο φόρος
που προκύπτει είναι 18500,00 ,
Παρατηρούμε δηλαδή ότι 2 φυσικά

πρόσωπα που αποκτούν συνολικά
το ίδιο εισόδημα πληρώνουν εντελώς διαφορετικό φόρο .Τηρείται
εδώ το άρθρο 4 του συντάγματος
σύμφωνα με το οποίο οι Ελληνες
πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια
βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους
? και πως είναι δυνατόν να ευαγγελίζεται το ΥΠ.ΟΙΚ. ότι βελτιώνεται
σημαντικότατα η φορολογική δικαιοσύνη?

Πολύ σημαντική εδώ- σκανδαλωδώς θα λέγαμε είναι η μείωση του
συντελεστή φορολόγησης των εισοδημάτων φοροδιαφυγής από το
45% στο 33% αφού βάσει του
αρθρ.48 παρ.3 του Ν.2238/94 η
προσαύξηση της περιουσίας που
προέρχεται από άγνωστη πηγή ή
αιτία λογίζεται και φορολογείται
ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα.

Σε άλλο παράδειγμα εισοδηματίας
από ετ. ενοίκια 200.000,00 πρίν θα
πλήρωνε 77.420,00 κύριο φόρο ενώ
τώρα 62040,00 δηλαδή
ευνοούνται οι μεγαλοεισοδηματίες
αφού ο ανώτατος συντελεστής μειώνεται από 45% σε 33% για τα
ενοίκια και τους ελ.επαγγελματίες
και σε 42% για τους μισθωτούς.
Η φορολόγηση λοιπόν των πηγών
εισοδήματος έχει ξεχωριστά ως
εξής βάσει Άρθρου 1:
α) Το δηλωθέν εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με
έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για
παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε
φόρο σύμφωνα με την κλίμακα του
πίνακα 1.
β) Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική επιχείρηση, και ελευθέριο
επάγγελμα υποβάλλεται σε φόρο
σύμφωνα με την κλίμακα του πίνακα 2.

δ) Τα εισοδήματα από μισθώσεις
ακινήτων και κινητές αξίες υποβάλλονται σε αυτοτελή φορολόγηση βάσει της κλίμακας του
πίνακα 4.

Ενώ η προγενέστερη κλίμακα και
για τις δύο πηγές ήταν, ως ο πίνακας 3.

Βέβαια για τους μισθωτούς η μείωση του φόρου από τις οικ.αποδείξεις επαναφέρει το αφορολόγητο
όριο στις 9.500,00 από τις 5.000,00
που ήταν (εκτός συνταξ.>65ετών,
νέων εώς 30 ετών και ΑΜΕΑ που
είχαν 9.000,00)
Αλλά με την μείωση των εισοδημάτων που έχουν υποστεί οι περισσότεροι, υπάρχουν αποδείξεις που να
αντιστοιχούν στο 25% του φορ. εισοδήματος; και πώς περιμένουμε
να είναι αποτελεσματικό το σύστημα των αποδείξεων στην πάταξη της φοροδιαφυγής όταν είναι
ανοικτό; Από την στιγμή που αφήνει εκτός της δυνατότητας προσκόμισης αποδείξεων τις ατομικές
επιχειρήσεις και τους ελ. επαγγελματίες - οπότε όπως καταλαβαίνετε θα επαναληφθούν σκηνές

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ
Λογιστής Α’ τάξης
αρ.αδ. ΟΕΕ14612
Μέλος των εθελοντών του
Κάμπινγκ Βούλας

ανταλλαγής αποδείξεων του τύπου
“δώσε μου κι εμένα Μπάρμπα”.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών όλοι οι φορολογούμενοι με
εισόδημα έως 23.000 θα έχουν σημαντικές ελαφρύνσεις· αυτό σημαίνει για άγαμο φορολογούμενο σε
σχέση με το προηγούμενο καθεστώς:
― μείωση φόρου 450,00 για εισόδημα εώς 9500,00
― μείωση φόρου 160,00 για εισόδημα εώς 12000,00
― μείωση φόρου 40,00 για εισόδημα από 15.000,00 εώς 23000,00
δηλαδή ευνοούνται κυρίως οι χαμηλόμισθοι εώς 10.000,00 μέτρο
που κρίνεται θετικό – άλλα αυτή
είναι η μία όψη γιατί αφενός μεν
καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα που ισχύουν σήμερα για τις
οικογένειες με παιδιά και αφετέρου
στα υψηλότερα των 10.000,00 εισοδήματα των μισθωτων- συνταξιούχων από τον φόρο θα εκπίπτουν
κατά 10% μόνο 3 είδη δαπανών
σύμφωνα με την παρ.3 και αυτές
είναι τα νοσήλια, οι δωρεές-χορηγίες και η διατροφή. Ολοκληρώθηκε έτσι ο κύκλος της κατάργησης
των εκπτώσεων όπως έχουμε αναλύσει παλαιότερα ξεκινώντας τα 3
τελευταία έτη αρχικά από την μετατροπή των μειώσεων του εισοδήματος σε μειώσεις φόρου 20%,
στην συνέχεια στο ψαλίδισμα τους
σε 10% μέχρι την πλήρη εξαφάνιση πολλών εξ’ αυτών. Όπως το
ενοίκιο κύριας κατοικίας, οι τόκοι
στεγαστικών δανείων, οι ασφάλειες, τα δίδακτρα τα οποία δεν
θα’χουν πλέον φοροέκπτωση.
Σχετικά με τα ιατρικά το εδάφιο α)
προσθέτει ένα περιοριστικό όρο
που στην ουσία τα καθιστά ανενεργά αφού ορίζει: ότι μειώνουν
τον φόρο εφόσον υπερβαίνουν το
πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογούμενου εισοδήματος. Για παράδειγμα,
φορολογούμενος
με
εισόδημα 20.000 ευρώ θα δικαιούται την έκπτωση φόρου 100,10
εφόσον έχει ιατρικές δαπάνες άνω
των 1.000 ευρώ.
Συνέχεια στη σελ. 18
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Ο υποσιτισμός των μαθητών θα καλυφθεί
με επιχορηγήσεις έως το 2020!!!
απάντησε η Ε.Ε. στον ευρωβουλευτή
της Ν.Δ. Γ. Παπανικολάου
Με αύξηση του προϋπολογισμού για την προώθηση
της κατανάλωσης φρούτων
στα σχολεία στα 150 εκατ.
ευρώ και με παράλληλη αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης από την
ΕΕ σε 75% ή 90% για την
περίοδο 2014-2020 σκοπεύει να συμβάλει η Επιτροπή στην αντιμετώπιση
περιστατικών υποσιτισμού
μαθητών, υπογραμμίζει η
Επιτροπή απαντώντας σε
σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Γ.
Παπανικολάου.
2000 μαθητές στη χώρα
υποσιτίζονται εξαιτίας των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες τους.
Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, σύμφωνα με
απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας, η Ελλάδα θα
θέσει σε πλήρη εφαρμογή
τα ευρωπαϊκά προγράμματα «φρούτα στα σχολεία» και «γάλα στα
σχολεία».
Αυτά μας επισημαίνει ο ευρωβουλευτής Γ. Παπανικο-

λάου, μεταξύ άλλων για
την ελεημοσύνη που θα
μας παρέχουν οι “φίλοι μας
Ευρωπαίοι.
Μας ενημερώνει ακόμη ότι
η Κομισιόν προχώρησε σε

ξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Ε.Ε. προς
αυτή την κατεύθυνση είναι
ευπρόσδεκτη και ασφαλώς
διευρύνει τα διαθέσιμα εργαλεία της χώρας και του
αρμόδιου Υπουργείου για
την πλήρη αντιμετώπιση
του φαινομένου».
Μήπως, λέω, μήπως μας
κοροϊδεύουν ασύστολα. Ο
Υπ. Οικονομικών μας λέει
ότι το 2014 βγαίνουμε από
την κρίση, ενώ η Ευρωπαϊκή Ενωση μας λέει ότι
μέχρι το 2020 θα σας δίνουμε ελεημοσύνη!

σύσταση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους για την περίοδο
2014-2020. Στο πλαίσιο του
εν λόγω ταμείου, τα κράτη
μέλη θα μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν τη διανομή
τροφίμων,
αλλά
επίσης, αν το επιθυμούν,
και άλλων βασικών αγαθών
σε παιδιά που υποφέρουν
από υλική στέρηση.
Ο Γ. Παπανικολάου δήλωσε
σχετικά: «Η περαιτέρω αύ-

Ανακοίνωση
Η πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας να «ανοίξει συζήτηση» για την τροποποίηση του συνδικαλιστικού
νόμου 264/82 είναι απαράδεκτη.
Με την κρατική παρέμβαση δεν αντιμετωπίζονται υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα και διεκδικήσεις των εργαζομένων.
Ένα δημοκρατικό κράτος δεν μπορεί να ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν στη συλλογική αυτονομία, στην οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών
οργανώσεων των εργαζομένων. Πολύ δε περισσότερο
να δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες για ανταπεργία (λοκ αουτ).

Εναντιωνόμαστε στη νέα γερμανική κατάκτηση
δήλωσε ο Τέρενς Κουΐκ
O Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Τομεάρχης Εξωτερικών των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ δή-

λωσε, μετά την αποκάλυψη
του Μ. Κεφαλογιάννη για την
ομοσπονδιοποίηση της Ε.Ε.:
«Κινούμενος στη γραμμή
Στουρνάρα-Μέργου,
σύμφωνα με την οποία ακόμη και
τα πιο προκλητικά πράγματα
διατυπώνονται ανοικτά και με
τρόπο ανερυθρίαστο, ο Γραμματέας της Ν.Δ. Μανώλης
Κεφαλογιάννης αποκάλυψε
14/2, σε συνεντευξή του
στον Real FM και στο Νίκο

Ομολογία της εταιρείας “Ελληνικό Α.Ε.”!

Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.
χαρίζει το Ελληνικό
αντί 500 εκατ.€
«Η αποτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών ανερχόταν σε 5,5 δις ευρώ για μια
έκταση 6.200 στρεμμάτων του πρώην
αεροδρομίου
στο
Ελληνικό και το ΤΑΙΠΕΔ προσφέρει την
περιοχή μόλις για
500 εκατ. ευρώ.
Ο πρόεδρος της
«Ελληνικό Α.Ε.» Σπύρος
Πολλάλης, ανέφερε στο,
Σπύρο Χαριτάτο (ραδιόφωνο
του Alpha): “Το ΤΑΙΠΕΔ τα
δίνει όλα. Με θίγει ως Έλληνα πολίτη, ως Έλληνα φορολογούμενο ο τρόπος που
κάνει την αποκρατικοποίηση
το ΤΑΙΠΕΔ.”
Συγχαρητήρια κε Πολλάλη
για την εντιμότητα σας – αν
και φίλος της οικογένειας Σα-

μαρά – παραδέχεστε ότι το
ΤΑΙΠΕΔ έχει ως μοναδικό
σκοπό του όχι την αξιοποίηση
της έκτασης προς
όφελος της κοινωνίας, αλλά το χάρισμά
της
σε
συγκεκριμένα επιχειρηματικά
συμφέροντα.
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να αποτρέψουμε το «χάρισμα» της
δημόσιας περιουσίας και θα
είμαστε δίπλα σε όλους τους
πολίτες και τους δήμους των
οποίων τα συμφέροντα θίγονται από το σχέδιο πολιτικής «τα δίνω όλα» της
συγκυβέρνησης.
Παύλος Χαϊκάλης

Χατζηνικολάου, ότι αμέσως
μετά τις γερμανικές εκλογές
θα γίνουν διάφορες κινήσεις
προς την κατεύθυνση της
Ομοσπονδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι προφανές ότι η Μέρκελ
επιθυμεί να χάσουν κάθε
ισχύ και αξία οι Εθνικοί θεσμοί και τα εθνικά όργανα
εμπρός στους αντίστοιχους
Κοινοτικούς. Ενώ την ίδια
ώρα η Γερμανή Καγκελάριος
έχει καταφέρει η χώρα της
να ποδηγετήσει σε μεγάλο
βαθμό όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα όργανα.
Με άλλα λόγια, το Δ’ Ράϊχ
βρίσκεται ήδη επί θύραις, καταπίνοντας όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και τους λαούς
και το μόνο που ξέρουν να
κάνουν η συγκυβέρνηση Σαμαράς-Βενιζέλος-Κουβέλης
είναι να εμφανίζονται ως παραφερνάλια σε αυτή την πολιτική
επέκτασης
και

κυριαρχίας της Μέρκελ. Το
επιβεβαίωσε άλλωστε σήμερα ο κ. Κεφαλογιάννης!
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
εναντιωνόμαστε στη νέα
γερμανική κατάκτηση και κατοχή και καλούμε όλες τις
πατριωτικές δημοκρατικές
δυνάμεις του τόπου να διαμορφώσουμε μέτωπο πολιτικής αφύπνισης, αντίδρασης
και αντίστασης και να προστατεύσουμε την Πατρίδα
μας, την Ευρώπη ως ένωση
κρατών και λαών και την έννοια, την ταυτότητα και την
οντότητα του έθνους-κράτους.
...
Επτά δεκαετίες πίσω, οι Έλληνες σταθήκαμε εμπόδιο
στο γίγαντα κατακτητή και
παραδώσαμε μαθήματα τόλμης και ελευθερίας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το ίδιο
έχουμε χρέος να πράξουμε
και τώρα».

Δικαιώνονται οι αναπληρωτές
Εκπαιδευτικοί
μετά από ερώτηση βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
Τη δέσμευση ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα προβεί στην
απαραίτητη νομοθετική τροποποίηση για την άρση της
άδικης εξαίρεσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από
την καταβολή του επιδόματος θέσεως ευθύνης ανέλαβε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Γιάννη Αμανατίδη, Τζένης Βαμβακά και Μαρίας Κανελλοπούλου.
Το ζήτημα είχε προκύψει όταν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Οικονομικών που καθόριζε τις
αποδοχές των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 414/
τ.Β'/23-2-2012) με αναδρομική ισχύ από 01/11/2011, δεν
υπήρχε καμία αναφορά στην απόδοση επιδόματος θέσεως
ευθύνης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που -πέρα
του διδακτικού έργου- υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης στα
σχολεία της χώρας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μη λαμβάνουν το επίδομα που εδικαιούντο και ελάμβαναν μέχρι
τότε, αλλά και να τους παρακρατηθεί αναδρομικά από την
έναρξη ισχύος του ενιαίου μισθολογίου.
Η παραπάνω δέσμευση –εφόσον υλοποιηθεί- θα δικαιώσει
τους πολυάριθμους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που με
πενιχρές απολαβές και σε δύσκολες -για την εκπλήρωση
του εκπαιδευτικού τους έργου- συνθήκες υπηρετούν στα
σχολεία απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας και ασκούν νόμιμα
εκτός από τα διδακτικά τους καθήκοντα και διοικητικά.
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Ο αναχρονισμός του ΜΙΝΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ και άλλες διαπιστώσεις
Συνέχεια από τη σελ. 16
Επίσης η παρ.8. τριπλασιάζει περίπου τον φόρο στις αμοιβές
των Ναυτικών του εμπορικού ναυτικού, υπολογιζόμενος με
αναλογικό συντελεστή 15% (από 6%) για τους αξιωματικούς και δέκα τοις εκατό 10% για το κατώτερο πλήρωμα (από
3%).
Σχετικά με τις επιχειρήσεις έχουμε αναφερθεί εκτενώς παλαιότερα. Αξίζει όμως να σχολιάσουμε την μείωση της φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών των κεφαλαιουχικών
εταιριών από 25% σε 10% σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6
του άρθρου 6 του νέου νόμου. Η υψηλή φορολόγησή τους
ήταν αποτρεπτικός παράγοντας για διανομή των κερδών
αυτών αλλά και είχε αναπτυξιακή λογική από την στιγμή που
θα έμεναν στην επιχείρηση για την κάλυψη ρευστότητας και
την πραγματοποίηση επενδύσεων.
Άλλη εφεύρεση του νέου νόμου είναι ο σιαμαίος μισθωτόελεύθερος απασχολούμενος! σχετ. η παρ. 2 του άρθρου 1
που ορίζει ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, και το εισόδημα από
ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον σωρευτικά:
αα) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τον εργοδότη και ββ) συ-

Ενημέρωση για την
Κτηνιατρική Νομοθεσία
Σε συνέχεια εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής, καλούνται όλοι οι αιγοπροβατοτρόφοι, της περιοχής δικαιοδοσίας του αγροτικού κτηνιατρείου Λαυρεωτικής (Κερατέας), να προσέλθουν στην ενημέρωση, που
θα γίνει την Πέμπτη 21-2-2013 και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (Λ. Αθηνών 37- Κερατέα).
Στη συνάντηση, οι κτηνοτρόφοι θα παραλάβουν τα καινούρια Μητρώα Εκμετάλλευσης και Φαρμακευτικής Αγωγής και θα ενημερωθούν σχετικά με την ισχύουσα
Κτηνιατρική Νομοθεσία, την υποχρέωση για έκδοση
άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων, τα νέα
δεδομένα για την εξάπλωση της λύσσας και άλλα θέματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Αθήνα 13/2/2013
Aρ. Πρωτ.: 30246

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 166983/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
με ΑΔΑ: ΒEΥΥ7Λ7-2Σ3 ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων εμπορικής αποθήκης καλλυντικών και συναφών ειδών με την επωνυμία ‘’L’ OREAL HELLAS A.E.’’, που βρίσκεται στο 46ο χλμ ΠΕΟ Αθήνας-Χαλκίδας, στη θέση
‘’ΒΡΕΣΤΙΖΑ’’, στον Αυλώνα Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

νεργάζονται με μέχρι (3) εργοδότες , ή ποσοστό (75%) των
ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος προέρχεται από ένα
(1) εργοδότη.
Διαβάζοντας την διάταξη αυτή είχα την εντύπωση ότι ο εργαζόμενος με μπλοκάκι, που στις παραπάνω περιπτώσεις
υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και υφίσταται εκμετάλλευσης, θεωρείται μισθωτός – όμως δεν συμβαίνει αυτό!
Δεν αποχαρακτηρίζεται η πηγή του εισοδήματος του· δηλαδή
εξακολουθεί να θεωρείται ότι είναι επιτηδευματίας. Απλά φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών έχοντας την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και καταβολής τέλους
επιτηδεύματος και φόρων περαίωσης!
Στα επίκαιρα των ημερών είναι το “Ποδαρικό” με «βουτιά»
στα έσοδα που εκάνε ο προϋπολογισμός τον Ιανουάριο,
καθώς οι καθαρές εισπράξεις του Δημοσίου εμφανίζονται μειωμένες κατά 7% σε σχέση με το στόχο που έχει τεθεί, ενώ
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012 καταγράφουν
πτώση 16%.
Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα
των τελευταίων 45 ετών! Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο
0,2%, ενώ το χαμηλότερο επίπεδο του συναντάται τον Μάιο
του 1968, που ήταν αρνητικός 0,3%. Όλα αυτά μαζί με την
ανακάλυψη ενός κρυφού ελλείμματος 2 δις στα μέτρα του
τελευταίου μνημονίου, σήμαναν συναγερμό στο ΥΠ.ΟΙΚ. Δό-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Αθήνα 13/2/2013
Aρ. Πρωτ.: 30246

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
η με αρ. πρωτ. 191529/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ:
ΒEΙΕ7Λ7-Φ2Θ ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ.
πρωτ. 3906/27-1-10 ΑΕΠΟ) του υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων με
πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων ‘’ΤΣΙΡΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ’’, που βρίσκεται
επί της Λεωφ. Μαραθώνος 22 στη Ν. Μάκρη, η οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Αθήνα 13/2/2013
Aρ. Πρωτ.: 30253

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 109600/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
με ΑΔΑ: ΒEΥΙ7Λ7-1ΞΓ ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση
της υπ αρ. πρωτ. 1430/30-6-09 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων
μετά πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων της ‘’ΝΤΟΥΣΣΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
& ΣΙΑ ΕΕ’’, Λεωφ. Μαραθώνος 36ο χλμ, Μαραθώνας και τροποποίησή της
λόγω ορθής λιτρομέτρησης και εγκατάστασης αυτόματου πωλητή καυσίμων, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα
σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

θηκαν οδηγίες να ξεπαγώσουν όλα τα χρέη που εκκρεμούν
και να γίνει εξαγγελία νέας ρύθμισης για τα ληξιπρόθεσμα
χρέη προκειμένου να καλυφθεί το κενό. Σκοπός της ρύθμισης βέβαια είναι να σπεύσει ο οφειλέτης να αναγνωρίσει και
να αποδεχτεί το χρέος καταβάλλοντάς το σε 36 ή και με τις
ευλογίες της ΤΡΟΙΚΑΣ σε 48 δόσεις.
Θα αποσταλούν λοιπόν 2 ειδοποιητήρια σε 2,5 εκατομμύρια
Ελληνες φορολογούμενους που έχουν χρέη.
Τα πρώτα έως τις 10 Μαρτίου θα ενημερώνουν για το ύψος
των χρεών με την πρόσκληση να τακτοποιηθεί.
Στη συνεχεία εάν ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί στο πρώτο
ειδοποιητήριο, τότε θα αποστέλλεται άλλο ένα σε πιο έντονο
ύφος και θα προειδοποιείται για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
Εάν δεν υπάρξουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στην αύξηση
των εσόδων, τότε θα εξετάσουν και το ενδεχόμενο κατάσχεσης σε μισθούς και συντάξεις από το ποσό των 600 ευρώ
και πάνω (τώρα είναι 1000,00). Προσοχή, στις καταθέσεις
δεν υπάρχει όριο!
Καταλήγοντας να υπενθυμίσουμε τις σημαντικές αλλαγές
που έχουν επέλθει στον Κ.Β.Σ. όπως την κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων και τιμολογίων, την υποχρέωση των Συνεργείων επισκευής οχημάτων και σχολών οδηγών να
εκδίδουν θεωρημένες από 01/03/2013 αποδείξεις λιανικής,
καθώς και την κατάργηση όλων των υφιστάμενων απαλλαγών από την έκδοση του Δ.Α. και την ανάγκη έκδοσης νεότερων από τον οικ. επιθεωρητή πλέον.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Αθήνα 13/2/2013
Aρ. Πρωτ.: 30258

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
η με αρ. πρωτ. 107629/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ:
ΒEΥΙ7Λ7-ΚΓ5 ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ.
πρωτ. 969/16-6-09 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου
αυτοκινήτων, υπαίθριου αυτόματου πλυντηρίου και υπαίθριου λάκκου επιθεώρησης αυτοκινήτων του ΚΟΛΙΜΑΤΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Κοινοτική οδός παραλίας Μαρκοπούλου, Ν. Παλάτια Ωρωπού, η οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

Αθήνα 13/2/2013
Aρ. Πρωτ.: 30250

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 156588/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
με ΑΔΑ: ΒEΙΕ7Λ7-ΡΕΔ ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση
της υπ αρ. πρωτ. 1603/08/13-4-09 ΑΕΠΟ) με τροποποίηση, λόγω μετατροπής του υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο και λιπαντήριο αυτοκινήτων σε μικτό πρατήριο υγραερίου (LPG) και υγρών
καυσίμων με πλυντήριο και λιπαντήριο αυτοκινήτων ‘’ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’, που βρίσκεται επί της Λ. Καραμανλή 83 (πρώην Αλκυονίδων) στη
Βούλα, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση
Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα
σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

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

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.
ZHTΩ ΕΡΓΑΣΙΑ νέος 35 ετών ζητάει οποιαδή-

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ENOIKIAZETAI

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

ENOIKIAZETAI

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

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

ποτε εργασία. Τηλ. 210 8975.901

σθώματος σε ανεξάρτητη μονοκατοικία στην Αρτέμιδα
με ανταλλαγή την περιποίηση κυρίου (όχι κατάκοιτος)
και τη διατροφή του. Τηλ: 6955586608 κα Νατάσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ.6414/258/Περιβ.9/13 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Βιομηχανία Φαρμάκων, της
εταιρείας «DEMO ΑΒΕΕ», που βρίσκεται στο 21ο χλμ της της Εθνικής
Οδού Αθηνών- Λαμίας στο Κρυονέρι Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να
ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31571
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 11266/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ:
ΒΕΥ07Λ7-ΘΡ2 Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ.
πρωτ. 3847/09/19-1-10 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων του ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Λ. Αθηνών-Καπανδριτίου, Καπανδρίτι και τροποποίησή της λόγω κατάργησης του
πλυντηρίου αυτοκινήτων , η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο EΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και
της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, το γένος ΤΡΙΑΝΤΗ, που γεννήθηκε
στον ΑΣΤΑΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και κατοικεί στο
ΑΣΤΑΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και η ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΑΡΓΥΡΗΣ, το γένος
ΜΑΓΓΑΝΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο
ΚΟΡΩΠΙ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο ΚΟΡΩΠΙ.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία η ζευγάρι να διαμένει άνευ μι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31731
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΓΑΜΟΙ

στο ΚΟΡΩΠΙ παλιά κα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με
αποθήκη, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, κλιματιστικά, 1ος όροφος πλησίον κεντρικής πλατείας Βούλας.
Τηλ. 210 8955.478, 6946 914349.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31734
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΠΩΛOYNΤΑΙ διάφορα έπιπλα σπιτιού,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ. 79/390/Περιβ.9/13 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Βιομηχανία παραγωγής
φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, της εταιρείας
«VERMA DRUGS ΑΒΕΕ», Θέση «Δρεμανζι»- Αγ. Ασώματοι, στο Δήμο
Κρωπίας, Ν. Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31573
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31576
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 189530/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με
ΑΔΑ: ΒΕΥ07Λ7-0Λ8 Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της
υπ αρ. πρωτ. 3440/30-10-09 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά
πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων της ‘’ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ
ΟΕ’’, Λ. Μαραθώνος 91, Πικέρμι, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 184456/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με
ΑΔΑ: ΒΕΥ07Λ7-ΠΕΞ Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του συνεργείου
επισκευής και συντήρησης εξαεριωτήρων και αναρτήσεων αυτοκινήτων
της ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΜΑΡΣΕΛΑΣ, Ειρήνης 2 & Χελμού, ‘Αγ. Στέφανος, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ

33 στροφών, σπάνιοι,
συλλεκτικοί κλασσικής μουσικής 109 συνολικά. Πωλούνται ως πακλέτο, όλοι μαζί, με τα αυθεντικά εξώφυλλά
τους. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.
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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
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

Σοφία Ανδρεοπούλου
Ψυχολόγος
Οικογενειακή θεραπεύτρια

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά 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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

Διγενή 18 Βούλα
Τηλ επικοινωνίας 210.9689770 - 6942574688

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας
Λαζαράκη 25, Γλυφάδα 16675
τ.: 210 8990808, f: 210 8991798, κ: 6944 658941
www.λεσχηευτυχιας.gr - www.sophiaandreopoulou.gr
e: sandreopoulou@tee.gr

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

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

Specia-

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

Συμβάσεις με Ταμεία

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

κιν. 6945 548882

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

NOΣOKOMEIO:

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ

Κέντρο: 213 2163000

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Αρ. Αδ. 2974/00

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
ANOIK
O
T
O
OΛ
O
P
Ω
24

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

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital
Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Tα νύχια, ένδειξη υγείας
Το χρώμα και το σχήμα των νυχιών των χεριών ενός
ανθρώπου μπορούν να αποκαλύψουν ό,τι θα αποκάλυπταν πολύπλοκες εξετάσεις, όπως ασθένειες στον
πνεύμονα και στα έντερα, λοιμώξεις, έλλειψη σιδήρου, ψωρίαση και προβλήματα του θυρεοειδούς!
Η διαγνωστική αξία της κατάστασης των νυχιών ήρθε
και πάλι στο προσκήνιο πρόσφατα με τη δημοσίευση
μιας αμερικανικής έρευνας. Η έρευνα έδειξε ότι τα
επίπεδα νικοτίνης που καταγράφονται στα νύχια νοσοκόμων είναι πιο ακριβής δείκτης πρόγνωσης μελλοντικού κινδύνου καρδιοπάθειας σε σχέση με τις
συνήθειές τους σχετικά με το κάπνισμα.
Τι μπορούν να προμηνύουν όμως τα νύχια;
ΚΙΤΡΙΝΙΛΑ
Μια από τις συχνότερες αιτίες που κιτρινίζουν τα
νύχια είναι οι μύκητες. Καθώς η λοίμωξη επιδεινώνεται, το νύχι μπορεί να υπαναχωρεί, να σκληραίνει και
τελικά να θρυμματίζεται. Το σύνδρομο των κίτρινων
νυχιών μπορεί να είναι και αποτέλεσμα αναπνευστικού προβλήματος, όπως η χρόνια βρογχίτιδα, ή να
προκαλείται από πρήξιμο των χεριών. Σε αυτήν την
κατάσταση τα νύχια γίνονται πιο χοντρά, η ανάπτυξή
τους καθυστερεί και προκύπτει ο αποχρωματισμός.
Τα νύχια αυτά μπορεί επίσης να έχουν την κερατοειδή στιβάδα δέρματος και να ξεκολλάνε από το
κρέας.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η κιτρινίλα μπορεί να είναι
ένδειξη σοβαρότερων καταστάσεων όπως η θυρεοει-

Μπορείς να με ψυχολογήσεις;
Τι προσωπικότητα έχω;

δική νόσος, η πνευμονική νόσος κ.λπ.
ΣΚΑΣΙΜΑΤΑ
Τα μικρά κοιλώματα στα νύχια είναι συνήθη σε ανθρώπους με ψωρίαση, αλλά δεν αποκλείεται να είναι
αποτέλεσμα και τραυματισμού του νυχιού. Μπορεί
επίσης να συνδέονται με άλλα προβλήματα που επηρεάζουν την κερατοειδή στιβάδα του δέρματος, όπως
η χρόνια δερματίτιδα ή η alopecia areata, μια αυτοάνοση ασθένεια που προκαλεί απώλεια των μαλλιών.

- ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ. Οταν συμβαίνει αυτό, οι
άκρες των νυχιών μεγαλώνουν και τα νύχια σκάβουν
μέσα στο κρέας. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα
χαμηλού οξυγόνου στο αίμα και ένδειξη ασθένειας
των πνευμόνων. Επίσης συνδέεται με λοίμωξη του εντέρου και ασθένειες του ήπατος.
- ΚΟΙΛΟΝΥΧΙΑ. Σε αυτό το πρόβλημα, τα νύχια είναι
μαλακά και έχουν κάνει κοιλότητα, η οποία μπορεί να
κρατήσει ακόμα και μια σταγόνα νερού. Αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι ένδειξη σιδηροπενικής αναιμίας.

Δωρεάν συμμετοχή στον
κύκλο ομιλιών στη Γλυφάδα
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
• 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

ΟΝΥΧΕΣ ΤΟΥ TERRY. Τα νύχια δείχνουν πυκνά αλλά
η άκρη έχει μια σκούρα λωρίδα. Αυτή η κατάσταση
αποδίδεται στη γήρανση, αλλά σε μικρότερες ηλικίες
μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρής ασθένειας, όπως η
καρδιακή ανεπάρκεια, ο διαβήτης, η νόσος του ήπατος και ο υποσιτισμός.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ BEAU. Ετσι ονομάζονται οι αυλακώσεις κατά μήκος του νυχιού. Μπορεί να εμφανιστούν

όταν η ανάπτυξη του νυχιού ανακόπτεται εξαιτίας κάποιου τραυματισμού ή σοβαρής ασθένειας. Οι ασθένειες που συνδέονται με αυτές τις γραμμές είναι ο μη
ελεγχόμενος διαβήτης, οι ασθένειες του κυκλοφορικού, όπως περιφερική αρτηριοπάθεια και οι ασθένειες
που συνδέονται με υψηλό πυρετό, όπως η πνευμονία,
η ιλαρά, η παρωτίτιδα κ.λπ.
ΟΝΥΧΟΛΥΣΗ. Σε αυτήν την κατάσταση τα νύχια ξεκολλάνε από τη βάση τους. Αυτό μπορεί να οφείλεται
σε μόλυνση ή τραυματισμό, στον θυρεοειδή, σε παρενέργειες φαρμάκων, αντίδραση σε σκληρυντικά νυχιών καθώς και σε ακρυλικά νύχια ή σε ψωρίαση.
πηγή: internet

στο Δήμο Γλυφάδας
Συνεχίζεται η εκστρατεία Δωρεάν Παιδικού Εμβολιασμού για παιδιά ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως ανέργων, καθώς και για παιδιά που ζουν στην
Ελλάδα χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση, που 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 ακόμη εννέα
(9) 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 λάβουμε 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
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Τα νέα του Πρωτέα Βούλας
ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ 76 - 29
Εύκολη νίκη για τις νεάνιδες, το Σάββατο 9/2, στον πρώτο
του αγώνα του πρώτου γύρου των play-off. για την πρόκριση
στις 4.
Τα δεκάλεπτα: 31-02 , 46 - 10 , 58 - 18 , 76 – 29
Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τασιόπουλος): Σιδηροπούλου 9, Μιχαλοπούλου 2, Κήτσιου 11, Βουδούρη, Παυλοπούλου 10(2), Κουμάση 2, Κριτή 2, Λαγού-Μειμάρογλου, Δημέλη 5, Φασούλα 14,
Φωκιανού 10(2), Κουτανίτου 11(1).
Α.Ο. ΤΕΡΨΙΘΕΑ (Φατούρος): Πουλή 13, Θεοχάρη 5, Πηλείδη 3,
Νάση, Τσίκα 2, Χριστοπούλου 2, Μπουντιουάν 2, Ματεγάκη 2.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/02/13 22.00 ΚΛ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06/03/13 21.30 ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Αν χρειαστεί 3ος Αγώνας
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/03/13 22.00 ΚΛ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Τα δεκάλεπτα: 8-13, 20-30, 37-47, 46-64
Διαιτητές : Μουρμούρης, Αντωνιάδης
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Κάββουρας): Παπαδούρη, Τσιχριτζή, Λιμνιάτη
2, Μαγιντόμπε 4, Πάστρωμα 2, Φωτοπούλου, Ηλιάκη 2, Κοτσιάφτη
6, Γιουκάκη 16(1), Μερισιώτη 14.
ΠΡΩΤΕΑΣ (Δάγλας - Κουρμούλης):
Δασκαλοπούλου 21(4),
Κύρου, Μαγαλιού 6, Μπαρμπερίδου 8, Μανώλη 4, Νικολοπούλου 6,
Στυλιαρά 3(1), Μελά, Βλάχου 6, Τετενέ 10.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πρωτέας Β.
24 (12-0)
Σπόρτιγκ
19 (7-5)
----------------------------------------Ιπποκράτης Κω 22 (10-2)
Αγ. Παρασκευή 16 (4-8)
--------------------Άμιλλα Τρ.
15 (3-9)
Μελίσσια
19 (7-5)
Φάρος Κερ.
14 (2-10)
ΦΕΑ
19 (7-5)
ΕΑ Παραλίας 12 (1-11)
ΑΕΝΚ
19 (7-5)

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 56 - 48

A2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 46 - 64
Συνεχίζουν τις νίκες οι γυναίκες του Πρωτέα
Η Αγία Παρασκεύη προσπάθησε για ένα ημίχρονο, την Κυριακη 10/2, αλλά στην επανάληψη ο Πρωτέας επέβαλλε τον
ρυθμό του, πήρε διψήφια διαφορά και τελικά έφτασε άνετα
στη νίκη με 64-46 παραμένοντας πρώτος και αήττητος στην
Α2 Νότου.

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΚΡΟΝΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 37 - 58
Επιβλητική εμφάνιση των παίδων και άνετη νίκη επί του
Κρόνου την Τρίτη 12/2.
Οι παίδες παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ τα τρία πρώτα δεκάλεπτα, δημιούργησαν μιά διαφορά τριάντα πόντων, που
έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή μας να δοκιμάσει
όλους τους παίκτες της δωδεκάδας στο τέταρτο δεκάλεπτο. Με την εξαιρετική τους απόδοση και την πολύ καλή
τους άμυνα, οι παίδες μετέτρεψαν ένα θεωρητικά δύσκολο
ματς σε εύκολη διαδικασία.
Ο επόμενος αγώνας της ομάδας μας, θα γίνει στις 17/2 (Κυριακή) και ώρα 19.15 στην έδρα μας, με αντίπαλο την ομάδα
της ΕΣΚΑΝΑ.
Δεκάλεπτα : 9-17, 8-20, 6-16, 14-5. ― Τελικό σκορ : 37-58.
Πρωτέας (Τσεμπέρης) : Δημητρακάκης, Κόβατς 3(1), Λάσκαρης 2, Μαράκης
20, Μπαλντούκας 2, Μπαρδάνης 13, Μπιμπούδης 2, Μπούρας 2, Νικολάου 2,
Παυλάτος, Πεφάνης 2, Ποθητάκης 10(1).

Ήττα για την ομάδα του μαχητικού και νεανικού Πρωτέα
Βούλας, τη Δευτέρα 11/2, από τον πρωτοπόρο Ίκαρο.
Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει -προσωρινά- ο Ίκαρος Νέας Σμύρνης, καθώς επικράτησε του μαχητικού Πρωτέα Βούλας με 56-48.

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
ΚΡΟΝΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 77 - 50

Τα δεκάλεπτα: 18-11, 33-23, 45-30, 56-48
Διαιτητές : Γαρίνη, Καρακωνσταντόπουλος
ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Δρουμπούκης Τσεπέλης ): Παρίσος 14(1),
Λυγγερίδης 4, Κανέλλης 11(1) , Λύτρας , Ντεφούδης 7, Αναστασόπουλος 10(1), Κριεκούκης 6(1) , Ανδρεάτος , Δεληγιάννης 4
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης, Ποδαράς): Καπώνης 12(1), Πεφάνης 2, Αθηνιώτης, Αγγελόπουλος 10, Σταματόπουλος 3(1) ,
Αποστολόπουλος 6, Θώδης 7, Γάργαλης 6 , Πρέκας 2, Βερτούδος

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 39-22, 58-44, 77-50
Κρόνος(Φέρτης, Τερζής): Μπάλας 10, Αρβανίτης ,Νάτσο 15(3),
Μάγκος 15(1), Ντάκας, Λούκος 14(2), Καραισκάκης 2, Μπόζιος
3(1), Μασκαι 2, Πουρνάρας 9, Μεται 2, Πασίμα 5(1)
Πρωτέας (Βαρβούνης, Τσεμπέρης): Τυροκόμος1, Τριτάκης, Ρουσσάκης 2, Σφυρής 14, Χαριτωνίδης Α 8., Μονοκρούσος 6, Μαγγανάς
6, Βλάχος 4, Βουγιούκας 4, Μπαντούνας 2, Χαριτωνίδης Δ. 2, Λειβαδάς 4.

Εύκολη και δίκαιη ήττα για την ομάδα των εφήβων, από τον
Κρόνο, που παλεύει ακόμα να βρει τον χαρακτήρα της και
την αμυντική συνοχή της την Τρίτη 12/2.

ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Βασιλόπιτα με ευχές και πρόγραμμα δράσης
O Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου έκοψε
την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα στις εγκαταστάσεις του KOROPI TENNIS CLUB 3/2.
Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών αθλητές
του Ομίλου από τα τμήματα τένις και pingpong, γονείς και φίλοι των αθλητών καθώς
και πολύς κόσμος. Έγινε απολογισμός της

χρονιάς που έφυγε και προγραμματίστηκαν
οι εκδηλώσεις και οι αγώνες της ομάδας
για το νέο έτος.
Το παρών έδωσε ο δήμαρχος Δημήτρης
Κιούσης με τη σύζυγό του, οι αντιδήμαρχοι
Ανδρέας Ντούνης, Αθανάσιος Πουλάκης,

Θοδωρής Γρίβας, οι δημοτικοί σύμβουλοι
Αδάμ Ελένη, Μάλιου Αδαμαντία, ο πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης Κόλλιας Σπύρος και ο πρόεδρος ΝΠΔΔ
«ΣΦΗΤΤΟΣ» Γιαννάκος Νίκος.
Το προεδρείο του Ομίλου Αντισφαίρισης, ο

παντός.
Τα τυχερά φλουριά, ένα για τους μικρούς
αθλητές, ένα για τους ενήλικες αθλητές και
ένα για τους παρευρισκόμενους ανταμείφθηκαν με πλούσια δώρα.

πρόεδρος Γκίκας Βαγγέλης, ο ταμίας Δάβαρης Βασίλης και η γραμματέας Καρναμπάκου Πόπη, στην εκδήλωση παρόντες επί

Ακολούθησε πάρτυ με μουσική, χορό και
δημιουργικό παιχνίδι για όλα τα παιδιά με
τη συμμετοχή κλόουν και παιδικών ηρώων.

ΕΒΔΟΜΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα
ΠΛΗΡ : ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ,
ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955
FAX : 2109657131
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr
Βούλα, 15-2-2013
Αριθ. Πρωτ. 7991
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ για τις
Ομάδες Γ' , ΣΤ' , Ζ' , Η' της με α/α
99/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Υ.Δόμησης και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31556
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 176170/25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με
ΑΔΑ: ΒΕΥ07Λ7-2ΝΚ για Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων του συνεργείου
επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών, ηλεκτρικών συστημάτων
και αμαξωμάτων αυτοκινήτων της ‘’ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΙΤΤΑΣ ΟΕ’’,
Λεωφ. Μαραθώνος 81, Γέρακας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31505
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 191415/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με
ΑΔΑ: ΒΕΥ07Λ7-ΒΥ8 για Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση
της υπ αρ. πρωτ. 2974/08/30-9-09 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων
του ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ, Βασ. Παύλου 192, Σπάτα, η οποία βρίσκεται
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

τερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΗΛΑΔΕΖΑΣ»,
προϋπολογισμού 20.007,18 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 4 Ομάδες Προϊόντων
(Ομαδά Γ' Ηλεκτρικά-Ηλεκτρονικά
είδη, Ομάδα ΣΤ' Επαγγελματικά
ηλεκτρονικά είδη, Ομάδα Ζ' Μηχανογραφικός εξοπλισμός, Ομάδα Η'
Εξοπλισμός κουζίνας-σκεύη καθαριότητας).
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης’ (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας) , την Τεχνική
Μελέτη με α/α 99/2012 και την με
αρ. Πρωτ. 61062/21-11-2012 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ. Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 5 Μαρτίου
2013 και ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ., και
λήξης παράδοσης των προσφορών
10.30 π.μ. και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
1.000,36 € ή σε περίπτωση προσφοράς ανά ομάδα το 5% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης
της
ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης
από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
(Δημ. Μπιτέλης, Αγγ.Ασημακόπουλος) καθημερινά από Δευτέρα 182-2013 έως Δευτέρα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο

210 6030655
6939153052

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31559
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31563
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 183444/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με
ΑΔΑ: ΒΕΥ07Λ7-ΠΤ4 Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του συνεργείου
επισκευής και συντήρησης αμαξωμάτων & βαφής αυτοκινήτων της ‘’Δ.
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ-Γ. ΣΤΑΜΟΥΛΙΔΗΣ ΟΕ’’, Λ. Δημοκρατίας 292, Αχαρνές, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
η με αρ. πρωτ. 193795/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ:
ΒΕΥΙ7Λ7-ΟΜ7 για Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ.
πρωτ. 55/19-2-10 ΑΕΠΟ) του μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων και υγραερίου μετά πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων της ‘’ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ’’, Επαρχιακή οδός Κορωπίου-Βάρης, Κορωπί, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31507
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31508
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 173892/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με
ΑΔΑ: ΒΕΥ07Λ7-332 Τροποποίησης της υπ αρ. πρωτ. 55441/11/9-3-12 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του μικτού πρατηρίου υγραερίου και υγρών καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων της
‘’ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’, Λ. Φιλαδέλφειας 245, Αχαρνές,
λόγω προσθήκης μιας δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας 18m3 και
άλλων μικρών αλλαγών, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 184501/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με
ΑΔΑ: ΒΕΥ07Λ7-1ΝΒ Έγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της
υπ αρ. πρωτ. 3507/30-10-09 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά
πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων της ‘’ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ’’, Λωφ. Λαυρίου-Σουνίου (1ο χλμ), Λαύριο και τροποποίησή της λόγω διαφόρων αλλαγών μικρής έκτασης, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31500
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31502
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ.: 213 2063534 - FAX: 213 2063 533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
η με αρ. πρωτ. 158472/12/25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ:
ΒΕΥΦ7Λ7-ΞΗ2 για Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ αρ.
πρωτ. 2046/27-7-09 ΑΕΠΟ του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής) του υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων με πλυντήριο & λιπαντήριο αυτοκινήτων ‘’Κ.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’, που βρίσκεται στην οδό Κλεισθένους 130 στον
Γέρακα Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη
Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
η με αρ. πρωτ. 128110/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ:
ΒΕΥΦ7Λ7-ΞΗ2 για Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ
αρ. πρωτ. 1241/14-5-08 ΑΕΠΟ) με τροποποίηση, του υφιστάμενου πρατηρίου
υγρών καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας
‘’ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ’’, που βρίσκεται επί της Λ. Μαραθώνος 1 & ‘Εντισον (πρώην
Ασυρμάτου) στο Δήμο Παλλήνης, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 15/2/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Aρ. Πρωτ.: 31504
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης, Τηλ. : 213 2063534 - FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ. 137200/12//25-1-13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με
ΑΔΑ: ΒΕΙΕ7Λ7-Τ4Ε για Έγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση
της υπ αρ. πρωτ. 3646/09 ΑΕΠΟ) του υφιστάμενου μικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων &
συνεργείο συντήρησης και επισκευής τροχών επιβατικών & ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ) ‘’ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’,
που βρίσκεται επί της Ε.Ο. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Χ.Θ. 19ο+950, στη
θέση ‘’Νήσιζα’’, στο Κορωπί, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Διαμαρτυρίες στις Δ.Ο.Υ απο τις
“Πρωτοβουλίες Πολιτών ενάντια στα Χαράτσια”
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η
συγκέντρωση
διαμαρτυρίας για τα χαράτσια,
(ΕΕΤΗΔΕ), που είχε προγραμματιστεί να γίνει για την Πέμπτη
14/2 στη ΔΟΥ Γλυφάδας, από τις
Επιτροπές Κατοίκων και Πρωτοβουλιών Ενάντια στα Χαράτσια,
Βάρης Βούλας-Βουλιαγμένης και
Γλυφάδας.
Η προσέλευση των κατοίκων των
πιο πάνω περιοχών ήταν αρκετά
καλή, παρ όλο που ο καιρός δεν
ήταν ιδανικός, λόγω της μεγάλης
βροχόπτωσης.
Σκοπός της κινητοποίησης ήταν
η διαμαρτυρία για τα χαράτσια,
για τη φοροληστεία των λαϊκών
στρωμάτων και για τα κυβερνητικά σχέδια, που προβλέπουν ένταση της αφαίμαξης ακόμη και
των πλεόν ισχνών εισοδημάτων
των πολιτών.
Συγκεντρώσεις για τον ίδιο ακριβώς σκοπό έγιναν και σε άλλες
Εφορίες, όπως ΔΟΥ Α' Αθηνών,
Αγ. Αναργύρων, Βύρωνα, Γλυφάδας,
Δ’ Αθηνών, Ε' Πειραιά, ΙΔ' Αθηνών, ΙΘ' Αθηνών, Μενιδίου, Ν. Ιωνίας, Ν. Σμύρνης, Παλλήνης.
Στην προγραμματισμένη συνάν-

τηση που έλαβε χώρα της αντιπροσωπείας των πολιτών με τον
προϊστάμενο της ΔΟΥ, έγινε
ενημέρωση για τις 470+ αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από
πολίτες και αφορούν την αδυναμία πληρωμής των χαρατσιών και
καταγράφτηκε η απαίτησή τους
για την εξέταση αυτών των ενστάσεων, κάτι που έγινε αποδεκτό από τον προιστάμενο της
ΔΟΥ.

φορα ερωτήματα από πολίτες,
για άλλες περιπτώσεις όπου καλούνται να πληρώσουν φόρους,
την ίδια στιγμή που δεν έχουν να
πληρώσουν ούτε για τα βασικά
τους.
Η πίεση που ασκήθηκε από τις
“Πρωτοβουλίες Πολιτών
Ενάντια στα Χαράτσια”, είχε φανερά αποτελέσματα
και στον προϊστάμενο αλλά και
στους υπαλλήλους

μενος, δήλωσε ότι θα κάνει ότι
είναι νομίμως δυνατόν για να
υπερασπίσει τα συμφέροντα των
πολιτών.
Το δικό μας ερώτημα προς τους
υπαλλήλους των ΔΟΥ είναι:
Τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν
οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, όταν ο
νόμος πλέον δεν θα δίνει καμμιά
δυνατότητα στους πολίτες να
υπερασπιστούν τον εαυτό τους;
Και επειδή αυτός ο χρόνος είναι
πολύ κοντά πλέον, το ερώτημα
είναι: Θα υπερασπίσουν την
πλευρά των πολιτών, της δικαιοσύνης και του Συντάγματος που
υποχρεώνει το κράτος να φορολογεί ανάλογα με την δύναμη
που έχουν οι πολίτες, ή θα ακολουθήσουν πιστά τις εντολές της
κατοχικής κυβέρνησης, όποιες
και να είναι αυτές καί όσο όλεθρο και αν φέρνουν;

Επίσης η αντιπροσωπεία υπενθύμισε στον προϊστάμενο της ΔΟΥ,
την υποχρέωση της κυβέρνησης
να μην απαιτεί πληρωμή χαρατσιών και φόρων εφ’ όσον αυτές
οι ενστάσεις βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης.
Ταυτόχρονα του έγιναν και διά-

της ΔΟΥ Γλυφάδας. Γι’ αυτό τον
λόγο οι κινητοποιήσεις
θα εξακολουθήσουν να γίνονται
σε τακτά χρονικά διαστήματα,
αφού οι πολίτες είναι πλεόν αποφασισμένοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Από την πλευρά του ο προϊστά-

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες των καιρών, αλλά και
τον διακαή πόθο των μαθητών για ένα καλύτερο μέλλον,
αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε τις τιμές μας, στα νέα
δεδομένα της εποχής, προσφέροντας
υπηρεσίες σε ιδιαίτερα οικονομικά πακέτα.
Α’ Λυκείου:
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Εκθεση
Β’ Λυκείου:
»
»
»
»
Γ’ Λυκείου:
Μαθηματικά κατ., Φυσική κατ., Χημεία κατ.,
Βιολογία κατ., Α.Ο.Δ.Ε, Εκθεση & Ανάπτυξη Εφαρμογών
Γυμνάσιο: για όλες τις τάξεις Μαθηματικά, Φυσική, Εκθεση, Αρχαία

150 €
250 €
300 €
120 €

Επιπλέον, ο μαθητής που θα έχει βαθμό επίδοσης 18 και άνω,
θα επωφελείται με έκπτωση στα δίδακτρα 30%.
Πληροφορίες: τηλ. 210 9671.461,
Διεύθυνση Σπουδών: Κυριάκος Κακαλέτρης, κινητό 6944 429670

Εμείς ευχόμαστε να πράξουν
αυτό για το οποίο έχουν ορκιστεί
να υπηρετούν και να υπερασπίσουν τα συμφέροντα του Λαού!
Δημ. Κυπριώτης

Κρίση και Πολιτισμός
επιτακτικά ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις
O Νότιος Oμιλος Τέχνης και Δράσης (Βασ. Παύλου 108, Βούλα),
θέλοντας να συμβάλλει στον προβληματισμό αυτής της περιόδου, της κρίσης που βιώνουμε όλοι μας, αλλά και των αντιστάσεων
που
πρέπει
να
αναπτύξουμε,
οργάνωσε
εκδήλωση-συζήτηση την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου με θέμα: Κρίση
και Πολιτισμός.
Ομιλητές ήταν οι: Θανάσης Μουτσόπουλος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, η Μυρτώ Παπαδοπούλου φωτορεπόρτερ και η
Δήμητρα Σύρου, ηθοποιός.
Συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Αρβανίτης.

Η εκδήλωση συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και την παρακολούθησαν πολλοί φίλοι από τη Βούλα, αλλά και τα Νότια προάστια. Οι ομιλητές με πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις ήταν η
αφορμή για ένα πλούσιο διάλογο που ακολούθησε μέχρι αργά
και τα ερωτήματα που μπήκαν ήταν πολύ περισσότερα από τις
απαντήσεις που δόθηκαν.
Εξάλλου και η εποχή μας αλλά και η κρίση θέτουν συνεχώς και
επιτακτικά ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις αλλά και ανατροπές. Η εκδήλωση –συζήτηση που οργανώθηκε από τν “ Νότιο”
εντάσσεται σε έναν κύκλο συζητήσεων, διαλέξεων που θα γίνουν
μέσα στο 2013 με πολύ ενδιαφέροντα θέματα.

