Μην αφήνεις την τύχη σου στους άλλους.

ΙΔΙΩΤΙΚΟποιήσεις
απο-ΕΘΝΙΚΟποιήσεις
και η “Διάλυση των εθνών”
Χαρακτηρίζουμε, με τον όρο ιδιωτικοποιήσεις, την αντίληψη και πρακτική
μεταφοράς κρατικών επιχειρήσεων,
υπηρεσιών, περιουσιακών στοιχείων,
σε επιχειρήσεις ιδιωτικών συμφερόντων και μάλιστα υπερεθνικών.
Αυτό γίνεται συνηθέστατα με τη μέθοδο των πωλήσεων σε τιμές δυσατου Κώστα
Βενετσάνου νάλογα ευτελείς, έως απαράδεκτες.
Επιτυγχάνεται δε ευχερέστερα με
την υπερχρέωση ενός κράτους, με τη μέθοδο του
δανεισμού, με υψηλά επιτόκια, ώστε η αποπληρωμή να καθίσταται δυσβάστακτη, αν όχι αδύνατη.
Η ανάγκη δε του δανεισμού “υποβοηθείται” συχνά
με την πρόκληση οικονομικών κρίσεων ή και εξωτερικής απειλής κατά δικαιωμάτων της χώρας, συμφερόντων της, ακόμα και της εθνικής της
ακεραιότητας και κυριαρχίας.
Το όλο σκηνικό συμπληρώνεται από διεθνείς συνθήκες, διεθνείς και “ανεξάρτητους” κρατικούς φορείς, όπως π.χ. ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και η
κρατική κεντρική τράπεζα, ταμεία ή οργανισμούς
διαχείρισης κρατικής περιουσίας, συστήματα και
“παραμάγαζα”, όπως “οικοι αξιολόγησης”, σπρεντς,
cds, δομημένα, τοξικά, “φούσκες” και ένα σωρό
άλλα “παπατζίδικα” κόλπα.
Το ιδεολογικό υπόβαθρο υφίσταται ήδη με τις θεωρίες του Φρίντμαν και του νεο-φιλελευθερισμού.
Να σημειώσουμε ότι ο νεοφιλελευθερισμός (Ν.Φ.),
εκτός του περιεχομένου του που είναι ανυπόστατο

ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κύριε Φρανσουά Ολάντ

“Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα”
με απόφαση του ΟΗΕ
Το νερό μας, είναι η πρώτη γαλλική επένδυση που επιδιώκει η Γαλλία, εξ’ ονόματος του Φρ. Ολάντ, στις δηλώσεις του. Το νερό που ιδιωτικοποιήθηκε στη Γαλλία και μετά από χρόνια επανακρατικοποιήθηκε, αφού βίωσαν οι πολίτες Γάλλοι,
την τραγική εγκατάλειψη των δικτύων και την κακή ποιότητα του νερoύ!

Οι καντίνες Καβουρίου και τα χρέη

Συνέχεια στη σελ. 2

Εγώ, ήρθα εδώ στην
Αθήνα, για να κινητοποιήσω τις γαλλικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να
επενδύσουν στην Ελλάδα.
Κι αυτό είναι συμφέρον
και της Ελλάδας, αλλά και
της Γαλλίας. [...] Από τη
στιγμή, λοιπόν, που θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί,
οι γαλλικές επιχειρήσεις
θα είναι παρούσες, διότι
έχουμε υπηρεσίες ποιοτικές, τις οποίες θέλουμε να
προσφέρουμε στη διάθεση
των Ελλήνων σε πολλούς
τομείς, όπως το νερό, η
ηλεκτρινή ενέργεια, οι σιδηρόδρομοι και πολλοί
άλλοι τομείς που με μεγάλη διαφάνεια οι γαλλικές
επιχειρήσεις
θα
συμμετάσχουν στις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού.

Σελίδα 10

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)

ΔΩΡΕΑΝ λαϊκή Αγορά
στο Κορωπί
Σελίδα 6

Oι καλύτερες αθλήτριες
του Πινγκ-Πονγκ
στο Δήμο 3Β

“Αγκάλιασαν” την ιδέα Κοινωνικού
Ιατρείου στο Μαρκόπουλο
Σελίδα 11

Παραχωρήσεις ακινήτων
κατά χρήση Σελίδα 16

Σελίδα 22

ΕΒΔΟΜΗ
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Ιδιωτικοποιήσεις
Συνέχεια από τη σελ. 1

επιστημονικά, ο τίτλος του είναι σκέτη απάτη και αποδίδεται μόνο χάριν ευφημισμού, ως νέος φιλελευθερισμός.
Το “νέο” είναι πάντα ευχάριστο και συμπαθές, η δε
“ελευθερία” είναι το μέγιστο αγαθό. Πώς να μην αισθάνεσαι και συ φίλος προς αυτήν!
Επιδίωξη του Ν.Φ. δεν είναι η στρατιωτική κατάκτηση
των κρατών, αλλά των ίδιων των κρατικών δομών και
υπηρεσιών, των ίδιων των κρατικών συστατικών που του
προσδίδουν την έννοια του προορισμού του ως κράτους
και τον περιορισμό του - “λιγότερο κράτος” - ως κατασταλτικό κυρίως μηχανισμό, απέναντι στη δυσανασχετούσα κοινωνία και ως μηχανισμό παραγωγής
“νομιμότητας”, που να εξασφαλίζει τα συμφέροντα των
ιδιωτικών εταιρειών. Για τούτο και οι ιδιωτικοποιήσεις
είναι συνυφασμένες με τον Ν. Φιλελευθερισμό.
Iδιωτικοποιήσεις των πάντων. Ενδεικτικά αναφέρω:
― την ενέργεια
― τις συγκοινωνίες
― το νερό
― την Υγεία, την Παιδεία, την ασφάλεια και πυρασφάλεια.
― Οσονούπω και την άμυνα και βέβαια,
― το έδαφος, τη θάλασσα, τον ορυκτό πλούτο.
Ο Ν.Φ. δεν κατακτά κράτη. Εξαγοράζει τις κρατικές, εκ
της ιδιότητάς τους, υπηρεσίες.
Το κράτος υφίσταται ως κέλυφος. Ως περικεφαλαία της
κεφαλής. Κεφαλή είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο
και οι μεγάλες εταιρείες.
Για να λεηλατήσεις μια χώρα, το δημόσιο πλούτο της,
τη δημόσια περιουσία, αλλά και την ιδιωτική και να καταστήσεις το λαό της υπόδουλο, αρκεί να ελέγξεις τα
οικονομικά της κέντρα. Να τοποθετήσεις δηλαδή ανθρώπους σου, στο Υπουργείο Οικονομικών, στην κεντρική Τράπεζα, στο ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Α, να
ελέγξεις και τα ΜΜΕ.
Στη ...λατρεία των αποκρατικοποιήσεων βοήθησε εξ’ αντιδιαστολής και η κακή εφαρμογή της κοινωνικοποίησης
των μέσων παραγωγής, στις πρώην σοσιαλιστικές
χώρες. Κρατικοποίησαν τα πάντα. Το κομμωτήριο και το
περίπτερο (με το συγκεκριμένο θέμα θ’ ασχοληθούμε
μελλοντικά).
Ως ιδεολογικό λοιπόν αντιστάθμισμα της κακής λειτουργίας του κρατικού κομμωτηρίου, καλοδεχόμαστε
την ιδιωτικοποίηση της παιδείας και της υγείας, αλλά και
του νερού! Αυτή είναι η θεωρία του εκκρεμούς.
Και επειδή οι ιδιωτικοποιήσεις δεν περιορίζονται εντός
της χώρας, αλλά επεκτείνονται παγκοσμίως (όχι ακριβώς, γιατί υφίστανται οι σφαίρες επιρροής και ελέγχου,
οπωσδήπότε επομένως, διεθνώς) οι ιδιωτικοποιήσεις

Το Δ.Σ. 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου στις 7μ.μ., με 14 θέματα στην
ημερήσια διάταξη.

είναι ορθότερο να χαρακτηρίζονται ως απο-εθνικοποιήσεις.
Αυτά που γράφω δεν είναι συμπεράσματα. Είναι ξεκάθαρες δηλωμένες θέσεις θεσμικών παραγόντων και θεωρητικών του Νεο-Φιελελευθερισμού, αλλά και
πρόγευση βιωμάτων ημών των ιδίων στην παρούσα συγκυρία.

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας, τα μνημόνια
και ο Robert Cooper
Να τι λέει το Ευρωσύνταγμα (η Συνθηκη της Λισσαβώνας) στο άρθρο 2§1: «Σκοπός της Ευρωπαϊκής Ενωσης
(Ε.Ε.) είναι η άκρως ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς».
Είναι περιττό, φαντάζομαι, ν’ αναλύσω τί σημαίνει “ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς” και μάλιστα “άκρως
ανταγωνιστική”. Αυτό το “άκρως” δείχνει το μέγεθος της
πλεονεξίας και της αλαζονείας των νεοφιλελεύθερων
“πρωθιερέων και νεοκόρων” συμπεριλαμβανομένων των
“παππισών και παπαδιών του μεγάλου Μαμωνά”1
Ολο αυτό το ιερατείο είναι ενταγμένο στο Ν.Φ. Σύστημα. Αποτελούν το ίδιο το “Σύστημα”: Μεγάλο Κεφάλαιο, - τραπεζικό, βιομηχανικό, χρηματιστηριακό -,
αλληλοεξαρτώμενη πολιτική ηγεσία και τεχνοκράτες,
Μέσα Μαζικού Επηρεασμού της κοινής γνώμης.
«Το ίδιο το σύστημα είναι χτισμένο πάνω στην απάτη.
Και το σύστημα είναι εξ ορισμού νόμιμο»2, αφού αυτό
νομοθετεί. Μ’ όλα ταύτα, μερικές φορές, δεν διστάζει
να διαπράττει και ξεκάθαρες λαθροχειρίες, όπως με την
κυβέρνηση Παπαδήμου, τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τα μνημόνια κλπ.
Θεωρητικός της διάλυσης των εθνών, δεν είναι ένας αριστερός διεθνιστής, αλλά ένας εκπρόσωπος της αμερικανοκεντρικής νεοφιλελεύθερης αντίληψης: Ο
διπλωμάτης Robert Cooper - ειδικός σύμβουλος του
Τόνι Μπλερ, όταν έγινε η εισβολή στο Ιράκ, το 2003, που
αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του Γενικού Δ/ντή του
Συμβουλίου της Ε.Ε. σε θέματα εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικοστρατιωτικών υποθέσεων, που θεωρεί το
κράτος - έθνος “πολιομοδίτικο”(!)3, λέει για τις ιδιωτικοποιήσεις και τις από εθνικοποιήσεις: «...Η αποδόμηση
του νεωτεριστικού κράτους δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμη»!
Για να καταλάβουμε πού αποσκοπεί η Ε.Ε. των Τραπεζών και της εταιρειοκρατίας. Και συνεχίζει: «...αλλά προχωρά με ταχύτητα[...] και η λίγο έως πολύ, καθολική
πορεία προς τις ιδιωτικοποιήσεις, αποτελούν μέρος
μιας διαδικασίας η οποία έχει στόχο να δημιουργήσει
πιο πλουραλιστικά κράτη, στα οποία η εξουσία διαχέεται ευρύτερα. Αυτή η εξέλιξη των κρατικών δομών ακολουθείται από μια κοινωνία που στέκεται με
μεγαλύτερο σκεπτικισμό απέναντι στην κρατική εξουσία, είναι λιγότερο εθνικιστική, μια κοινωνία στην οποία
αφθονούν οι πολλαπλές ταυτότητες, και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν θέσει ως κεντρικό στόχο της ζωής
τους την προσωπική εξέλιξη και την προσωπική κατανάλωση. [...] ο καταναλωτισμός είναι ένας στόχος για
τον οποίο ο θάνατος δεν έχει νόημα [...] το μετα-νεωτεριστικό κράτος τοποθετεί πάνω από όλα το άτομο»
(idiot δηλαδή).
Εμείς θα του απαντήσουμε με τα λόγια του συμπατριώτη
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του, του Πάλμερστον προσαρμοσμένα στην περίσταση:
«Οι “φιλίες”, οι εταιρείες, οι συμμαχίες έρχονται και παρέρχονται. Η εθνική συνείδηση και τα εθνικά συμφέροντα διαρκούν όσο υπάρχουν οι εθνικές κοινωνικές
οντότητες εν δυνάμει»4.
Οσο κι αν προσπαθούν να τις διαβρώσουν. Η αριστερά
είναι “εθνική”, όσο και διεθνική, ακόμα και η “σταλινική”.
Εξαιρείται η τροτσκιστική και η...ανερμάτιστη.
――――――――
1. Μαμωνάς: Προσωνύμιο του διαβόλου - αραμαϊκός δαίμονας του
άδικου κέρδους κλπ.
2. J. Perkins: “Εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου”, σελ.
26 κ.ε.
3. R.C. “Η Διάσπαση των Εθνών”, σελ. 66.
4. Αυτόθι ως άνω, σελ. 85.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Video Art Festival!

Σελ. 4

H Γλύκατζη-Αρβελέρ στη Βούλα Σελ. 5

Πώς θ’ αντισταθείτε στην κατάσχεση
Σελ. 6
Η δεύτερη ναυτική Αθηναϊκή
Συμμαχία γιάννης κορναράκης
Σελ. 8
“Πρώην άνθρωποι”
Γρηγόρης Ρώντας

Σελ. 9

Πρόστιμο στους λαχανόκηΣελ. 10
πους! Ηλέκτρα Βενετσάνου
Επίθεση απο χρυσαυγίτες στην
Παλ. Φώκαια
Σελ. 11
Εξασφαλίστηκαν τα κονδύλια για
το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης Σελ. 13
Αυτάρκεια - Αυτομόρφωση Σελ. 15
Τίποτα δεν είναι τυχαίο...

Σελ. 17

Τα νέα του Πρωτέα Βούλας

Σελ. 23

Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού στην
Αγία Μαρίνα Κρωπίας
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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«ΑΛΛΟΘΙ» (Arbitrage)
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου "Άρτεμις",
παρουσιάζει έως τις 27 Φεβρουαρίου, το θρίλερ «ΑΛΛΟΘΙ», με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Προβολές: 19.00 και 21.15
Σκηνοθεσία: Νίκολας Τζαρέσκι
Πρωταγωνιστούν: Ρίτσαρντ Γκιρ, Τιμ Ροθ, Λετίσια Κάστα, Σούζαν
Σάραντον, Μπριτ Μάρλινγκ.
Και μη ξεχνάτε:
Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην
τιμή του ενός (7 €) και καθημερινά
έκπτωση 50% για τους μαθητές,
φοιτητές, νέους άνεργους, πολύτεκνους και ΑμΕΑ (3,5 Ευρώ)!

Πέντε προβολές για τον αγώνα της Κερατέας
στο Δήμο Σαρωνικού
Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, ώρα 7μ.μ. θα γίνει
προβολή 5 ντοκιμαντέρ, στο
αμφιθέατρο του Δημαρχείου Σαρωνικού, παρουσιάζοντας τον αγώνα της
Κερατέας.
Συγκεκριμένα:
«ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ» (55΄)

Χρίστος Ακρίδας
Παραγωγή του Δήμου Κερατέας – Νομαρχίας Αν. Αττικής 2010.
Παίχτηκε στην ταινιοθήκη
Ελλάδος, 13ο Μεσογειακό
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2011, Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ
Χαλκίδας
2011.

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

Πολιτιστικές Απόπειρες
Σάββατο 23, Κυριακή 24 Φεβρουαρίου στις 21:00 θα παρουσιαστεί μία θεατρικο - μουσικο - χορευτική απόπειρα
από την ομάδα Χορού με θέμα : ΧΟΡΟΣ - Ιστορία και εξέλιξη, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου η ταινία «Εδώ κι εκεί
ραντεβού στο Βελιγράδι» σε σκηνοθεσία Ν. Λουνγκούλοφ, στις 21:15.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940 98500
Web: http://www.apopeires.gr/Τηλ: 2294098500

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
H Ενωση Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης σας
προσκαλεί σε γιορταστικό μεσημεριανό, την Κυριακή 17
Μαρτίου 2013 και ώρα: 13:00, στο κέντρο «ΝΕΟ ΚΑΣΤΡΟ», οδός Τριπόλεως 3, Δάφνη. Τηλ.: 210 9737465
Ζωντανή μουσική, χορός και παραδοσιακό πιλάφι.
Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας έχουμε κοντά μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Λεμονάκης
Μιχάλης Μπίμπας

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 10 έως 2 το μεσημέρι.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΜΕ ΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ
O Προοδευτικός - Eξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, οργανώνει τον ετήσιο αποκριάτικο χορό
του, το Σάββατο 2 Μαρτίου, στις 9.30μ.μ. στο Κέντρο
“Η Φιλία”, Λεωφ. Σουνίου 34χλμ., τηλ. 2291072028.

Ο καλύτερος πρεσβευτής του
αγώνα της Κερατέας. Προφητικό στο περιεχόμενό του και
αγαπημένο! Μουσική του Αλκ.
Κωνσταντόπουλου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Χαράς
Φράγκου.

«ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ» (3΄)
Γ΄ Γυμνασίου Κερατέας
2010 - 2011.
Τα παιδιά της Κερατέας
στον αγώνα κατά της χωματερής. Βραβείο στο Φεστιβάλ
Παλλήνης
και
Φρανκφούρτης. Πρόγραμμα
«Βιντεομουσεία» Υπουργείου Παιδείας.
«ΚΕΡΑΤΕΑ - ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ 1- 0»
Τσιριτσάντζουλες (40΄)
Μία βουβή ταινία ημερολό-

Οι Μέρες της Αφθονίας σας είναι Μετρημένες
DIE FETTEN JAHRE SIND VORBEI
Οι “εθελοντές στο Κάμπινγκ Βούλας”, θα προβάλουν την Παρασκευή 1η Μαρτίου στις
7.30 την κινηματογραφική Γερμανική ταινία, “Οι μέρες της Αφθονίας σας είναι μετρημένες”, Διάρκεια: 127' σε σκηνοθεσία Χανς Βαϊνγκάρτνερ με τους: Ντάνιελ Μπρουλ, Γιούλια Γιεντς, Στίπε Έρκεγκ, Μπούργκχαρτ Κλάουσνερ
Τρεις νεαροί που επιδίδονται σε συμβολικές πράξεις επαναστατικού ακτιβισμού απάγουν κατά
λάθος ένα Γερμανό μεγαλοεπιχειρηματία και αποπειρώνται να τον διαπαιδαγωγήσουν στα επαναστατικά τους ιδεώδη. Μόνο που εκείνος αποδεικνύεται πρώην αριστεριστής του '68 κι αν έχει κάτι
να τους διδάξει, είναι η δική του εμπειρία του συμβιβασμού. Ο χώρος θερμαίνεται.
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ (παραλιακή λεωφόρος, δίπλα από το ΠΙΚΠΑ) - 200 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΡΜΑ
ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΒΟΥΛΑΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ.

γιο του αγώνα της Κερατέας από την εισβολή των
ΜΑΤ (11 Δεκεμβρίου 2010
εως την αποχώρησή τους
(18 Απριλίου 2011). Ο τίτλος
είναι εμπνευσμένος από
ένα σύνθημα που γράφτηκε
σε ένα κτίριο της Αθήνας. Η
μουσική της ταινίας είναι
από ζωντανή ορχήστρα που
πραγματοποιήθηκε
ένα
βράδυ στον κιν/φο «ΦΙΛΙΠ»
«Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΤ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ» (5΄)
antixyta blogspot.com
Το ταινιάκι που τα «έσπασε»
στο διαδίκτυο, το είδε όλη η Ελλάδα και αναμεταδόθηκε από
δύο δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές (Ράdιο Αρβύλα, Ελληνοφρένεια).

«ΑΠΑΡΤΗ ΠΟΛΗ» (12΄)
Σπύρος Τσακίρης
Ο φωτορεπόρτερ της Ελευθεροτυπίας και του αγώνα της Κερατέας με την ομάδα Art Resistance
παρουσιάζει τη σύγχρονη εκδοχή
του Γαλατικού χωριού στην Κερατέα, όπου μπερδεύονται ο
Αστερίξ. Ο Οβελίξ, η… κα Θεοδώρα, τα ΜΑΤ

Θα παρευρεθούν συντελεστές
των ταινιών και θα γίνει ενημέρωση για τα ντοκιμαντέρ.

Video Art Festival Μηδέν
Στείλε το δικό σου video και μπες στο διαγωνισμό
Το Video Art Festival Μηδέν καλεί όλους
τους βιντεοκαλλιτέχνες και δημιουργούς
βίντεο να στείλουν τις συμμετοχές τους για
την 9η διοργάνωση.
Η πρόσκληση συμμετοχής απευθύνεται σε
όλους τους δημιουργούς (άτομα, ομάδες ή
οργανισμούς) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και έργων: 31 Μαρτίου
Δεν υπάρχουν θεματικοί ή μορφολογικοί
περιορισμοί, όμως κάθε χρόνο το φεστιβάλ
προτείνει ορισμένες θεματικές ενότητες.
Φέτος, εκτός από το γενικό κάλεσμα, η επιμελητική ομάδα προτείνει:
- μια θεματική ενότητα υπό τον γενικό τίτλο
"Come as you are"
- μια θεματική ενότητα υπό τον γενικό τίτλο
"Mother"

- μια θεματική ενότητα υπό τον γενικό τίτλο
"It needs some silence to make sound"
- επίσης, το Festival Μηδέν απευθύνει και
φέτος ειδικό κάλεσμα σε καλλιτέχνες και
δημιουργούς που κατάγονται, έχουν ζήσει
ή έχουν οποιαδήποτε σχέση αγάπης-μίσους με την Καλαμάτα να στείλουν έργα

τους για τη σταθερή πλέον ενότητα με
τίτλο “Local Calling!”. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας και να
αναδειχθεί ένα πολύμορφο καλλιτεχνικό

δυναμικό που έχει ως αφετηρία την Καλαμάτα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
Το Festival Μηδέν, το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ βιντεοτέχνης που πραγματοποιείται
σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους, είναι μια
ανεξάρτητη ετήσια διοργάνωση για τη βιντεοτέχνη και τα νέα μέσα, που έχει σαν
βάση την Καλαμάτα. Το φεστιβάλ οργανώνει και διαχειρίζεται μια ομάδα εικαστικών
καλλιτεχνών, με κοινό πεδίο δράσης τη βιντεοτέχνη.
Από το 2005, το Festival Μηδέν έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και
επιτυχημένα φεστιβάλ βιντεοτέχνης στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποτελώντας
έναν σημαντικό πόλο πολιτιστικού ενδιαφέροντος για την ελληνική, ευρωπαϊκή και
διεθνή βιντεοτέχνη.
www.festivalmiden.gr
festivalmiden@gmail.com
facebook.com/festivalmiden
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Με εισιτήρια ...τρόφιμα

“Η γυναίκα στην
ελληνική ιστορία”

με την
Τζωρτζίνα Καλέργη

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.

Οι καλλιτέχνες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
των διοργανωτών, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη
Δήμου, Κώστας Μακεδόνας, Λάκης Παπαδόπουλος, Ζωή Παπαδοπούλου, Πίτσα Παπαδοπούλου,

Ομιλία με την
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό
Σύλλογο
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).

Θωμάς ΣΤεργίου, Μαρία Σουλτάτου, Πασχάλξης
Τόνιος, Μπάμπης Τσέρτος και Λάκης Χαλκιάς, 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.

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ
ΑΡΑΧΩΒΑ - ΔΕΛΦΟΙ - ΙΤΕΑ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ

Eισιτήριο τα συσκευασμένα τρόφιμα, ότι μπορεί ο καθένας.
Τηλέφωνα:

6974.076.908

Βαρβάρα

Γκιόκα,

6972.314.201 Πασχάλης Τόνιος.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
για παιδιά
«Ο γάιδαρος ο Μένιος,
ο παραχαϊδεμένος»

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 6 μ.μ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους
Και θα τους βρείτε στη Βάρη
Πάρου 2 & Ζαλόγγου 19
E-mail: fotinosimio@gmail.com
http://www.yogafs.gr/

Για πληροφορίες καλέστε στο 6982645545

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.

ΙΕΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΒΙΛΙΑ – ΠΟΡΤΟ
ΓΕΡΜEΝΟ

Learning
Masterclass με τον Μπάμπη Μακρίδη στο
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 18.00, στο Γαλλικό
Ινστιτούτο Αθηνών, (Σίνα 31), στο Auditorium Theo Angelopoulos, ο σκηνοθέτης Μπάμπης Μακρίδης, θα μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις του και τις εμπειρίες του από την
σκηνοθεσία της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του, L
(Learning) και θα ακολουθήσει η προβολή της.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Η L είχε την τιμή να εκπροσωπήσει για πρώτη φορά την Ελλάδα
στο διαγωνιστικό τμήμα τoυ Φεστιβάλ Sundance 2012. Η φεστιβαλική πορεία της ταινίας συνεχίστηκε στο φεστιβάλ του Rotterdam και συνεχίζεται ακόμα, με συμμετοχή σε περίπου 40 φεστιβάλ
μέχρι τώρα. Το L κέρδισε το Grand Prix στο Φεστιβάλ Molodist του
Κιέβου τον Οκτώβριο του 2012.
Ο Μπάμπης Μακρίδης γεννήθηκε στην Καστοριά το 1970 και
έκανε πρεμιέρα στον κινηματογραφικό χώρο με την ταινία μικρού
μήκους «Ο Τελευταίος Φακίρης», η οποία και είχε αποσπάσει το
βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο 28ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας το 2005.
Ο σκηνοθέτης θα είναι ο ομιλητής στο ένατο από τα συνολικά
δέκα masterclass που πραγματοποιούνται σε δημόσιους χώρους
ως ανοιχτές συζητήσεις εμπειρογνωμόνων του κινηματογραφικού
χώρου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο του 2ου
Athens Open Air Film Festival - Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας που διοργανώνεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της
Αθήνας.
Η δράση πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στον
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της
Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και βρίσκεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η L (Learning) είναι ελληνικής παραγωγής 2012, σε σκηνοθεσία
Μπάμπη Μακρίδη και σενάριο Ευθύμη Φιλίππου και Μπάμπη Μακρίδη, βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Γυιόκα.

Ξενάγηση, προαιρετική πεζοπορία, περιήγηση

«Στρατηγικές Ανάκαμψης:
Από πού ξεκινάμε;»

H “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει μονοήμερη εκδρομή
την Κυριακή 3 Μαρτίου, στο Ιερό Ελευσίνας - Βίλα Πόρτο Γερμeνό. Με την εξόρμηση αυτή, ανακαλύπτουν
γνωστά και άγνωστα μέρη της Αττικής, που είναι πολύ
κοντά στην Αθήνα, την Ελευσίνα, τα Βίλλια, το Πόρτο
Γερμενό και πεζοπορία στον Κιθαιρώνα.
Αναχώρηση 8π.μ. από Βούλα και 8.30 από Ομόνοια.
Μαρία Κορομηλά : 210 8991145, 6940308757

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

Τριήμερη εξόρμηση στη Σκύρο
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
Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο μέχρι 5 Μαρτίου

Μαρία Κορομηλά : 210 8991145, 6940308757
ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

Η άνοδος του Ναζισμού
στην Ευρώπη
και… η Τελική Λύση
Η ιστορικός Μαρίνα Πετράκη ξεκινάει ένα νέο κύκλο διαλέξεων με θέμα «Η άνοδος του Ναζισμού στην Ευρώπη
και… η Τελική Λύση, (Ολοκαύτωμα Εβραίων) στην
Πνευματική Εστία Βούλας κάθε Τετάρτη 18:30 – 20:00
Ο κύκλος θα διαρκέσει 4 εβδομάδες.
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Πώς θα αντισταθούμε στην
σχεδιαζόμενη κατάσχεση
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ καλεί
τους πολίτες σε ανοικτή συνέλευση την Κυριακή 3
Μάρτη, στις 5 μμ, στην αίθουσα του Πολιτιστικού
Κέντρου «ΙΩΝΙΑ» (στη Βούλα, δίπλα στο Δημαρχείο).
Ελάτε να αποφασίσουμε μαζί πως θα αντισταθούμε
στην κοινωνική και οικονομική καταστροφή που μας
επιφυλάσει το μνημονιακό καθεστώς. Να αποτρέψουμε την σχεδιαζόμενη κατάσχεση των περιουσιών μας και την καταρράκωση της αξιοπρέπειάς
μας.
Μέσα από την συλλογική δράση και την αλληλεγγύη μπορούμε να δώσουμε ένα αποφασιστικό κτύπημα στις πολιτικές της εξαθλίωσης και της
υποτέλειας.
Δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε!
www.polites3b.blogspot.com
E-mail: polites3b@gmail.com
Ανοικτή συνέλευση: Κάθε Πέμπτη στις 6:30 μμ, στο
Δημαρχείο, Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Βούλα
(δίπλα στην Β' Πλαζ) Αίθουσα Δημοτ. Συμβουλίου
Τηλέφωνα δικτύου επιφυλακής - άμεσης επέμβασης: ΒΟΥΛΑ: 6944652699, 6948000171
ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: 6944539542, 6945027027

Μαθήματα Πρακτικής
Μελισσοκομίας
Την Τρίτη 5 Μαρτίου αρχίζει ο πρώτος κύκλος μαθημάτων Πρακτικής Μελισσοκομίας στο κτήριο της εισόδου του αυτοδιαχειριζόμενου χώρου του Κάμπινγκ
στη Βούλα (δίπλα από το ΠΙΚΠΑ).
Τα μαθήματα γίνονται από έμπειρο μελισσοκόμο και
απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, όμως προηγούνται οι ανεργοι. Ο κύκλος των μαθημάτων είναι
16 ώρες θεωρητική πρακτική εξάσκηση.
Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη από τις 17:30 19:00, παρέχονται δωρεάν και η πρώτη ομάδα θα είναι
μέχρι 20 άτομα.
Για συμμετοχή, επικοινωνήστε στο 6944 508 223, Πέτρος Β.

«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.

Υπαίθρια δωρεάν λαϊκή αγορά στο Κορωπί
για ανέργους, απόρους και οικονομικά αδύναμους πολίτες
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου - Πλατεία Αγάλματος, Κορωπί, ώρα 12:00
H Ομοσπονδία Επαγγελματιών και
Παραγωγών Λαϊκών αγορών της
περιφέρειας Αττικής διοργανώνει
σε συνεργασία με τον Δήμο Κρωπίας, δωρεάν υπαίθρια λαϊκή
αγορά, για μακροχρόνια ανέργους, απόρους και οικονομικά αδύναμους πολίτες, την Κυριακή 24

Φεβρουαρίου, και ώρα 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγάλματος Κορωπίου (Λ. Βασιλ. Κωνσταντίνου).
Θα διανεμηθούν δωρεάν οπωρολαχανικά, είδη παντοπωλείου και
ψάρια, σε όσους είναι μακροχρόνια άνεργοι και διαθέτουν κάρτα
ανεργίας, άποροι που διαθέτουν

βιβλιάριο απορίας καθώς και
άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
ή άλλοι πολίτες που διαθέτουν
κάρτα δικαιούχου υποστήριξης
από άλλες κοινωνικές υπηρεσίες
των όμορων Δήμων της Ανατολικής Αττικής

Ελάφρυνση υπερχρεωμένων νοικοκυριών
και δημιουργία μόνιμων δομών
Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε (8.2), που διοργανώθηκε από το Δήμο Σπάτων –
Αρτέμιδος σε συνεργασία
με το Ειρηνοδικείο Κρωπίας, στο Πνευματικό Κέντρο “Χρ. Μπέκας” στα
Σπάτα, με σκοπό την πλατιά ενημέρωση των ενδιαφερομένων δημοτών, γύρω
από τις δυνατότητες αξιοποίησης των διατάξεων του
Ν. 3869/2010 για την ελάφρυνση της οικονομικής
τους θέσης και ταυτόχρονα
τη δημιουργία μόνιμων
δομών του Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος για την παροχή
συμβούλων και την ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών
που
θα
ανακουφίζουν τους δημότες και τα χρεωμένα νοικοκυριά.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, Χρήστος Α. Μάρκου,
που ανάμεσα στ’ άλλα τόνισε με έμφαση:
«…….Καθώς ο Δήμος είναι ο
εγγύτερος προς τον πολίτη δημόσιος θεσμός, καθημερινά δέχεται τους δημότες, ακούει τα
προβλήματά τους και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν.
Με όλες μας τις δυνάμεις προσπαθούμε καθημερινά να τους
στηρίξουμε με όσα μέσα και
τρόπους διαθέτουμε ως υπηρεσία. Η κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου αναπτύσσει προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας, υποστήριξης συμπολιτών
μας που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού, οικονομικής ενίσχυσης αδυνάτων και
απόρων, υποστήριξης της οικογένειας, της τρίτης ηλικίας και

των παιδιών
Η προσπάθεια μας εστιάζει στη
δημιουργία ενός δικτύου δομών
και ενεργειών που θα στηρίζουν τους πλέον ευάλωτους
πολίτες και οικονομικά αδύναμους σε αυτή τη συγκυρία, έτσι
ώστε να μη γίνουμε μάρτυρες
γεγονότων απελπισίας, αυτοκτονίας, κατάθλιψης, βίας από
άνθρωπο σε άνθρωπο, στην τοπική μας κοινωνία……..».

Ακολούθησε
παρέμβαση
της Προέδρου του Ειρηνοδικείου Κρωπίας Δέσποινας
Τηλιακού, που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης και
τον συντονισμό της εκτεταμένης συζήτησης που ακολούθησε.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος
της Ενωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων,
Βασιλική
Θάνου – Χριστοφίλου χαιρέτισε την εκδήλωση τονίζοντας τον θετικό ρόλο που
διαδραματίζουν οι δικαστές
στις υποθέσεις των αγωγών
κατά των υπερχρεωμένων
νοικοκυριών.
Τους χαιρετισμούς έκλεισε
το μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
Αθανάσιος Παυλόπουλος.
Ακολούθησαν οι εξειδικευμένες ομιλίες:
- Κων/νου Φρυτάκη, Οικονομολόγου, MSc Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών στο London School of Economics and
Politican Sciensce, με θέμα

«Παγκόσμια
Οικονομική
Κρίση. Ένας άλυτος γρίφος
ή ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες;»
- Ζώη Σταυρόπουλου. Δικηγόρου Αθηνών. Μέλος του Δ.Σ.

της Ένωσης Ελλήνων Νομικών

- Βαγγέλη Φουστέρη. Μ.

με θέμα «Υπερχρέωση των
ιδιωτών ως οικονομικό
πρόβλημα με κοινωνικές
διαστάσεις και η διαδικασία
διευθέτησης των οφειλών».
- Αθανάσιου Τσαπλάρη, Δικηγόρου Αθηνών με θέμα
:«Επισημάνσεις και προβληματική στην εφαρμογή
του Ν. 3869/2010. Ζητήματα
προσωρινής
δικαστικής
προστασίας».
- Μαρίας Κουβαρά. Ειρηνοδίκη Λαυρίου με θέμα: «Ο
ρόλος του Δικαστή στη
ρύθμιση της υπερχρέωσης
των πολιτών».

MedSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής
– Ψυχοθεραπευτή με θέμα:

«Ήρθαμε εδώ να γελάσουμε ή να κλάψουμε;
Άραγε πεθαίνουμε ή – ίσως
– γεννιόμαστε;»
Μετά τις βασικές ομιλίες
ακολούθησαν ερωτήσεις και
παρεμβάσεις πολιτών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και οι Δήμαρχοι Μαρκοπούλου,
Μεθενίτης
Σωτήριος, Κορωπίου Κιούσης Δημήτριος, Σαρωνικού
Πέτρος Φιλίππου και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μαρκοπούλου Κων/νος Αλαγιάννης.

Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. του τομέα
Μεταποίησης – Τουρισμού –
Εμπορίου & Υπηρεσιών
H ΕΛΑΝΕΤ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
– Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του
προγράμματος:
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών, τη Δευτέρα 4 Μαρτίου και ώρα 6.30 μ.μ. στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, Αχαρνές)
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις
τεχνολογίες πληροφορικής και η δημιουργία θέσεων
απασχόλησης, καθώς οι ενισχύσεις αφορούν και υπό
σύσταση επιχειρήσεις.
Για πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: ΕΛΑΝΕΤ
Τηλ: 210 3620242 (εσωτ. 233 και 256)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΒΔΟΜΗ

Θεμελίωση Παιδικού Σταθμού
Παραλίας Αναβύσσου
Ο Δήμος Σαρωνικού και η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου σας προσκαλούν την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:30 π.μ. στην τελετή
θεμελίωσης – ανέγερσης του Παιδικού Σταθμού Παραλίας Αναβύσσου στη συμβολή των οδών Κουντουριώτη και Καισαρείας. Πρόκειται για ένα
σημαντικό έργο συνολικού προϋπολογισμού
1.186.387€ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Η τελετή θεμελίωσης θα πραγματοποιηθεί από τον
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρό.
Στην τελετή θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος.

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
κόβει βασιλόπιτα
Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας – Πυρασφάλειας Βάρης, καλεί τα μέλη της και όλους τους
φίλους της Ομάδας, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίττας, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο
Βάρης (Δημοτικό Σχολείο, οδό Άττιδος), την 10η Μαρτίου, ώρα 10.00.
Τηλ. επικοινωνίας : 6976 /353820 – 6932 /387286

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Χώροι καταφυγής και οργάνωσης
καταυλισμών μετά από σεισμό
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σας ενημερώνει ότι χώροι καταφυγής, καθώς επίσης και οργάνωσης καταυλισμών των
πολιτών, μετά από σεισμό, στον Δήμο Μαρκοπούλου,
έχουν επιλεγεί οι εξής:
Πόρτο-Ράφτη:
1. Χώρος Στάθμευσης Super Market Carrefour (Καρφούρ)
2. Χώρος Στάθμευσης Super Market Lidl (Λιντλ)
3. Προαύλιος Χώρος 1ου Δημοτικού Σχολείου
Μαρκόπουλο:
1. Χώρος Στάθμευσης Super Market Μαρινόπουλος
2. Ανοικτό Γήπεδο Μαρκοπούλου
3. Πλατεία Πεδίου Άρεως (στην είσοδο της πόλης)
Οι παραπάνω χώροι, επιλέχθηκαν και κρίνονται ως επαρκείς, λόγω του αραιοχτισμένου των όμορων οικισμών.
Προσφέρουν δε, μίνιμουμ προδιαγραφές υγιεινής με δυνατότητες παροχής ύδατος και τροφής, ενώ έχουν το
πλεονέκτημα της εγγύτητας, δεδομένης της συνήθους
άρνησης μετακίνησης των κατοίκων μακριά από τις εστίες
τους για λόγους ασφαλείας.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας και τ. Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Μαγγανά στο τηλέφωνο:
6944 507099 ή στην επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαρκοπούλου Μαρία
Χασάπη στο τηλέφωνο: 6974 90972
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“Δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα γεγονότα”
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ
Την Παρασκευή 15.2.2013 κλήθηκα τηλεφωνικά να παραστώ σε
συνάντηση της Διοίκησης της
ΕΥΔΑΠ με Δημάρχους της Αττικής
για να συζητήσουμε τις σχέσεις
μας με την εταιρεία, τη βιωσιμότητα των δικτύων και τις προοπτικές που υπάρχουν.
Με έκπληξη διάβασα χτες στο
Δελτίο Τύπου της ΕΥΔΑΠ, ότι και
εγώ μεταξύ άλλων, έχω εκφράσει
την επιθυμία παραχώρησης του δικτύου ύδρευσης στην ΕΥΔΑΠ και
ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση
θα μας δοθεί και σχετικό σχέδιο
σύμβασης με στόχο την άμεση
υπογραφή του.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει αποδείξει ότι επιδιώκει το διάλογο και
τη συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και
προσπαθεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, όπως αποδει-

κνύει και πρόσφατος διακανονισμός εξόφλησης παλαιών οφειλών προς την εταιρεία που
εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 23.12.2012.
Δεν αποδεχόμαστε όμως, μια σύσκεψη να θεωρείται και να παρουσιάζεται
σαν
τετελεσμένο
γεγονός και να ερμηνεύονται οι
απόψεις μας με εντελώς αυθαίρετο τρόπο, για αυτό και δεν θα
συμμετέχουμε στη σημερινή συνάντηση.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής, έχει συγκεκριμένες απόψεις σχετικά με τη
λειτουργία των δικτύων ύδρευσης,
όπως και των δικτύων αποχέτευσης που λειτουργούν από τις
αρχές της δεκαετίας του ’90 στο
Λαύριο και την Κερατέα, οι οποίες
έχουν εκφραστεί και από το Δημο-

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚOΤΗΤΕΣ
του παραλιακού μετώπου
To “Δίκτυο Σαρωνικού”, οργανώνει, τη Δευτέρα 11
Μαρτίου, πλατιά συγκέντρωση των συλλογικοτήτων
του παραλιακού μετώπου για ανταλλαγή απόψεων
σχετικά με τις προτάσεις και τις δράσεις σχετικά με
το Σαρωνικό για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Βάση της συζήτησης για τη διαμόρφωση των προτάσεων προτείνουν να είναι το κείμενο των θέσεων
που έχει εκπονήσει το Δίκτυο και το έχει καταθέσει
στη Διαβούλευση με το Υπουργείο Τουρισμού, στην
Περιφέρεια της Αττικής και σε ορισμένους παράκτιους δήμους.
Οι προτάσεις μπορούν βέβαια να συμπληρωθουν και
με άλλες.

ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚOΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ
Στα πλαίσια της προαναφερθείσας απόφασης του
Δικτύου η “Εναλλακτική Δράση”, που συμμετέχει
στο Δίκτυο, καλεί και τις υπόλοιπες συλλογικότητες
του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης να θέσουν
άμεσα το θέμα σε συζήτηση με τα μέλη τους, ώστε
στη συγκέντρωση της 11ης Μαρτίου να εμπλουτίσουν το κείμενο των θέσεων και να συναποφασίσουν τις επόμενες δράσεις.

τικό Συμβούλιο αλλά και από
εμένα, επανειλημμένα, με βασικούς άξονες τη διατήρηση της
ιδιοκτησίας και διαχείρισης των δικτύων και την εξυπηρέτηση των
καταναλωτών και την παροχή
νερού στους πολίτες με το χαμηλότερο κόστος.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Σε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία Συνταξιούχων, καλεί
σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29)
Αθήνα, 11 το πρωί. Γράφουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους:
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια βιώνουμε και εμείς,
όπως όλος ο λαός μια πρωτοφανή, για τα μεταπολεμικά
δεδομένα,
κατεδάφιση των κοινωνικών και ασφαλιστικών μας
κατακτήσεων. Η εφαρμοζόμενη από τις κυβερνήσεις
(μονοκομματικές ή πολυκομματικές) μνημονιακή
πολιτική, από τη μια, μας
στερεί κατακτήσεις που
κερδίσαμε με αγώνες και
θυσίες για πολλές δεκαετίες και από την άλλη γεμίζει με τα αποθεματικά των
ταμείων μας τις τσέπες των
τοκογλύφων δανειστών.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
να μειώνονται δραματικά
και συνεχώς οι συντάξεις
μας, να καταβαραθρώνεται
το
δημόσιο
σύστημα

υγείας, να μένουμε χωρίς
νοσοκομεία και φάρμακα,
να γιγαντώνεται η ανεργία
για τα παιδιά μας και να
μην υπάρχει μέλλον για τα
εγγόνια μας.
Πρέπει να βάλουμε φραγμό
και να ανατρέψουμε αυτή
την πολιτική.
Να εντείνουμε τους αγώνες μας, με αυτοοργάνωση, μέσα από τα
σωματεία και τις ομοσπονδίες, αλλα και την συμμετοχή μας στα κινήματα σε
κάθε γειτονιά για:
Να πάρουμε πίσω όσα βίαια
και παράνομα μας στερούν.
Να κρατήσουμε ζωντανό
το
δημόσιο
σύστημα
υγείας.
Να αποτρέψουμε την εκποίηση και τη λεηλασία του
δημόσιου πλούτου.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
www.psyntxon.blogspot.com - Email sintaxiouxoi@gmail.com

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο

Εμ, βέβαια· πάνω που πείσαμε τον κοσμάκη ότι μόνο με την
Ε.Ε. μπορούμε να βαδίσουμε ως μόνιμα υποζύγια καταχρεωμένα, έρχονται τώρα οι Εγγλέζοι να μας το χαλάσουν;

Αννα Μπουζιάνη

Δημοψήφισμα για την τύχη της ...Ε.Ε.
Ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας Κάμερον σε πρόσφατη
εξαγγελία του, δήλωσε ότι η χώρα του, θα διοργανώσει
δημοψήφισμα το 2017 με ερώτημα την παραμονή ή όχι του
Ηνωμένου Βασιλείου στην Ε.Ε.,
Το έμαθαν οι ευβουλευτές της ΝΔ. και εις εξ’ αυτών
έκανε παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, να κάνουν ντά, τη Μ. Βρεττανία γιατί «είναι ριψοκίνδυνο το παιχνίδι της».
Ελα όμως που δεν είναι ο Κάμερον που δεν θέλει την Ε.Ε.
αλλά οι ίδιοι οι Βρεττανοί, αφού σε δημοσκόπηση των Financial Times δείχνει πως μόλις το ένα τρίτο των Βρετανών
επιθυμούν να παραμείνει η χώρα στην ΕΕ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, μόνο
το 33% των ψηφοφόρων θα υποστηρίξει την πρόθεση του
να παραμείνει στο μπλοκ, το 50% επιθυμεί την αποχώρηση
ενώ το 17% δεν σκοπεύει να ψηφίσει.

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ
Φαρισαῖοι ὑποκριταί!
Διαβάζοντας κανείς αυτές τις γραμμές, διαπιστώνει για
πολλοστή φορά, πώς οι πολιτικοί είναι οι βολεμένοι του
συστήματος, διορίζοντας γυναίκες, κουνιάδια, γαμπρούς
και σόγια ολόκληρα, σ’ αυτό το “σοβιετικού τύπου” δημόσιο
των “χαραμοφάηδων και τεμπέληδων υπαλλήλων”! όπως
το αποκαλούν καθημερινά!
Λέμε λοιπόν: Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. είναι ο Ηλίας Κικίλιας, προσωπικός προσωπικός φίλος και σύμβουλος του
Γιώργου Παπανδρέου. Εχει σύζυγο την Αναστασία Χάραρη του Ιωάννη και κουνιάδα την Βασιλική Χάραρη του
Ιωάννη.
Η κουνιάδα λοιπόν διορίστηκε ως Γραμματέας του γαμπρού της· δηλαδή του Ηλία Κικίλια (ΦΕΚ Γ' 460/7-6-2010).
Τις ωραίες εκείνες ημέρες που η χώρα ως τιτανικός βούλιαζε...

Η δεύτερη Ναυτική
Αθηναϊκή Συμμαχία
Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε σταματήσει
στο σημείο, που η Θήβα με τον Πελοπίδα και
τον Επαμεινώνδα, καταλύει με επανάσταση το
τυραννικό πολίτευμα, το οποίο είχε εγκαταστήσει η Σπάρτη. Στην επανάσταση είχαν συμμετάσχει και εθελοντές από την Αθήνα με δυό
στρατηγούς μάλιστα . Αυτή η σύμπραξη αν
και όπως εδηλώθη, εγένετο εν αγνοία της
Αθήνας, επέφερε την δυσαρέσκεια της Σπάρτης, ή οποία με πρέσβεις έσπευσε να διαμαρτυρηθεί σχετικά.
Να σημειωθεί δε ότι την περίοδο αυτή η Αθήνα
βρισκόταν σε ειρηνική σχέση με την Σπάρτη,
ιδιαίτερα από το 387 π.Χ. μετά την υπογραφή
της Ελληνοπερσικής Ανταλκιδείου Συνθήκης
ή Ειρήνης του Βασιλιά, όπως συνήθιζαν να την
λένε οι Πέρσες . Ακόμη να προστεθεί, πως με
αυτή την συνθήκη, (η οποία καίτοι εν πολλοίς
ήταν επαίσχυντος όσον αφορά τους Έλληνες,
δεδομένου ότι η κυριαρχία τους στις μικρασιατικές πόλεις είχε παραχωρηθεί στους Πέρσες, και είχε επιτρέψει την ρυθμιστική ξένη
παρέμβαση στις σχέσεις και στα προβλήματα
των Ελληνικών πόλεων,) είχε επιτευχθεί μια
περίοδος κοινής ηρεμίας.
Αυτή δε η ηρεμία είχε επιτρέψει στο ναυτικό
εμπόριο να αναδιπλωθεί, με αποτέλεσμα την
οποιαδήποτε εξ αυτού περαιτέρω ανάπτυξη .
Για τους λόγους αυτούς η Αθήνα ήταν διστακτική σε οποιαδήποτε διασάλευση αυτών, των
έστω και επί του παρόντος ειρηνικών σχέσεων
που είχε με την Σπάρτη, οι οποίες άλλωστε

έδιναν χώρο για την παλινόρθωσή της. Εξ
άλλου μια νέα ρήξη, ή οποία ίσως να οδηγούσε ακόμα και σε πολεμική εμπλοκή, θα οπισθοδρομούσε το σιωπηλό μακροπρόθεσμο
διαβρωτικό σχέδιο, που ήδη εξύφαινε η Αθήνα
απέναντι στη Σπάρτη.
Συνήθως οι ιστορικοί διατρέχουν γρήγορα και
με αποσιωπητικά αυτήν την χρονική περίοδο ,
που κυλά από τον 5ο αιώνα του Περικλή στον
4ο αιώνα, και σταματά στην ιστορική Χαιρώνεια.
Η πόλη της Αθήνας, σε αυτά τα χρόνια βίωνε
τον όρκο της Συνθήκης στο να είναι αναγκασμένη να έχει τους ιδίους εχθρούς και φίλους
με τους Λακεδαιμονίους και με περιλαίμιο
σκλάβου να τους ακολουθεί κατά γή και θάλασσα,
όπου και όποτε αυτοί ήθελαν:
«Αλλ΄εποιούντο ειρήνην εφ΄ ώ τα τε τείχη τα
μακρά και τον Πειραιά καθελόντας και τας ναύς
πλην δώδεκα παραδόντας και φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις έπεσθαι και κατά γήν και
θάλατταν όποι αν ηγώντο» γράφει στα “Ελληνικά” του ο Ξενοφών.
Δηλαδή ακόμα και τα τείχη τα Μακρά και του
Πειραιά είχαν υποχρεωθεί να καταστρέψουν
και τον στόλο τους τον πολεμικό να διαλύσουν.
Για δυό πενταετίες η Αθήνα τηρεί τους όρους
της συνθήκης παράδοσης, τους οποίους είχε
συνομολογήσει μετά την ήττα της στους Αιγός
ποταμούς από τον Λύσανδρο. Παρά τις σκληρές συνθήκες όμως που της είχαν επιβληθεί και
την φαινομενική εικόνα της υπακοής που έδει-

Εχει και συνέχεια. Η σύζυγος Αναστασία Χάραρη, υπηρετούσε με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη
θυγατρική του ΟΑΕΔ "Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Α.Ε.” (ΠΑΕΠΑ.Ε.). Την παραμονή της πρωτοχρονιάς(!) του 2010 που βουλιάζαμε, η σύζυγος του Διοικητή,
μετατάχθηκε στον ΟΑΕΔ, σε θέση "μόνιμου προσωπικού
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού" (ΦΕΚ Γ' 1303/31-122010).
Θα μου πείτε γιατί έφυγε από το “Παρατηρητήριο” και πήγε
στον ΟΑΕΔ αφού ήταν εξασφαλισμένη;
Δεν ήταν εξασφαλισμένη γιατί το “Παρατηρητήριο” είναι
ανάμεσα στους 151 φορείς, οι οποίοι θα βγάλουν το προσωπικό τους σε εργασιακή εφεδρεία! Και προηγούνται οι
εργαζόμενοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην απόλυση!
H εγκύκλιος της εργασιακής εφεδρείας
(http://www.tovima.gr/files/1/2011/09/12/efedreia12.pdf):

Και δεν σταμάτησε εδώ! Στη συνέχεια Αναστασία Χάραρη (σύζυγος του Διοικητή του ΟΑΕΔ Ηλία Κικίλια) μετατάσσεται στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου οι αμοιβές είναι σημαντικά μεγαλύτερες από κάθε άλλη υπηρεσία του δημοσίου (ΦΕΚ
Γ´297/2-5-2011), ακυρώνοντας την προηγούμενη μετάταξή
της στον ΟΑΕΔ. (ΦΕΚ Γ' 571/17-8-2011).
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί!

χνε, δεν έπαψε ποτέ να αναζητεί ρωγμές διαφυγής ή ίσως και αφορμές μιας έντιμης αποστασιοποίησης. Και δυστυχώς η Σπάρτη, με
την κακή της διοίκηση αφειδώς τις παραχωρούσε. Έτσι η Αθήνα ανιχνεύει και αναζητεί
συνεχώς τις όποιες πηγές, οι οποίες θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα σχέδιά της. Η
ανοιχτή αγκαλιά της Περσίας, πάντοτε πρόθυμη για κάθε είσδυση στα ελληνικά πράγματα
προσφέρεται, η δε δυσαρέσκεια της Θήβας
προς τη Σπάρτη τελικά παρέχει το δικαιολογητικό της ρήξης Αθήνας Σπάρτης.
Οι λοιποί απογοητευμένοι πρώην σύμμαχοι των
Λακεδαιμονίων και οι υπόδουλες ελληνικές
πόλεις που στενάζουν από την κακή διοίκηση
των σπαρτιατικών φρουρών και των εγκαθιδρυμένων τυραννικών καθεστώτων, με τις δυνάμεις τους, συμμετέχουν. Και όλα και όλοι
μπαίνουν στο διπλωματικό στόχαστρο πάντοτε
προς το όφελος της Αθήνας. Συγχρόνως προσπαθεί με τον Κόνωνα να ξαναχτίσει τα Μακρά
της Τείχη και να περιτειχίσει πάλι τον Πειραιά.
Το τραγελαφικό δε είναι, πως τα πάντα γίνονται με Περσικά χρήματα.
Ακόμα αρχίζει να διαπραγματεύεται στη Δύση
με τον τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο και
να ραδιουργεί με τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
Η Λακεδαίμονα αιφνίδια ξυπνά και για να κρατηθεί προβαίνει το 371 π.Χ. σε παραχωρήσεις
στους συμμάχους της, αλλά τώρα είναι πολύ
αργά.
Τώρα καθελκύονται νέες Αθηναϊκές τριήρεις
στα ναυπηγεία του Πειραιά και αυτά με τον
Περσικό χρυσό.
Η Αθήνα ξαναγίνεται έστω και με την ξένη βοήθεια, η πρώτη ναυτική δύναμη, που προσελκύει
συμμάχους. Με τον στόλο της φέρνει κοντά
της τη Θράκη, τα Δαρδανέλια, τον Ελλήσποντο, τη Ρόδο. Φτάνει και διαπραγματεύεται
με την Κύπρο και σε λίγο στην Αίγυπτο με την
δυναμική παρουσία της ενθαρρύνει τον λαό να
καταλύσει την τυραννία της Περσικής δυναστείας των Αχαιμενιδών.
Η Αθήνα πλέον προετοιμάζει το καινούργιο
μέλλον της, η δεύτερη θαλασσινή συνομοσπονδία γεννιέται με τη μορφή της δεύτερης
Αθηναϊκής συμμαχίας

Αλλά η Αθήνα τώρα δεν κομπάζει, δεν μιλά και
δεν περπατά στην προτερινή της υπεροχή. Τα
παθήματα και η υπεροψία του παρελθόντος
την έχουν ωριμάσει και έχει συνετισθεί. Την
τακτική της την διακρίνει μια ιδιαίτερη επιδεξιότητα· εξ άλλου δεν υπάρχουν και πολλοί
κληρούχοι για έναν απειλητικό αποικισμό. Η
συμμαχική διαδικασία παίζεται έξυπνα, σταθερά και με ίσους όρους, οι οποίοι αποβλέπουν
στην καταλυτική μακροπρόθεσμη συμμαχία
του χρόνου. Σε όλους τους συμμάχους έχει
δοθεί η υπόσχεση μιας πλήρους ελευθερίας. Οι
κυβερνήτες των συμμαχικών πόλεων δεν είναι
πια Αθηναίοι πολίτες. Δεν υπάρχει απειλή και
καταπίεση. Δεν υπάρχει το ανώτατο Αθηναϊκό
συμβούλιο, αλλά τρία ισότιμα όργανα με ίσα δικαιώματα για τις αποφάσεις τους. Από τη μεριά
της Αθήνας, η Βουλή και η Εκκλησία του
Δήμου. Από την άλλη το Συνέδριο των Συμμάχων. Τα όργανα βουλεύονται χωριστά και οι
αποφάσεις τους όπως είπαμε έχουν την ίδια
αξία. Μόνο η απόλυτη ομοφωνία επικρατεί. Ο
φόρος προς την Αθήνα έχει καταργηθεί και
υπάρχει μόνο κάποια “συνεισφορά” που θεσπίζεται εθελοντικά από το Συνέδριο. Κάθε μέλος
της συμμαχίας καθορίζει το ύψος των “συνεισφορών’” μόνο του και σύμφωνα με τις δυνατότητές του, αλλά και τις εισπράττει μοναχό
του.
Η Αθήνα ακόμα, βλέποντας την καινούργια
κοινωνική και οικονομική ανακατάταξη, που σε
προηγούμενο άρθρο έχω αναφέρει, προβαίνει
σε πολιτική εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Οι
πολίτες της συμμετέχουν οικονομικά με την εισφορά “Ειρήνης”. Αναδεικνύονται νέοι περιφανείς Αθηναίοι ηγέτες όπως ο Χαβρίας, ο
Τιμόθεος και ο πολιτικός Καλλλίστρατος.
Αλλά πάντα αναζητά αφορμή για την απαγκίστρωσή της. Τέτοια που συγχρόνως θα την
αναδομήσει συγκριτικά στα μάτια των συμμάχων της.
Όταν λοιπόν, όπως είπαμε στην αρχή του άρθρου, διαμαρτύρεται με τους πρέσβεις της η
Σπάρτη για την ανεπίσημη βοήθεια, που δόθηκε στον Πελοπίδα, η Αθήνα δηλώνει ότι αυτό
που έγινε, έγινε εν αγνοία της. Προς τούτο, τιμωρεί τους στρατηγούς που συμμετείχαν με
Συνέχεια στη σελ. 16
θάνατο και εξορία.

ΕΒΔΟΜΗ
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Αυτοί θα σου πάρουν το σπίτι… και πώς θα στο πάρουν
Ακούω πολλούς αγαθούς να λένε…
- Σιγά μη σου πάρει η τράπεζα το σπίτι… τι
να το κάνει; ..Ακόμα και αν το πάρει, ποιος
θα το αγοράσει;
ΛΑΘΟΣ… θα στο πάρει και όταν θα το χάσεις τότε θα το καταλάβεις…και σας το λέω
εγώ ένας τραπεζίτης… και σας λέω και τι
θα συμβεί… αλλά και πως θα συμβεί…
Μέχρι το τέλος του έτους οι Ελληνικές τράπεζες θα ενοποιηθούν σε μία το πολύ δύο
κεντρικές τράπεζες…
Μόλις ενοποιηθούν -καθαρές πια αφού το
βρώμικο κομμάτι τους θα το έχει απορροφήσει το Ελληνικό δημόσιο- θα ξεκινήσει
και η πώλησή τους στις μεγάλες Γερμανικές
Τράπεζες.
Οι Γερμανικές τράπεζες θα τιτλοποιήσουν
(δηλαδή θα πουλήσουν) τα δάνεια σε ασφαλιστικές Γερμανικές εταιρίες, στην ουσία θα
… πωληθούν τα σπίτια που βρίσκονται πίσω
από τα δάνεια, οι οποίες με τη σειρά τους
θα δημιουργήσουν συνεταιρισμούς διαχείρισης αυτών των δανείων.

Σ

Αυτοί οι συνεταιρισμοί θα αγορασθούν από
διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς μεγάλους οργανισμούς στη Γερμανία για να πωληθούν μισοτιμής στους Γερμανούς
πολίτες.
Κάτι ανάλογο με αυτό που υπήρχε με τους
συνεταιρισμούς διάφορων συντεχνιών στην
Ελλάδα, όπως του οικοπεδικού συνεταιρισμού των δικαστικών στο Μαραθώνα, των
τυπογράφων στην Ηλιούπολη και άλλων.
Έτσι θα συμβεί το εξής τραγικό…
Εσείς φερ ειπείν θα χρωστάτε ένα δάνειο
στη Τράπεζα 200 χιλιάδες ευρώ, που προέρχεται από το σπίτι που αγοράσατε…
Η Γερμανική πια Τράπεζα θα σας πει αφού
δεν μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο
δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο ένας είναι να πουλήσετε εσείς το σπίτι και με τα λεφτά που
θα πάρετε να αποπληρώσετε το δάνειο. Ο
άλλος είναι να σας το εκπλειστηριάσουμε
εμείς… Βέβαια δεν θα σας αφήσει ένα επ
αόριστο χρονικό διάστημα για να πουλήσετε το σπίτι , θα σας ορίσει ένα σύντομο
χρονικό διάστημα τόσο που να μη μπορείτε
να το πουλήσετε… γιατί δεν θα το επιτρέ-

πουν οι οικονομικές συνθήκες της αγοράς
εκείνη την εποχή.
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τον πλειστηριασμό του ακινήτου… Εκεί η τιμή θα είναι
πολύ χαμηλή και ο αγοραστής θα είναι Γερμανός. Για δύο λόγους… επίσης…
Ο πρώτος γιατί αυτά τα δάνεια ανήκουν
όπως είπαμε παραπάνω στους Γερμανικούς
συνεταιρισμούς που καλύπτονται από το
Γερμανικό δίκαιο και κατ επέκταση δεν θα
υπάρχει το φαινόμενο των κορακιών και
δεύτερον ότι οι Γερμανοί έχουν στα χέρια
τους τη ρευστότητα δηλαδή το μετρητό που
εσύ δεν έχεις.
Έτσι αγαπητέ πιστούχε εσύ θα έχεις χάσει
το σπίτι σου, αλλά δεν θα έχεις εξοφλήσει
το δάνειο… Θα συνεχίσεις να είσαι υπόδουλος στη Τράπεζα…
Γιατί το ακίνητό σου θα έχει πουληθεί για
150 χιλιάδες, ενώ εσύ έχεις δάνειο 200 χιλιάδες… Μαθηματικά λοιπόν χρωστάς και
50 χιλιάδες στη Γερμανική επαναλαμβάνω

πια Τράπεζα…
Αυτό το χρέος του υπολοίπου των 50 χιλιάδων είναι λογιστικό και όχι πραγματικό γιατί
ήδη από την αρχική πώληση των Ελληνικών
τραπεζών στις Γερμανικές αυτό έχει συνυπολογισθεί
Θυμόσαστε που είπαμε παραπάνω για το
βρώμικο κομμάτι που ανέλαβε το δημόσιο…
έ αυτό είναι…
Όμως αυτές οι 50 χιλιάδες που εσύ εξακολουθείς να χρωστάς η Γερμανική τράπεζα
θα τις αποδώσει στο Ελληνικό δημόσιο…
Το δημόσιο θα τις αγοράσει και εσύ θα
χρωστάς πια στο Δημόσιο τις 50 χιλιάδες…
Εκεί σε αυτό το σημείο θα γίνει η μεγάλη
σφαγή… είναι τότε που για την εξόφληση
αυτού του ποσού θα μειωθούν συντάξεις,
θα περικοπούν μισθοί και άλλα.
Δηλαδή και σπίτι δεν θα έχεις, αλλά και θα
συνεχίσεις να χρωστάς...

(ένας ανώνυμος τραπεζίτης)
http://www.triklopodia.gr

«Πρώην άνθρωποι»

αν να μην πέρασε μιά μέρα, που λέει το τραγουδάκι. Σε θυμάμαι κάθε φορά που ακούω τη λέξη
Πολυτεχνείο. Από τα θρανία της Βιομηχανικής
Πειραιώς, καθίσαμε μαζί στα σκαλιά και τα πεζούλια του
Πολυτεχνείου. Τρεις μέρες. Δυόμισυ γιά μένα, εσύ έμεινες κι εκείνο το τελευταίο βράδυ.
- Πάω σπίτι Ρενάκι, να ξυριστώ, να πλυθώ, έχω βρωμίσει.
Έλα δω μελισσούλα ...
Φιληθήκαμε.
- Μη φύγεις, θα μας χτυπήσουν απόψε.
- Πως το ξέρεις;
- Δεν το ξέρω, το νοιώθω.
Έμαθα να σέβομαι τη γυναικεία διαίσθηση, από τότε.
- Τίποτε δεν θα γίνει, κοίτα τον κόσμο έξω. Θες να σε πάω
σπίτι; κι αύριο το πρωί πάλι εδώ.
- Όχι, θα μείνω.
Έμεινες. Άνοιξε μιά πόρτα και σ’ έκρυψε κείνη τη νύχτα.
Ανταμώσαμε μέρες πολλές μετά, στην καφετέρια κοντά
στο σπίτι σου. Στη σχολή ξαναπήγαμε μετά τ’ Άη Γιαννιού.
Μας ειδοποίησε ένας τεταρτοετής: «Ελάτε, είναι χειρότερα που δεν έρχεστε, πάρτε ένα χαρτί από γιατρό ότι είσασταν άρρωστοι κι ελάτε».
Άρρωστοι. Οξεία χουντίτιδα.
Πόσα δεν είπαμε κείνη τη μέρα στη ζεστή καφετέρια της
γειτονιάς σου. Τότε ακόμα η Κυψέλη δεν είχε βρωμίσει. Κι
άλλα δεν είχαν βρωμίσει. Παλεύαμε να βγάλουμε άκρη μ’
όσα έγιναν. Δεν τα καταφέραμε. Ήρθαμε όμως κοντά,
πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Μάθαμε να κουβεντιάζουμε
έτσι όπως λέει ο Ρίτσος «ήσυχα, ήσυχα κι απλά». Το χάσαμε σιγά-σιγά, δεν μπορέσαμε να το προστατέψουμε
μετά την Μεταπολίτευση, όταν μπλέξαμε με τα κόμματα.
Εσύ με τους Ρηγάδες, εγώ με το ΠΑΣΟΚ. Τότε, στη
χούντα, σ’ άρεσε σ’ εμένα που υπερασπιζόμουνα με πάθος
τις ιδέες μου. Το ίδιο ακριβώς κουτούλημα του κριαριού
στο δέντρο, μ’ άρεσε σ’ εσένα. Όμως τίποτε δεν μας είχε
προετοιμάσει Ρένα, γιά κείνο το λίφτιν ψυχών που έφερε
η δημοκρατία.
Θυμάσαι κείνους τους φωνακλάδες τύπους που παρίστα-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
ναν τους αρχηγούς στο Πολυτεχνείο; Εγώ θυμάμαι ότι
τους σιχαινόσουν, όταν τα περισσότερα κοριτσόπουλα της
ηλικίας σου κρέμονταν απ’ τα χείλη τους. Πως τα καταφέραμε κι εσύ κι εγώ να δώσουμε σ’ αυτούς τις ελπίδες μας,
γιά να τις κάνουν βίλες και οφσόρ; Πως τα καταφέραμε να
μεγαλώνουμε απ’ έξω και μέσα να μικραίνουμε; Κι εκείνη
«η φλόγα η μυστικιά στη δροσαυγή», που έγραψε ο Νίκος
Προεστόπουλος, πως χάθηκε; κι άφησε ψυχές και κορμιά

17 Νοέμβρη 1973
(στη Ρένα,
να το δώσει στα εγγονάκια της)

Στα κάγκελα σημαία λευτεριάς
κυμάτιζε ο αέρας τα μαλλιά σου.
Στα κάγκελα τρεις μέρες η καρδιά σου
κρατούσε την ελπίδα ζωντανή.
Κι όταν προχώρησε το τανκ
πάνω στην αφοβιά σου,
χάϊδεψε τα μαλλιά σου
πέντε χιλιάδων χρόνων ψυχή ελληνική.
Γρηγόρης Δ. Ρώντας
μας να παπαγαλίζουν τσιτάτα και να κολλάνε αφίσες με
κουφιογελαστές μούρες και συνθήματα «έξω απ’ αυτό κι
έξω από κείνο», μέχρι που κι από τους εαυτούς μας έξω
βγήκαμε.
Είμασταν νέοι, πολύ νέοι. Είδαμε το τυρί μόνο κι όχι τη
φάκα. Κι από κεί που άκοπα κι αβίαστα είχαμε μάθει να ξεκλειδώνουμε ο ένας τις πόρτες του άλλου τις μυστικές,

κλειδωμένοι βρεθήκαμε να μονομαχούμε, πετώντας ο ένας
στον άλλο τις παπάρες του δικού μας ψεύτη. Δεν ξέραμε
πως όταν φτάσεις ν’ ακουμπάς το μάγουλο και τ’ αυτί στην
καρδιά ενός άλλου ανθρώπου, τότε τα κόμματα πρέπει να
μένουν έξω, όπως έξω απ’ το δωμάτιο αφήνουμε τα παπούτσια τη νύχτα. Πάλι με πάθος υπερασπιζόμασταν τις
απόψεις μας. Μόνο που δεν ήταν ακριβώς δικές μας. Και τ’
άλλο το πάθος, τ’ αληθινό, έκανε στην άκρη και μας μούντζωσε.
Μου έρχονται που και που εικόνες και φωνές σου από κείνες τις πρώτες δυό μέρες.
- Θέλουμε χαρτιά, να γράφουμε τις ανακοινώσεις για τον
σταθμό.
- Θα πάω στο γραφείο να φέρω.
- Και στυλό, πολλά ...και σάντουϊτς, πεινάμε.
Ποτέ δεν σ’ άκουσα τότε, να πεις «πεινάω».
- Εντάξει, άλλο;
Πήρες ένα ύφος συνομωτικό ...
- Θέλουμε κι από ...το άλλο το χαρτί.
- Ποιό;
- Έλα τώρα, ξέρεις, εκείνο το χαρτίιιι που είναι σε ρολάααα, απαλόοοο ...
- Α, θέλεις χαρτί περιτυλίγματος δώρων.
- Κεφάλα φύγε, μη με νευριάζεις κι έχω δουλειές.
Είχες δουλειές μελισσούλα κι είχες πάντοτε μιά δυστοκία
να λες τα πεζά πράγματα με τ’ όνομά τους ...
- Μου τελείωσαν …«εκείνα», θα μου πάρεις όπως θά ‘ρχεσαι;
Τα «εκείνα» στάθηκαν αφορμή να με πειράξει μιά γνωστή
μου φαρμακοποιός, που μ’ ήξερε από παιδάκι, ένα βράδυ
πριν σε πάρω από το σπίτι σου γιά σινεμά: «Τουλάχιστον,
έχεις σταθερό κύκλο;», με ρώτησε και μού ‘ρθε να την σκοτώσω.
Πιστεύαμε ότι θα τ’ αλλάζαμε όλα Ρένα. Πως φτάσαμε να
γίνουμε έτσι;
Έτσι, κατά πως τό ‘γραψε ο Μαξίμ Γκόρκυ: «πρώην άνθρωποι».
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πρόστιμο για
λαχανόκηπο
Ο Jason και η Jennifer Helvenston κάτοικοι του Ορλάντο, βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο - για τα μέχρι
σήμερα δεδομένα - πρόβλημα της επιβολής προστίμου για τον λαχανόκηπό τους!
Τον Νοέμβριο, ξεκίνησε η ιστορία σχετικά με τον αμφιλεγόμενο κήπο αφού η πολιτεία ανακοίνωσε στους
Helvenstons ότι ο λαχανόκηπος στην αυλή τους δεν
ήταν σε συμμόρφωση με τον κώδικα της πόλης.
Μετά από εκατοντάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που
υποστηρίζουν το ζευγάρι επιτρέποντας αρχικά στους
Helvenstons να κρατήσουν τον κήπο τους, η πολιτεία
από τότε έχει ζητήσει από το ζεύγος να ξεριζώσουν
τον κήπο τους και να τον αντικαταστήσουν με γκαζόν διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν πρόστιμο.

"Η μεγαλύτερη ελευθερία που μπορεί να δώσεις σε
κάποιον είναι η ελευθερία να ξέρει ότι δεν θα πεινάσει", δήλωσε ο Jason Helvenston. Ο κήπος μας πληρώνει για το σύνολο των εξόδων της υγιεινής
διατροφής και του τρόπου ζωής, έχοντας το χαμηλότερο πιθανό ίχνος άνθρακα. Παρέχει πολύτιμη
τροφή ενώ είναι ελκυστικός. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει ακόμα συζήτηση.

Οι άνθρωποι βρίσκονται σε πλήρη λήθαργο, και αν
τους χαλάσεις την ησυχία τους, η τους πείς κάτι το
οποίο δεν το έχει πλασάρει κάποια «εγκριτη»πηγή
όπως, τηλεοπτικό κανάλι η δημοσιογράφος, θα σε
περάσουν για τρελό - η στην καλύτερη των περιπτώσεων συνομωσιολόγο”, δήλωσε ο Jason.
Έτσι το ζευγάρι αντιμετωπίζει πρόστιμο αξίας 500
ευρώ την ημέρα, εάν δεν συμμορφωθεί με τας υποδείξεις...

Ειδήσεις για όλους

Είσαι η “ελπίδα” μας
πήδα, πήδα, πήδα μας
Δεν καταλαβαίνω γιατί μερικοί
από εσάς βλέπετε καχύποπτα την
επίσκεψη του κου Ολάντ, όταν ο
ίδιος μάλιστα δήλωσε μολις πάτησε το πόδι του σε Ελλαδικό έδαφος ότι στηρίζει
την ελληνική προσπάθεια
και ότι ήρθε στην Ελλάδα
για επενδύσεις.
Ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα ήρθε για να μας βοηθήσει. Και για να γίνουμε
πιο συγκεκριμένοι, δήλωσε
τα
παρακάτω:
"Ήρθα στην Αθήνα για να
κινητοποιήσω τις γαλλικές επιχειρήσεις να στηρίξουν την Ελλάδα και να
ενισχύσουν την παρουσία
τους. Από τη στιγμή που
θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί, οι γαλλικές επιχειρήσεις θα είναι παρούσες
σε τομείς όπως το νερό, η
ηλεκτρική ενέργεια οι σιδηρόδρομοι".
Ντίιιιν! Μήπως σας χτύπησε κανένα καμπανάκι;
Γαλλικές εταιρείες που θα
επενδύσουν σε τομείς όπως το
νερό.... Μμμμ μήπως μιλάει για τις
ίδιες ιδιωτικές γαλλικές εταιρείες

στις οποίες είχε πουλήσει το Παρίσι τον κρατικό φορέα νερού;
Μήπως είναι οι ίδιες εταιρείες που
άφησαν την ποιότητα του νερού

να πέσει σε απαράδεκτα για την
υγεία επίπεδα ή μήπως είναι αυτές
που ανέβασαν την τιμή του νερού

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Στριμώξαμε μέσα στα δίκτυα ανθρώπους, λέξεις, σκέψεις,
μουσική, αισθήματα κ ξεχάσαμε να γράφουμε τα αρχικά μας
σε παγκάκια θρανία κ δέντρα....
4 Να κοπεί το ιντερνετ σ'ολη τη χώρα για 2-3 μέρες, να δούμε
πόσους φίλους έχει ο καθένας
4 -Αγαπουλινάκι μου! Χρονια μας πολλά!
-Χρόνια πολλά τσιγκολελετιτσα μου!
-Που θα το γιορτάσουμε?
-Σπιτάκι
-Τι? Κωλοτσιφούτη!
-Τι μας λες ρε γκιοσα!

μέχρι και 245%;
Είναι αυτές ακριβώς! Και παρ’ ότι
είναι γαλλικές εταιρείες, όταν οι
Παριζιάνοι κατάλαβαν το τεράστιο
λάθος που είχαν κάνει, κάνοντας δημοψήφισμα που
έφτασε το 90% υπέρ της
επανακρατικοποίησης του
νερού τον Ιανουάριο του
2010, ακύρωσαν τα συμβόλαια με τις εταιρείες επαναπροσδιορίζοντας
το
νερό και την αξία του.
Προφανώς για τέτοιου είδους ανάπτυξη μιλάνε οι
χειριστές του Ελληνικού
κράτους.
Μα τι είναι τελικά μια χώρα
που οι επικοινωνίες της, οι
μεταφορές της, το νερό
της, η ενέργειά της και
πολλά άλλα δεν της ανήκουν;
Μια τέτοια βοήθεια λοιπόν
από τον Ολάντ, που ο διαχειριστής του Ελληνικού
κράτους, Αντ. Σαμαράς καλωσορίζει, μου φαίρνει στο
μυαλό τον παραπάνω τίτλο: “Είσαι
η “ελπίδα” μας, πήδα, πήδα, πήδα
μας...”

Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας
Eορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Φεβρουαρίου. Καθιερώθηκε
με πρωτοβουλία της UNESCO, για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και τη διάσωση των ολιγότερο ομιλουsansimera.gr
μένων γλωσσών.
Με χαραγμένα τ' αρχικά, όνομα και αίμα και φυλή κι αρχαία τείχη και μ' ένα δέμα, ελληνικά θα γράψω, κόσμε,
τους χρησμούς μου με το νύχι...
Σε χαράζω Ε, σε λέω Ελλάδα!!!!
Σε χαράζω Ε, σε λέω Ελευθερία!!!
Σε χαράζω Ε, σε λέω Ειμαρμένη!!!!
Σε χαράζω Ε, σε λέω Ελπίδα!!!
Σε χαράζω Ε, σε λέω Έρωτα!!!!!
(Άγνωστος)
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“Αγκάλιασαν” την ιδέα του Κοινωνικού Ιατρείου
γιατροί και φαρμακοποιοί στο Μαρκόπουλο
Με πρωτοβουλία του Δήμου η πρώτη συνάντηση
Ενα μεγάλο κομμάτι της κοινότητας
υγείας του Δήμου Μαρκοπούλου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου,
προκειμένου να συστήσουν το Κοινωνικό Ιατρείο. Γιατροί, φαρμακοποιοί,
ψυχολόγοι και απλοί πολίτες, όλοι εθελοντές, απέδειξαν έμπρακτα ότι η κοινωνία αντιστέκεται, ότι η ανθρωπιά δεν
χάθηκε και θα περιφρουρήσουν το πολύτιμο αγαθό της υγείας, για να μπορεί
να το έχει ο κάθε πολίτης.
Ετσι στην πρώτη συνάντηση εξελίχθηκε μία εξαιρετικά χρήσιμη και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, παρουσία
του Δημάρχου Σωτήρη Μεθενίτη, της
υπεύθυνης Αντιδημάρχου Μαρίας Κιμπιζή και των εθελοντών, που εστιάστηκε
στο
πρακτικό
κομμάτι

εφαρμογής του Κοινωνικού Ιατρείου.
Ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος, τόνισαν την αναγκαιότητα παρέμβασης και
βοήθειας ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη, καθώς μία σημαντική
μερίδα πολιτών, εξαιτίας των δύσκολων οικονομικών συγκυριών, αδυνατεί
να ανταπεξέλθει στις καθημερινές
ανάγκες, θέτοντας αναγκαστικά σε
δεύτερη μοίρα, την φροντίδα της
υγείας του.
«Η εκτενής λίστα των συμπολιτών μας,
που έχουν ήδη χτυπήσει την πόρτα του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
μας, το οποίο βοηθά σε μηνιαία βάση
περίπου οικογένειες, από τον Δεκέμβριο του 2011 μέχρι και σήμερα, αποδεικνύει δυστυχώς, πως συνιστά

“Η ψυχή της Ελλάδας”

Πιλότος προσγείωσε
με αυτοθυσία F-16
Οι πολύ κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν
στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου την περασμένη
εβδομάδα, επιφύλαξαν μια
δυσάρεστη έκπληξη στο ζεύγος μαχητικών F-16 Block
52+ που είχε απογειωθεί από
την 115 Πτέρυγα Μάχης
(ΠΜ), στη Σούδα, προσπαθώντας να εξακριβώσει την ταυτότητα του
αργοκίνητου ίχνους που
είχε προηγουμένως εντοπιστεί από το εθνικό σύστημα
αεράμυνας
προχθές τη νύχτα λίγο
πριν τα μεσάνυχτα ...
Ένα από τα μαχητικά κατά
τη διάρκεια της νυκτερινής
έρευνας κτυπήθηκε ξαφνικά
από κεραυνό, με αποτέλεσμα
να σημάνει αμέσως συναγερμός στο συντονιστικό κέντρο
έρευνας και διάσωσης! Ελικόπτερο Super Puma τέθηκε σε
επιφυλακή αναμένοντας εντολή για να προβεί σε διάσωση
χειριστή, που ενδεχομένως θα

είχε εγκαταλείψει το λαβωμένο
μαχητικό. Μεσολάβησαν μερικά
βασανιστικά και αγωνιώδη
λεπτά κι ενώ οι διασώστες βρίσκονταν εντός του ελικοπτέρου, πριν από την αρνητική
απάντηση του χειριστού του κεραυνόπληκτου μαχητικού.

Ο χειριστής όχι μόνο δεν
έχασε την ψυχραιμία του,
αλλά ενεργώντας ως πραγματικός έμπειρος ιπτάμενος,
αποφάσισε να επιχειρήσει να
προσγειώσει το μαχητικό και
να διασώσει για την Πολεμική
Αεροπορία και την Ελλάδα, το
πολύτιμο επιχειρησιακά, αξίας
40 εκατομμυρίων € περίπου,

αεροσκάφος.
Δεν είναι γνωστό το μέγεθος
της βλάβης που προέκυψε,
ούτε εάν το ΓΕΑ σκοπεύει να
απονείμει ευαρέσκεια στον
αξιωματικό της που κατάφερε και προσγείωσε το μαχητικό, το οποίο σύντομα θα
βρίσκεται ξανά στον ουρανό του Αιγαίου στα
χέρια κάποιου ιπτάμενου
της Αεροπορίας προστατεύοντας την ακεραιότητα της πατρίδας.
Εκείνο όμως που αποδείχτηκε περίτρανα είναι ότι
κάποιοι που παίζουν τη
ζωή τους κορόνα γράμματα στον αέρα επί
24ώρου βάσεως, χωρίς αργίες και αποχές αναγκάζονται κάτω από την πίεση των
συνθηκών να λαμβάνουν από
δύσκολες έως και επικίνδυνες για τη ζωή τους αποφάσεις, προκειμένου να μην
χαθεί το πανάκριβο αεροσκάφος που τους εμπιστεύθηκε
η πατρίδα. ΠΗΓΗ: cretalive.gr

επιτακτική ανάγκη των καιρών, η λειτουργία όσο το δυνατόν πιο διευρυμένων κοινωνικών δομών, που θα
χαρίσουν μία μεγάλη ανάσα ανακούφισης, στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας», τόνισαν μεταξύ άλλων.

τητες επαφές με τους σχετικούς φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία.
Συγκεκριμένα, αφετηρία θα αποτελέσει
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και το
Υπουργείο Υγείας, καθώς επίσης και οι
εποπτευόμενοι από αυτό, φορείς.

Η διάθεση των επιστημόνων του κλάδου να συνεισφέρουν εθελοντικά τις
υπηρεσίες τους, ήταν συγκινητική και
ελπιδοφόρα, για τη συνέχιση της όλης
προσπάθειας. Η Δημοτική Αρχή, δεσμεύθηκε να συγκαλέσει και νέα συνάντηση, πολύ σύντομα, προκειμένου
να γίνει προσπάθεια επίλυσης διάφορων τυπικών μεν, αλλά σοβαρών θεσμικών
και
γραφειοκρατικών
προβλημάτων και να γίνουν οι απαραί-

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, συνεχίζει με
αμείωτη ένταση τις προσπάθειες για
ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου, καλώντας ταυτόχρονα
κι
άλλους
εθελοντές
επιστήμονες του κλάδου, να παραστούν στην δεύτερη σχετική συνάντηση, η ημερομηνία πραγματοποίησης
της οποίας, θα ανακοινωθεί σύντομα.
Πληροφορίες μπορείτε να έχετε, καλώντας στο τηλέφωνο: 22990-20105.

Επίθεση από χρυσαυγίτες
στην Παλαιά Φώκαια
Οπως καταγγέλθηκε, στην
Παλαιά Φώκαια, την Τρίτη
19/2, το βράδυ χρυσαυγίτες
χτύπησαν πολίτη γιατί
άκουγε τραγούδια μη αρεστά στα δικά τους αυτιά.
To Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαυρίου με ανακοίνωσή
του καταγγέλει την απρόκλητη επίθεση, τονίζοντας
μεταξύ άλλων:
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λαυρίου, καταγγέλλει
την απρόκλητη επίθεση που
δέχτηκε συνάδελφός μας
στην Παλαιά Φώκαια, από
φασιστοειδή Χρυσαυγίτες
και μάλιστα έξω από το
σπίτι του.
Αυτή την φορά η αιτία δεν
ήταν το χρώμα του δέρματός του, ούτε η καταγωγή
του, ούτε η θρησκεία του,
αιτία για να δεχτεί την
απρόκλητη επίθεση ήταν το
γεγονός ότι τόλμησε να περάσει κοντά από τα γραφεία
της Χρυσής Αυγής και να
ακούει στο αυτοκίνητο του,
εργατικά τραγούδια.
Συγκεκριμένα λίγο μετά της

9.30μ.μ ο συνάδελφος Ζαμπέλης Δημήτρης, έχοντας
σχολάσει από το κατάστημα
από όπου εργάζεται κατευθύνεται προς το σπίτι του
που τυγχάνει να είναι 100
μέτρα απόσταση από τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής

στην Παλαιά Φώκαια και
ακούει εργατικά τραγούδια,
το αντιλαμβάνονται οι φασίστες και τον ακολουθούν
μέχρι το σπίτι του.
Όταν βγήκε από το αυτοκίνητο τον περικύκλωσαν 10
περίπου άτομα και ο ένας εξ
αυτών του είπε ότι απαγορεύεται να ακούει τέτοια
τραγούδια και τον χαστούκισε, ταυτόχρονα καταφτά-

νει ένα περιπολικό της
αστυνομίας όπου γίνεται
μάρτυρας του γεγονότος, οι
χρυσαυγίτες τράπηκαν σε
φυγή και μπήκαν στα γραφεία τους. Ο συνάδελφος
με την αστυνομία έφτασαν.
Κάτω από τα γραφεία για να
αναγνωρίσει ποιος τον χτύπησε για να του κάνει μήνυση. Εκεί εμφανίστηκε ο
Βουλευτής Γερμένης
ο
οποίος του είπε να ακούει
πιο σιγά τέτοια τραγούδια.
Ο συνάδελφος κατευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα
και υπόβαλε μηνύσεις
...Ο συνάδελφος έκτος από
ένας εργάτης που αγωνίζεται να βγάλει τίμια το ψωμί
του είναι ενεργό μέλος της
διοίκησης του σωματείου
ιδιωτικών υπαλλήλων Λαυρεωτικής και πρωτοπόρος
αγωνιστής στον χώρο που
εργάζεται.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανακοινώσεις καταδίκης
εξέδωσε ο Δήμος Σαρωνικού καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ
Σαρωνικού.

ΕΒΔΟΜΗ
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Μικρά και μεγάλα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3B
Δριμύα κριτική για το κλείσιμο των παιδικών χαρών στα
3Β άσκησε ο επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
στη συνεδρίαση της 18/2.
Γράφαμε σε προηγούμενο
φύλλο μας για το ξήλωμα της
Παιδικής χαράς στη Βουλιαγμένη.

«Η Δημοτική Αρχή επί ενάμισυ χρόνο δεν έχει κάνει τί-

Ο ουρανός βρέχει
και ο Δήμος ποτίζει
Το έχει αναφέρει πολλές
φορές ο Δημ. Δαβάκης
στο Δημοτικό Συμβούλιο,
ότι τα αυτόματα ποτιστικά
δίκτυα θα έπρεπε να κλείνουν το χειμώνα γιατί χάνεται άσκοπο νερό, και
φουσκώνουν οι λογαριασμοί του Δήμου και το επεσήμανε άλλη μια φορά τη
Δευτέρα 18/2.
Και είναι αλήθεια ότι ιδιαίτερα αυτό τον καιρό βρέχει
συνέχεια.

ποτα. Εχει έναν υπάλληλο
αρμόδιο για 29 παιδικές
χαρές», επεσήμανε ο Γρ.
Κωνσταντέλλος και τόνισε
ότι υπάρχει «μία ελαφρότητα
στην προσέγγιση. Δεν διασφαλίζονμται τα συμφέροντα
του Δήμου και το προσωπικού
του Δήμου που έχει την αρμοδιότητα. Εσείς έχετε την
ευθύνη κύριε δήμαρχε, συνειδητοποιήστε το».
Η αιτιολογία που προβάλει ο
δήμαρχος Σπ. Πανάς, είναι
ότι οι παιδικές χαρές δεν
πληρούν τις προδιαγραφές
από τον αρμόδιο φορέα, για
την ασφάλεια των παιδιών
και θα πρέπει να ξηλωθούν
σχεδόν όλες και στις τρεις
πόλεις των 3Β, αφού οι περισσότερες δεν πληρούν τις
απαραίτητες προδιαγραφές.
Βέβαια κονδύλια δεν υπάρχουν για να αντικατασταθούν
τα όργανα και τι μέλει γενέσθαι. Οι παιδικές χαρές θα γίνουν ...αλάνες; Μήπως θα
έπρεπε να πάμε βήμα - βήμα.
Τόσα χρόνια στα ίδια όργανα
έχουν περάσει γενιές και γενιές παιδιών.

Καταγγελίες για τα άλογα στο βουνό
Ο Γ. Νιτερόπουλος, μετέφερε παράπονα πολιτών, όπως
είπε για το Πυροσβεστικό όχημα του Δήμου που κυκλοφορεί στο Πανόραμα και ενοχλεί καθώς και για τα ζώα
που υπάρχουν εκεί. «Κυκλοφορούν σχόλια πώς ανεχόμαστε τέτοια κατάσταση. Εχουν ενοχλήσει πολύ κόσμο και
πρέπει να δοθεί απόψε ένα τέλος», τόνισε.
Για τα ζώα του βουνού είχαμε γράψει σε προηγούμενο
φύλλο μας, γιατί οι πολίτες είναι χωρισμένοι στα δύο. Κάποιοι ενοχλούνται και κάποιοι απολαμβάνουν τη φύση μαζί
με τα ζώα κοντά της.
Ο Δήμαρχος απάντησε σχετικά ότι διαβίβασε τα έγγραφα
του καταγγέλοντα στην Περιφέρεια και στο Τμήμα Υγιεινής και έχει επιληφθεί η Περιφέρεια.
Είχαμε γράψει σχετικά, μετά από καταγγελίες του Σαββόπουλου, ο οποίος κατέθεσε αντίστοιχη καταγγελία και στο
Δήμο. Ο πρόεδρος Κ. Κικίλιας δεν τη διάβασε στο Σώμα
και παρατηρήθηκε από πολλούς συμβούλους.
Ο πρόεδρος εξήγησε ότι δεν το διάβασε γιατί σύστησε
στον γράφοντα Σαββόπουλο να το “κτενίσει” και να το ξαναφέρει.
Υπήρξε μία έντονη αντίδραση από πολλούς συμβούλους
και ιδιαίτερα από την Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η οποία τόνισε
ότι «αυτό είναι αντιδημοκρατική διαδικασία. Θα κάνουμε
λογοκρισία; Τι συζητάμε τώρα».
Ετσι λοιπόν ο πρόεδρος διάβασε την επιστολή του Σαββόπουλου, στην οποία κατήγγειλε συγκεκριμένα το δημοτικό σύμβουλο Παν. Σωτηρόπουλο για τα παγκάκια που
τοποθετεί, για τα φυτά που φυτεύει, για τα άλογα που ταΐζει και σταυλίζει για τη σημαίνει που τοποθέτησε και
πολλά άλλα.
Με το θέμα θα ασχοληθούμε στο επόμενο φύλλο πιο αναλυτικά μια που οι απόψεις διίστανται.

Εχετε εισπράξει
από την ΕΤΑ;
Ο Παν. Καπετανέας ζήτησε
να ενημερωθεί το σώμα, αν
έχουν εισπραχθεί τα χρέη
της ΕΤΑ Α.Ε. για τα έτη 2010,
2011, 2012 από την παραλία
της Βάρκιζας.
Επίσης αναφέρθηκε στην συ-

νέας θα έπρεπε να είχαν δει
τους συντελεστές να συμφωνήσουν και να μην πάνε κατόπιν εορτής να ζητιανέψουν
κάποιο 5%.
Και ο Δημ. Δαβάκης αναφέρθηκε στο ίδιο θέμα και τόνισε
ότι θα πρέπει να παρευρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θυμίζοντας ότι το
μνημόνιο για την ΕΤΑ το

Δήμου, όπου αναρτώνται
δελτία Τύπου της Δημοτικής
Αρχής, επισημαίνοντας ότι θα
έπρεπε να μπορούν και οι μειοψηφίες να αναρτούν αντίστοιχα δελτία δράσεών τους.
Σ’ αυτό συμφώνησε και ο Γ.
Σκουμπούρης τονίζοντας ότι
«όλοι είμαστε εκτεθειμένοι
στο δημόσιο διάλογο. Πρέπει
να το καταλάβουμε αυτό».

Δήμου και τα μηχανήματα
«που κυκλοφορούν χωρίς
ΚΤΕΟ και ορισμένα χωρίς
ασφαλιστική κάλυψη και πλημελή συντήρηση και φθαρμένα λάστιχα, παρά το ότι
σας έχουν κάνει ενημέρωση
οι εργαζόμενοι. Εγώ προσωπικά δεν θα άφηνε κανένα
όχημα να κυκλοφορεί μ’ αυτά
τα λάστιχα».
Διώχνουν τους ψαράδες
από τη Βουλιαγμένη;
Οι ψαράδες στη Βουλιαγμένη
αγκυροβολούν έξω από το λιμάνι. Ο διευθυντής της μαρίνας θέλει να τους διώξει γιατί
η μαρίνα θα πάει “πακέτο” με
τον Αστέρα. Ηταν η αγωνία
του Π. Κασιδόκωστα και ρώτησε αν μπορεί να τους διώξει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι
έζησαν μια ζωή εκεί και ζουν
τις οικογένειές τους.

νεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου (21/2) που ανάμεσα στα άλλα θέματα είχε
και «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Κατασκευή
και
Λειτουργία
Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής στην
Ελεύθερη Παραλία Βάρκιζας».
Οπως τόνισε ο Παν. Καπετα-

είχαν καταψηφίσει ομόφωνα
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αλλά και η Λυδία Αργυροπούλου αναρωτήθηκε αν η
Περιφέρεια γνωμοδοτεί ή εγκρίνει, γιατί το θέμα όπως έρχεται στην ημερήσια διάταξη
μιλάει για έγκριση.
Ο Δημ. Βαμβασάκης αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα του

Για την κυκλοφοριακή μελέτη
που έχει και δεν έχει εφαρμοστεί στην Κάτω Βούλα
αναφέρθηκε ο Γ. Σκουμπούρης με αφορμή τροχαίο που
σημειώθηκε γιατί δεν υπήρχε
το STOP.
Ο Παντελής Κασιδόκωστας,
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα αυτοκίνητα του

Ο Σπ. Πανάς απάντησε ότι το
συζήτησε με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της ΕΤΑΔ και το
Διευθυντή της μαρίνας «και
μου υποσχέθηκαν ότι δεν
πρόκειται να πειράξουν τους
ψαράδες».
σ.σ.: Βέβαια Σπύρο μου, οι διευθυντάδες αλλάζουν και οι
“επενδυτές” δεν καταλαβαίνουν από αισθήματα...

Οι Καντίνες Καβουρίου και τα χρέη
Το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
στο δημοτικό συμβούλιο της 18.2 στα
3Β, ήταν οι Καντίνες Καβουρίου και οι
οφειλές που έχουν προς το Δήμο, οι
οποίες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο
ευρώ κατά τις υπηρεσίες.
Οι τρεις καντίνες που λειτουργούν στο
Καβούρι έχουν μία ιστορία δέκα ετών.
Ξεκίνησαν να χτίζονται νέες πάνω από
το δρόμο, τους σταμάτησε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
(καλώς) γιατί τσιμέντωναν τα αρχαία
που βρίσκονται στην περιοχή, μεσολάβησε η Αρχαιολογική Υπηρεσία και
σταμάτησε το έργο και παρέμειναν οι
παλιές, αλλά με ...τις νέες συμβάσεις.
Η Εταιρεία που διαχειρίζεται τις καντίνες σήμερα χρωστάει ένα υπέρογκο
ποσό, για το οποίο διαφωνεί και το
όλο θέμα όσο πάει και μπερδεύεται,
αφού η υπόθεση παίρνει την οδό των
δικαστηρίων και ως εκ τούτου όταν και

άμα εισπράξει ο Δήμος...
Ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γιάννης Νιτερόπουλος, ζήτησε να συζητηθεί το
θέμα γιατί τα ποσά είναι μεγάλα, και η
ευθύνη ανάλογη. Πρότεινε στην Οικονομική Επιτροπή να καλέσει ορκωτούς

λογιστές για να βεβαιώσουν τις οφειλές. Ετσι η Οικονομική Υπηρεσία το
έφερε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ως κυρίαρχο όργανο.
Συνέχεια στη σελ. 14

ΕΒΔΟΜΗ

Hρωική πράξη του Επικελευστή
του Λ.Σ. Μαρκοπούλου
Σπυρίδωνα Μαυρωτά!
Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος Μαρκοπούλου, άξιος
πολλών συγχαρητηρίων είναι ο Επικελευστής Λ.Σ.
Μαυρωτάς Σπυρίδων, ο οποίος κατάφερε να σώσει
τη ζωή ενός 43χρονου άνδρα, που «βούτηξε» με το
αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη, ακριβώς μπροστά από το Λιμεναρχείο.
Το πρωί της Κυριακής, 17/2/2013 και ώρα 8:00, ο
Μαυρωτάς Σπυρίδων, έχοντας βάρδια, παρατηρεί
ένα αυτοκίνητο να βγαίνει εκτός πορείας και να πέφτει μέσα στα θαλασσινά νερά. Δίχως να χάσει
λεπτό, πέφτει και ο ίδιος στη θάλασσα, καταφέρνοντας να ανασύρει με τη δεύτερη βουτιά τον
43χρονο άνδρα, από τα 4,5 μέτρα βάθος!
Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και το γεγονός, ότι να νερά ήταν εξαιρετικά θολά, ο Επικελευστής Λ.Σ. Μαυρωτάς Σπυρίδων κατόρθωσε να
απεγκλωβίσει από το αυτοκίνητό του και να βγάλει
τον άνδρα από τη θάλασσα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου ευτυχώς, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
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Εξασφαλίστηκαν τα κονδύλια για την ολοκλήρωση
του Γυμνασίου Βουλιαγμένης
Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμος
3Β, το σταματημένο κτίριο που
προορίζεται για Γυμνάσιο στη
Βουλιαγμένη, που είχε σταματήσει εδώ και δύο χρόνια, λόγω
έλλειψης χρημάτων, ξαναρχίζει
τις εργασίες, αφού εξασφαλίστηκαν τα αναγκαία κονδύλια
για την αποπεράτωσή του.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βάρης
– Βούλας – Βουλιαγμένης
διεκδίκησε και πέτυχε τη χρηματοδότηση του έργου με πόρους του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».
Το έργο έχει συνολικό κόστος
2.524.091 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει την κατασκευή 2ροφου εκπαιδευτηρίου,
συνολικού εμβαδού 1826 τμ, με
6 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
βοηθητική αίθουσα, βιβλιοθήκη,
αίθουσα φυσικοχημείας, αίθουσα πληροφορικής, αίθουσα

τεχνολογίας, γραφεία και αποδυτήρια.
Οι εργασίες ανέγερσης, έχουν
ήδη ξεκινήσει και προχωρούν
πλέον με ταχείς ρυθμούς. Αναμένεται δε να ολοκληρωθούν
έως το τέλος του 2013.
Ο Δήμαρχος, Σπύρος Πανάς,

δήλωσε μεταξύ άλλων: «Με
την επανεκκίνηση του έργου
για την ανέγερση του Γυμνασίου Βουλιαγμένης, δημιουργούμε για τους μαθητές της
περιοχής ένα σχολείο υψηλών
προδιαγραφών, εφάμιλλο των
απαιτήσεων της εποχής. Το νέο

αυτό σχολικό κτίριο, μαζί με τα
άλλα σχολικά συγκροτήματα
που σχεδιάζουμε να κατασκευαστούν σε άλλες περιοχές
του Δήμου μας όπως η Βούλα
και η Βάρη, θα αναβαθμίσουν
σημαντικά τις σχολικές υποδομές του προαστίου μας».

Σκεφτόμαστε «καθαρά»: Συμμετέχουμε όλοι
στην προσπάθεια για μια καθαρή και βιώσιμη πόλη

Δεν γνωρίζουμε εάν επρόκειτο για ατύχημα ή για
απόπειρα αυτοκτονίας. Ωστόσο, όπως ενημέρωσε ο
Λιμενάρχης Στέφανος Τσάκαλος, τα τελευταία έξι
χρόνια έχουν σημειωθεί τρεις αυτοκτονίες στο ίδιο
σημείο.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, συγχαίρει τον Μαυρωτά
Σπυρίδωνα για την εξαίρετη και γενναία πράξη του,
καθώς χάρη σ’ αυτόν, σώθηκε μία ανθρώπινη ζωή. Η
γενναία του πράξη, αποτελεί έμπνευση και παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας!

Γιόγκα στη Βάρη

O Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, με ανακοίνωσή του ζητάει τη
βοήθεια όλων, γιατί η καθαριότητα
είναι υπόθεση όλων προκειμένου να
διατηρηθεί η πόλη καθαρή και καταγράφει μερικές κινήσεις που πρέπει
να κάνει ο κάθε πολίτης τονίζοντας:
Zητάμε ξανά τη βοήθεια όλων στο έργο
της καθαρότητας, υπενθυμίζοντας μια
σειρά από βασικούς και εύκολους κανόνες, που αν εφαρμοστούν από τον καθένα
ξεχωριστά, θα πετύχουμε το στόχο μας:
- Συσκευάζουμε τα σκουπίδια σε γερές
σακούλες, οι οποίες πρέπει να δένονται
καλά και να τοποθετούνται πάντα εντός
των κάδων απορριμμάτων, κατά τις βραδινές ώρες.
- Ρίχνουμε όλα τα άχρηστα μικροαντικεί-

μενα στα ειδικά δοχεία απορριμμάτων που
βρίσκονται στους δρόμους.
- Συμμετέχουμε ενεργά στην ανακύκλωση, ξεχωρίζοντας τα ανακυκλώσιμα
απορρίμματα (γυαλί, αλουμίνιο, χάρτινες
συσκευασίες κτλ) και εναποθέτοντάς τα
στους ειδικούς κάδους.
- Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε μικρότερες συσκευασίες, με στόχο να συμβάλουμε στη μείωση του συνολικού όγκου
των απορριμμάτων. Όπου είναι δυνατόν,
προτιμάμε προϊόντα με ανακυκλώσιμες
συσκευασίες και υλικά.
- Δεν εγκαταλείπουμε ογκώδη αντικείμενα ή υπολείμματα καθαρισμού βλάστησης και κλάδευσης στους δρόμους και σε
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Για τα
απορρίμματα αυτά, οι δημότες θα πρέπει
να απευθύνονται στο Δήμο, είτε μέσω της

Γραμμής Δημότη τηλ. 213 2020150-151
είτε τηλεφωνώντας απευθείας στη Διεύθυνση Καθαριότητας τηλ. 213 2020736 Σε
συνεννόηση με τον αρμόδιο επόπτη, θα
καθορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία και
τρόπος αποκομιδής, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στην καθαριότητα και την
εικόνα της πόλης.
Για να διατηρήσουμε καθαρή την πόλη και
τις γειτονιές όπου ζούμε, εργαζόμαστε και
μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, χρειάζεται
υπεύθυνη στάση και ενεργός συμμετοχή
από όλους.
Ας σκεφτούμε, λοιπόν, «καθαρά». Ας βοηθήσουμε να παραμείνει ο Δήμος μας πρότυπο σε θέματα καθαριότητας. Ας γίνουμε
όλοι σύμμαχοι στην προσπάθεια να προστατέψουμε το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας.

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

Εξασφαλίζει απόλυτη εφαρμογή
στη στοματική κοιλότητα, με διάρκεια
7 ημερών και αφαιρείτε με εξαιρετική
ευκολία από τον ενδιαφερόμενο.
Σωκράτους 48 Αθήνα, Τηλ. 210 5236.920 / 210 5234.145
Χρ. Κατσούπας, Σπ. Τσουκαλά. e-mail: tsoukala41@yahoo.gr
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Οι Καντίνες Καβουρίου και τα χρέη προς το Δήμο
Συνέχεια από τη σελ. 12

Ο Γιάννης Νιτερόπουλος μιλώντας για το θέμα είπε μεταξύ
άλλων: «Υπάρχει μια οφειλή της εταιρείας Μουστάκας για
τις καντίνες Καβουρίου, γύρω στο 1 εκατ. ευρώ και 1,5 εκατομ. ασφαλιστικές. Γι’ αυτή την οφειλή, η εταιρεία έχει τις
αντιρρήσεις ότι δεν είναι αυτό το ποσόν. Αυτά όμως θα τα
βρούμε στα δικαστήρια. Εμείς όμως
Παραδέχθηκε και ο αντιδήμαρχος ότι είναι 1 εκατομμύριο η
οφειλή συν ότι έπρεπε να έχουμε εγγυητικές επιστολές
γύρω στις 560.000 ευρώ που είναι τα μισθώματα ενός
έτους, αλλά ούτε εγγυητικές υπάρχουν.
Υπό το βάρος της ευθύνης έκανα πρόταση στην Οικονομική
Επιτροπή, αρμόδιο όργανο να έρθει να κάνει τον έλεγχο
και να καταλογίσει ευθύνες. Γιατί αν αυτό πράγματι είναι
το ποσό της οφειλής, όπως ισχυρίζονται οι υπηρεσίες του
Δήμου, δεν πρόκειται να το εισπράξουμε ποτέ.
Εκανα πρόταση να γίνει έλεγχος από τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης».
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Νίκος Ζαχαράτος, εξήγησε ότι
αρχές του 2011 κατέπεσαν οι εγγυητικές επιστολές και
έκτοτε δεν εισέπραξαν.

Η δεύτερη ναυτική Αθηναϊκή συμμαχία
Συνέχεια από τη σελ. 8

Η Σπάρτη όμως δεν ησυχάζει. Την ενοχλεί και η ανεπιτυχής
πολεμική παρέμβασή της με τον βασιλιά Κλεόμβροτο, για την
καταστολή των επαναστατημένων Θηβαίων. Ετσι χωρίς να το
ξέρει ή εν γνώσει της, ο Σφοδρίας τέως αρμοστής της Σπάρτης
στις Θεσπιές, αναλαμβάνει τον ρόλο του εκδικητικού αντιπερισπασμού. Με στρατό του κατεβαίνει στην Αττική, με σκοπό να
την λεηλατήσει και να καταλάβει την Αθήνα και ιδίως τον Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά σαν δώρο για τη Σπάρτη θα ήταν
ένα καλό αντιστάθμισμα για την απώλεια της Θήβας. Ο Σφοδρίας όμως, φτάνοντας στην Αττική συνάντησε τέτοια αντίσταση,
που
αναγκάστηκε
να
εγκαταλείψει
το
προγραμματισμένο εγχείρημα. Η Αθήνα τώρα με τη σειρά της
διαμαρτύρεται. Η Σπάρτη δηλώνει ότι εν αγνοία της κινήθηκε ο
Σφοδρίας και θα τον τιμωρήσει. Κατόπιν αυτής της δήλωσης οι
Αθηναίοι αφήνουν τους πρέσβεις της Σπάρτης να επιστρέψουν
ελεύθεροι πίσω στην πατρίδα τους, που είχαν έρθει την Αθήνα
για τα γεγονότα της Θήβας Αυτοί δεν είχαν φύγει ακόμα από
την Αθήνα και με τα νέες εξελίξεις του Σφοδρία εκρατούντο
αιχμάλωτοι.
Η Σπάρτη όμως παρά τις υποσχέσεις της τελικά δεν τιμωρεί
τον Σφοδρία. «Εγώ όμως τους δικούς μου τους ατακτήσαντες
στρατηγούς τους τιμώρησα με θάνατο και εξορία. Εσείς γιατί
όχι;», επιμένει η Αθήνα. Και η Σπάρτη απαντά με τη δικαιολογία «ότι ο Σφοδρίας έχει πρότερον έντιμο και γενναίο βίο και
δεν μπορεί να τιμωρηθεί». Η στάση της Σπάρτης συγκρίνεται
επικριτικά με την στάση της Αθήνας από τις Ελληνικές πόλεις.
Η επίκριση επιτείνεται, όταν μαθαίνεται ότι οι πραγματικοί λόγοι
της Σπάρτης ήταν ότι ο γιος του βασιλιά Κλεόμβροτου και ο
γιός του Σφοδρία είχαν σχέση και ερωμένου και εραστού. Τι
ήταν αυτές οι σχέσεις και ως ποιό βαθμό έφταναν κανείς δεν
ξέρει.
Αν ακούσομε τον Αριστοτέλη θα σκεφτούμε πονηρά. Αν ακούσομε την τοπικιστική θέση, του κατά πολλά εμβριθούς σύγχρονου ιστορικού κ. Καργάκου, ότι οι σχέσεις αυτές ήταν
εκπαιδευτικές και αθώες, κάτι σαν δασκάλου μαθητή, και κακόβουλα μέχρι τώρα ερμηνεύθηκαν όπως ερμηνευθηήκαν. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο συχωρεμένος ο πατέρας μου έλεγε πως
«ούτε εγώ ήμουν εκεί αλλά ούτε και εσείς για να ξέρομε ποιά
είναι η αλήθεια».
Αυτά για σήμερα. Όσον αφορά τη βιβλιογραφία υπομονή, για
το επόμενο άρθρο, που θα είναι και τα τέλος του σημερινού μας
θέματος.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μίλησε για επαναστατική γυμναστική. «Ενα πεδίο διαπλοκής, τοπικής διαφθοράς.
Ακουγα για ανθρώπους του δημοτικού κατεστημένου της
Βουλιαγμένης που ήταν μπλεγμένοι μέσα εκεί και έλεγα
πω πω, τι λαμόγια κυκλοφορούν. Και πράγματι ξεκινούσα
την κρίση μου, λέγοντας ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις
υπάρχει ένα υπόστρωμα διαπλοκής και διαφθοράς. Ηταν
καλό για μένα βέβαια, γιατί με τον τρόπο αυτό πήγα και
άνοιξα τα μάτια μου, μπήκα στις υπηρεσίες και είδα τι έχει
συμβεί εκεί.

Γνωρίζουμε εάν αυτό που αξιώνει ο Δήμος σήμερα το αξιώνει με ένδικα μέσα και κατά πόσο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν αξιώσεις από το Δήμο;
Υπάρχει μια αγωγή για τα δικαιώματα και τα διαφυγόντα
κέρδη των επιχειρηματιών εναντίον του Δήμου, που εκκρεμεί στα δικαστήρια.
Πήγα στην Ο.Ε. και ρώτησα να μάθω αυτοί οι μπαταχτζήδες
που οφείλουν το 1,2 εκατ. ευρώ τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου,
χωρίς να αναφερθώ στις καντίνες, που έπρεπε να είναι
αποπάνω ενώ είναι αποκάτω κλπ. που φοβάμαι ότι θα μπλέξει άσχημα ο Δήμος.
Τι έχουν πληρώσει οι “μπαταχτσήδες” μέχρι σήμερα;
Από 28.5.04 μέχρι 3.9.12 έχουν πληρώσει 4.356.543 ευρώ.
Δηλαδή 600.000 το χρόνο, δηλαδή 48.000 το μήνα.
Αποτελούν την οικονομική αιμοδοσία του Δήμου, σήμερα
ξαφνικά να έγιναν απατεώνες ή να στρέφονται εναντίον
του Δήμου;
Τι συνέβη και το γυρίσαμε και ζητάμε τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Για ποιο λόγο δεν έχουν τηρηθεί οι συμβάσεις αρχικώς από το Δήμο και από τους επιχειρηματίες.

Και αυτό που έχει συμβεί είναι αυτή η όσμωση που υπήρχε
και υπάρχει μεταξύ δημοτικής Αρχής και υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστημάτων στη Βουλιαγμένη.
Δεν θα πάω μακριά, θα πάω σ’ αυτό που εμείς σχεδόν ομόφωνα ψηφίσαμε πριν 4 μήνες με το 3%, το οποίο ακόμα δεν
έχει υλοποιηθεί, το οποίο είναι παράγωγο μιας διαδικασίας
πρωτόγνωρης στα ελληνικά χρονικά, το οποίο έχει να κάνει
με το: “κοίταξε να δεις, εγώ θα παίζω τη μουσική κι εσύ θα
χορεύεις”.
[...]
Ο Δήμος Βουλιαγμένης μ’ αυτό τον τρόπο αποκτούσε
έσοδα για να κάνει το δημοτικό του έργο, από την άλλη
πλευρά όμως όποιος τολμούσε να πάει στο δικαστήριο και
να πει ότι αυτό που μου λέτε είναι λάθος, εσφαλμένο και
καταχρηστικό, βλέπε Λάμπρος. Κι ερχόταν το δικαστήριο,
έπαιρνε την απόφαση, την κοινοποιούσε στο Δήμο και την
άλλη ημέρα 3 φορτηγά του Δήμου ήταν εκεί και μάζευαν
όλα τα τραπεζοκαθίσματα.
Οποιος πάει κόντρα στις βουλήσεις του τότε δημάρχου και
του δημ. συμβουλίου, τότε αυτός συνθλίβεται, εξαφανίζεται. Και γι’ αυτό συγχωρώ βασικά, όποιους ανθρώπους
αναγκάστηκαν να σκύβουν το κεφάλι και να πουν “προτιμώ
να έχω σκυμένο το κεφάλι και να είμαι συμβεβλημένος με
τις απαιτήσεις της Δημ. Αρχής, παρά να μου κόψουν το κεφάλι.”.
Είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε μόνο έναν οφειλέτη
αυτού του επιπέδου που έφτασε στην ΟΙκονομική Επιτροπή
(Ο.Ε). Γνωρίζετε κ. Συνάδελφοι πόσους οφειλέτες έχει ο
Δήμος σε ποσά άνω των 500.000 ευρώ; Να πάτε να τα δείτε
στους βεβαιωτικούς καταλόγους, όπως τα είδα εγώ.
Δηλώνω ότι ψηφίζω την πρόταση των ορκωτών λογιστών
ασυζητητί.

Εχει μείνει πίσω το
ΚΑΠΗ Βάρης
To ΚΑΠΗ έχει μείνει πίσω το
2011. Ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα σε εκδηλώσεις, έμεινε
χρέος και πληρώθηκαν τα ενοίκια
καθυστερημένα, είπε η Λυδία Αργυροπούλου, η οποία ψήφισε τον οικονομικό απολογισμό για το έτος 2010.

Τέλος ο Γρ. Κωνσταντέλλος κατέληξε ότι θα πρέπει να
δοθεί εντολή στο Δήμαρχο να μαζέψει όλες αυτές τις υπερβολικές, καταχρηστικές συμβάσειςνα τις κάνει πραγματικότητα για να μπορούμε να εισπράξουμε αυτά που θα
εισππράξουμε. Αλλως θα κυνηγάμε έσοδα τα οποία βεβαιώνονται και πηγαίνουν στα δικαστήρια από πτωχευμένες
εταιρείες και θα μας μείνουν οι καντίνες να τις βλέπουμε,
να τους κουνάμε το μαντήλι. Πρέπει να επιλέξουμε.
Και ο Παν. Καπετανέας, είχε την άποψη ότι καλό είναι σ’
αυτή τη συγκυρία να προσπαθούμε να εισπράξουμε. Να
έχει λίγη ευλυγισία η διαχείριση του Δήμου.
O Δ. Κοντονής εξήγησε ότι «νέες συμβάσεις δεν μπoρούν
να γίνουν πλέον στο Δήμο με το νέο νόμο. Οταν τελειώσουν οι συμβάσεις, τελειώσαμε. Να έρθουμε σε συνενόηση με τους ανθρώπους να μειωθούν αυτά που
πληρώνουν στο Δήμο βάσει των σημερινών δεδομένων.
Ολες οι καντίνες πλέον έχουν αποζημίωση χρήσης. Να
έρθει ο Δήμος σε συνενόηση, να πάρει τις εγγυήσεις και
από εκεί και πέρα προχωράμε και εισπράττουμε κανονικά».
Ο Δ. Δαβάκης, ζήτησε να ενημερώσει ο νομικός σύμβουλος Ν. Παπαβασιλείου, ο οποίος βρισκόταν στο Συμβούλιο,
και γνωρίζει το ιστορικό όλων των χρόνων, αφού ήταν δικηγόρος και του τέως Δήμου Βουλιαγμένης.
Ο δικηγόρος ενημέρωσε το σώμα ότι εκκρεμούν τρία δικαστήρια στο ΣτΕ και 2 Εφετεία με τις Καντίνες. Οσον αφορά
το μίσθωμα, η θέση του Δήμου μέχρι σήμερα είναι ότι υφίσταται μίσθωμα. Το ίδιο και η επιχείρηση. Στο μεταξύ εκδικάστηκε μία εβδομάδα πίσω, η προσφυγή της επιχείρησης
που ζητούσε 40% έκπτωση.
Ομόφωνα αποφάσισε το Δ.Σ. να καλέσει τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης για έλεγχο.
Αννα Μπουζιάνη

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30
έως 13.30. Πληροφορίες και ραντεβού στο
τηλέφωνο: 213 2030.311.
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Αυτάρκεια – Αυτομόρφωση
Εργαστήριο παρασκευής ψωμιού - Μαθήματα πρακτικής μελισσοκομίας στο χώρο του CAMPING Βούλας
Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του Camping της Βούλας έγινε όπως είχε προγραμματιστεί από
τους εθελοντές βιωματικό εργαστήριο παρασκευής ψωμιού με φυσικό προζύμι. Η
Ελισώ μίλησε για τη σπουδαιότητα της χρήσης σωστού αλευριού και για πολλά άλλα
μυστικά σε σχέση με τη παρασκευή υγιεινού, νόστιμου και θρεπτικού ψωμιού και
άλλων αρτοποιημάτων με φυσικό προζύμι.
Ο ηλιόλουστος καιρός μας επέτρεψε να ζυμώσουμε στην αυλή η καθεμιά το δικό της
ψωμί- καθώς η προσέλευση ήταν πέρα από
το αναμενόμενο- σε μια ατμόσφαιρα γέλιου, δημιουργικότητας αλλά και χαράς για
τη συλλογική προσπάθεια να ξαναθυμηθούμε τη τέχνη των γιαγιάδων, ενώ κά-

νουμε ένα βήμα προς την αυτάρκεια. Την
ίδια ώρα τα παιδιά έπαιζαν ελεύθερα και ξέ-

«Δημιουργίες» με κυρίες!

γνοιαστα στον προστατευμένο χώρο του
cαmping.

Στο τέλος πήραν μαζί τους προζύμι και γραπτές οδηγίες για ζύμωμα με προζύμι, ενώ
άλλα σεμινάρια σχετικά με την αυτάρκεια
θα ακολουθήσουν σύντομα.
Μαθήματα Πρακτικής Μελισσοκομίας αρχίζουν την Τρίτη 5 Μαρτίου από τις 17:30 19:00 συνολικά 16 ώρες θεωρητική- πρακτική εξάσκηση. Τα μαθήματα γίνονται από
έμπειρο μελισσοκόμο και προηγούνται οι
άνεργοι.
Παρέχονται δωρεάν και η πρώτη ομάδα θα
είναι μέχρι 20 άτομα. Για συμμετοχή, επικοινωνήστε στο 6944 508 223, Πέτρος.
Ανοιχτή Συνέλευση Εθελοντών Κάθε Tετάρτη
7.30 στο κτήριο της εισόδου του αυτοδιαχειριζόμενου χώρου του Κάμπινγκ στη Βούλα (δίπλα
από το ΠΙΚΠΑ) www.voulacamp.blogspot.gr.

Σύμπραξη ΚΑΠΗ Κρωπίας με 6 χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σε μια ενδιαφέρουσα ευρωπαϊκή συνεργασία-σύμπραξη με κρατικούς και μη κρατικούς οργανισμούς (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Grundtvig δράση-2, με εταίρους, αντίστοιχους
οργανισμούς από τις χώρες Πολωνία, Λιθουανία, Λεττονία, Ρουμανία, Ιταλία και Βέλγιο) συμμετέχει ο
. Σφηττός του Δήμου Κρωπίας, με το τμήμα Πνευματικού Κέντρου την περίοδο 2012-2014, με
θέμα «CREACTIV-Create active aging- Eνεργοποίηση ατόμων άνω των 50 ετών μέσω δραστηριοτήτων σχετικών με τις τέχνες». Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και συσκέψεις εργασίας των φορέων στο Δήμο, από 20 έως 24/2.

Μια ζεστή εκδήλωση διοργανώθηκε στο πνευματικό Κέντρο Παιανίας από το γυναικείο σύλλογο «Δημιουργίες» με έδρα την Παιανία, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, όπου ο σύλλογος
έκοψε την πίτα του, γιορτάζοντας παράλληλα και για τα επιτυχημένα προγράμματα που
κάνει, ανοίγοντας έτσι στον κόσμο της πόλης δρόμους δημιουργίας, που κανείς μπορεί να
ακολουθήσει και επαγγελματικά. Κάτι που σήμερα το χρειαζόμαστε περισσότερο.
Ο σύλλογος είχε επίσημη καλεσμένη του, την εικαστικό Καλλιτέχνη Αγγελική Τσεβά,
που μίλησε κατά την έναρξη της εκδήλωσης, με θέμα: Το βαθύτερο νόημα της παράδοσης και της τέχνης είναι η ένωση των ανθρώπων μεταξύ τους.

Χορωδιακή Βασιλόπιτα με το ΚΑΠΗ Κορωπίου
Πραγματοποιήθηκε, 12.2, η ετήσια κοπή της παραδοσιακής Βασιλόπιτας του ΚΑΠΗ Κορωπίου –ΝΠΔΔ Σφηττός σε μια κατάμεστη, από μέλη του ΚΑΠΗ, αίθουσα. Η χορωδία του
ΚΑΠΗ, υπό τη διεύθυνση της Σταυρούλας Εφραιμίδου, για άλλη μια φορά υποστήριξε την
εκδήλωση και καταχειροκροτήθηκε.

Ο νέος πρόεδρος του Δ.Σ του Σφηττός Νίκος Γιαννάκος στο σύντομο χαιρετισμό του
ευχήθηκε καλή χρονιά με αλληλεγγύη και υγεία για όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ ενώ μετέφερε τις ευχές του Δημάρχου Κρωπίας Δημήτρη Κιούση - που δεν μπόρεσε να παραστεί
λόγω συμμετοχής του στο Περιφερειακό συμβούλιο Αττικής - καθώς και την πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής για ολόπλευρη στήριξη της δράσης του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Επίσης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του νέου Δ.Σ του Σφηττός
που είναι ο εθελοντισμός, η συνεργασία και η αλληλεγγύη στους πολίτες που έχουν
ανάγκη.
Τέλος, παρουσίασε τους υπευθύνους λειτουργίας των, ΚΑΠΗ Κορωπίου, Κίτσι και Αγίας
Μαρίνας. Για το ΚΑΠΗ Κορωπίου η νέα επιτροπή λειτουργίας είναι η ακόλουθη: Σωτήρης
Λάμπρου, Αγγελική Μαρκαντώνη και Σταμάτιος Ντούνης. Για το Κίτσι υπεύθυνοι είναι, οι
Εμμανουήλ Γρινιεζάκης και Γιάννης Κούκος και για την Αγία Μαρίνα, η Αδαμαντία Μάλλιου
και η Ρίτσα Ανεστοπούλου.
Η νέα αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αδαμαντία Μάλλιου χαιρέτισε με τη σειρά την εκδήλωση και
ευχήθηκε πάνω απ’ όλα υγεία και μια καλή χρονιά στα μέλη των ΚΑΠΗ.
Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος του ΚΑΠΗ Σωτήρης Λάμπρου έτυχε ιδιαίτερης τιμής
από τους διοργανωτές και αφού έδωσε τις ευχές του διατράνωσε τη θέλησή του να στηρίξει με την ενεργή παρουσία του τη λειτουργία του ΚΑΠΗ, εξέφρασε δε την ικανοποίησή
του που ηγούνται νέοι δημοτικοί σύμβουλοι στο προεδρείο του ΝΠΔΔ Σφηττός και ζήτησε
από τα μέλη τη στήριξή τους.
Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Εμμ. Γρινιεζάκης.
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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε
Παραγωγούς Αγροτικών Προϊόντων
από το Δήμο Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει τη δράση παρέμβασης στο καταναλωτικό κίνημα με την διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες και καλεί, για άλλη μια
φορά, τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον με γνώμονα την ποιότητα και το χαμηλό κόστος για τους καταναλωτές.
Ετσι στην ιστοσελίδα www.marketpallinis.gr μέχρι
και την Πέμπτη 28/2/2013 θα μπορούν οι παραγωγοί
να δημιουργήσουν λογαριασμό και να καταχωρήσουν την προσφορά τους (τιμή, ποσότητα, διαθεσιμότητα, χαρακτηριστικά προϊόντος) αλλά και να
δουν τις προσφορές άλλων παραγωγών.
Ο Δήμος Παλλήνης μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφορών θα επιλέξει τις συμφερότερες προσφορές για τους
καταναλωτές με σκοπό να προγραμματίσει μια
δράση μαζικής διανομής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης, οι προσφορές μπορούν να
αποσταλούν με FAX στο 210 6612965

Αντισυνταγματικός ο νόμος
περί τακτοποίησης αυθαιρέτων;
To αυθαίρετο κτίσμα στην Ηγουμενίτσα θα κρίνει τη συνταγματικότητα
του τελευταίου νόμου για τα αυθαίρετα (4014/2011), που η κυβέρνηση
συμπτωματικά(;) βρίσκεται ένα βήμα
πριν την αναθεώρησή του. Την περασμένη παρασκευήΠαρασκευή εκδικάστηκε
στην
Ολομέλεια
του
Συμβουλίου της Επικρατείας με το χαρακτήρα της «πρότυπης δίκης», η προσφυγή κατά της τακτοποίησης
αυθαιρέτου στην Ηγουμενίτσα, που
λόγω της σημασίας και του ευρύτερου
ενδιαφέροντός της, έδωσε το έναυσμα για να συνεκδικαστούν μία αντίστοιχη
υπόθεση
στο
Δερβένι
Κορινθίας και δύο παρόμοιες προσφυγές σε Μαρούσι και Λαμία.
Όλες έριξαν στην… πυρά το νόμο για
την αυθαίρετη δόμηση, που χαρακτήρισαν άλλο ένα νομοθέτημα πελατειακής διευθέτησης, που ακυρώνει το
κράτος δικαίου και τις αρχές του συντάγματος για το χωροταξικό σχεδια-

σμό. Αμφιβολίες εκφράστηκαν και για
την εισπρακτική λογική του, αφού
όπως ειπώθηκε τα έσοδα είναι πολύ
περιορισμένα για να λύσουν το οικονομικό πρόβλημα της χώρας.
Στην στρεβλή πορεία του νόμου και στην
συρρίκνωση των πόρων του Πράσινου
Ταμείου υπέρ του δημοσιονομικού συμφέροντος, αναφέρθηκε και η εισηγήτρια
της υπόθεσης κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου (Σύμβουλος Επικρατείας). Πρόκειται για το βασικό δίλημμα που θα
απασχολήσει το Ανώτατο Δικαστήριο
μέχρι το καλοκαίρι και θα κρίνει την τύχη
του νόμου. Εάν δηλαδή ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός μπορεί να δικαιολογήσει μία ρύθμιση που αποκλίνει από τις
συνταγματικές επιταγές, σε βάρος μάλιστα των πολιτών που ήταν νομοταγείς.
Κατά της τακτοποίησης αυθαιρέτων
τάχθηκαν με την σειρά τους άλλες δύο
ξεχωριστές περιπτώσεις στο Μαρούσι
(υπόθεση Θεοδωρόπουλου) και τη
Λαμία (υπόθεση Νάσσου Μιχελή). «Τα-

λαιπωρούμαστε δέκα χρόνια, χωρίς να
μπορούμε να γκρεμίσουμε ένα αυθαίρετο δίπλα στο σπίτι μας με διάφορες
προφάσεις και προσκόμματα της διοίκησης» δήλωσε με αγανάκτηση ο
Νάσος Μιχελής, δικηγόρος, αλλά και
«θύμα» του νόμου 4014 στη Λαμία.

Το καλοκαίρι η τύχη του νόμου
Η απόφαση της Ολομέλειας αναμένεται
να γίνει γνωστή στις αρχές του καλοκαιριού, μολονότι το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε
διαδικασία αντικατάστασης του νόμου
4014, που αναμένεται να ανακοινώσει
μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Έχει μάλιστα δηλώσει ότι η παράταση της ρύθμισης του υφιστάμενου πλαισίου μέχρι
τα τέλη Μαΐου, θα είναι η τελευταία.
Αν ο νόμος καταπέσει, τότε μεγάλο ερώτημα είναι τι θα συμβεί με τους 500.000
πολίτες που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στη ρύθμιση.
www.protothema.gr

Παραχωρήσεις ακινήτων κατά χρήση
Νέα από το Κίτσι
O πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κίτσι Κορωπίου, Γιάννης Μανιάτης, με δελτίο τύπου ενημερώνει για
τα νέα της περιοχής του.
1. Εκδικάστηκε η προσφυγή του Δήμου Κορωπίου και
όμορων Δήμων στο ΣτΕ για το Διάταγμα Υμηττού Β΄ και
Γ΄ Ζώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δημοτική
Αρχή εκφράζεται αισιοδοξία για την έκβασή της.
2. Στο Ιατρείο της Αγίας Μαρίνας Αγίου Νικολάου 10
κοντά στο ΚΑΠΗ, δύο εθελοντές Ιατροί δίνουν τη βοήθειά τους σε αυτούς που έχουν ανάγκη και κυρίως συνταγογραφούν φάρμακα κάθε Τετάρτη απόγευμα 18:00 –
21:00 μ.μ., η κυρία Κόλλια (Παθολόγος) και κάθε Πέμπτη
9:00 – 1:30 μ.μ. ο κύριος Γεωργάκης (Καρδιολόγος).
Τηλέφωνα για ραντεβού: 210 6026441 / 210 6621126
στις κυρίες Γρίβα Αντιγόνη και Παπαμιχάλη Μαριαλένα.
Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης Ιατρείου:
Ανεστοπούλου Ρίτσα (εθελόντρια): κιν. 6906891266
3. Είναι σε εξέλιξη στο Δήμο Κρωπίας Πρόγραμμα Βοήθειας από χορηγούς (τρόφιμα). Μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι έως 8.000 € και
ανήλικα τέκνα.
Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6026275 εσωτ. 112 και 113.
4. Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην Πλατεία Αγάλματος, η Ομοσπονδία Λαϊκών
Αγορών σε συνεργασία με το Δήμο Κορωπίου θα μοιράσει οπωροκηπευτικά και άλλα συναφή σε μακροχρόνια
άνεργους.
5. Την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 20:00 το βράδυ
στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του 1ου Γυμνασίου συναυλία από καταξιωμένους Έλληνες ερμηνευτές με δωρεάν είσοδο. Όποιος μπορεί να φέρει τρόφιμα μακράς
διάρκειας για να μοιραστούν σε άπορες οικογένειες.

Από την Περιφέρεια Αττικής, Γενική
Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση πολιτικής γής, ελάβαμε ανακοίνωση την οποία δημοσιεύουμε και
αφορά την εξαγορά εκτάσεων.
Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου του
2013 έδωσε ο Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250
Α΄/20-12-2012) στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς στους ενδιαφερόμενους κατόχους ακινήτων
διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις αυτές
γίνονται βάσει του άρθρου 23 του Ν.
4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α΄/22.3.2012) με

τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε
αυτό. Δηλαδή οι αιτούντες θα πρέπει
να μπορούν να αποδείξουν την κατοχή
αυτών πριν τις 5.6.1993 και η επιφάνεια των προς εξαγορά εκτάσεων δεν
θα πρέπει να ξεπερνά τα δέκα στρέμματα. Η αίτηση εξαγοράς θα απευθύνεται στις Επιτροπές Θεμάτων Γης και
Επίλυσης Διαφορών οι οποίες συγκροτήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής
και ειδικότερα:
- στην «Α’ Επιτροπή Θεμάτων Γης και
Επίλυσης Διαφορών» η οποία έχει
έδρα στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και
Δυτικού Τομέα (Φειδιππίδου 31,

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο Κεμπέρ Γαλλίας
Ο Δήμος της πόλης Κεμπέρ, στη Βρετάνη της Γαλλίας, στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με το Δήμο Λαυρεωτικής, θα υποδεχθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δυο νέους/νέες από το Δήμο Λαυρεωτικής, για να εργαστούν για ένα μήνα,
το καλοκαίρι του 2013, στις δημοτικές του υπηρεσίες.
Απαιτούμενα Προσόντα:
Οι Υποψήφιοι θα πρέπει : α) Να είναι ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών.
β) Να είναι Δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής.
γ) Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται.
Όσοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, θα πρέπει να προσκομίσουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι 27/2/2013 στο Δήμο
Λαυρεωτικής (Κουντουριώτου 1, Λαύριο), ή στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Αθηνών Σουνίου 37, Κερατέα ) από τις 8:00 -14:00 στα αντίστοιχα γραφεία Πρωτοκόλλου.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε
στο τηλ: 22923 20176.

Αθήνα, 3ος όροφος) με αρμοδιότητες
τις παραχωρήσεις ακινήτων κατά
χρήση, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αιτήματα πολιτών για εξαγορά, μη προβολή δικαιωμάτων του
Δημοσίου κ.λ.π, των ακινήτων που
υπάγονται στις Περιφερειακές Ενότητες Τομέων Αθηνών, Δυτικής Αττικής,
Πειραιά και Νήσων και
- στην «Β’ Επιτροπή Θεμάτων Γης και
Επίλυσης Διαφορών» η οποία έχει
έδρα στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ
Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 2ος
όροφος) και αρμοδιότητες τα αιτήματα
πολιτών για εξαγορά, μη προβολή δικαιωμάτων Δημοσίου κ.λ.π., των ακινήτων
που
υπάγονται
στην
Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής.
Για περισσότερες πληροφορίες (προμήθεια εντύπων αιτήσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ) μπορείτε να
απευθύνεστε στα Τμήματα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας
Αττικής:
1)Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών Φειδιππίδου 31
Αθήνα, Τηλ.2131617401, 2131617402,
2131617406, 2131617409
2)Ανατολικής Αττικής
17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη,
Τηλ. 2132005374-7, 2106031743
3) Δυτικής Αττικής
Περσεφόνης 19 και Χατζηδάκη, Ελευσίνα, Τηλ. 2105549040
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Τίποτα δεν είναι τυχαίο...
Σε μια μικρή πολιτεία της Δυτικής Μακεδονίας ανέλαβε κάποτε τη λειτουργία του τοπικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ένας δραστήριος επιχειρηματίας.
Επρόκειτο για παραχώρηση προνομίου, που
δόθηκε αρχικά για διάστημα μια πενταετίας
με δυνατότητα παρατάσεων. Στις 16 Οκτωβρίου 1941 ο στρατηγός Τσολάκογλου, ο
τότε κατοχικός πρωθυπουργός, παραχώρησε
αυτό το μονοπωλιακό προνόμιο στον εν
λόγω επιχειρηματία, αφού εκείνος κατά τους
προηγούμενους μήνες είχε δραστηριοποιηθεί για να επιτύχει την άδεια. (...)
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ένα τοπικό εργοστάσιο παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση
χωρίς κανένα ρίσκο λόγω του μονοπωλιακού
χαρακτήρα της. (...) Πάντως, ο ένας γιος του
επιχειρηματία, γερμανομαθής ων, προσελήφθη από τις τοπικές γερμανικές Αρχές κατοχής ως διερμηνέας τους. Γρήγορα στην
κοινωνία της περιοχής έγινε γνωστός ως
«Μποτάκιας», διότι είχε τη συνήθεια να χρησιμοποιεί καθημερινά στρατιωτικές μπότες
μέσα από το παντελόνι του.
Η ηλεκτρική επιχείρηση στη μικρή μακεδονική πόλη δεν έπαυσε να λειτουργεί ούτε
όταν εγκατέλειψε την εξουσία ο Τσολάκογλου ούτε όταν αποχώρησαν από την Ελλάδα οι Γερμανοί. Συνέχισε να λειτουργεί
για πολλά ακόμα χρόνια, μέχρι τη μεταπολεμική ίδρυση της ΔΕΗ, η οποία επεκτάθηκε
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και επειδή συνέπεσε στην ίδια ακριβώς αυτή πόλη η ΔΕΗ
να δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες
βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, το 1958 εξαγοράστηκαν οι εγκαταστάσεις από τους
κληρονόμους του επιχειρηματία, ο οποίος
εω τω μεταξύ είχε αποβιώσει.
Κατά σύμπτωση, από τη χρονιά εκείνη ο
γιος του επιχειρηματία άρχισε να πολιτεύεται, αποδεσμευμένος πλέον από τη διοίκηση των οικογενειακών επιχειρήσεων και
τις ανάλογες φροντίδες. Από το 1958 είχε

ενταχθεί στο κεντρώο χώρο, το λεγόμενο
«προοδευτικό χώρο», ο οποίος είχε μεγαλύτερες πιθανότητες πολιτικής ανέλιξης.
Ωστόσο εκείνη την πρώτη φορά της εισόδου του στην εθνική πολιτική δεν κατόρθωσε να εκλεγεί, γεγονός που θα το
επιτύχει από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
Μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα, το Νοέμβριο
του 1954, στην πραγματικότητα είχε πάρει
το πρώτο βάπτισμα της πολιτικής, διεκδικώντας το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου Θεσσαλονίκης, όπου ήρθε δεύτερος
επιλαχών. Συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του
κατοχικού υπουργού Σωτηρίου Γκοτζαμάνη,
ο οποίος – ύστερα από μια παρατεταμένη
φυγοδικία στο εξωτερικό και αφού είχε με
νόμο παραγραφεί η εις θάνατον ποινή του –
εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη για να διεκδικήσει τη δημαρχία. Ένας από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του ήταν ο νεαρός
τότε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
Ο υιός του επιχειρηματία της μικρής δυτικομακεδονικής πόλης ήταν τότε δικηγόρος,
εγκατεστημένος στη Θεσσαλονίκη. Μετά το
τέλος του πολέμου, η οικογενειακή άνεση
του επέτρεψε να πραγματοποιήσει λαμπρές

μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, τη
Γερμανία και τη Γαλλία. (...)
Η προσωπική ιστορία των μελών αυτής της
εύπορης επαρχιακής οικογένειας, που με
μιά υπογραφή του στρατηγού Τσολάκογλου
απέκτησαν μεγάλη περιουσία, συνεχίστηκε.
Ο γιος του αείμνηστου πλέον επιχειρηματία
συνέχισε την πολιτική δραστηριότητά του
με μεταστροφή στον προοδευτικό χώρο και
το 1961 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής. Ο μικρότερος αδελφός του είχε προσληφθεί ως διευθυντικό στέλεχος της ΔΕΗ,
η οποία είχε εξαγοράσει το οικογενειακό
εργοστάσιο, και την ίδια χρονιά, το 1961,
απέκτησε ένα αγόρι.
Κι ενώ ο μεγαλύτερος αδελφός προωθήθηκε, επανεξελέγη βουλευτής στις εκλογές
του 1963 και του 1964 και έγινε μέλος της
κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου, ο μικρότερος αδελφός – αν και δεν πολιτευόταν ο
ίδιος – υπήρξε θύμα της χούντας, που στο
μεταξύ είχε επικρατήσει, και απολύθηκε
από τη θέση του στο πρώην οικογενειακό
εργοστάσιο.
Μεσολάβησαν άλλες εξελίξεις, ο προοδευτικός πολιτικός προσχώρησε το 1979
στη Νέα Δημοκρατία και αργότερα, επί Μητσοτάκη, έγινε πάλι υπουργός. Ο αδρλφός
του πέθανε σχετικά νέος και ο υιός του τελευταίου, αφού σπούδασε οικονομικές επιστήμες και εργάστηκε στον ΟΟΣΑ,
επέστρεψε στην Ελλάδα και ασχολήθηκε
με την πολιτική.
Ανάμεσα στις πολλές συμπτώσεις που
υπάρχουν σε αυτή τη μικρή οικογενειακή
ιστορία, είναι και δύο ακόμη: Ο θείος ήταν
υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όταν η Ελλάδα – με την τυπική σύναψη Συνθήκης Ειρήνης μόλις ενοποιήθηκε
η Γερμανία – θα μπορούσε, ως όφειλε, να
διεκδικήσει τα κατοχικά δάνεια. Αλλά για
λόγους που δεν έχουν αναφερθεί, αδιαφόρησε να το πράξει. Ο ανιψιός, ως υπουργός
Οικονομικών στα δύο πρώτα χρόνια της κυβέρνησης του εγγονού Γ. Παπανδρέου, το
2009 – 2011, δεν ενδιαφέρθηκε ούτε τότε
να αξιώσει τα ίδια κατοχικά δάνεια, τα
οποία θα μπορούσαν ν’ ανατρέψουν την πορεία προς την οικονομική καταστροφή και
τη σύγχρονη χρεοκοπία. Αντ’ αυτού, με βια-

στικά βήματα και ανεπανάληπτη προθυμία
παρέδωσε με την υπογραφή του την εθνική
κυριαρχία.
Πρόκειται για την οικογένεια Παπακωνσταντίνου, της οποίας ο γενάρχης, Γεώργιος Μ. Παπακωνσταντίνου, είχε λάβει το
μονοπώλιο της ηλεκτρικής παραγωγής και
διανομής στην Πτολεμαΐδα τον Οκτώβριο
του 1941 με υπογραφή του Τσολάκογλου.
Ο υιός γνώριζε πολύ καλά όλη την υπόθεση
ως διατελέσας στενός συνεργάτης και ανεπιφύλακτος θαυμαστής του Γκοτζαμάνη,
ενώ ο εγγονός – και αν υποτεθεί ότι ήταν
αδαής για το θέμα, εφόσον δεν θα είχε
ακούσει τίποτα στο οικογενειακό περιβάλλον του – όφειλε στα δύο χρόνια του ως
υπουργός Οικονομικών να είναι ενημερωμένος. Σύμφωνα με γερμανικές εκτιμήσεις,
η ελληνική απαίτηση απο τη Γερμανία ανέρχεται σε 100 περίπου δις ευρώ”.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Δημοσθένη
Κούκουνα Η ελληνική οικονομία κατά την
Κατοχή και η αλήθεια για τα κατοχικά δάνεια.
Για την αντιγραφή
Στρυμών
Και για την αντιγραφή της αντιγραφής από
το περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ (φ.168/3-1-13) ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ με ένα ερώτημα –
προβληματισμό:
Αυτά περί της “μικρής” και συμπληρωματικής οικογενειακής ιστορίας, τα γνώριζαν οι
ψηφοφόροι – εδώ της Αττικής – του Παπακωνσταντίνου; Τα γνώριζαν αυτοί που τον
προώθησαν στην κομματική και κυβερνητική
ιεραρχία;
Και τολμάνε μερικοί, με αδιαμφισβήτητο και
αυστηρό τόνο να ισχυρίζονται πως “κανένας δεν δικαιούται ν’ αμφισβητεί τον πατριωτισμό κανενός”!
Εγώ τους αμφισβητώ. Αμφισβητώ αυτούς
των οποίων η ιστορία είναι τουλάχιστον νεφελώδης και κυρίως οι θέσεις και οι πράξεις
των οποίων θετικά ή αποθετικά στρέφονται
καταφανώς κατά της Ελλάδας και των Ελλήνων· κατά του Έθνους και του Λαού.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του εθνικού δικαίου με το Ελληνικό Σύνταγμα
απαντά ο Ολι Ρεν σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Ν. Χουντή
Οι διατάξεις για μια σειρά εργασιακών, κρίθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ. Τί κάνει λοιπόν η κυβέρνηση;
Νέο πλήγμα δέχεται η ζαλισμένη και παραπαίουσα κυβέρνηση από την απάντηση (14/2/2013) του Αντιπρόεδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιου για θέματα Οικονομίας
Όλι Ρεν, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν.
Χουντή.
Ο Ολι Ρεν απαντά εξ’ ονόματος της Επιτροπής ότι: «Η Επιτροπή έχει υπόψη της τη συγκεκριμένη απόφαση που έχει
εκδοθεί από ελληνικό Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (το
Ελεγκτικό Συνέδριο), στην οποία αναφέρεται το Αξιότιμο
Μέλος του Κοινοβουλίου. Η ελληνική κυβέρνηση έχει την
υποχρέωση να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του εθνικού
δικαίου με το Ελληνικό Σύνταγμα».
Πιο συγκεκριμένα η ερώτησή του Ν. Χουντή έχει ως εξής:
«Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας (Ελεγκτικό Συνέδριο)
έκρινε ως αντισυνταγματικές διατάξεις του ν.4093/2012 κι

αφορούν σε θέματα συνταξιοδότησης. Οι δικαστές έκριναν
ότι οι εν λόγω διατάξεις προσκρούουν στην συνταγματική
υποχρέωση σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας
και στην προστασία της εργασίας.
Η Ολομέλεια του Δικαστηρίου έκρινε σχεδόν ομόφωνα:
– Αντισυνταγματική την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, από τα 65 στα 67 χρόνια, καθώς κρίνεται
«αντίθετη με την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης».
– Αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις, «με τις οποίες μειώνονται, ήδη για πέμπτη φορά από το έτος 2010, οι
συντάξεις του Δημοσίου», από 5-15%.
– Αντισυνταγματική την ολοσχερή κατάργηση «των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και
του επιδόματος αδείας αδιακρίτως, χωρίς να λαμβάνε-

ται μέριμνα για τους χαμηλοσυνταξιούχους τους Δημοσίου».
– Αντισυνταγματική την αύξηση των ορίων ηλικίας όσων δικαιούνται το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ),
από τα 60 στα 65 χρόνια.
Με δεδομένο ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις, που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, είχαν συμφωνηθεί με την Τρόικα στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, ερωτάται η
Επιτροπή:
1. Γνωρίζει την ανωτέρω απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Η άρση των αντισυνταγματικών ρυθμίσεων θα εύρισκε σύμφωνη την Επιτροπή;
2. Αν ναι, προτίθεται να συζητήσει με την ελληνική κυβέρνηση την άρση των αντισυνταγματικών ρυθμίσεων προκειμένου να μην προσβάλλεται η συνταγματική τάξη κράτους
μέλους;»

ΕΒΔΟΜΗ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΕ- ΛΕ- ΕΒ
17ο Λεωφ. Μαραθώνος
153 51 – Παλλήνη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Περιφέρεια Αττικής «Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής
Αττικής»
διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή Παρόχου της Παροχής Υπηρεσιών του «Καθαρισμός
ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 813.008,13€ και ΦΠΑ
186.991,87€, για την οποία έχουν
εφαρμογή οι παρακάτω ρυθμίσεις:
α. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ "Σύναψη
Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών",
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης
Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της
οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος
VIII
της
οδηγίας
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων
και με τον Κανονισμό 2083/2005
της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την
τροποποίηση
των
οδηγιών
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη
διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
β. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1564/2005 της Επιτροπής της 7ης
Σεπτεμβρίου 2005 για την
κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων
προς δημοσίευση προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων.
γ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
842/2011 της Επιτροπής της 19ης
Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως
τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1564/2005.
δ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1251/2011 της Επιτροπής της 30ης
Νοεμβρίου 2011 για την
τροποποίηση
των
οδηγιών
2004/17/ΕΚ,
2004/18/ΕΚ
και
2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
ε.
Ο
Ν.3886/2010
(ΦΕΚ
Α΄173/30.09.2010) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989/(L 395) και την
οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
στ. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ
138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
ζ. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Νοεμβρίου 2005.
η. Ο Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95)

«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84.
θ. Ο Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95)
«Προμήθειες του δημοσίου τομέα
και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις»
ι. Το ΠΔ118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και ΝΠΔΔ.
Το αντικείμενο της σύμβασης
αφορά στον καθαρισμό ρεμάτων
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση
από την κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων, των φερτών υλικών, ήτοι
αργών λίθων εν γένει, σκύρων, χαλικιών, άμμου, ξύλων, σκουπιδιών,
κορμών δέντρων, καθώς και κοπής
εκριζωμένων δέντρων, τα οποία μεταφέρονται με το νερό και φράζουν
κρίσιμα σημεία των ρεμάτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της
σύμβασης
ανέρχεται
σε
813.008,13€ και ΦΠΑ 186.991,87€.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που ανήκουν
σε φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) ή σε νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα
συσταθεί ή έχει ήδη συσταθεί και
που κατ’ ελάχιστον στο αντικείμενο
της δραστηριότητας τους
περιλαμβάνεται αποδεδειγμένα ο
καθαρισμός ρεμάτων.
Αναλυτικότερα, στον διαγωνισμό
καλούνται οι παρακάτω:
1. Εγχώριες επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να
είναι εγγεγραμμένες σε σχετικό
Επιμελητήριο (Ε.Β.Ε., Τ.Ε.Ε.), είτε
σε άλλο αντίστοιχο επαγγελματικό
μητρώο στο οποίο ανήκουν Επιχει-

ρήσεις παροχής εργασίας σε δημόσιες συμβάσεις, όπως στο Μ.Ε.ΕΠ.
της
ΓΓΔΕ
του
Υπουργείου
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
2. Επιχειρήσεις προερχόμενες από
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) είτε ακόμη από
κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου τα οποία τηρούν επίσημα
Επαγγελματικά Εμπορικά Μητρώα
του Παραρτήματος IX Γ «Δημόσιες
Συμβάσεις Υπηρεσιών» της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι δε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι αντίστοιχα
εγγεγραμμένες σ' αυτά, με αναγνωρισμένη την ενασχόληση τους
στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ρεμάτων (κατηγορία υπηρεσιών 1, τμήμα με κωδικό CPV
90721800).
3. Επιχειρήσεις προερχόμενες από
κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή
από κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες
Σύνδεσης με την Ε.Ε., τα οποία δεν
τηρούν μεν επίσημα μητρώα όπως
εκείνα της προηγούμενης παραγράφου, οι ενδιαφερόμενες όμως Επιχειρήσεις
διαθέτουν
τα
απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην παραπάνω παρ. 1. και
είναι εγγεγραμμένες σε γενικότερων κατηγοριών Επαγγελματικά /
Εμπορικά Μητρώα για δημόσιες
συμβάσεις υπηρεσιών.
4. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών των περιπτώσεων
που αναφέρονται στις παραπάνω
παραγρ,1 έως 3 σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους και υπό τον
όρο ότι κάθε κοινοπρακτούσα Επιχείρηση αφενός θα συμμετέχει στο
διαγωνιζόμενο σχήμα με ποσοστό
όχι μικρότερο του 25% και αφετέ-

ρου θα ικανοποιεί τις προϋποθέσεις
συμμετοχής, καλύπτουσα τα ζητούμενα επαγγελματικά προσόντα, θα
πρέπει να διαθέτει και την τεχνική
ικανότητα που αναφέρεται αναλυτικότερα στο άρθρο 22 παραγρ. 6 της
Διακήρυξης αθροιστικά για το σύνολο των μελών.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο
διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε
περισσότερες από μία προσφορές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την
έδρα της υπηρεσίας από την Δ/νση
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 17ο χλμ.
Λεωφ. Μαραθώνος, 2ος όροφος.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους το βραδύτερο μέχρι εξ (6) ημέρες πριν την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 29-03-2013
ημέρα Παρασκευή. Εφόσον τα παραπάνω τεύχη ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται ή αποστέλλονται
στους ενδιαφερόμενους εντός της
παραπάνω προθεσμίας (άρθρο 10,
παραγρ. 1.β του ΠΔ 118/07), από
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών
και για οποιαδήποτε πληροφορία
για την παραλαβή του σφραγισμένου εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν
να
απευθύνονται στη Δ.Τ.Ε. – Περιφ.
Ενότητας Ανατολ. Αττικής Λ17ο
χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 2ος όροφος, τηλ. 213 2005333.
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
05-04-2013 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερει-

ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,
17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 2ος
όροφος πληροφορίες τηλ. 213
2005333 και 2132005330, FAX επικοινωνίας 210 6032993.
2. Για την έγκυρη συμμετοχή στο
διαγωνισμό κατατίθενται από τους
διαγωνιζόμενους, με εφαρμογή των
όρων του άρθρου 25 παραγρ.4 του
ΠΔ118/07, εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού
της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των
50.000,00 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είτε
στο Φορέα αποδοχής των υπηρεσιών είτε στην Αναθέτουσα Αρχή
(όπως τούτες αναφέρονται στις παραγρ. 1.1, έως 1.4 της Διακήρυξης)
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές
υπέρ όλων των μελών της.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν
χρόνο ισχύος μικρότερο
των εννέα (9) μηνών και τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών, από
την επομένη της
δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να
έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι την
05 – 02 - 2014. Οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον συντρέχει νόμιμη
περίπτωση.
Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την επωνυμία του
διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο της
σύμβασης για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της
διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό
και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί

καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε τρεις (3) το πολύ
εργάσιμες ημέρες από τη σχετική
ειδοποίηση. Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας αρχής, εφόσον συντρέχει
νόμιμη περίπτωση.
3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα (9) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού (σύμφωνα με το άρθρο 13
παρ. 1 του Π.Δ. 118/07).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες) και αρχίζει
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές
προθεσμίες του έργου αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ.
4. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα
επικοινωνίας – ενημέρωσης των
υποψηφίων, με e-mail και fax.
6. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της
δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ/νσης
Πληροφορικής Περιφέρειας Αττικής
(με περίληψη): www.patt.gov.gr στην
ενότητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών
Έργων (Διαδρομή: Αρχική – Έργα –
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων).
7. Το έργο χρηματοδοτείται από τη
ΣΑΕΠ
085,
Κωδ.
Έργου:
2012ΕΠ08500120 του Π.Δ.Ε.
Σημείωση: Περίληψη που περιέχει
τις πληροφορίες της παρούσας
αποστάλθηκε ήδη στην υπηρεσία
Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. την
04 - 02 – 2013.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στο ΚΟΡΩΠΙ παλιά κα-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δυάρια δια-

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

μερίσματα, 80τ.μ. Το ένα με τζάκι, κατασκευής

ENOIKIAZETAI

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.

ENOIKIAZETAI

1986, οδός Παπαβασιλείου 11 στο Μαρκόπουλο.
Τηλ. 6973 246887.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτόνομη μεζονέτα, με πυλωτή

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με

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

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

πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 6932 468197.

Δωρεάν μαθήματα πιάνου σε παιδιά ηλικίας 6-20
ετών, προσφέρει το Δίκτυο Σαρωνικού. Επειδή οι θέσεις είναι
περιορισμένες, δηλώστε άμεσα
συμμετοχή στο: 6946-268384 ή
με mail στο info@saronikosnet.gr
ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
www.saronikosnet.gr

ΠΩΛOYNΤΑΙ διάφορα έπιπλα σπιτιού,

Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής για αρχάριους, πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη πρωί (10.30πμ12.00μμ) και κάθε Τρίτη απόγευμα (6.00-7.30μμ).
Για πληροφορίες: 6946-268384 ή με mail στο info@saronikosnet.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

μονοκατοικία στη Νέα
Μάκρη, 75τ.μ. του 1980, με βοηθητικούς χώρους
38τ.μ., σε οικόπεδο 218τ.μ. σε υποένταξη περιοχή με
μπάρμπεκιου, χωριάτικο φούρνο, ηλιακό θερμοσίφωνα,
καλοριφέρ, μπόιλερ, 90.000 ευρώ.
Τηλ. 210 8964.294, 6944 758426.

ΖΗΤΕΙ κυρία εξαιρετικού ήθους, μορφωμένη, μόνιμη κάτοικος Λαμίας, ζητεί να φροντίζει κυρία (όχι
κατάκοιτη), η οποία θα συγκατοικήσει μαζί της στη
Λαμία. Αντίτιμο υπηρεσιών συζητήσιμο.
Τηλ. 22310 34149 (4 - 8 μ.μ.).

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

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

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 οποιαδήποτε εργασία. Τηλ. 210 8975.901

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

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα. Αρτια εργασία και εξυπηρέτηση

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!
Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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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
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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

ΕΒΔΟΜΗ

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΣΕΛΙΔΑ 21

...για την υγειά μας
Πορτοκάλια: Τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων!
Τα χρυσά μήλα, κοινώς πορτοκάλια, ήταν
δώρο της Γαίας προς τον Δία όταν αυτός
παντρεύτηκε την Ήρα. Φύλακας των χρυσών μήλων ήταν ένας αθάνατος δράκος
γιός του Τυφώνα και της Έχιδνας που είχε
εκατό κεφάλια και κραύγαζε με όλων των
ειδών τους ήχους. Μαζί με αυτόν ήταν και
οι Εσπερίδες, που κατά τον Ησίοδο είναι
κόρες της Νύχτας και κατ’ άλλους θυγατέρες του Δία και της Θέμιδος ή ακόμη του
Φόρκυ και της Κητούς και τέλος λέγεται ότι
ήταν κόρες του Άτλαντα γιού του Ιαπετού
και της Κλυμένης αδερφού του Προμηθέα,
Επιμηθέα και Μενοίτιου των γνωστών Ιαπετιδών. Στη Τιτανομαχία ήταν αρχηγός των
Τιτανιδών (γιων των Τιτάνων) και μάλιστα ο
δυνατότερος και ο επιδεξιότερος, που όμως
μετά τη νίκη του ο Δίας τον τιμώρησε για
πάντα υποχρεώνοντας τον να φέρει στους
ώμους του τον Ουράνιο θόλο.
Ο ενδέκατος άθλος του Ηρακλή ήταν η
κλοπή αυτών των μήλων από τον κήπο,
πράγμα που κατάφερε αφού ζήτησε από
τον Άτλαντα να κλέψει τα μήλα και σε αντάλλαγμα θα κρατούσε εκείνος πλέον τον
ουρανό στη θέση του. Αφού ο Άτλας μάζεψε τα μήλα, ο Ηρακλής του ζήτησε να
κρατήσει λίγο τον ουρανό για να φτιάξει
ένα μαξιλάρι για το κεφάλι του. Ο Άτλας
συμφώνησε, αλλά ο Ηρακλής τον “γέλασε”
και δεν πήρε ποτέ τη θέση του.
Τα πορτοκάλια λοιπόν (χρυσά μήλα από την
Εσπερία), εξ ου και εσπεριδοειδή, τα γνωρίζουμε όλοι, αφού η χώρα μας τα παράγει
σε αφθονία. έχουν σχήμα σφαιρικό ή ωοειδές, η φλούδα του παχιά ή λεπτή ανάλογα
με την ποικιλία και η σάρκα του έχει χρώμα
πορτοκαλί ή στην ποικιλία σανγκουίνι κόκκινο (αίματος). Η εξωτερική επιφάνεια της
φλούδας είναι σχετικά ανώμαλη και φέρει
μικρά αδενώδη στίγματα που παράγουν
αρωματικό αιθέριο έλαιο, που τσούζει στα
μάτια...
Η σάρκα του πορτοκαλιού χωρίζεται σε τμήματα που λέγονται φέτες. Κάθε φέτα περιβάλλεται από ινώδη ιστό λευκού χρώματος,
που λέγεται «ράκος». Στο εσωτερικό της
κάθε φέτας υπάρχουν πολλά χωρίσματα, τα
κύτταρα της σάρκας που είναι γεμάτα χυμό
καθώς και μέχρι 3 σπόρια, αλλά μπορεί να
υπάρχουν και φέτες χωρίς καθόλου σπόρια.
Το πορτοκάλι έχει γλυκιά ή γλυκόξινη
γεύση και είναι λιγότερο ή περισσότερο
αρωματικό ανάλογα με την ποικιλία και την
ποιότητα. Κάποια ελαφρά πικρή γεύση, που
παρατηρείται μερικές φορές οφείλεται σε
ποσότητα αιθέριου ελαίου που έχει εισχωρήσει στη σάρκα. Τα βρίσκουμε σε διάφορες ποικιλίες ανά τον κόσμο.
Είναι πλούσια σε βιταμίνη C, φυλλικό οξύ,

κάλιο, σελήνιο και φυτικές ίνες, β – καροτίνη, πηκτίνη, κάλιο, ασβέστο, σίδηρο,
ιώδιο, φώσφορο, μαγγάνιο, νάτριο, χλώριο
και ψευδάργυρο.
Εχει μεγάλη θρεπτική αξία, η οποία είναι
ανά 100 γραμμάρια:
Θερμίδες
49 kcal
Νάτριο
86 mg
Λιπαρά
0,2 γρ.
Πρωτεΐνες
1 γρ.
Υδατάνθρακες
12,2 γρ.
Ασβέστιο
41 mg
Σίδηρος
0,4 mg
Φώσφορο
20 mg
Νερό
200 γρ.
Κάλιο
1 mg
Ένα μέτριο σε μέγεθος πορτοκάλι παρέχει
62 θερμίδες και μας προμηθεύει με σχεδόν
το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας
πρόσληψης σε βιταμίνη C. Η περιεκτικότητά
τους σε νάτριο είναι χαμηλή. Επίσης η αύξηση της γλυκαιμίας που προκαλούν είναι
χαμηλή.
Στο πορτοκάλι, υπάρχουν πάνω από 170
φυτοχημικές ουσίες και 60 φλαβονοειδείς
χημικές ενώσεις με εξέχουσες αντιοξειδωτικές επιδράσεις, προσφέροντας μέγιστη
προστασία έναντι της υπέρμετρης παραγωγής των ελευθέρων ριζών, μορίων με ιδιαίτερα βλαπτική επίδραση στο κύτταρο. Οι
ουσίες αυτές ανήκουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: Τα φλαβονοειδή, τα λεμονοειδή
και τα καροτενοειδή.
Μία ένωση που βρίσκεται στα πορτοκάλια
και άλλα εσπεριδοειδή, που ονομάζεται D –
λιμονένιο, έχει βρεθεί ότι είναι αποτελεσματική στην πρόληψη ορισμένων μορφών
καρκίνου, όπως ο καρκίνος του δέρματος, ο
καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του στόματος και ο καρκίνος του παχέος εντέρου.
Ένα από τα πιο σημαντικά φλαβονοειδή στα
πορτοκάλια είναι η εσπεριδίνη. Η εσπεριδίνη και η πηκτίνη στα πορτοκάλια έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν την LDL –
χοληστερόλη. Η συγκέντρωση εσπεριδίνης
είναι σημαντικά υψηλότερη στον εσωτερικό
φλοιό, παρά στην πορτοκαλί τους σάρκα. Η
πηκτίνη φαίνεται να επιβραδύνει την απορρόφηση των λιπών από το σώμα και να μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης. Η
τανγκερετίνη, για παράδειγμα, που περιέχεται στη φλούδα των κίτρων, έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενώ ερευνητές
του υπουργείου Υγείας των ΗΠΑ σε δημοσίευσή τους τονίζουν ότι τα φλαβονοειδή
του πορτοκαλιού εμποδίζουν τη δράση ενζύμων που μετατρέπουν κάποια συστατικά
του καπνού του τσιγάρου σε καρκινογενείς
ουσίες.

Το φυλλικό οξύ που περιέχεται στα πορτοκάλια βοηθά στην σωστή ανάπτυξη του εγκεφάλου, ενώ αποτελεί και απαραίτητο
θρεπτικό συστατικό για υγιές σπέρμα, προστατεύοντάς το από γενετικές βλάβες που
μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.
Η υψηλή περιεκτικότητά του πορτοκαλιού
σε βιταμίνη C δρα επίσης και ως ένα αντιοξειδωτικό που προστατεύει τα κύτταρα από
βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες, ενώ ταυτόχρονα διεγείρει την παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων στο σώμα μας,
βελτιώνοντας έτσι το ανοσοποιητικό σύστημα.
Οι φυτικές ίνες που περιέχονται στο πορτοκάλι, βοηθούν στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας, αλλά και στην προστασία
κατά του έλκους.

στόματος, του λάρυγγα, του φάρυγγα του
οισοφάγου και του στομάχου κατά 50%.

Πορτοκάλια και συντήρηση
Να διαλέγετε σφιχτά πορτοκάλια, βαριά για
το μέγεθος τους, για να είναι πιο ζουμερά.
Τα πορτοκάλια διατηρούνται αρκετά. Μπορείτε να τα διατηρήσετε σε θερμοκρασία
δωματίου ή στο ψυγείο, μέχρι δύο εβδομάδες. Ο χυμός και το ξύσμα τους διατηρούνται στην κατάψυξη.
Καταναλώνεται σαν φρούτο ή σαν συστατικό σε φρουτοσαλάτα, σε μορφή χυμού
μετά από στύψιμο στον αποχυμωτή.
Στη μαγειρική για να αρωματίσουμε τα φαγητά με τη φλούδα του, αλλά και το ξύσμα
της φλούδας μέσα σε σαλάτες, δίνει ένα
εξαιρετικό άρωμα.
Στα γλυκά από γλυκό κουταλιού μέχρι κέικ,
σορμπέ, κρέμες, πορτοκαλόπιτα, λικέρ,
κ.λ.π.).
Ταιριάζει επίσης στα όσπρια, όπως τα ρεβίθια (το συνηθίζουν στην Κρήτη), γιατί σπάει
τη μονότονη γεύση τους, ενώ κάνει καλή
παρέα και με το ψάρι.
Tώρα λοιπόν που είναι η εποχή τους και τα
βρίσκουμε σε καλή ποιότητα και σε καλή
τιμή ας τα καταναλώνουμε εν αφθονία.
Πηγή: diatrofi.gr

Οι ευεργετικές δράσεις του πορτοκαλιού
και των άλλων εσπεριδοειδών, επεκτείνονται και στην πρόληψη του διαβήτη, του καταρράκτη, της αρθρίτιδας, της παχυσαρκίας
και του εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας του
ματιού, που είναι η σημαντικότερη αιτία τύφλωσης στους ηλικιωμένους.
Έρευνες έδειξαν ότι ένα πορτοκάλι κάθε
μέρα μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο του

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ
Το Τμήμα Ψυχικής Υγείας του Ομίλου
«Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» οργανώνουν εκδήλωση – Ομιλία με τίτλο: «ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ: Ένας τρόπος να αντιμετωπίζουμε
και να διαχειριζόμαστε τα αρνητικά συναισθήματα στο σύγχρονο περιβάλλον
(ατομικό, οικογενειακό, επαγγελματικό
κ.α.)»
Ομιλήτρια είναι η ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΡΟΜΠΟΤΗ
Msc Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt, Ιδρύτρια
του Κέντρου Ψυχικής Υγείας «ΠΝΟΗ», Τομεάρχης
Ψυχικής Υγείας του Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»

Ανάπτυξη του Κέντρου
Υγείας Ραφήνας
Η Τοπική Οργάνωση Ραφήνας-Πικερμίου
της Δημοκρατικής Αριστεράς, οργανώνει
Ημερίδα Υγείας με θέμα: Ανάπτυξη και
πλήρης λειτουργία του Κέντρου Υγείας
Ραφήνας και μεταστέγαση εκεί του
ΕΟΠΥΥ, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου,
ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο ΑΥΡΑ, Ραφήνα.
10:00 Χαιρετισμοί
10:30 με 11:30
Θα μιλήσουν:
Εβελίνα Αλεξίου, Φαρμακοποιός, τέως
μέλος ΔΣ ΠΕΦΝΙ και ΠΕΦ
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Β΄Αντιπρόεδρος
ΕΟΠΥΥ

Όλγα Οικονόμου, Διοικήτρια Σισμανογλείου
Νοσοκομείου

Γεράσιμος Βουδούρης, τέως Πρόεδρος
ΕΟΠΥΥ

Η Εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Αίθουσα
«Ιωνία», δίπλα από το Δημαρχείο στη
Βούλα (επί της παραλιακής λεωφόρου),
την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00

Ευάγγελος Μαυρουδής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΕΟΠΥΥ Ραφήνας
11:30 με 12:00 Ερωτήσεις
12:00 με 13:00

Ανοιχτή συζήτηση
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Πέντε αθλητές στους καλύτερους του Πινγκ Πονγκ
από το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Ύστερα από τρία χρόνια απραξίας, Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.) αποφάσισε να
διοργανώσει ξανά τον θεσμό των ΤΟΠ 8.
Πρόκειται για αγώνες οι οποίοι συγκεν-

με την πιο πρόσφατη Πανελλήνια κατάταξη.
Το Πινγκ-Πονγκ των 3Β εκπροσωπήθηκε
στους άντρες από τον ΤΣΑΧΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ο
οποίος κατετάγη 7ος, στις γυναίκες από την
ΤΣΑΧΑΚΗ ΦΡΟΣΩ που τερμάτισε 3η, στις κο-

ΕΛΛΗ που κατέκτησε την 1η θέση και την
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΦΟΙΒΗ που τερμάτισε 7η.
Το γεγονός ότι 5 αθλητές και αθλήτριες
από τον Δήμο 3B συμμετείχαν στους κορυφαίους αυτούς αγώνες αποτελεί μια απόδειξη της σοβαρής δουλειάς εκτελείται
στην αίθουσα «κάτω από την γέφυρα».

Οι αθλήτριες του Γ.Σ.ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ, Φίσσερ
Έλλη και Πεχλιβανίδη Φοίβη πρόκειται να
συμμετάσχουν στο Eurokids στο Malacky
στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας από τις 9
έως τις 17 Μαρτίου.
Οι μικρές αθλήτριες (μαθήτριες του Δημοτικού) αποκτούν έτσι και διεθνείς εμπειρίες.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
Μετά και την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του Σαββατοκύριακου 2-3 Φεβρουαρίου ,μέσα
στο οποίο οι ομάδες ανδρών και γυναικών της ΒΟΥΛΑΣ έδωσαν συνολικά 15 αγώνες με
11 νίκες και 4 ήττες η συγκεντρωτική εικόνα είναι η ακόλουθη:

τρώνουν τους καλύτερους 8 αθλητές /αθλήτριες κάθε ηλικιακής κατηγορίας, σύμφωνα

ρασίδες από την ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (5η)
και στις παγκορασίδες από την ΦΙΣΕΡ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΘΕΣΗ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α2 Ανδρών
Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑ
12
10
2
22
2
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β’ Εθνική Ανδρών
Α.Σ.ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ
12
9
3
21
3
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β’ Εθνική Γυναικών Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
12
11
1
23
2
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β’ Εθνική Γυναικών Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006
12
5
7
17
6
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β’ Αττική Ανδρών
Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006
12
10
2
22
2
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β’ Αττική Ανδρών
Α.Ο.ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
12
1
11
13
8
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α’ Αττική Γυναικών Α.Σ.ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ
8
5
3
13
2
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
στις εγκαταστάσεις της Βούλας
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκαν την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου οι ατομικοί αγώνες
Βετεράνων για την περιοχή της
Αττικής και Νοτίου Ελλάδας. Οι
αγώνες έγιναν στη Βούλα
στην αίθουσα «κάτω από την

ηχηρά ονόματα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, όπως οι Νικόπουλος, Φάκαρος, Χολής,
Τσακίρογλου, Κεχαγιάς, αλλά
και παλιές δόξες του αθλήματος όπως οι Μακρής, Πλακαντωνάκης, Λουκά Λίλιαν.

αγωνία και πολύ προσπάθεια
για τη νίκη.
Παρά τη μεγάλη συμμετοχή,
χάρη στη Γραμματεία των αγώνων που την αποτελούσαν οι
παλιές πρωταθλήτριες αδερφές Λουκά, στο τέλος έγινε και
πρωτάθλημα
"παρηγοριάς",
ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να
.... εξαντλήσουν τις δυνατότητες τους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Βετεράνοι (& Ανεξάρτητοι) 40 έως
49 ετών:
1. Κώστας Νικόπουλος, 2. Γιάννης Φάκαρος, 3. Γιάννης Τερψίδης, Τάσος Δασκαλόπουλος

Βετεράνοι (& Ανεξάρτητοι) 50 έως
59 ετών:
1. Ηλίας Βουτσινάς, 2. Κώστας
Χολής, 3. Άρης Τσακίρογλου,
Κώστας Κεχαγιάς
Βετεράνοι (& Ανεξάρτητοι) 60+
ετών:
1. Άγγελος Μακρής, 2. Στέλιος
Μάγκος, 3. Κώστας Σιψάς, Κώστας Κουμπής
Μη εν ενεργεία αθλητών 30
έως 39 ετών:
1. Άρης Κατσάβριας, 2. Παναγιώτης Καρατζάς, 3. Γιάννης
Εγγλέζος, Λεωνίδας Κανέλλος
Γυναικών:
1. Ευγενία Πετράκη, 2. Ρένα
Φυλακούρη, 3. Ειρήνη Κουτσουπίδου.

Κατηγορία Βετεράνοι 60+. Την απονομή έκανε ο Τότης Φυλακούρης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

γέφυρα» με διοργανωτή τον
Πανελλήνιο Όμιλο Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και
την έγκριση της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.
Συμμετείχαν συνολικά 72
αθλητές και αθλήτριες (5 αθλήτριες), μεταξύ των οποίων

Οι αγώνες διήρκησαν περίπου
6,5 ώρες, περιελάμβαναν μόνο
ατομικές συναντήσεις και έγιναν σε τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες ανδρών και μία
γυναικών.
Πλούσιο το θέαμα, αρκετή η

Κατηγορία γυναικών: Την απονομή έκανε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης
Σκουμπούρης.

Συνεχίζει ανοδικά
η Γυναικεία Ομάδα Μπάσκετ
του Α.Ο. Βάρης
Η γυναικεία ομάδα Μπάσκετ του Α.Ο. Βάρης συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία νίκησε εκτός έδρας την
ομάδα του Αστέρα Αγ. Δημητρίου με σκορ: Αστέρας Αγ.
Δημητρίου - Βάρη 41-44 (21-23).
Βάρη: Βρυώνη 11, Αλοΐζου Β, 13, Ζαχαριάδη Ν. 6, Καραμέτου Σ. 10, Μπιλάλη 4, Αλοΐζου Σ. Σταυροπούλου
Και εντός έδρας την ομάδα της Αναπτυξιακής με σκορ:
Βάρη - Αναπτυξιακή 73-66 (35-17).
Βάρη: Μπιλάλη10(1), Αλοΐζου Β. 19, Καραμέτου Σ. 11,
Ζαχαριάδη 11, Βρυώνη 12, Αλοΐζου Σ. 10, Σταυροπούλου, Γιατρά.
Και εκτός έδρας προηγήθηκε της Προοδευτικής με 4327, συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις της.
Προοδευτική - Βάρη 27-43 (21-20)
Προοδευτική: Κοσμή, Αθανασοπούλου, Παντελακάκη 2,
Χατζηγεωργίου 2, Χριστοπούλου, Λούκου 10, Πολύζου,
Αγγελοπούλου 4, Μπαρμπαρίγου 2, Λεγάτου 7 (1).
Βάρη: Καραμέτου Σ. 6, Σταυροπούλου, Βρυώνη 10, Μπιλάκη 9, αχαριάδη 8, Παπαδημητρίου, Αλοΐζου Σ. 2, Αλοΐζου Β. 8.
Βαθμολογία:
ΒΑΡΗ
13
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. 13
ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔ. 13
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ
12
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
10
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΡ. 8
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 7
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317
334
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247
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243
397
390
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Τα νέα του Πρωτέα Βούλας
ΕΣΚΑΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΥΡΥΑΛΗ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 43 - 50

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΣΠΟΡΤΙΓΚ 68 - 35

Συνέχισε με νίκη το ΜΙΝΙ Αγοριών του Πρωτέα στο Πρωτάθλημα ΕΣΚΑΝΑ το Σάββατο 16/2, επικρατώντας εκτός
έδρας επί της Ευρυάλης στο Κλειστό Αγ. Τρύφωνα με 43 50, για την 9η αγωνιστική του Πρωταθλήματος ΜΙΝΙ Αγοριών της ΕΣΚΑΝΑ....

Τίποτα δεν σταματά τον Πρωτέα Βούλας, αφού έφτασε τις
13 σερί νίκες στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 68-35 του
Σπόρτινγκ την Κυριακή 17/2/, και αύξησε το νικηφόρο σερί
σε 13-0 συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία στο νότιο
όμιλο της Α2 γυναικών.
Τα δεκάλεπτα : 14 - 10, 29 - 36, 43 - 24, 68 - 35.....
Διαιτητές : Δελαγραμμάτικας , Λύρας.
ΠΡΩΤΕΑΣ (Δάγλας - Κουρμούλης) : Δασκαλοπούλου 12,
Κύρου 3 , Μαγαλιού 6, Μπαρμπερίδου 11(1), Παυλοπούλου
13(3), Φασούλα 6, Κήτσιου 2, Νικολοπούλου 3, Στυλιαρά
6(2), Βλάχου, Τετενέ 6.

Δεκάλεπτα: 08 - 13, 06 - 20, 13 - 06, 16 - 11.....
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Ρέππας Π.): Κουτανίτης Β., Τσακναρίδης Β.(4),
Ναμίας Γ., Πρέκας Δ.(2), Νικολάκης Κ.(16), Ακριτόπουλος Φ.(2),
Μιχαήλ Κ.(2), Πρωτόπαπας Κ.(8), Κεκλίκογλου Κ.(8), Βλάχος Φ.(2)
και Μιχαήλ Α.(6).

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, ώρα 10:45, η ομάδα του Πρωτέα, αντιμετωπίζει το Ελληνικό/Σούρμενα, στο 4ο Δ.Γ.
Γλυφάδας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πρωτέας Β.
2. Ιπποκράτης Κω
3. Μελίσσια
4. Α.Ε.Ν.Κ
5. Φ.Ε.Α Ν.Φ/Ν.Χ
6. Σπόρτιγκ
7. Αμιλλα 2000
8. Αγ.Παρασκευή
9. Φάρος Κ.
10. Ε.Α Παραλίας

26 13 - 0 846 - 578
24 11 - 2 857 - 717
21 8 - 5 700 - 657
21 8 - 5 709 - 700
20 7 - 6 723 - 682
20 7 - 6 668 - 664
17 4 - 9 706 - 776
17 4 - 9 661 - 764
15 2 - 11 753 - 865
14 1 - 12 630 - 850

Επόμενη αγωνιστική 14η, Κυριακή 24 / 2
Αμιλλα 2000 Τρίπολης - Πρωτέας Βούλας

ΕΣΚΑΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΕΣΚΑΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α 84 - 51
Άνετη νίκη της ομάδας του Πρωτέα, την Κυριακή 17-2, παίζοντας καλή άμυνα στα δύο τελευταία δεκάλεπτα και θεαματικό μπάσκετ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα,
κέρδισε εύκολα την Αναπτυξιακή ομάδα της ΕΣΚΑΝΑ 84 - 51
Δεκάλεπτα : 21 - 15, 19 - 15, 29 - 10, 15 - 11.
Τελικό σκορ : 84 - 51.
Πρωτέας (Τσεμπέρης): Δημητρακάκης 2, Κόβατς 2, Λάσκαρης 2,
Μαράκης 13(1), Μπαλντούκας 15(3), Μπαρδάνης 22(1), Μπιμπούδης 1, Μπούρας 4, Νικολάου, Πεφάνης 10(2), Ποθητάκης 13.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - Α.Λ.Φ. ΑΛΙΜΟΥ 74 - 71
Σπουδαία νίκη από εφηβική ψυχή [Καπώνης 28 (με 6 τρίποντα...!!!!)] για τον Πρωτέα Βούλας τη Δευτέρα 18/2, που
έκαμψε την αντίσταση του Αλίμου και πραγματοποίησε
αποφασιστικό βήμα παραμονής στην Α' ΕΣΚΑΝΑ.
Διαιτητές: Σιώκας, Μαυρέλης
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης, Ποδαράς): Καπώνης 28(6), Πεφάνης 8(1), Αθηνιώτης 5(1), Αγγελόπουλος, Σταματόπουλος 6,
Ιμαριάκμπε 2, Αποστολόπουλος 11(2), Θώδης, Γάργαλης 2, Πρέκας, Βερτούδος 12(3)....
Α.Λ.Φ. ΑΛΙΜΟΥ (Μαστρογιάννης, Πρασσάς): Τσιριγωτάκης 17, Κυριακόπουλος 3, Παπουλίδης 16, Τσατάλας 5, Ζαμπέτης 2, Μοδάκης 13(1), Κατωπόδης 14(1).
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
34 18 16 2 1326 1094
―――――――――――――――――――――――――――――
2. ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
33 17 16 1 1371 1031
3. ΕΝ.Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ 32 18 14 4 1157 1095
4. ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ
32 18 14 4 1296 1114

5. Α.Λ.Φ. ΑΛΙΜΟΥ
28 18 10 8 1292 1222
6. ΠΟΡΦΥΡΑΣ
27 18 9 9 1154 1244
7. ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦ.
27 18 9 9 1308 1312
8. Α.Ο.Ν. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
26 17 9 8 1169 1206
9. Δ.Α.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
25 18 7 11 1128 1240
10. ΠΕΡΑ
24 18 6 12 1244 1280
11. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
24 18 6 12 1198 1270
―――――――――――――――――――――――――――――――
12. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
23 18 5 13 1015 1149
13. ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ / ΔΙΑ 22 18 4 14 1127 1247
14 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
18 18 0 18 1105 1386
H Επόμενη αγωνιστική 19η, τη Δευτέρα 25.02.13 ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ
20:30, ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Ε.Ο - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ο.

ΕΣΚΑΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΜΙΛΩΝ 75 - 48
Εύκολη επικράτηση της ομάδας του Πρωτέα, την Τρίτη 19.2
επί του Μίλωνα, σε ένα ματς που η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων ήταν εμφανής, οι παίδες παίζοντας, κατά διαστήματα θεαματικό μπάσκετ, κέρδισαν
εύκολα την ομάδα του Μίλωνα.
Δεκάλεπτα : 21 - 11, 15 - 14, 24 - 09, 15 - 14....
Τελικό σκορ : 75 - 48....
Πρωτέας (Τσεμπέρης): Δημητρακάκης 2, Καρύδας 2, Κόβατς, Λάσκαρης 4, Μαράκης 4, Μπαλντούκας 12, Μπαρδάνης 15, Μπιμπούδης 1, Μπούρας 2, Νικολάου 4, Πεφάνης 17, Ποθητάκης 12.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
43 22 21 1 1460 1056
2 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
39 21 18 3 1418 982
3 ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
39 21 18 3 1446 896
4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
38 22 16 6 1157 1004
5 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
37 22 15 7 1231 934
6 ΚΡΟΝΟΣ
33 21 12 9 1172 959
―――――――――――――――――――――――――――――――――――

7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
8 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
9 ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ/ΕΡΜΗΣ
10 ΜΙΛΩΝΑΣ
11 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

32 21 11 10 1181 1094
29 22 7 15 904 1175
29 22 7 15 1085 1233
26 21 5 16 897 1197
25 19 6 13 913 1043

12 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
13 ΕΣΠΕΡΟΣ

24 22 2 20
23 22 1 21

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

768 1400
850 1509

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ
Ποδηλασία στην Καισαριανή οργανώνει η “Εναλλακτική
Δράση” την Παρασκευή 1η Μαρτίου, με αφετηρία το
τέρμα του ΤΡΑΜ στη Βούλα στις 8.30μ.μ.
Ο ιστορικός χώρος του Σκοπευτηρίου και η πλατεία Καισαριανής είναι η κατάληξη.

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11
Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com
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Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού στην παραλία Αγίας Μαρίνας Κρωπίας
Mετά τις κακοκαιρίες των τελευταίων εβδομάδων
Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού βρίσκεται
σε εξέλιξη στην παραλία Αγίας Μαρίνας
Κρωπίας, μετά τους ισχυρούς νοτιάδες που
πλαγιοκοπούν τις ακτές της. Οι επαναλαμβανόμενες κακοκαιρίες με τους ισχυρούς
νοτιάδες, που έπληξαν το παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού στην Αττική επηρέασαν ιδιαίτερα την παραλία της Αγίας
Μαρίνας, την μικρή προβλήτα καθώς και την
υπόγεια διάβαση πεζών.
Τόνοι φύκια, πλαστικά, ξύλα, μπάζα και ό,τι
άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς βγήκαν
στη ...στεριά.
Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Μανώλης
Γρινιεζάκης δήλωσε σχετικά: ...από τις επίμονες θαλασσοταραχές νοτίου ρεύματος κατακλύστηκε η μικρή προβλήτα με σκουπίδια,
πλαστικά και φύκια. Όλα αυτά εκβράστηκαν και
κατέκλυσαν την παραλία και την μικρή προβλήτα.
Τα φύκια που εκβράστηκαν φυσικά δεν θεωρούνται σκουπίδια και αποτελούν φυσικό υπόλειμμα.
Οι άλλες παραλίες είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, με λίγα απορρίμματα, λόγω της ιδιομορφίας του βυθού και των υποθαλάσσιων και
επιφανειακών φυσικών εμποδίων. Πολλοί κάτοικοι και επισκέπτες της παραλίας καθώς και ο
Ναυταθλητικός όμιλος «Κέκροψ» μας ανέφεραν
αυτήν την εικόνα και προσπαθήσαμε με όλα τα
διαθέσιμα μέσα (μηχανικά μέσα και προσωπικό)
να αποκαταστήσουμε την καθαριότητα στην πε-

ριοχή. Η προσπάθεια συνεχίζεται, σε καθημερινή
βάση, καθότι οι κακοκαιρίες αυτού του τύπου
επαναλαμβάνονται.

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

