Ό,τι χρειάζεται βία
για να διατηρηθεί,
είναι καταδικασμένο.
Henry Miller, 1891-1980

O Κωνσταντίνος
Καραμανλής
15 χρόνια μετά το θάνατό του
συνεχίζει ν’ ανησυχεί για την Ελλάδα
Ενωσε υποχρεωτικά όλο το “δημοκρατικό τόξο” στην εκδήλωση που
έγινε προς τιμήν του, την περασμένη
Τετάρτη, στο Μέγαρο Μουσικής, όχι
μόνο με την παρουσία όλων των πολιτειακών και πολιτικών παραγόντων,
αλλά και δια λόγων τουλάχιστον γιατί
για έργα...
του Κώστα «Αλλοι τιμούν τον Καραμανλή στα
Βενετσάνου λόγια, εμείς στην πράξη”, είπε ο
Πρωθυπουργός και νυν αρχηγός της
Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς.
Υποβαθμίζει την ιστορική μνήμη του Κ. Καραμανλή
μια τέτοια ταύτιση.

Οικονομική ατασθαλία
στο Δήμο Παλλήνης;
Οι φήμες επιβεβαιώνονται, η υπόθεση ερευνάται
Σελίδα 7

Οι μάχες της Ιερισσού!

Μάχες σώμα με σώμα, χημικά στα σχολεία, ελέγχους από σπίτι σε σπίτι, τρομοκρατία. Μήπως είμαστε
στη Συρία; Οχι στην Μακεδονία είμαστε· στην Ιερισσό. Σε έναν όμορφο τόπο που προωθούν μία επένδυση που όλοι την ονομάζουν εγκληματική. Μία επένδυση που δεν έχει να δώσει τίποτα μα τίποτα στον
τόπο. Γιατί επιμένουν οι διαχειριστές μας; Μήπως κάτι ύποπτο συμβαίνει στη ...Δανιμαρκία;

Ποιος πιστεύει στ’ αλήθεια, ότι αν σήμερα ήταν
Πρωθυπουργός ή Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής θα δεχόταν τέτοιον
εξευτελισμό της πατρίδας μας από την τρόικα και
τους “εταίρους” της!
Ποιος πιστεύει ότι θα επέτρεπε Αυτός που προσδοκούσε κι ευαγγελιζόταν ότι με την ένταξή μας,
τότε στην ΕΟΚ, και επεδίωκε “την επιτάχυνση της
οικονομικής και κοινωνικής της αναπτύξεως [...]

Τόνοι λάσπης στο
7ο Δημοτικό - Νηπιαγωγείο
Παλλήνης

Παραιτήθηκε
ο πρόεδρος
της Παλαιάς
Φώκαιας
Γιώργος Λάμπρου

Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 11Σ

Διαμαρτυρία για το
Κέντρο Υγείας Σπάτων
Σελίδα 13

Η ποινική δίωξη και η
εξομοίωση με φοροφυγάδες
Σελίδα 12

Σελίδα 14
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O Κωνσταντίνος Καραμανλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

15 χρόνια μετά το θάνατό του συνεχίζει ν’ ανησυχεί για την Ελλάδα
Συνέχεια από την σελ. 1

γιατί πίστευε ότι η Ελλάς στην προσπάθειά της αυτή
θα έχει την κατανόηση και την αλληλεγγύη της Κοινότητος...»1.
Ποιος πίστεύει από τους φίλους ή αντιπάλους του ότι
Αυτός ο υπερήφανος Μακεδόνας θα δεχόταν να μεταχειρίζονται την Ελλάδα ως προτεκτοράτο και ν’ αλωνίζουν οι τροϊκανοί... εντελλόμενοι πόσο θα περικοπούν
ακόμη οι μισθοί και οι συντάξεις, πώς θα εισπραχθούν οι
φόροι, πώς και πόσο θα εκποιηθεί η δημόσια και θα εκπλειστηριαστεί η ιδιωτική περιουσία... Θα τους έστελνε
στο διάολο. Και ήξερε τον τρόπο, όπως λέγεται ότι συνέτισε τον Αμερικανό Πρέσβη Πιουριφόι. Βέβαια ο Κ.Κ.
δεν έκλινε ευπειθώς την κεφαλήν, όταν συνομιλούσε
με τους ομολόγους του.. πώς τον “τιμούν λοιπόν στην
πράξη”; Ουτε κατά διάνοια “ούτε στο δαχτυλάκι του”.
Εμείς που ουδέποτε τον ψηφίσαμε, διότι μας χώριζαν
ιδεολογικές, κοινωνικές αντιλήψεις, αλλά σεβόμαστε
την αξία και τις προθέσεις του ευγενούς και δυναμικού
αντιπάλου, τον τιμούμε μ’ αυτή τη μικρή αναφορά και
μνήμη· κυρίως μνήμη!
Μετά από εκείνο το πάντα, δυστυχώς., επίκαιρο, «...η
Ελλάς μετεβλήθη σε απέραντο φρενοκομείο»2, το
οποίον σήμερα με θλίψη θα συμπλήρωνε «και φτωχοκομείο», έχουμε την τιμή να καταχωρίσουμε την
παρακάτω επίκαιρη δήλωσή του:
«Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε όλοι το γεγονός ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει βαθειά και πολύ-

Οι λαϊκοί ΗΓΕΤΕΣ
ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΠΟΤΕ!
Ο Ούγκο Τσάβες, ο 52ος Πρόεδρος της Βενεζουέλας πέρασε χθες (Παρασκευή 8/3/2013) στην αιωνιότητα της
Ιστορίας της χώρας του και των ανυποχώρητων λαϊκών
αγωνιστών.
Στην τελετή της βιολογικής του ολοκλήρωσης παραβρέθηκαν πάνω από 55 αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων,
το σύνολο σχεδόν της Λατινικής Αμερικής, αντιπροσωπείες διεθνών οργανισμών και εκατομμύρια λαού.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα, ηγέτες των
χωρών της Ε.Ε. και των οργάνων της δεν παρέστησαν,
όπως και των ΗΠΑ, πλην του Αρχηγού της αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα,
καθώς και του διαδόχου του Ισπανικού θρόνου Φελίπε,
αφού η Βενεζουέλα ήταν Ισπανική αποικεια μέχρι την
επανάσταση του 1811, που ανέκτησε την ανεξαρτησία
της.
“Έχει αποφασισθεί το σώμα του Κομαντάντε να ταριχευτεί, ώστε να παραμένει αιώνια στη θέα των ανθρώπων”
όπως άλλων μεγάλων επαναστατών όπως του Λένιν, του
Μάο, του Χο Τσι Μινχ, όπως είπε ο στενός συνεργάτης
και πιθανός διάδοχος του Τσάβες, Ν. Μαντούρο.

πλευρη κρίση. Κρίση θεσμική, κρίση πολιτική και κρίση
οικονομική. Αλλά αντιμετωπίζει, προπαντός, κρίση
ηθική που παίρνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη
μορφή εθνικής παρακμής. Για την κρίση αυτή ευθύνεται βέβαια η ποικιλώνυμη ηγεσία της χώρας. Δεν
είναι όμως ανεύθυνος γι’ αυτή και ο λαός μας, ο
οποίος θα πρέπει κάποτε να συνειδητοποιήσει και
αυτός τις ευθύνες του. Να συνειδητοποιήσει δηλαδή
το γεγονός ότι αυτός είναι εκείνος που με την κοινωνική συμπεριφορά του και προπαντός με τις εκάστοτε πολιτικές επιλογές του προσδιορίζει την
πορεία και συνεπώς τις τύχες αυτού του έθνους.
»Η βαθειά αυτή κρίση δεν μπορεί βέβαια να αντιμετωπισθεί με νόθες λύσεις και ευκαιριακούς συμβιβασμούς, που αντί να την θεραπεύσουν, την
επιδεινώνουν. Και ίσως σε κάποια φάση να την καταστήσουν και εθνικά επικίνδυνη. Για να αντιμετωπισθεί η κρίση αυτή χρειάζεται, πριν απ’ όλα, θαρραλέα
και απροκάλυπτη επισήμανση των αιτίων που την
προκαλούν. Και στη συνέχεια, η παρουσία Κράτους
ικανού να πάρει και να εφαρμόσει γενναίες και σωστικές για τη χώρα αποφάσεις. Αποφάσεις ικανές να
συνεγείρουν τις ηθικές και πνευματικές δυνάμεις του
έθνους και να το βηθήσουν να σπάσει τα σημερινά
του αδιέξοδα και να αναστρέψει την πορεία προς
την εθνική παρακμή.
»Εύχομαι και ελπίζω ότι μέσα στις ελπιδοφόρες,
αλλά και επικίνδυνες κοσμογονικές αλλαγές που
συντελούνται στον κόσμο, αλλά και στην περιοχή
μας, θα ξαναβρεί η πατρίδα μας το δρόμο της γαλήνης, της ασφάλειας και της πρόδου».3
――――――――
1. Κ. Καραμανλής (αρχείο “Γεγονότα και Κείμενα”, 22/11/1980 Συνέντευξη στην ιταλική τηλεόραση, τόμος 12Α, σελ. 63.
2. Αυτόθι ως άνω σελ. 503, 10/1/1989, Ανακοίνωση του γραφείου
του.
3. Αυτόθι ως άνω τομ. 12Β, σελ. 512.

Το Δ.Σ. 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Το Δ.Σ. στα 3Β συνεδριάζει στην 8η/2013 Δημόσια
Ανοικτή - Τακτική- Συνεδρίαση, την 11η Μαρτίου
ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη
απόφασης επί 2 θεμάτων:
1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2013.
2. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης έτους
2013.

Επίσης συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Μαρτίου
στις 7 με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com
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Αποκριές στους Δήμους Σελ. 4-5

99 Δήμοι επιχορηγούνται

Σελ. 6

Ενίσχυση ΜΜΕ σε μεταποίηση
και τουρισμό
Σελ. 6
Κατηγορούνται υπάλληλοι του
ΕΣΔΝΑ
Σελ. 7
Η μάχη στα Λεύκτρα
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης

Τα μυστηριώδη αεροπλάνα και η
“Μonsando” Γρηγόρης Ρώντας
Σελ. 9

Η νέα Jeanne D’ Arc της Γαλλίας,
Valerie Boyer
Σελ. 9
Τα ανθρώπινα “τσιπάκια”
Σελ. 10

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Φυράματα για πρόβατα από τους
Δήμους
Σελ. 14
Ολοκληρώθηκε η Αργιθέας

Σελ. 15

Εργα και δράσεις
για την κοινωνική
συνοχή, εξασφάλιση ανεκτικής
καθημερινότητας
στα 3Β
Γ. Σκουμπούρης

Σελ. 17

Διαλύεται ο δημόσιος τομέας,
ερωτούν βουλευτές
Σελ. 17
Ο Σπ. Πανάς συζητά τα προβλήματα
στο Σύλλογο “Εξοχή”
Σελ. 22

Συνδιάσκεψη για τα δικαιώΣελ. 21
ματα της Μάνας Γης
Τα νέα του Πρωτέα

Σελ. 22

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
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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Διαγωνισμός χαρταετού
Το 1ο Δημοτικό Λαυρίου, σε μια προσπάθεια διατήρησης
της λαϊκής παράδοσης οργανώνει διαγωνισμό κατασκευής παραδοσιακού χαρταετού, από Τρίτη 12 Mαρτίου
μέχρι και Πέμπτη 14 Μαρτίου, 5- 7 το απόγευμα στο 1ο
Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου

THE MONEY FIX
Κινηματογραφική προβολή, έχουν προγραμματίσει οι
“Εθελοντές του Κάμπινγκ Βούλας”, την Παρασκευή 15/3,
7.30μ.μ., με την ταινία ντοκιμαντέρ 2012, "The Money
Fix". Διάρκεια 1,19’.
Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται στην είσοδο
και ο χώρος θερμαίνεται. Δίπλα από την είσοδο του
ΠΙΚΠΑ.
Από πού προέρχεται το χρήμα στην τσέπη σας; Η απάντηση
είναι ότι όλα τα χρήματα εισέρχονται στην οικονομία ως τραπεζικός δανεισμός. Και τι έγινε; Μπορεί να ρωτάτε.
Αυτή η φαινομενικά αθώα λεπτομέρεια είναι πράγματι στο επίκεντρο πολλών από των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων σήμερα.

Πολλοί κορυφαίοι διανοητές αποκαλύπτουν την αλήθεια
για το χρήμα, και τι μπορούμε να κάνουμε.

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.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Le Capital)
του Κώστα Γαβρά
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου «ΑΡΤΕΜΙΣ» παρουσιάζει, έως 13 Μαρτίου, τη νέα ταινία του
Κώστα Γαβρά «ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», όπου ο σκηνοθέτης, μας
εισάγει με την κάμερά του, στα άδυτα του σύγχρονου
τραπεζικού κατεστημένου και τρόπου ζωής των στελεχών του.
Προβολές: 19.00 και 21.15
Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς
Παίζουν οι ηθοποιοί: Γκαντ Ελμάλε, Γκάμπριελ Μπερν,
Νατάσα Ρενιέ, Σελίν Σαλέτ
...«Το χρήμα είναι σαν το σκυλί. Θέλει παιχνίδι». Ο Κώστας Γαβράς ανεβάζει την κάμερα πάνω στα στρογγυλά τραπέζια των
αποφάσεων, «χορογραφώντας» σε φρενήρη ρυθμό, το σύγχρονο τραπεζικό κατεστημένο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ», DOLBY ST. SR
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 23924

Διήμερο Αποκριάς στο Κορωπί
Οι εκδηλώσεις του “Σφηττός” στο
Δήμο Κρωπίας, αρχίζουν το Σάββατο
9 Μαρτίου, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη
Κορωπίου (πεζόδρομος Γ. Σ. Παπασιδέρη), και κορυφώνονται την Κυριακή
10 Μαρτίου με τη μεγάλη αποκριάτικη
παρέλαση στο κέντρο της πόλης, με
κατάληξη στο χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

14:00 - 14:45 FACEPAINTING
ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ με θεραπευτική επίδραση των χρωμάτων από την

ΠΑΡΕΛΑΣΗ και ΓΛΕΝΤΙ
Κυριακή 10 Μαρτίου, 15:00: Η μεγάλη
παρέλαση (Κεντρική Πλατεία Κορωπίου) και ο χορός στον Αγροτικό Συνεταιρισμό!
14:30 : Παραδοσιακό γαϊτανάκι από
το Λύκειο Ελληνίδων. Η παρέλαση των

«Χαρίζω, Ανταλλάσσω,
Δημιουργώ»
Το Σάββατο 9 Μαρτίου
11:00 - 18:00 ΧΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ για βρεφικά και παιδικά είδη.
11:00 - 14:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ κατασκευής
μάσκας και καπέλου από την παιχνιδαγωγό 'Αννα Κωνσταντίνου. Παίζουμε και αφηνόμαστε στη χαρά της
δημιουργίας (από 4 ετών).
12:00 - 13:00 ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
με τη συμμετοχή των παιδιών από τη
σχολή χορού Gene Kelly Κορωπίου.

Απόκριες στο
Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκόπουλου σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκόπουλου (Κ.Δ.Ε.Μ.),
διοργανώνουν Αποκριάτικο διήμερο
εκδηλώσεων.
1) Την Κυριακή, 17 Μαρτίου, στην
Κεντρική Πλατεία, μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4μ.μ. με πολύ χορό και
παιχνίδια.
Η καλύτερη θεματολογία από τις
σχολικές ομάδες, θα επιλεγεί από
4μελή επιτροπή (εκπρόσωποι Δήμου,
Διδασκόντων, Μαθητών και Πολιτιστικών Συλλόγων) και θα έχει ως
έπαθλο, μία μονοήμερη εκδρομή σε
τόπο της επιλογής τους!
Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε: στην Αντιδήμαρχο Μαρία
Κιμπιζή στο 22990-85095 ή στον Αντιπρόεδρο της Κ.Δ.Ε.Μ. Χρήστο Δρίτσα στο 6972-277133.
2) Την Καθαρά Δευτέρα, 18 Μαρτίου,
στο Πόρτο Ράφτη, γλέντι με χορό,
τραγούδι, παραδοσιακή φασολάδα
και πέταγμα χαρταετού.

ραμύθι) για παιδιά 5-10 ετών
17:30 - 18:00 ΖUΜΒΑ για όλους.

πληρωμάτων θα ακολουθήσει την ίδια πορεία όπως ακριβώς γίνεται στις παρελάσεις
των εθνικών εορτών (από την Πλατεία
Αγάμων έως την Πλατεία Αγάλματος).
Όλες οι ομάδες θα είναι έτοιμες στις 14:45
στη Πλατεία Αγάμων (ΔΕΗ).

θεατροθεραπεύτρια Μαριτάζια Κατσιμήγκου:
15:00 - 16:00 "ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΑΛΙΑ" (αραβικό παραμύθι)
για παιδιά 5-10 ετών.
16:00 - 16:45 FACEPAINTING
17:00 - 18:00 "ΤΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΟ ΦΑΣΟΛΑΚΙ" (ελληνικό παραδοσιακό πα-

17:00: Αποκριάτικο Γλέντι σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό
στο χώρο του (Λ. Β.Κωνσταντίνου 31)
Oλες οι εκδηλώσεις του Σφηττός,
Δήμου Κρωπίας για τις Απόκριες καλύπτονται από χορηγίες, εθελοντικές
προσφορές και εργασίες
Όλες οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες
στο κοινό.

Απόκριες στο Δήμο Σαρωνικού
Αποκριάτικες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους σε συνεργασία
με τις πέντε κοινότητες
που τον αποτελούν, οργανώνει ο Δήμος Σαρωνικού.
Συγκεκριμένα ανά δημοτική κοινότητα:
Δημοτική
Κοινότητα
Καλυβίων:
Κυριακή 10 Μαρτίου
11π.μ. 2ο Κυνήγι Θησαυρού, όπου μικροί και
μεγάλοι καλούνται να
βάλουν τις στολές τους
και να οργανωθούν σε
ομάδες για να αναζητήσουν το «χαμένο» θησαυρό....
Στις 11:30π.μ., καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να φέρουν στην
πλατεία της πόλης το
κέφι, την τέχνη και τα
εργαλεία τους για να
φτιάξουν μαζί παραδοσιακές
πίτες
(μουσούντα,
γαλατόπιτα,
τυρόπιτα) καθώς και χειροποίητα
μακαρόνια

(ντόντιλιες).
Τοπική Κοινότητα Κουβαρά: Kυριακή 14:30 θα
πραγματοποιηθεί στην
πλατεία του χωριού παραδοσιακό καρναβάλι
με θέμα «Όλα του
γάμου δύσκολα και η
νύφη γκαστρωμένη»
και ζωντανή μουσική με
τον Σπύρο Μπρέμπο,

φαγητό και χορό σε ένα
μοναδικό ξεφάντωμα
και γλέντι.
Δημοτική
Κοινότητα
Αναβύσσου: Κυριακή 17
Μαρτίου, 10:30 π.μ.
στην κεντρική πλατεία
Αναβύσσου, αποκριάτικη γιορτή με παραδοσιακά
δρώμενα,

animateur, μουσική, τραγούδια, χορευτικά και
άλλες εκπλήξεις.
Δημοτική
Κοινότητα
Σαρωνίδας: 11:00 έως
14:30, στην κεντρική
πλατεία Σαρωνίδας εκδήλωση για τον εορτασμό της Αποκριάς με
πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις για μικρούς και
μεγάλους.
Δημοτική
Κοινότητα
Παλαιάς Φώκαιας: Καθαρά Δευτέρα (18/3)
στο λιμάνι μια ξεχωριστή γιορτή που θα περιλαμβάνει διαγωνισμό
νηστήσιμης πίτας, έκθεση χαρταετών και εργαστήρι
χαρταετού,
επίδειξη μηχανοκίνητου
αλεξίπτωτου πλαγιάς,
ψυχαγωγικό πρόγραμμα
για παιδιά, καθώς και
χορευτικό πρόγραμμα
από χορευτικά συγκροτήματα συλλόγων της
περιοχής, μουσική και
χορό.

ΕΒΔΟΜΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Σε μια εποχή που η αναγκαιότητα για τη γνώση της ιστορικής
εξέλιξης είναι περισσότερο επιτακτική από κάθε άλλη φορά η
“Εναλλακτική Δράση” οργανώνει σεμινάρια εναλλακτικής θεώρησης της ιστορίας.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε κύκλους και θα ξεκινήσουν από την Αρχαία Ελληνική Ιστορία. Ο πρώτος κύκλος
θα περιλαμβάνει 4 τρίωρα σεμινάρια, θα πραγματοποιηθεί τον
Απρίλιο στο κτίριο του π. Κάμπινγκ Βούλας και θα καλύψει
την ιστορική εξέλιξη από την προϊστορική μέχρι της κλασσική περίοδο:
Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι ελεύθερη και θα δίνονται
σημειώσεις.
Όσες και όσοι επιθυμούν, θα πάρουν βεβαίωση, εφόσον παρακολουθήσουν όλα τα σεμινάρια του κύκλου.
Εισηγήσεις στα σεμινάρια θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου και θα ακολουθεί συζήτηση.
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Υβόνη Βασταρούχα, Τηλ.: 6976002835, email: ena.drasi@gmail.com
(Το κτίριο του π. Kάμπινγκ Βούλας βρίσκεται στην παραλιακή
λεωφόρο 200 μέτρα από την αφετηρία του Τραμ Βούλας προς
τη Γλυφάδα). www. e n a l l a k t i k i - d r a s i . g r

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗ ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαυρίου “Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ” οργανώνει ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στη σημαντικότερη ερμηνεύτρια και ερευνήτρια της μουσικής μας
παράδοσης, Δόμνα Σαμίου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου, ώρα 7:00 μ.μ στο χώρο του Μηχανουργείου.
Είσοδος ελεύθερη

Προσκυνηματική Εκδρομή
με τον Αγ. Νεκτάριο Βούλας
Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας, διοργανώνει την
5η του προσκυνηματική εκδρομή του μέσα στο 2013, την
Πέμπτη 28 Μαρτίου με προορισμό τρεις Ιερές Μονές της
Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως (Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου, Ι.Μ. Γενέσεως Θεοτόκου Αιμυαλών και Μακρυσίου
Μεγαλουπόλεως) με γεύμα στη Δημητσάνα.
Η τιμή του Εισιτηρίου είναι 20 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα και περιλαμβάνει τη μεταφορά και την επιστροφή
μας, χωρίς διατροφή.

Τριήμερη εξόρμηση στη Σκύρο
16 έως 18 Μαρτίου - Καθαρή Δευτέρα
Τριήμερη εξόρμηση οργανώνει η “Εναλλακτική Δράση”
από Σάββατο 16 έως 18/3. 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
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Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών
“Παναθηναϊκή” Γλυφάδας - Βούλας

με την
Τζωρτζίνα Καλέργη

“Με πίστη και αισιοδοξία
για ένα καλύτερο αύριο”
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναθηναϊκής Γλυφάδας - Βούλας, οργανώνει ομιλία
με την ομότιμη καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών Μερόπη Σπυροπούλου, με θέμα: “Με πίστη και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο”, που θα γίνει
στο Ξενοδοχείο “Οασις” (παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος) Γλυφάδα την Πέμπτη 21 Μαρτίου, 7μ.μ.
Πληροφορίες Τηλ. 210 9622.753 - 210 9623.845

Εκδρομή στην Αρκαδία
Ο Σύλλογος Γυναικών "ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ" διοργανώνει
διήμερη εκδρομή στην ορεινή Αρκαδία, στις 30-31 Μαρτίου. Το κόστος 80 € το άτομο στο δίκλινο, περιλαμβάνει μεταφορά, διανυκτέρευση στη Δημητσάνα με
πρωινό και ημιδιατροφή.
Δήλωση συμμετοχής: Αρετή Τζήλου 210.8951.993

Ταξίδι στην αιωνιότητα
Στράτος Παπανούσης & Μπαλέτο Λυρικής Σκηνής
Η νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής “Ταξίδι στην αιωνιότητα”, άνοιξε με την πρεμιέρα του, 2 Μαρτίου, στο Θέατρο Ολύμπια.
Ρενάτο Τζανέλλα / Ελένη Καραΐνδρου / Εϊτόρ ΒίλλαΛόμπος
Παραστάσεις 16, 17 και 20 Μαρτίου. Ώρα 20.00

Υπατία
Ο θρύλος της Υπατίας
στο ελληνικό θέατρο
Η μεταφορά έγινε από το ομώνυμο βιβλίο του Δημήτρη
Βαρβαρήγου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΝΤΥΠΟΙΣ.
Παραστάσεις: κάθε Πέμπτη
στις 9:00μ.μ.
Τιμή Εισιτηρίου: 10 €, Για
ομάδες (άνω των 10 ατόμων)
φοιτητές και άνεργους: 6 €
Διάρκεια: 75 Λεπτά
4ος αιώνας, μ.Χ. Η φημισμένη
Αλεξάνδρεια πνίγεται στο κρασί
των καπηλειών, στις ηδονές των
γυναικών του δρόμου, στις δεισιδαιμονίες, στις φιλοσοφικές διαφορές, στις διαμάχες των
θρησκευτικών φανατισμών και
στους φονικούς διωγμούς των εθνικών.
Μέσα σε αυτή τη διαφθορά, η Υπατία, αφοσιωμένη στα ελληνικά
ιδεώδη διδάσκει στο πανεπιστήμιο, στους δρόμους και στο σπίτι
της το αστείρευτο ελληνικό πνεύμα. Αυτή η σοβαρή ευθύνη δεν
της στερεί το γυναικείο ένστικτο και στο πρόσωπο του χριστιανού
έπαρχου Ορέστη, βρίσκει τον έμπιστο φίλο και άντρα.
Η φιλία και ο πλατωνικός δεσμός που αναπτύσσεται ανάμεσα τους
ενοχλεί τον κλήρο που δεν αργεί να στραφεί εναντίον της.. Συλλαμβάνεται, οδηγείται στην εκκλησία και δολοφονείται…
Ο αγώνας δύο ανθρώπων γεμάτος ηθικό χρέος απέναντι στις ηγετικές θέσεις που κατέχουν και στις κοινωνικές συνθήκες της θρησκόληπτης φανατικής εποχής προσπαθούν, κρυφά, να ζήσουν την
απλή ζωή να γευτούν τα πάθη της και τις μεγάλες στιγμές μιας
ανομολόγητης αγάπης, χωρίς ποτέ να καταφέρουν να την εκφράσουν…
Η θεατρική ομάδα «ΑνάδρασΙς» του Διεθνούς Φιλοσοφικού Φόρουμ, τελεί υπό την Αιγίδα και τη στήριξη του Ομίλου για την UnescoΤεχνών Λόγου και επιστημών Ελλάδος.
Θέατρο Ακαδήμεια Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος
ΑΘΗΝΑ - Τηλ.: 210 51 25 600
Site: www.akademeia.gr, E-mail: info@akademeia.gr

Χτίζοντας την αυτοπεποίθηση του παιδιού
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
tου Kahlil Gibran
Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου.
Είναι γιοί και κόρες της Ζωής.
Έρχονται μέσα από το σώμα σου αλλά όχι από σένα
Παρόλο που είναι μαζί σου, δεν σου ανήκουν.
Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου, όχι όμως τις σκέψεις σου,
γιατί έχουν τις δικές τους.
Μπορείς να φιλοξενείς τα σώματά τους όχι όμως τις ψυχές τους.
Γιατί αυτές κατοικούν στο αύριο.
Ένα αύριο που εσύ δεν μπορείς να επισκεφθείς ούτε στα όνειρά σου.
Μπορείς να αγωνίζεσαι να γίνεις σαν κι αυτά
αλλά μην αποζητάς να κάνεις αυτά σαν κι εσένα.
Γιατί η ζωή δεν πάει προς τα πίσω, ούτε παραμένει στο χθες.

Ομάδα Γονέων 8 δίωρων συναντήσεων στο
Νότιο Χώρο Τέχνης & Δράσης στη Βούλα
Βασ. Παύλου 108 (πάνω από τη Citibank)

Κάθε 2η και 4η Τρίτη του μήνα
Ξεκινούν στις 12 Μαρτίου 2013 και
ώρα 17:45-19:45
Η Ομάδα θα είναι ‘’κλειστή’’. Με
όσους συμμετέχοντες ξεκινήσει, μ’
αυτούς θα ολοκληρώσει.
Η Ερατώ Χατζημιχαλάκη (www.allazo.gr) θα ‘’χτίσει’’ με τον γονιό την
αυτοπεποίθηση (και τη δική του και του παιδιού).
Κόστος συμμετοχής 50 ευρώ / μήνα (οι 2 συναντήσεις)
Κόστος συμμετοχής για ζευγάρι 75 ευρώ / μήνα (οι δύο
συναντήσεις)
Για δηλώσεις συμμετοχής στην ομάδα:
www.notios.gr - Τ.213 0 25 1001
notios@notios.gr

ΕΒΔΟΜΗ
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Δεντροφύτευση στο Σούνιο
Ο Δήμος Λαυρεωτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή
Προστασίας Πρασίνου-Δενδροφύτευσης των Λάιονς της
Ελλάδος, διοργανώνουν δενδροφύτευση στο Άλσος του
Αρχαιολογικού Χώρου του Σουνίου, την Κυριακή 10 Μαρτίου, από τις 10:00 έως τη 13:00.
Η συμμετοχή θα ενισχύσει την προσπάθεια του Δήμου για
την δενδροφύτευση και για τις προπαρασκευαστικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν τη Τρίτη 5 Μαρτίου,
από τις 10:00 έως τη 13:00, και οι οποίες αφορούν την
διάνοιξη των λάκκων που θα φυτευτούν τα δενδρύλλια,
την καθαριότητα και περιποίηση του χώρου για την υποδοχή των νέων δενδρυλλίων.
Οι εθελοντές καλό είναι να φέρουν μαζί τους σκαπτικά
εργαλεία κυρίως τσάπες και σκαλιστήρια.

Οικονομική στήριξη
νομαδικής μελισσοκομίας
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ
Αν. Αττικής, ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση των
δράσεων «Αντικατάσταση κυψελών», «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2013,
στο Μελισσοκομικό Κέντρο ΠΑΣΕΓΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ τηλέφωνο 210 771 7296.

Η επίθεση απέναντι
στη δημοκρατία
Η πρωτοβουλία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» οργανώνει διάλεξη με θέμα:

Η επίθεση απέναντι στη δημοκρατία
με ομιλητή τον Δρ. Σταύρο Κωνσταντακόπουλο - Επίκουρο Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, στην
Πνευματική Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής
Αντίστασης την Τετάρτη, 13 Μαρτίου και ώρα 8 μμ
Πολιτιστικό Τμήμα της Τ. Ο. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης του ΣΥΡΙΖΑ E.K.M.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛIΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΓΙΑ
THN ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Η “Εναλλακτική Δράση για ποιότητα Ζωής” του Μαραθώνα καλεί σε συνάντηση για διοργάνωση εκδήλωσης
ενάντια στην εκποίηση του νερού που προτείνεται να
γίνει στο φράγμα της Λίμνης Μαραθώνα στις 22 Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα Νερού)
Η συνάντηση θα γίνει το Σάββατο 9 Μαρτίου στις 6μ.μ.
στο Δημαρχείο Νέας Μάκρης, Λεωφόρος Μαραθώνος
104 - Πλατεία Νέας Μάκρης
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Επιτροπή Νέας Μάκρης-Μαραθώνα
Πλ Κατερίνα Γαβαλά 6942715604

99 Δήμοι θα επιχορηγηθούν για
εξόφληση χρεών τους
Tο Yπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα
επιχορηγήσει 99 δήμους
της χώρας, προκειμένου
να εξοφλήσουν τα χρέη
τους προς τους πιστωτές
τους.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση
έχει σταλεί υπηρεσιακό
έγγραφο προς τους δήμους, με τη διαδικασία
του επείγοντος, όπου οι

Δήμοι θα πρέπει μέχρι
5/3 να έχουν αποστείλει
το Μηνιαίο Πλάνο Απορρόφησης, στο οποίο αναφέρονται
οι
υποχρεώσεις εκάστου
Δήμου ανά μήνα.
Πρόκειται για τη β΄δόση
της επιχορήγησης του
υπουργείου Εσωτερικών
προς τους Δήμους για
την εξόφληση ληξιπρό-

θεσμων οφειλών. Είχαν
προηγηθεί 255 εκατ. €
για 42 δήμους.
Ανάμεσα στους Δήμους
βρίσκεται ο Δήμος Σαρωνικού και ο Δήμος Μαρκοπούλου.

Σημείωση: Βέβαια μένει
να το δούμε, γιατί πολλά
ακούμε και λίγα βλέπουμε. Αρα περιμένουμε
την εκταμίευση...

«Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται
στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού –
Εμπορίου & Υπηρεσιών»
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4
Μαρτίου στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δημου Αχαρνών η εκδήλωση που
οργάνωσε η ΕΛΑΝΕΤ, σε συνεργασία
με την Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής,
για την παρουσίαση του νέου προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης,
του τουρισμού, του εμπορίου και των
υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013», με τη στήριξη της Ένωσης Εταιρειών Αν. Αττικής, της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής &
Αργοσαρωνικού και του Συνδέσμου
Βιομηχάνων-Βιοτεχνών-Εμπόρων &
Επαγγελματιών Αχαρνών.
Η Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Κισκήρα,
κατά το χαιρετισμό της, αναφέρθηκε
στις πρωτοβουλίες και δράσεις της
Περιφέρειας Αττικής για την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση
των κονδυλίων και την ένταξη ώριμων
έργων στους τομείς των υποδομών,
της αντιπλημμυρικής θωράκισης, της
κοινωνικής συνοχής, της εκπαίδευσης και της υγείας, αλλά για την τόνωση της επιχειρηματικότητας μέσω
της αξιοποίησης των κονδυλίων του
ΕΣΠΑ και της διαχείρισης της υλοποίησης του ΠΕΠ Αττικής.
Επίσης τόνισε την ιδιαίτερη σημασία
του προγράμματος για την Ανατολική
Αττική, περιοχής που αποτελεί ένα
απτό παράδειγμα μετάλλαξης από περιοχή παραθεριστικής κατοικίας σε περιοχή
πρώτης
κατοικίας,
από
περιαστική αγροτική περιοχή σε ζώνη

υποδοχής εμπορίου και βιομηχανίας,
καθώς χωροταξικά διαθέτει το πλεονέκτημα να βρίσκεται κοντά σε μεγάλους κόμβους (π.χ. Αεροδρόμιο
Σπάτων- Αττική Οδός), και σε βιομηχανικές ζώνες (Αυλώνας, Κορωπί,
Μαρκόπουλο, Αχαρνές, Λαύριο), γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην
ανάπτυξη εγκαταστάσεων βιοτεχνι-

κών και βιομηχανικών επιχειρήσεων.
Η Χρ. Κισκήρα υπογράμμισε το ρόλο
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
αφού αποτελούν τον ουσιαστικό στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας, οι
οποίες όμως απειλούνται πρωτίστως
από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Στο πλαίσιο
αυτό, η Περιφέρεια Αττικής, με τα 130
εκατομμύρια του προγράμματος, έχει

καθοριστικό ρόλο στην υλοποίησή
του, αφού αυτό στοχεύει στην ενίσχυση του αναπτυξιακού της ρόλου
και της ελκυστικότητας της στην παραγωγική διαδικασία ώστε τελικά να
τονωθεί το «επιχειρείν» και ο επιχειρηματίας.
Στη συνέχεια μίλησε το στέλεχος της
ΕΛΑΝΕΤ, Β. Χρονοπούλου, η οποία
παρουσίασε όλα τα βασικά στοιχεία
του προγράμματος όπως την ταυτότητα του προγράμματος, τους φορείς
διαχείρισης αυτού, τις επιλέξιμες δαπάνες και ενέργειες, τις προϋποθέσεις
συμμετοχής των επιχειρήσεων, τις
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο, τόσο
της υποβολής όσο και της υλοποίησης
του έργου τους εφόσον ενταχθούν,
τις σημαντικές διευκολύνσεις του
προγράμματος για την ενίσχυση της
ρευστότητας των επιχειρήσεων καθώς
και τα σημεία προσοχής για την ορθή
υποβολή της πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ακολούθως, η Δ/ντρια Ανάπτυξης του
ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης), Ευαγγελία
Σταυρινάκη, παρουσίασε τις δυνατότητες παροχής εγγυήσεων μέσω του
ταμείου στους υποψήφιους συμμετέχοντες του προγράμματος.
Μετά το τέλος των εισηγήσεων, τα
στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ απάντησαν σε
ερωτήσεις των παρευρισκομένων.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος, η
περιφερειακή σύμβουλος Δ. Αφεντούλη, και πλήθος επαγγελματιών της
Ανατολικής Αττικής.

ΕΒΔΟΜΗ

Συνήγορος του Δημότη!
ενας απαξιωμένος θεσμός
Για τον Συνήγορου του Δημότη, αναφέρθηκε η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, Βασ. Νούτσου, η οποία ζήτησε να έρθει το
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο «για
να δούμε πόσες καταγγελίες έχει
δεχτεί ο Συνήγορος του Δημότη και
τι έχει κάνει. Δεν έχει κάνει καμία
έκθεση στα δύο χρόνια τώρα. Πολύ
φοβάμαι με τη σιωπή που υπάρχει
ότι έχει μετατραπεί σε αργομισθία».
Και δεν έχει άδικο γιατί ο θεσμός
είναι παντελώς απαξιωμένος και
όπου έχει εκλεγεί Συνήγορος του
Δημότη, είναι παντελώς αόρατος...
Χρήμα να ξοδεύεται για να βολεύονται ορισμένοι...
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Οικονομική ατασθαλία στο Δήμο Παλλήνης;
Οι φήμες επιβεβαιώνονται, η υπόθεση ερευνάται
Διαχέονται φήμες για το
Ταμείο του Δήμου Παλλήνης, ότι έχει γίνει οικονομική ατασθαλία. Η δε
απομάκρυνση του υπαλλήλου επιβεβαιώνει τις
...φήμες, ήταν η ερώτηση
του δημοτικού συμβούλου
Παν. Μερτύρη προς τον
Δήμαρχο Αθ. Ζούτσο κατά
τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Δήμο
Παλλήνης την Τρίτη 5/3.
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι
γίνεται ήδη έρευνα, αλλά

Μια ανθοδέσμη και μια φωτογραφία στη θέση του εκλιπόντος δημοτικού συμβούλου
Γιάννη Λεστάκη στη συνεδρίαση της 5/3 στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης.
Την κενωθείσα θέση κατέλαβε η πρώτη επιλαχούσα σύμβουλος Μελισσά-Κόλλια.

δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία. Από το Φλεβάρη
στέλνουμε σημειώνατα σε
οφειλέτες αποχέτευσης,
να προσέλθουν στο Δήμο
να πληρώσουν. Εμφανί-

στηκαν κάποιοι δημότες οι
οποίοι έφεραν διπλότυπα
πληρωμής. Δηλαδή είχαν
απόδειξη ότι είχαν πληρώσει.
Ετσι άρχισε η αναζήτηση.
Η διευθύντρια της Οικονομικής υπηρεσίας διαπίστωσε ότι οι εισπράξεις
αυτές ήταν από συγκεκριμένο υπάλληλο, γι’ αυτό
απομακρύνθηκε. Γίνεται
έλεγχος και μέχρι το

Κατηγορούνται υπάλληλοι
του ΕΔΣΝΑ για χρηματισμό

Σχεδιάζουμε τη λύση
Εσύ θα λάβεις μέρος;

Συνελήφθησαν, από άνδρες της Διεύθυνσης Εσωτερικών
Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, δύο υπάλληλοι του Ειδικού Διαβαθμιστικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), για χρηματισμό, μετά από μήνυση συναδέλφου τους. Οι
υπάλληλοι αρνούνται την κατηγορία και δήλωσαν ότι θα
καταθέσουν μήνυση για ψευδή καταμήνυση.

Συμβόλαιο υποταγής
ή συμβόλαιο ελευθερίας

Πρόκειται για την είδηση που αρχικά, μιλούσαν για υπαλλήλους της Περιφέρειας, αλλά στην πορεία διορθώθηκε.
Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Εχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη
ότι θα διερευνήσει σε βάθος την υπόθεση και θα αποδώσει ευθύνες σε όποιον αναλογούν.
Από την πλευρά μας συνεχίζουμε αταλάντευτοι την προσπάθεια για εξυγίανση του Συνδέσμου σε όλα τα επίπεδα,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της χρηστής διοίκησης.
Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Διαφάνεια παντού».

Ανοιχτή συζήτηση για το Σύνταγμα οργανώνει η Συνέλευση Πολιτών Γλυκών
Νερών, την Κυριακή 10 Μαρτίου στις 6μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Γλυκών Νερών
(Οθωνος & Σμύρνης).
Εισηγητής ο Αναστάσιος Συριανός.
Η κοινωνία μας και η χώρα μας
βρίσκονται υπό κατοχή. Για να
απελευθερωθουμε πρέπει ο ελληνικός λαός να θεσπίσει ενα
νέο Σύνταγμα με δικους του όρους που θα διαμορφώσει και θα
αποφασίσει ο ίδιος και όχι τα κόμματα, οι πολιτικοί και οι διεθνείς
συνεργάτες τους...

τέλος της εβδομάδας θα
έχει τελειώσει. Ο,τι προκύψει θα πάει εκεί που
πρέπει και οικονομικά και
ποινικά, ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος.

Βέβαια δημιουργήθηκε μία
λάθος εντύπωση και μία
κωλλυσιεργία, που θα
μπορούσε κανείς να την
εκλάβει ότι το προεδρείο
θέλει να αποφύγει την
ενημέρωση.
Γιατί αφού έκανε την ερώτηση ο Π. Μερτύρης δεν
ενημέρωνε ο δήμαρχος,
και πιστεύω από κακό χειρισμό του προέδρoυ του
Δ.Σ. με αποτέλεσμα να ζη-

τήσουν να συζητηθεί προ
ημερησίας οι πτέρυγες
της αντιπολίτευσης, να
μπει στη διαδικασία της
ψηφοφορίας, να μειοψηφίσει και τελικά να γίνει η

αναγκαία ενημέρωση. Θα
μπορούσε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό αν ο δήμαρχος ενημέρωνε.
Το επεσήμανε ο Θ. Γκοτσόπουλος λέγοντας ότι:
«έτσι που γίνονται οι ερωτήσεις δεν έχει νόημα. Και
το κακό ξεκινάει από το
Δήμαρχο που δεν ενημερώνει”...
Aννα Μπουζιάνη

H Google καλεί όλους τους μαθητές να σχεδιάσουν το λογότυπό
της, με θέμα «Η Ελλάδα μου»
Η Google φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το διαγωνισμό “Doodle 4 Google” που έχει ήδη φιλοξενηθεί σε
πάνω από 17 χώρες, μέσω του οποίου καλεί όλους τους
μαθητές στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία
και τη δημιουργικότητά τους για να σχεδιάσουν το δικό
τους, ξεχωριστό λογότυπο για την Google.
Ο μικρός καλλιτέχνης που θα νικήσει, θα κερδίσει επίσης
ένα Chromebook, ένα Wacom tablet για digital drawing, μία
μπλούζα με το doodle που έχει σχεδιάσει και ένα ταξίδι
στην Αθήνα για να παρακολουθήσει την τελετή ανακοίνωσης του τελικού νικητή, η οποία θα πραγματοποιηθεί
στις 13 Μαΐου 2013. Οι 60 επιλαχόντες θα κερδίσουν επίσης ξεχωριστά δώρα! Επιπλέον, στο σχολείο του νικητή
θα δοθούν 30 Chromebook υπολογιστές που θα βοηθήσουν τους μαθητές να ανακαλύψουν τον κόσμο της τεχνολογίας.
http://www.google.gr/doodle4google/

ΕΒΔΟΜΗ
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Mασκαράδες!
“Ο πρωθυπουργός Σαμαράς επαναφέρει την Ελλάδα
στην οδό της ανάπτυξης”. Μας το είπε η Νέα Δημοκρατία! Ετσι λοιπόν οι απασχολούμενοι είναι
3.679.074 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός της χώρας 3.341.863 άτομα. 500.000 είναι οι
απλήρωτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ, ενώ οι οφειλές,
αγγίζουν το 1,3 δισ. ευρώ.

Ευτυχώς που έχουμε απόκριες και οι μασκαράδες περισσεύουν...

“Το ΣτΕ δολοφονεί τις επενδύσεις”
Κατά την άποψη του Γεν. Γραμματέα της Ν.Δ. Μαν.
Κεφαλογιάννη, το ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας)
“δολοφονεί” τις επενδύσεις και καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να
μη στηρίζει αυτούς που προσφεύγουν στο ΣτΕ (ΣΚΑΙ
7/3, 9.45).
Ενοχλεί η νομιμότητα;
Τί επενδύσεις θέλουν; Αν είναι ν’ αδιαφορήσουμε για
τη νομιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος,
του πολίτη και της ηθικής, υπάρχουν λίαν επικερδείς
επιχειρήσεις χωρίς να τις ψάχνουμε: Λας Βέγκας,
τζόγος, κωλάδικα, πορνεία και από κοντά κόκα!...

Χημικά ...αρώματα!
Τα λάστιχα που έκαιγαν οι κάτοικοι της Ιερισσού δηλητηριάζουν το περιβάλλον με καρκινογόνες ουσίες!
Το ακούσαμε στα γυάλινα παράθυρα από εκπρόσωπο
της Ν.Δ. χωρίς να κοκκινίσει και να ντραπεί!
Τα χημικά που μας ραντίζουν εδώ και χρόνια οι αστυνομικές δυνάμεις, που είναι απαγορευμένα στα περισσότερα κράτη, τι καρκινογόνες ουσίες έχουν;
Και δεν δίστασαν να ραντίσουν μπροστά στο σχολείο, την ώρα της σχολικής διδασκαλίας, με αποτέλεσμα να πάνε παιδιά στο Νοσοκομείο με
αναπνευστικά προβλήματα.
Μασκαράδες!

«Η τέχνη του πολέμου», γράφει αργότερα ο Ναπολέων, «είναι στο να παρατάσσεις τα στρατεύματά σου με τρόπο, ώστε να βρίσκονται σε όλο
το μήκος και παντού. Αλλά όταν ο στρατός σου
είναι κατώτερος, φρόντισε τουλάχιστον να έχεις
περισσότερες δυνάμεις στο σημείο που θα επιτεθείς ή θα δεχτείς την επίθεση από τον εχθρό».

H Μάχη στα Λεύκτρα
και οι θεωρίες του Ναπολέοντα και
του Φον Κλαούζεβιτς* για τον πόλεμο
«Όταν ο στρατός είναι κατώτερος του αντιπάλου, η τέχνη του πολέμου φαίνεται στο
να έχεις πάντα περισσότερες δυνάμεις από
τον εχθρό στο σημείο που επιτίθεσαι ή στο
σημείο που δέχεσαι την επίθεση.»
Ναπολέων: Εγχειρίδιο πολέμου

Μετά τη Συνθήκη του Καλλία που έγινε το 371
π.Χ. η Σπάρτη άρχισε να ελπίζει, ότι καθώς η
Θήβα με την αποχή της απομονώθηκε, θα είχε
καταστεί περισσότερο ευάλωτη στρατιωτικά.
Και έτσι ενώ οι Αθηναίοι, πιστοί στον όρκο της
συνθήκης, ανεκάλεσαν τον στρατηγό τους Ιφικράτη από το Ιόνιο πέλαγος, οι Λακεδαιμόνιοι
ολιγώρησαν και δεν έπραξαν το ίδιο με τις Σπαρτιατικές φρουρές, τις οποίες είχαν εγκαταστήσει στις διάφορες Ελληνικές πόλεις. Αλλά και η
στάση της ηγεμονικής συμπεριφοράς της Θήβας,
τους κρατούσε σε συνεχή δυναμική ανησυχία,
ενώ η Αθήνα φαινομενικά αδιαφορούσε κρατώντας εαυτήν απλήν παρατηρήτρια, αλλά εν
εγρηγόρσει και αναμονή.
Ο Παπαρρηγόπουλος μάλιστα, γράφει σχετικά
ότι αμέσως μετά την σύναψη της Ειρήνης του
Καλλία, ο Κλεόμβροτος ο βασιλιάς καθ ήν στιγμήν βρισκόταν με στρατό μικτό Λακεδαιμονίων
και συμμάχων από τη Φωκίδα, στα βορειοδυτικά
σύνορα της Βοιωτίας, διατάχθηκε να οδεύσει για
να επιτεθεί εναντίον της Θήβας. Για να περάσει
από τη Φωκίδα στη Βοιωτία, έπρεπε να διασχίσει το στενό της Πέτρας, που βρίσκεται μεταξύ
Κωπαϊδας και Τιφωσσίου όρους, κοντά στην Κορώνεια. Το εγχείρημα πρακτικά ήταν δύσκολο,
γιατί το στενό φυλασσόταν γερά από τους Θηβαίους. Αυτός όμως, με στρατιωτικό ελιγμό
στρέφεται νότια και το παρακάμπτει, ακολουθώντας μια ορεινή ατραπό, που εφρουρείτο χα-

λαρά από ένα μικρό απόσπασμα, με τον Θηβαίο
Χαιρέα. Το εξοντώνει και μέσω Ελικώνα φτάνει
στο Βοιωτικό λιμάνι της Κρεύσας, που βρέχεται
από τον Κρισσαίο κόλπο. Εκεί συλλαμβάνει
δώδεκα τριήρεις των Θηβαίων, αφήνει φρουρά,
προχωρεί προς τις Θεσπιές και στρατοπεδεύει
στην ανατολική πλευρά του Ελικώνα σε ένα
ύψωμα κοντά στο χωριό Λεύκτρα. Βρισκόμαστε
ακόμα στο 371 π.Χ.
Οι Θηβαίοι δεν περίμεναν αυτόν το χειρισμό. Η
νέα εξέλιξη των πραγμάτων, με το ενδεχόμενο
μιας εκ του συστάδην αντιμετώπισης ενός υπέρτερου σε αριθμό στρατού, ενεφύσησε στον Θηβαίο στρατιώτη ψυχικό δισταγμό και
ενστικτώδικη φοβία, μα και την ανθρώπινη τάση
να ακουμπήσει κάπου θεϊκά ή έστω κάπως
προφητικά να ενδυναμωθεί, για να ανακτήσει το
βαλλόμενο ηθικό του.
Ο Επαμεινώνδας αντιλαμβάνεται την όλη κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί. Δικαιολογεί
τη φοβία. Γνωρίζει πολύ καλά, ότι ο εχθρός
είναι διπλάσιος σε αριθμό και οι συνεπίκουρες
συμμαχικές δυνάμεις των Θηβαίων, ενδέχεται
από στιγμή σε στιγμή να αυτομολήσουν. Ο φιλοσοφικός του όμως στοχασμός, δεν του επέτρεπε την αναζήτηση κάποιας αφελούς
στήριξης σε ψεύτικες θεϊκές επικουρίες, σαν
τέτοιες που ακόμα και σήμερα μπαίνουν στη
φαρέτρα του όποιου στρατηγού όταν θέλει
να εμψυχώσει τους στρατιώτες του. Ούτε
όμως αποδέχεται μαντοσύνες και ενθαρρυντικές προβλέψεις οιωνών. Γι’ αυτόν, του
οποίου η ορθολογιστική σκέψη προέτρεχε του
καιρού του, ένας οιωνός μόνο υπάρχει· μια
κραυγή Σιβυλλική, μια μαντοσύνη παρμένη
από τα χείλη του Ομήρου: «Είς οιωνός και
μόνον ο άριστος: ….Αμύνεσθαι περί πάτρης!»

Το πρώτο ερώτημα που εκλήθη ο Επαμεινώνδας
ήταν να δώσει την μάχη κατά μέτωπο εκ του συστάδην ή να αποσυρθεί πίσω από τα οχυρωματικά τείχη της Θήβας και από εκεί να πολεμήσει;
Στον πόλεμο, μια εσφαλμένη απόφαση μπορεί
να δώσει τη χειρότερη έκβαση.
Εδώ ο Επαμεινώνδας επιλέγει την εκτός των
τειχών κατά μέτωπο σύγκρουση. Παρατάσσεται στην ομαλή πεδιάδα.
Ο Κλεόμβροτος τον βλέπει, κατεβαίνει από
τον αντικρυστό λόφο και αντιτάσσει τον
στρατό του κατά τον κλασικό πια τρόπο: Το
κέντρο και οι εκατέρωθεν πτέρυγες σε ίση
γραμμή και εξ’ ίσου ισχυρές σε αριθμητική δύναμη και σε βάθος δώδεκα ασπίδων. Μπροστά
σε όλο το μήκος της παράταξης το ιππικό.
Ο Επαμεινώνδας αντιπαρατάσσει την αριστερή πτέρυγα, εξόχως ενισχυμένη με αρχηγό τον Πελοπίδα. Ακριβώς απέναντι έχει να
αντιμετωπίσει τον Κλεόμβροτο. Παρατάσσει
κλιμακωτά την κεντρική και δεξιά πτέρυγα, σε
μικρότερη αριθμητικά ισχύ και κάπως κλιμακωτή φθίνουσα γραμμή... Είναι η πολεμική τακτική της Λοξής ή Τριγωνικής Φάλαγγας
μάχης. Η αριστερή πτέρυγα είναι αριθμητικά
και ποιοτικά η ισχυρότερη από τις άλλες. Εντέλλεται να φέρει όλο το βάρος μιας διαρρηκτικής επίθεσης, ενώ η κεντρική και δεξιά θα
κρατήσουν σε αντιστάθμισμα μια ελαφρώς
επιθετική, αλλά κυρίως αμυντική στάση.
Άρχισε η μάχη, και το σύνθημα δόθηκε με τη
σύγκρουση των αντιπάλων ιππικών. Οι Θηβαίοι
υπερείχαν στον τομέα του ιππικού. Διέσπασαν
τη γραμμή των Λακεδαιμονίων και ώθησαν τα
άλογα ανάμεσα στους πεζούς. Επήλθε πανικός
στο κύριο σώμα του στρατού των Λακεδαιμονίων, όπως το είχε προβλέψει ο Επαμεινώνδας.
Ο Κλεόμβροτος θέλοντας να αντιμετωπίσει αυτό
το χαμό και την αναστάτωση, διατάσσει το πεζικό να περάσει μπροστά και να ριχθεί στη μάχη
και το προωθεί προς την πτέρυγα του Επαμεινώνδα και του Πελοπίδα. Εκεί όμως συναντά
υπέρτερη δύναμη και βαθμιαία εξοντώνεται. Και
οι δύο στρατοί μάχονται σκληρά και γενναία. Τελικά πέφτει μαχόμενος ο Κλεόμβροτος, σκοτώ-

νεται ο Σφοδρίας, μαζί και άλλοι αξιωματικοί. Η
κεντρική και η άλλη πτέρυγα της Σπάρτης και
των συμμάχων της υποχωρεί στα χαρακώματα.
Στη μάχη αυτή έλαβαν μέρος, από τη μεριά της
Θήβας, 6000 στρατιώτες και χίλιοι ιππείς. Από τη
μεριά των Λακεδαιμονίων λέγεται 10.000. Από
τους επτακοσίους Σπαρτιάτες επέστρεψαν μόλις
τριακόσιοι. Για τον αριθμό των νεκρών της αντίπαλης παράταξης υπάρχει ασάφεια.
Με τη μάχη στα Λεύκτρα, η Σπάρτη υπέγραψε το
τέλος της ηγεμονίας της.
Τελικά ο πόλεμος είναι ένα σκληρό απάνθρωπο εγχείρημα. Αυτό όμως συγκαλύπτει
μια άλλη πράξη με σκοπό, όπως λέγει ο φον
Κλαούζεβιτς «τη συνέχιση της πολιτικής με
άλλα μέσα». Κοντολογής είναι μια άμεσα
πολιτική πράξη. Αυτή δε η πράξη, τόσο στην
πορεία και στην εκτέλεση της, όσο και στο
αποτέλεσμά της, θέτει τόσα προβλήματα
στον ηττημένο όσα και στον νικητή.
Και εδώ σε αυτή την πράξη την τόσο επικίνδυνη
που είναι ο πόλεμος, η καλοσύνη κα η ανθρωπιά
κατατάσσονται στην τάξη των σφαλμάτων και σε
ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην όλη διαδικασία. Ο πόλεμος δεν είναι ούτε διασκέδαση,
ούτε το απλό και καθαρό πάθος του θριάμβου
και του κινδύνου, ούτε το έργο ενός αποχαλινωμένου ενθουσιασμού. Είναι ένα σοβαρό μέσο
εν’ όψει ενός σοβαρού προδιαγεγραμμένου σκοπού. Αυτός δε ο σκοπός δίνει ένα νόημα στη
σφαιρική οικονομία των κοινωνιών.
Η ανατολή της Θηβαϊκής Ηγεμονίας που είχε
ήδη από μακρού καταφανεί, με αυτή τη μάχη εγκαθιδρύθηκε. Αλλά και αυτή σαν όλες τις ηγεμονίες έπασχε από αλαζονική πλεονεξία και
οδηγήθηκε στην αυτοκαταστροφή της.
Από το επόμενο άρθρο με τον πρέποντα σεβασμό, θα προσπαθήσω να προσεγγίσω τον θεολογικό ιστορικό λόγο των επερχομένων ημερών.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Κλαούζεβιτς: Στρατηγός, Διευθυντής και Καθηγητής της
Στρατιωτικής Ακαδημίας του Βερολίνου
Βοηθήματα
1) Κ. Παπαρρηγόπουλος: “Ιστορία του Ελληνικού Έθνους”,
Εκδ Λυμπέρης
2) Ξενοφώντος “Ελληνικά”, Εκδ Κάκτος
3) Πλουτάρχου: “Βίοι Παράλληλοι, Πελοπίδας Μαρκέλλος’’, Εκδ. Ζήτρος
4) Ναπολέοντος: “Εγχειρίδιο Πολέμου”, Εκδ Άρκτος
5) Karl von Klausewitz: ‘‘Περί του Πολέμου’’ Εκδ. Βάνιας
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ
ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ!
Η Valerie Boyer, παρά τις απειλές που
δέχεται η ίδια και η οικογένεια της,
τόλμησε.
Νέο σοκ στην Τουρκία από την γνωστή
Γαλλίδα βουλευτίνα της Μασσαλίας,
Valerie Boyer, η οποία πρόσφατα είχε
πρωτοστατήσει στην ποινικοποίηση
από το γαλλικό κοινοβούλιο της αρμενικής γενοκτονίας. Όπως αναφέρουν
τουρκικά δημοσιεύματα, η Valerie
Boyer σε δηλώσεις που έκανε σχετικά
με το ζήτημα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (που
έχει επανέλθει στην επικαιρότητα με
γερμανική πρωτοβουλία), ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία δεν έχει
καμία σχέση με την Ευρώπη, αλλά
στην Ευρώπη ανήκει η Κωνσταντι-

νούπολη και όχι η Ιστανμπούλ όπως
την αποκαλούν οι Τούρκοι.
Η θαρραλέα βουλευτίνα του γαλλικού
κοινοβουλίου, χωρίς κανένα δισταγμό,
καταδίκασε για άλλη μια φορά την

Τουρκία σαν μια χώρα που παραβιάζει
συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκείνο όμως που εξόργισε
πραγματικά τους Τούρκους, ήταν οι
δηλώσεις της ότι δεν μπορεί μια χώρα
που βαρύνεται για τα εγκλήματα της
αρμενικής γενοκτονίας, αλλά και της
εισβολής στην Κύπρο το 1974, να
διεκδικεί μια θέση στην Ευρώπη. Για
όλα αυτά, όπως τόνισε η Valerie Boyer,
θα συνεχίσει να αγωνίζεται κατά της
εισδοχής της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα συνεχίσει και τις
προσπάθειες της για να αναγνωριστούν τα μεγάλα εγκλήματα της Τουρκίας στις γενοκτονίες των αρχών του
εικοστού αιώνα.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Διαμαρτυρία για τον
εμπρησμό του “Συνεργείου”
Εμπρηστική επίθεση με μολότοφ που δέχτηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 04/03/2013, ο Ελεύθερος Κοινωνικός
Χώρος Ηλιούπολης, ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, για τον λόγο αυτό, καλούν σε αντιφασιστική πορεία που θα πραγματοποιηθεί –
με πρωτοβουλία του Αντιφασιστικού Μετώπου Ηλιούπολης
και του «Συνεργείου» - το Σάββατο, 09/03, στις 11:00 στην
Ηλιούπολη (σημείο συνάντησης η πλατεία Κανάρια).
Ο ελεύθερος κοινωνικός χώρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, συνιστά
ζωτική πηγή συνάντησης, δημιουργίας, γόνιμων συλλογικών δράσεων (ποικίλων θεματικών). Αποτελεί ένα πυρήνα κοινωνικής αλληλεγγύης και αντίστασης απέναντι
σε πολιτικές που επιτίθενται με βίαιη αυθαιρεσία στα δημόσια και κοινωνικά αγαθά, σε εργασιακά κεκτημένα αιώνων καθώς και στον φυσικό και ορυκτό πλούτο.
Σε πολιτικές που με τη διάχυση και την ανάπτυξη του
φόβου προσβλέπουν στον εκφασισμό της κοινωνίας,
ενώ “κατασκευάζουν” ενόχους προκειμένου να σώσουν
και να αθωώσουν το αρρωστημένο σύστημα.
Οι εθελοντές του Κάμπινγκ Βούλας στέκονται αλληλέγγυοι στο “ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ” και καλούν τους πολίτες να
συμμετέχουν στην διαμαρτυρία.

Πίσω από τα μυστηριώδη αεροπλανάκια
και η “Monsando”

I

λιγγο προκαλούν οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις γιά
την ανθρωποκτόνο δράση των chemtrails, που συνεχίζουν ν’ αυλακώνουν τους ουρανούς της υφηλίου.
Από τις ΗΠΑ, τη χώρα που πρώτη ανέβασε πάνω από τα
κεφάλια των ανυποψίαστων πολιτών της τα γνωστάάγνωστα αεροπλανάκια, ήρθαν οι τελευταίες συνταρακτικές αποκαλύψεις κι όχι από στόματος του οιουδήποτε
«συνομωσιολόγου» ή φαντασιόπληκτου, αλλά από στελέχη της ΝΑΣΑ.
Η επιβεβαίωση των από ετών υποψιών ότι όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια πειραμάτων γιά τον έλεγχο του κλίματος και την κατά βούληση πρόκληση ακραίων καιρικών
φαινομένων σε χώρες υπό ανεπιθύμητες κυβερνήσεις,
συνοδεύεται από την εντελώς φρέσκια ενημέρωσή μας
ότι η όρεξη άνοιξε και σ’ άλλους εκτός κυβερνήσεων, πιό
ορεξάτους παίκτες. Η αρχική επιδίωξη, έτσι όπως σερβιρίστηκε, περιελάμβανε εκτός από τον έλεγχο κλίματος κι
εκείνη την ποθούμενη αντιστροφή του φαινομένου του
θερμοκηπίου. Όπως συνηθίζει να γράφει και ο πρωτοσέλιδος αρθρογράφος της «Εβδόμης» Κώστας Βενετσάνος,
εκείνοι που δημιούργησαν το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να το λύσουν. Λέρωναν λοιπόν ουρανό και γη με ίχνη
οξειδίου του αλουμινίου, με βάριο, πυρίτιο, μέχρι και ραδιενεργό –άρα καρκινογόνο στρόντιο- με σκοπό να λειτουργήσουν ως ανακλαστήρες θερμότητος. Με τη
διαφορά ότι η γη τη νύχτα αποβάλει την όποια περιττή
θερμότητα έχει δεχθεί στη διάρκεια της μέρας. Αποτέλεσμα; Κάποια πεταμένα δις δολάρια.
Έμεινε ο έλεγχος του κλίματος. Μέχρι που ενδιαφέρθηκε
γιά τα αεροπλανάκια και τα chemtrails η «Μονσάντο», η
πολυεθνική εταιρία γενετικά τροποποιημένων δημητριακών και λαχανικών. Ενδιαφέρθηκε πάαααρα πολύ. Σε σημείο που να καθίσταται δυσδιάκριτη η ταυτότητα των
ιπτάμενων δολοφόνων και των εντολέων τους. Η «Μονσάντο» ανακάλυψε ότι με την ερημοποίηση κάποιων
εκτάσεων, που συντελείται ύστερα από χρόνιο ψεκασμό

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

με τα ιπτάμενα δηλητήρια, αυξάνεται η ζήτηση γιά τους
γενετικά τροποποιημένους σπόρους, αφού είναι οι μόνοι
που βλαστάνουν και αναπτύσσονται σε παραγωγικά
φυτά, ακόμα και σε εδαφολογικές και κλιματολογικές
συνθήκες παρόμοιες μ’ εκείνες των πιό άγονων ερήμων
του πλανήτη μας. Και ποιός κατέχει το παγκόσμιο μονοπώλιο των μεταλλαγμένων σπόρων; Η «Μονσάντο».
Στις παρυφές της ασύδοτης πολυεθνικής και υπερεθνικής
εταιρίας, αναπτύχθηκαν και άλλα προσοδοφόρα ενδιαφέροντα. Όπως εξηγεί χρηματιστής του χρηματιστηρίου
τροφίμων της Νέας Υόρκης, «είναι πολύ πιό εύκολο και
κερδοφόρο να ποντάρεις στην καταστροφή κάποιων καλλιεργειών, συνεπεία παρατεταμένης ξηρασίας ή βροχοπτώσεως, παρά να περιμένεις τις αυξομειώσεις της
ζητήσεως των τροφίμων. Αρκεί να γνωρίζεις εκ των προτέρων το που θα επέλθει μιά ‘φυσική’ καταστροφή». Αυτά
βέβαια είναι ίσως ψιλά γράμματα γιά μιά Χαβανέζα αγρότισσα, που είχε το θάρρος να καταγγείλει δημόσια τα καταστροφικά αποτελέσματα των chemtrails στις
καλλιέργειές της. Είδε όμως με τα ίδια της τα μάτια τις
συνέπειες και τις δραματικές αλλαγές στην καθημερινότητά της: «Είναι ένα χώμα στο χρώμα της στάχτης. Τίποτε δεν φυτρώνει εκεί. Αναγκάστηκα να σκεπάσω ένα
μικρό μέρος των καλλιεργημένων εκτάσεών μου με θερμοκήπια. Μόνο εκεί μπορώ πιά να παράγω κάτι. Οι υπόλοιπες εκτάσεις μου καταστράφηκαν».
Και αν αυτό συνέβη στην Χαβάη, με τα ηφαιστειογενή,
άρα πλούσια χώματά της, φαντασθείτε τι μπορεί να συμβεί και συμβαίνει σε άλλα μέρη της γης. Αν αυτό συνέβη
σε μιά πολιτεία της υπερδύναμης ΗΠΑ, φαντασθείτε τι
πανεύκολα συμβαίνει και θα συμβεί στο γελοιοδέστερο
και ελεεινότερο κράτος επί γης, το ελλαδικό. Όπου εκτός
όλων των άλλων απουσιάζει και το ανάστημα ενός ει-

σαγγελικού λειτουργού που θα διέτασσε έρευνα για την
ταυτότητα και τους σκοπούς των παράξενων αεροπλάνων. Γιά τα οποία ο πρώην υπουργός Εθνικής (;) Άμυνας
Βαγγέλης Βενιζέλος είχε απαντήσει σε σχετική ερώτηση
δημοσιογράφου: «Δεν γνωρίζω, δεν είναι δικά μας». Τα
υπεραυξημένα όμως κρούσματα της νόσου Αλτσχάϊμερ
και του συνδρόμου Ντάουν στις ψεκαζόμενες περιοχές,
αυτά είναι δικά μας, όπως και η κάθετη αύξηση των καρκίνων όλων των ειδών. Κάνας εισαγγελέας βρε; Ναι, πως
τον θέλεις;
Από πότε έχετε να δείτε έναν εντελώς ανέφελο ουρανό;
Έπρεπε να είχατε τραβήξει φωτογραφίες, γιατί μάλλον θ’
αργήσετε να τον ξαναδείτε. Πληροφορώ πάντως τους
αξιότιμους εισαγγελείς μας ότι το νερό και τα αγροτικά
προϊόντα που καταναλώνουν οι ίδιοι και οι οικογένειές
τους περιέχουν ραδιενεργό και καρκινογόνο στρόντιο και
μιά σειρά ακόμα από καλούδια του αργού θανάτου. Εγώ
πάντως αγοράζω εδώ και χρόνια λαχανικά από θερμοκήπια. Οι υπαίθριες καλλιέργειες είναι όλες εκτεθειμμένες
στους ψεκασμούς.
Δυστυχώς, δεν είναι ότι πιό εύκολο να προμηθευτώ έναν
Στίνγκερ, ούτως ώστε να διαπιστώσω επί εδάφους το περιεχόμενο και άλλα στοιχεία των ιπτάμενων δολοφόνων.
Γι’ αυτό –και με κίνδυνο να χαρακτηριστώ αιθεροβάμωναπευθύνω γιά μία ακόμα φορά έκκληση στην όποια αίσθηση καθήκοντος τρεμοσβύνει ακόμα στους εισαγγελείς μας. Απευθύνω έκκληση στους ελεγκτές εναέριας
κυκλοφορίας της Υ.Π.Α., στα στελέχη της Πολεμικής μας
Αεροπορίας, στους εργαζόμενους στον «Δημόκριτο»,
στους ελάχιστους εναπομείναντες μαχητές δημοσιογράφους, όπως ο Κώστας Βαξεβάνης και σε όποιον άλλο Έλληνα διαθέτει τεκμηριωμένα στοιχεία γιά τα θανατηφόρα
chemtrails.
Η σιωπή όσων γνωρίζουν, ή έχουν τη δύναμη να διενεργήσουν έλεγχο, είναι συνενοχή και έγκλημα κατά των συνανθρώπων τους.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

MicroChip ID για να είσαι cool
Όταν ήμουν στο γυμνάσιο μας είχαν βάλει να
γράψουμε έκθεση με
θέμα την τεχνολογία και
την ηθική.
Εκτοτε,
πάμπολλες
φορές μου έχει έρθει στο

Να όμως που τώρα αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει
στην ζωή μας το τσιπάκι...
Και όπως γίνεται σε κάθε
περίπτωση, έτσι και σε
αυτήν, προβάλουν 1, 2

μυαλό το θέμα αυτό,
καθώς οι τεχνολογικές
εξελίξεις της εποχής,
μας φέρνουν αντιμέτωπους με ηθικά και όχι
μόνο διλήμματα. Μερικά
παραδείγματα
αυτών
των εξελίξεων είναι η
κλωνοποίηση ανθρώπων,
ζώων ή και τροφίμων, η
δημιουργία ρομποτικών
συστημάτων, η ανάπτυξη
της τεχνητής νοημοσύνης και πολλά άλλα.

πλεονεκτήματα της χρήσης του τσιπ για να πειστεί ο κόσμος για τα

Θα θυμάστε πριν από
λίγα χρόνια την ανακοίνωση του νέου νόμου
μου επέβαλε τσιπάκι
αναγνώρισης στα κατοικίδιά μας. Τότε είχαν
βγει κάποιοι και λέγανε
ότι το ίδιο θα κάνουνε και
στους ανθρώπους και το
ότι το βάζανε στα σκυλιά
ήταν ένα πρώτο βολιδοσκοπικό βήμα. Φυσικά
τους υποστηρικτές της
παραπάνω ιδέας, τους
ονομάσανε συνομωσιολόγους και γραφικούς.

“θετικά” του
αποτελέσματα. Σε βίντεο που
έχει φτιάξει το National
Geografic παρουσιάζουν
τον τρόπο που πλασάρεται το microchip ID σαν
κάτι το εξαιρετικό. Δείχνουν πως εφαρμόζεται
το τσιπ σε νέους στο
εξωτερικό και τις λειτουργίες που έχει μετά
την διαπαντώς εμφύτευσή του υποδόρια στον
οργανισμό μας, μιας και
για να το αφαιρέσεις
απαιτείται χειρουργική

επέμβαση.
Το τσιπ αυτό, άπαξ και
μπει σε λειτουργία, εκπέμπει εξ αποστάσεως
χωρίς να μπορείς να το
ελέγξεις, μπορούν να
προστεθούν
περισσότερα δεδομένα αργότερα
και συνεργάζεται με GPS
για εντοπισμό οπουδήποτε μέσω δορυφόρων.
Ποιός είπε λοιπόν ότι θα
μας αναγκάσουν με την
βία να το βάλουμε; Βρήκαν ένα πολύ απλό και
ωραίο τρόπο, ξεκινώντας
από τους νέους - σαν πιο
δεκτικούς στην τεχνολογία - να τους παροτρύνουν να το βάλουν. Σε
ένα συγκεκριμένο κλαμπ,
στο Rotterdam της Ολλανδίας, δίνουν πρόσθε-

τες παροχές στους “τσιπαρισμένους” πελάτες
και τους υπολογίζουν ως
VIP πρόσωπα που χαίρουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Έτσι οι νέοι
αυτοβούλως πηγαίνουν
σε γιατρούς και ζητάνε
να τους εμφυτεύσουν το
τσιπάκι.
Το μέλλον της παρακολούθησης βρίσκεται εδώ.
Μπορώ να σκεφτώ πολλές θετικές εφαρμογές
της χρήσης του τσιπ
στους ανθρώπους, αλλά
μπορώ να σκεφτώ ακόμα
περισσότερες αρνητικές.

Δείτε το βίντεο στην
ιστοσελίδα της ΕΒΔΟΜΗΣ ή σκανάρετε το ση-

ματάκι - QR Codes με το
smartphone σας για να το
δείτε κατευθείαν.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Το πρωί ήμουν στην Εθνική Οδό, κοιτάω αριστερά και τι να
δω?
Μια τύπισσα, με πατημένα 120, να κοιτάζεται στον πλαϊνό καθρέφτη & να βάζει κραγιόν.. Και φυσικά, έτσι αφηρημένη όπως
ήταν, είχε αρχίσει να μπαίνει στη λωρίδα μου!
Τρόμαξα τόσο που μου έπεσε η ξυριστική μηχανή απ' το ένα
χέρι και το σάντουιτς από το άλλο. Προσπάθησα να κουμαντάρω το τιμόνι με τα γόνατα, μου φεύγει και το κινητό όπως
το κρατούσα με τον ωμό και μιλούσα, πέφτει μέσα στον καφέ
που είχα ανάμεσα στα πόδια μου, έγιναν τα πλήκτρα του laptop χάλια..
Πάλι καλά που δε βράχηκε η εφημερίδα που είχα πάνω στο τιμόνι.. Γυναίκες οδηγοί, σου λέει μετά...

Τι είναι τα QR Codes
και πώς χρησιμοποιούνται
Τα QR Codes είναι τα barcodes του 21ου αιώνα: παρέχουν
κωδικοποιημένες πληροφορίες και δεν απαιτούν ειδική
συσκευή. Μπορούν να φιλοξενούν κείμενο, φωτογραφίες
ακόμα και video!
Ουσιαστικά προσφέρουν την
άμεση δυνατότητα άντλησης πληροφοριών για κάθε θέμα που διαθέτει αντίστοιχη σελίδα και
φυσικά έχει το δικό του QR κώδικα στο internet.
Έτσι πολύ απλά με το κινητό σας, και
αφού κατεβάσετε την ειδική εφαρμογή (aplication QR Reader)
περνάτε το μάτι της κάμερας μπροστά από το qr code και οδηγείστε κατευθείαν στο σχετικό site.
Χωρίς καμιά άλλη προσπάθεια και περίπλοκη αναζήτηση
είστε στην πηγή των πληροφοριών σχετικά με το θέμα
που σας ενδιαφέρει.
Εμείς θα το χρησιμοποιούμε στις σελίδες της εφημερίδας
μας, για πιο άμεση και λεπτομερή ενημέρωση. Για οποιαδήποτε ερώτηση στον τρόπο χρήσης του, ρωτήστε μας.

Σύγχρονη προξενήτρα
Εντάξει, είναι γνωστό ότι μέσω facebook πλέον γνωρίζονται πολλοί νέοι με σκοπό την ερωτική σχέση.
Τρεις Αμερικανοί φοιτητές όμως το “πήγαν πιο πέρα”,
έφτιαξαν την εφαρμογή “bangwithfriends”, την οποία
σέταραν στο facebook και με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκφράσουν τυχόν σεξουαλικό
ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον
Η νέα εφαρμογή,
κερδίζει χρήστες
με
ταχύτητα
φωτός!
Η εφαρμογή έχει
ως εξής: Κάνεις
log in και επιτρέπεις έτσι την
πρόσβαση στο
ονοματεπώνυμό σου, στη διεύθυνση e-mail σου και
στη φωτογραφία προφίλ σου. Στη συνέχεια επιλέγεις
με ένα κλικ τις φωτό των φίλων σου με τους οποίους
δεν θα έλεγες όχι να …γνωριστείς καλύτερα.
Και εδώ ξεκινάει το παιχνίδι. Αν κάποιος από τους φίλους σου, ή όσοι από αυτούς χρησιμοποιούν την ίδια
εφαρμογή, έχει κάνει κλικ στη δική σου φωτό, τότε
και μόνο τότε το facebook στέλνει μια ειδοποίηση και
στους δυό σας στην οποία σας ανακοινώνει ότι έχετε
αλληλοεπιλεχθεί….
Τα υπόλοιπα τα αφήνει σ’ εσάς. Ε, να κάνετε κι εσείς
τίποτα.
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επιστολές - σχόλια
Eπιστολή παραίτηση του Γιάννη Λάμπρου
προέδρου της Τοπικής Ενότητας Παλ. Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού
“Ως υπέρτατη πολιτική κίνηση διαμαρτυρίας και ηχηρό μήνυμα στα αυτιά αυτών που
χαράζουν πολιτικές και μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη σε ολόκληρο το Δήμο”
Παλαιά Φώκαια 6/3/2013
Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες,
Το πρωί της Τρίτης 5/3 υπέβαλλα στο Δήμαρχο Σαρωνικού, Πέτρο Φιλίππου, την παραίτησή μου τόσο από τη θέση του Προέδρου
της Δημοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας όσο
και από του Τοπικού Συμβούλου, θέτοντας τον
εαυτό μου εκτός διοίκησης.
Στην απόφασή μου αυτή οδηγήθηκα μετά από
τα αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε θέματα που αφορούν στην
καθημερινότητα μας, αλλά και μετά από συσσωρευμένη δυσαρέσκεια απέναντι στις πολιτικές του Δήμου που οδήγησαν στην
απαξίωση του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων και των Προέδρων τους και τελικά στην
απαξίωση των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Η οικονομική δυσπραγία του Δήμου εξαιτίας
των μνημονίων δεν πρέπει και δεν μπορεί να
αποτελεί, κατά την άποψη μου, δικαιολογία
και άλλοθι για την απαξίωση αυτή, αφού αποδεδειγμένα ο Δήμος «τρέχει» σε δύο ταχύτητες.
Παρά τις παραινέσεις, τις προσωπικές προσπάθειες, το φιλότιμο και τον «πατριωτισμό»
να αντισταθμιστεί το έλλειμμα στοιχειωδών
παροχών για την εξασφάλιση τουλάχιστον
των αυτονόητων για την εύρυθμη λειτουργία
της Δημοτικής μας Κοινότητας από το Δήμο
και τα Νομικά του Πρόσωπα, το αποτέλεσμα

υπήρξε αρνητικό.
Δυστυχώς πλήθος γνωμοδοτικών αποφάσεων
του Τοπικού Συμβουλίου της Π. Φώκαιας,
πολύ σημαντικών για την περιοχή μας, έμεινε
στις καλένδες, είτε από αδυναμία να υλοποιηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Δήμου, είτε γιατί απλά τέθηκαν σε «αγρανάπαυση» (νέο κοιμητήριο, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, διαχείριση αλιευτικού καταφυγίου,
νομικές ενέργειες για καταπατήσεις, μικρές
αναπλάσεις, παιδικές χαρές, ασφαλτοστρώσεις, γήπεδο, κ.λπ.)
Οι προτάσεις που είχα καταθέσει με τον αντιδήμαρχο κ. Μανώλη Τσαλικίδη, για αποκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου στην
περιφέρεια προς όφελος των πολιτών, δεν
έτυχαν της ανάλογης αποδοχής, ενώ αντί
αυτού συνεχίστηκε η εμμονή της Διοίκησης
να υπερσυγκεντρώνει τις δραστηριότητες στο
κέντρο του Δήμου, αποδυναμώνοντας ακόμα
περισσότερο το φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες της περιφέρειας μας.
Ακόμα και πίσω από τα μεγάλα έργα που τρέχουν ή θα τρέξουν στην Π. Φώκαια (αποχετευτικό όμβριων, αποχετευτικό ακαθάρτων,
λιμάνι, σχέδια πόλης, αποκατάσταση χωματερής, Δημοτικό Σχολείο κ.λπ.) κρύβονται ατομικές προσπάθειες αιρετών της Π. Φώκαιας ή
ακόμη διαδικασίες που είχαν δρομολογηθεί
από την προηγούμενη περίοδο και όχι το σύνολο των δυνάμεων του Δήμου όπως κατά
την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε και όπως

Εν αναμονή απαντήσεως...
και ανταλλαγής επιστολών
Από τον πρόεδρο του
“Αρη
Βούλας” Σταύρο
Πλακαντωνάκη έχουμε
λάβει απαντητική επιστολή προς τον πρόεδρο
του ΟΑΠΠΑ Γιάννη Νιτερόπουλο.
Η διάσταση απόψεων ξεκίνησε από τη μη χορήγηση των αθλητικών
φορέων της πόλης από
τη Δημοτική Αρχή, με το
αιτιολογικό από πλευράς
Γ. Νιτερόπουλου, ότι δεν
το επιτρέπει η επίτροπος
και όποιοι δώσουν χορη-

γίες θα τα πληρώσουν
από την τσέπη τους.
Ο Στ. Πλακαντωνάκης,
απαντάει στην απαντητική επιστολή του Γ. Νιτερόπουλου.
Η εφημερίδα δεν συνηθίζει να γίνεται δίαυλος
ανταλλαγής επιστολών
και δεν θα το κάνει και σ’
αυτή την περίπτωση.
Πόσο μάλλον όταν γίνονται αναφορές επί
προσωπικού...
Σημειώνουμε μόνο την

τελευταία παράγραφο
της επιστολής, στην
οποία αναφέρει ο Στ.
Πλακαντωνάκης ότι έχει
σχτείλει επιστολή σττου
Γ.Σ. |Αρη Βούλας προς
τον ΟΑΠΠΑ και από τις
15.1.13 και δεν έχει
πάρει καμία απάντηση.
Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου να
απαντούν και πιστεύουμε
ότι θα το πράξουν.
Αλλως θα επανέλθουμε.

επιτάσσει ο Καλλικράτης.
Για όλα τα παραπάνω και γιατί ουδέποτε
έβαλα στη ζωή μου τους τίτλους και τα αξιώματα πάνω από αυτό το καθήκον και την υποχρέωση να προασπίζομαι τα συμφέροντα της
μεγάλης αγαπημένης μου –Παλαιάς Φώκαιας, προχώρησα στη ενέργεια αυτή, ως υπέρτατη
πολιτική κίνηση διαμαρτυρίας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Η απόφασή μου αυτή δε συνιστά φυγομαχία,
αλλά ένα ηχηρό μήνυμα στα αυτιά αυτών που
χαράζουν πολιτικές και μπορούν να κάνουν τη
ζωή μας καλύτερη σε ολόκληρο το Δήμο.
Ευχαριστώ όλους τους εργαζόμενους της Δημοτικής μας Κοινότητας που στήριξαν όλες
τις προσπάθειες μου τα τελευταία έξι χρόνια
και ανέχτηκαν τις «ιδιοτροπίες» μου και που
καθημερινά αποδεικνύουν έμπρακτα ότι είναι
ίσως η καλύτερα συντονισμένη ομάδα στο
Δήμο Σαρωνικού.
Ευχαριστώ τους Συμβούλους της Δημοτικής
μας Κοινότητας, που με ομόφωνες αποφάσεις
προσπάθησαν να προωθήσουν τοπικά θέματα.
Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Μανώλη Τσαλικίδη για τη στενή και παραγωγική
συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια,
για το όραμα που μοιραστήκαμε και την προσπάθεια που συνεχίζει να καταβάλλει σε αυτό
το πολύ δύσκολο και άνισο περιβάλλον.
Ευχαριστώ τους Προέδρους των υπολοίπων
Δημοτικών Ενοτήτων για την άριστη συνερ-

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ

γασία που είχαμε όλο το διάστημα αυτό, αλλά
και την αλληλεγγύη που αναπτύξαμε αντιμετωπίζοντας συμπληρωματικά τα προβλήματα
της καθημερινότητας.
Ευχαριστώ κυρίως όλους τους συμπολίτες
μου που με τίμησαν με την ψήφο τους στις
εκλογές του 2010 και ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη από όσους πίκρανα στη διάρκεια της
θητείας μου ή δεν κατάφερα να κάνω πραγματικότητα τις προσδοκίες τους.
Η παραίτησή μου εκτιμώ ότι δικαιώνει την εμπιστοσύνη με την οποία με τίμησαν, καθώς κάποιες φορές στην πολιτική όταν προσκρούεις
σε αδιαφορία και σε έλλειψη στοιχειώδους
οργάνωσης, χρήσιμο είναι να μην επιτρέπεις
με την πρακτική σου τη διατήρηση αυτής της
κατάστασης, αλλά να την μάχεσαι.
Να τη μάχεσαι με τον πλέον ηχηρό τρόπο.
Ελπίζοντας και προσδοκώντας το καλύτερο.
Γιώργος Ν. Λάμπρου
Πολίτης Π. Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού

Επιμορφωτικός
Σύλλογος Βάρης

Ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων Δημοτικού

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Σχολείου Αγ. Μαρίνας,
ευχαριστεί τους χορηγούς, τα καταστήματα
της περιοχής μας και
τους

δωροθέτες

που

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, μετά τη Γενική
Συνέλευση και τις εκλογές που πραγματοποίησε
στις
17 Φεβρουαρίου ανέδειξε νέο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε
σώμα και έχει ως εξής:

βοήθησαν να πραγματοποιηθεί ο αποκριάτικος
χορός μας, ο οποίος στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Βοηθός ταμία:
Μέλος:

Ριφιώτης Χρήστος
Παπανικολάου Κων/νος
Σουιτσμέ Άρτεμις
Τρακαδά Ασπασία
Τριβυζά-Τζήλιου Χαρά
Κάσση Φιφή
Μωραΐτη Ελένη
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Τόνοι λάσπης, μπάζων και νερών μέσα στο
7ο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Γέρακα
Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψει κανείς την καταστροφή και τις βιβλικές εικόνες, που άφησε η νεροποντή,
της 22 Φεβρουαρίου 2013, στο 7ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο του Γέρακα.
Το νερό και η λάσπη υπερκάλυψαν θρανία και καθίσματα!!
Τα μπάζα ξεπέρασαν το ένα μέτρο!

μπουν τα παιδιά μέσα στις τάξεις.
Στη μάχη της απαλλαγής από τα νερά, τη λάσπη και τα
φερτά υλικά χρειάστηκαν 3 JCB , 1 Bob cat, 1 υδροφόρα,
περίπου 20 εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας του
Δήμου Παλλήνης, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι γονείς
και αρκετοί εθελοντές.

Ως παλιός νομαρχιακός σύμβουλος και τέως δήμαρχος
Παλλήνης, γνωρίζει το πρόβλημα από κοντά και μίλησε για
“εγκληματική ενέργεια του ΥΠΕΧΩΔΕ”, τονίζοντας: «ο Ποδονίφτης μαζεύει όλα τα νερά της Αττικής οδού και καταλήγουν στο ρέμα Ραφήνας, που δεν έχει καμία οριοθέτηση.
Το θέμα παλεύεται δεκαετίες τώρα και ήταν η αιτία που

«Μέσα στην ατυχία μας φανήκαμε τυχεροί» ήταν τα πρώτα
λόγια της διευθύντριας του σχολείου. «Όταν μπήκα στο
σχολείο και αντίκρισα το νερό να μπαίνει στο προαύλιο
γνώριζα πολύ καλά ότι ήταν θέμα λίγων λεπτών να πλημμυρίσουμε… Έπρεπε το σχολείο να εκκενωθεί ΑΜΕΣΑ.
Εγώ και οι υπόλοιποι δάσκαλοι ενημερώσαμε γονείς και
παιδιά και καταφέραμε να μην είναι κανένα παιδί στο σχολείο την ώρα της πλημμύρας. Τέλος καλό όλα καλά…»
ήταν τα λόγια της διευθύντριας και πράγματι δεν θέλει κανείς να σκεφθεί τι θα μπορούσε να συμβεί...
Πηγή: anti-gerakas.blogspot.gr

Το φωνάζουμε χρόνια

Ο Σύλλογος Γονέων κάλεσε εθελοντές να βοηθήσουν για
να καθαρίσουν τα σχολεία προκειμένου να μπορέσουν να

Για την πλημμύρα που υπέστη το 7ο Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Γέρακα, αναφέρθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Θ. Γκοτσόπουλος στη δημοτική συνεδρίαση του Δήμου Παλλήνης
την Τρίτη 5 Μαρτίου.

ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το “Πλατύ
Χωράφι” για δημιουργία Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων».
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Δήμαρχοι και πολίτες διαμαρτύρονται για την κατάργηση
24ης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Σπάτων
Σπάτα, Αρτέμιδα, Πικέρμι, Παλλήνη, Γέρακας, Ανθούσας, Ραφήνα,
Νέα Μάκρη, Μαραθώνας μέχρι τον Ωρωπο θα εξυπηρετούνται από τα Σπάτα
Την αποκατάσταση της 24ωρης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Σπάτων και την
συνολική του αναβάθμιση απαίτησαν σε
εκδήλωση διαμαρτυρίας Δήμαρχοι, φορείς
και κάτοικοι των περιοχών, την Τετάρτη
27 Φεβρουαρίου στον αύλιο χώρο του Κ.Υ.
στα Σπάτα. Την εκδήλωση είχε προκαλέσει ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγώνα που έχει
συσταθεί γ’ αυτό το σκοπό.
Το Κ.Υ. Σπάτων καλείται να εξυπηρετήσει
πάνω από δέκα Δήμους σε πολύ μεγάλη
ακτίνα χιλιομέτρων, με μεγάλο πληθυσμό
που τους καλοκαιρινούς μήνες υπερπολλαπλασιάζεται.
Κύριοι ομιλητές ήταν οι Δήμαρχοι Σπάτων
- Αρτέμιδος Χρήστος Α. Μάρκου και Παλλήνης Αθ. Ζούτσος. Παράλληλα χαιρετι-

Ομόφωνο ψήφισμα από το Δήμο Παλλήνης
Στη δημοτική συνεδρίαση της
5/3 στο Δήμο Παλλήνης, ο
Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, αναφέρθηκε στην συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, ενημέρωσε το
σώμα για τα προβλήματα των
πολιτών που καλούνται να
ταξιδέψουν 18 χιλιόμετρα σε
ένα έκτακτο περιστατικό για
να φθάσουν στο Κέντρο
Υγείας Σπάτων τονίζοντας
ότι “το θέμα μας αφορά
άμεσα”.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δημ.
Γιαννουσόπουλος (γιατρός
και ο ίδιος) γνωρίζοντας καλά
τα προβλήματα του Κ.Υ. Σπάτων επεσήμαναν ότι: «η
πληγή είναι βαθιά και δεν

διορθώνεται. Υπάρχει ακτινολογικό εργαστήριο στο Κ.Υ.
πλήρως στελεχωμένο το
οποίο δεν λειτουργεί· είναι
κλειστό, μετά την απώλεια
του διευθυντή του λόγω θανάτου!» Κάλεσε στη συνέχεια τον πρόεδρο του
Τοπικού
Συμβουλίου
Σπάτων, που παρευρισκόταν στη συνεδρίαση
να ενημερώσει το σώμα,
πράγμα που έγινε. Ο
πρόεδρος του τοπκού,
ενημέρωσε ότι το Κ.Υ.
χρειάζεται 3 με 4 γιατρούς για να λειτουργήσει
πλήρως
και
υπάρχουν γιατροί που
βρίσκονται “στον αέρα”
από άλλα Κ.Υ. που έκλεισαν και μπορούν να βρεθούν.

εδρος Νεκτ. Καλαντζής επανέλθε στην παλιά - πολυψηφισμένη πρόταση - και από το
Νομαρχιακό Συμβούλιο για
δημιουργία Δημόσιου Νοσοκομείου στην Ανατ. Αττική.
A. Μπουζιάνη

Γιόγκα στη Βάρη
Ο επικεφαλής της Ν. Γαβράς,
θεώρησε προχειρότητες την
αναφορά αυτή και τόνισε ότι
«το θέμα της υγείας πρέπει
να το δούμε συνολικά και όχι
αποσπασματικά».

O Πρόεδρος της Τοπικής Ενότητας Σπάτων εξηγεί την κατάσταση στο Κ.Υ.

«Ως λαϊκή δεξιά σ’ αυτά τα
θέματα είμαι κομμουνιστής.
Στα θέματα υγείας», τόνισε ο
Αρ. Βίτσιος, ενώ ο αντιπρό-

σμό απηύθυναν μέλη του Συντονιστικού
Οργάνου, που προωθεί συστηματικά την
αναβάθμιση της λειτουργίας του.
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Χρ.
Μάρκου στην σύντομη παρέμβασή του τόνισε μεταξύ άλλων: «Σκοποί αυτής της
διαμαρτυρίας είναι να στείλουμε το μήνυμα
στην Διοίκηση ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού.
Μολονότι είχαμε την διαβεβαίωση από την
διοίκηση ότι θα υπήρχε στελέχωση από επικουρικούς γιατρούς από τον Απρίλιο του
2012, παρ’ όλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει
γίνει τίποτα και το “μάρμαρο” το πληρώνουν
οι συμπολίτες μας διότι δεν απολαμβάνουν
σωστή παροχή υπηρεσιών υγείας και αυτό
είναι άδικο.
Γιατί σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές
συγκυρίες σ’ αυτήν την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνει η πατρίδα μας και η
οποία επηρεάζει ατομικά όλους μας, αλλά
και συλλογικά σε κάθε επίπεδο δεν πρέπει
να περάσει σε δεύτερη μοίρα αυτό το πολύτιμο αγαθό της υγείας.

Είμαστε υποχρεωμένοι να παλεύουμε και
θα παλεύουμε ώστε αυτό το αγαθό να είναι
σε πρώτη προτεραιότητα».
Είναι γνωστό ότι το Κέντρο Υγείας των
Σπάτων είναι ένα Κέντρο το οποίο έχει
πολύ μεγάλη ακτίνα ευθύνης, τόνισε ο Δήμαρχος. Εξυπηρετεί την πόλη των Σπάτων
της Αρτέμιδος, το Πικέρμι, της Παλλήνης,
του Γέρακα, της Ανθούσας και από το καλοκαίρι στις εφημερίες και την πόλη της Ραφήνος – Ν. Μάκρης – Μαραθώνα και μέχρι
τον Ωρωπό. Το καλοκαίρι η Διοίκηση κατήργησε την εφημερία της Τετάρτης και την
24ωρη λειτουργία της Κυριακής λόγω έλλειψης προσωπικού.
Κλείνοντας ο δήμαρχος είπε: «Θέλω να πιστεύω πως η διοίκηση θα σκύψει στο πρόβλημα και θα δώσει λύση γιατί λύση
υπάρχει και να σας ενημερώσω ότι αυτή η
συγκέντρωση είναι η πρώτη από μια σειρά
προγραμματισμένες διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις που εάν χρειαστεί θα είναι
και δυναμικές μέχρι την οριστική επίλυση
του προβλήματος.»
Αποίτησαν όλοι οι συγκεντρωμένοι την
επαναφορά της 24ωρης λειτουργίας του
Κέντρου και την Δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος, που παραβρέθηκε στην
εκδήλωση, τονίζοντας: «Συγκεντρωθήκαμε
εδώ σήμερα γιατί δε δεχόμαστε εκπτώσεις
στο τομέα της υγείας. Η κρίση έχει ακουμπήσει τα πάντα αλλά αν αγγίξει και το ύψιστο αγαθό την υγείας μας, δε μας έχει
μείνει τίποτα πια».
Στη συγκέντρωση είχαν κληθεί να παρευρεθούν, αλλά δεν προσήλθαν, μέλη της Διεύθυνσης του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου που
έχει και την ευθύνη της λειτουργίας του Κ.Υ.
και βουλευτές της περιοχής.
Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, όπως αποφασίστηκε στην κοινή σύσκεψη αιρετών εκπροσώπων φορέων και εργαζομένων.

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.
Τηλ. 6 9 4 4 8 8 5 1 8 1 & 6 9 8 2 6 4 5 5 4 5

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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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ & Η ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ
Η προσωπική κράτηση του οφειλέτη
είναι ένα από τα αναγκαστικά μέτρα
είσπραξης των δημοσίων εσόδων
που προβλέπεται με το άρθρο 63
του N.Δ. 356/27.3.1974. Ο νόμος Ν.
1882/90 έθεσε το όριο της ποινικής
δίωξης στα χρέη άνω των 10.000,00
ευρώ ενώ ο νόμος 3943 /2011 το κατέβασε στα χρέη άνω των 5.000
ευρώ .
Συγκεκριμένα με το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του Νόμου 3943/2011 επαναρυθμίστηκε το προβλεπόμενο από το
άρθρο 25 του Ν. 1882 / 1990 ποινικό
αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και τα Τελωνεία
χρεών προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ,
καθώς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου ως εξής:
α) μειώθηκε το κατώτερο ποσό της
συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων και των προσαυξήσεων,
άνω του οποίου ζητείται η ποινική
δίωξη των υπευθύνων, από 10.000 €
σε 5.000 € και τιμωρείται πλεόν με
ποινή φυλάκισης έως ένα έτος .
β) αυξήθηκαν οι πλημμεληματικές
ποινές του ανωτέρω αδικήματος:
― σε έξι τουλάχιστον μήνες, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει
το ποσό των 10.000 €

― σε ένα τουλάχιστον έτος , εφόσον το συνολικό χρέος, υπερβαίνει
το ποσό των 50.000 €,
― σε τρία τουλάχιστον έτη, εφόσον
το συνολικό χρέος, υπερβαίνει το
ποσό των 150.000 €.
Επίσης με τον ίδιο νόμο καθορίστηκε ως ποινικό αδίκημα η μη καταβολή ή η ανακριβής καταβολή
ΦΠΑ και εν’ γένει παρακρατούμενων φόρων από το πρώτο ευρώ.
Ποινικώς διώκονται και τα βασικά
αδικήματα φοροδιαφυγής του ν.
2523/1997 και συγκεκριμένα του:
Αρθρου 17 σύμφωνα με το οποίο
Αδίκημα φοροδιαφυγής συνιστά η
παράλειψη υποβολής ή υποβολή
ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος και τιμωρείται:
α) με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
ενός έτους, εφόσον ο φόρος που
αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα
που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει σε
κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό
των 15.000 €.
β) με κάθειρξη, εφόσον ο φόρος
υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική
περίοδο το ποσό των 150.000 €.
Αρθρου 18 σύμφωνα με το οποίο
Αδίκημα φοροδιαφυγής συνιστά η
μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση
Φ.Π.Α.
και
παρακρατούμενων
φόρων, τελών ή εισφορών και τιμω-

ρείται:
α) με φυλάκιση εφόσον το προς
απόδοση ποσό, ανέρχεται σε ετήσια
βάση έως τις 3.000 €.
β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους, εφόσον το ποσό ανέρχεται
από 3.000 μέχρι 75.000 € και
γ) με κάθειρξη, εφόσον το ως άνω
ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τα
75.000 ευρώ.
Αρθρου 19 σύμφωνα με το οποίο
Αδίκημα φοροδιαφυγής συνιστά η
έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η αποδοχή εικονικών, η νόθεύση τους και
τιμωρείται:
― με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
3 μηνών και ειδικότερα:
α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
έτους, εφόσον η συνολική αξία των
εικονικών φορολογικών στοιχείων
υπερβαίνει το ποσό των 3.000 € και
β) με κάθειρξη, εφόσον το ως άνω
ποσό υπερβαίνει 150.000 ευρώ.
Επίσης, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 4 μηνών τιμωρείται ο υπόχρεος, που δεν εκδίδει ή εκδίδει
ανακριβώς τα προβλεπόμενα από το
π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) στοιχεία.
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι μικροοφειλέτες διώκονται ποινικώς, εάν
είναι δυνατόν, με τον ίδιο τρόπο
όπως οι φοροφυγάδες και μάλιστα
σήμερα έχουν αφήσει να ισχύει το

αυστηρό νομικό πλαίσιο ενός υπόδικου πρώην υπουργού (Γ. Παπακωνσταντίνου)
Εδώ πρέπει να έχουμε υπόψιν μας
ότι μπορεί τα χρέη να προέρχονται
και από κλήσεις απλήρωτες, δημοτικές ή πολεοδομικές παραβάσεις,
όπου μπορεί να αγνοούμε ή να
αγνοούμε επειδή έχουμε αλλάξει
κατοικία και δεν έχουμε λάβει τις ειδοποιήσεις. Τελευταία ο Θεοχάρης
απέστειλε
σχετικά
την
ΠΟΛ.1151/13.7.2011 η οποία αναφέρει ότι για την υποβολή της αίτησης ποινικής δίωξης, αρκεί η
παρέλευση τεσσάρων μηνών και όχι
η πάροδος του χρονικού διαστήματος των 20 μηνών. Πρακτικώς μέχρι
τώρα ασκούσαν την ποινική δίωξη
στα όρια της παραγραφής δηλαδή
της 5ετίας, με άλλα λόγια τους ζητάει να συντομεύουν χρονικώς.
Βέβαια για να ξεκινήσει η διαδικασία
της ποινικής δίωξης πρέπει ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. να κάνει αίτηση προς τον Εισαγγελέα, ενώ το
χρέος θεωρείται ρυθμισμένο όχι
από την απόφαση της ρύθμισης,
αλλά από την καταβολή της 1Ης
δόσης.
Στο κράτος μας οι δικαστικοί αγώνες για το ΕΕΤΗΔΕ και τις έκτακτες
εισφορές έληξαν με τις κρίσεις του

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

ανώτατου δικαστηρίου του ΣτΕ,
όπου αποφάνθηκε υπέρ της συνταγματικότητας των μέτρων.
Αντίθετα στη Γερμανία και στη Γαλλία εκδόθηκαν αποφάσεις δικαστηρίων (σχετ. νομολογία 1995,1998),
όπου θεωρούν συνταγματική την φορολόγηση της περιουσίας όταν η κατοχή της συνδέεται με την
παραγωγή εισοδήματος και μάλιστα
το 2006, γαλλικός νόμος θέσπισε
την έννοια της λεγόμενης φορολογικής ασπίδας, κατά την οποία η συνολική φορολογική επιβάρυνση του
φορολογουμένου από όλους τους
άμεσους φόρους εισοδήματος και
ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 60% των εισοδημάτων
του. Και το 2007, με νεότερο νόμο
που προσέθεσε στην επιβάρυνση τις
κοινωνικές εισφορές το όριο αυτό
αναπροσαρμόστηκε στο 50%.
Τι κρίμα που εδώ τα δικαστήρια
υπάρχουν για τους πολίτες μόνο
μέχρι μέχρι τον Β’ βαθμό…

Φυράματα για πρόβατα με φτηνές ζωοτροφές
Η βάση της οικονομίας μιας χώρας πρέπει να είναι η επάρκεια
στα προϊόντα διατροφής του λαού της.
Στη χώρα μας, δυστυχώς, ενώ λόγω κλίματος και πλούσιων εδαφών και ποταμών μπορούμε να παράγουμε άφθονα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να επαρκούν για το λαό και να κάνουμε
και εξαγωγές, διότι τα προϊόντα μας (Δημητριακά, Βαμβάκι, φέτα)
λόγω κλίματος είναι Α’ ποιότητας και περιζήτητα στο εξωτερικό,
τα τελευταία είκοσι χρόνια μειώθηκε η παραγωγή από το 60%
στο 20%.
Σε μια περίοδο, που η κρίση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Βόρειας
και Νότιας Ευρώπης δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, πρέπει γρήγορα, όλοι οι αγροτοκτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί να δραστηριοποιηθούν εντονότερα, εφόσον καλυφθούν με επιστημονικό
προσωπικό, για να παράγουν τα 5 δις ευρώ αγροτοκτηνοτροφικά
προϊόντα που εισάγει η χώρα μας.
Στα Μεσόγεια πρέπει ν’ αυξηθεί η παραγωγή προβάτων, διότι το
πρόβειο γάλα και η φέτα είναι περιζήτητα και στο εξωτερικό. Το
δε μοσχαρίσιο κρέας που καταναλώνεται στην περιοχή το περισσότερο εισάγεται.
Εξ’ ίσου απαιτείται η ανάπτυξη πτηνοτροφείων (ωοπαραγωγής
και κρεοπαραγωγής) και κουνελοτροφείων. Υπάρχουν οι γνώσεις
στους Κτηνιάτρους και Γεωπόνους, που με τις συμβουλές τους
μπορούν οι εκτροφές αυτές να έχουν κέρδη.
Στο άρθρο αυτό θα δώσω μερικές πρακτικές συμβουλές για την

εκτροφή προβάτων.
Η κρίσιμη περίοδος των προβάτων για να αφήνουν κέρδη είναι η
γαλακτική περίοδος. Επειδή μια έως δύο ημέρες εάν μειωθεί η
ποσότητα της τροφής, που πρέπει να φάνε οι προβατίνες, μειώνεται απότομα η ποσότητα του γάλατος και δεν επανέρχεται. Γ’
αυτό τους 3 πρώτους μήνες που κάνουν γάλα, πρέπει να τρώνε
οπωσδήποτε 1,5 - 2 κιλά από το φύραμα που αναφέρω παρακάτω
και μετά να πάνε στη βοσκή. Ή εάν μένουν στο σταύλο την υπόλοιπη ημέρα να τρώνε άχυρο.
Για να φτιάξουμε ένα τόννο φύραμα πρέπει ν’ ανακατέψουμε τις
ζωοτροφές στις παρακάτω αναλογίες. Σπαστό καλαμπόκι 520
κιλά. Βαμβακόπιττα 100 κιλά, ηλιόπιτα 80 κιλά (ή σόγια) και τριφύλλι τριμένο 300 κιλά (πέλετς ή κομμένο 1-2 εκατοστά). Το τριφύλλι σαν χόρτο προκαλεί μυρικασμό και παράγεται πολύ σάλιο
στο στόμα του ζώου και έτσι χωνεύονται όλες οι τροφές καλύτερα. Γι’ αυτό πρέπει να το δίνουμε στο ζώο μαζί με τις άλλες
τροφές, συγχρόνως.
Το τριφύλλι μπορούμε να το αντικαταστήσουμε και με φτηνότερα
χόρτα, όπως φύλλα μουριάς, αμπελιών, ελιάς (τα ψιλά κλαδιά
τους) και με κλιματόβεργες πάχους μέχρι ένα εκατοστό. Αυτά
αλευροποιούνται μέχρι ένα εκατοστό με μηχανήματα, που έχουν
οι Δήμοι (κλαδοθραύστες). Αποθηκεύονται ξηρά σε τσουβάλια.
Επίσης ένα μέρος από το τριφύλλι μπορεί ν’ αντικατασταθεί με τις

φλούδες από τις ρόγες των σταφυλιών (όχι τα κοτσάνια) που πετάνε τα οινοποιεία όταν παράγουν το μούστο, εφόσον στεγνώσουν και ξεραθούν. Ολα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη
θέση του τριφυλλιού στεγνά και ξερά, διότι όλα αυτά πιο πολύ
χρειάζονται για να προκαλούν το μηρυκασμό στο πρόβατο για να
χωνεύονται καλύτερα το καλαμπόκι και η βαμβακόπιτα. Είναι
όμως απαραίτητα. Δεν νοείται διατροφή προβάτου χωρίς να έχει
μέσα το φύραμα 30-40% αλεσμένα 1 ή 2 από τα χόρτα που ανέφερα, διότι τα ζώα αρρωσταίνουν χωρίς χόρτο.
Με μια συνεννόηση των Δήμων, που έχουν τα μηχανήματα (κλαδοθραύστες) και κλαδεύουν χιλιάδες δέντρα που τρώγονται από
τα πρόβατα, οι παραγωγοί προβάτων μπορεί να εξασφαλίσουν
άφθονες, χονδροειδείς ζωοτροφές, φθηνές και ο Δήμος να μειώσει τον όγκο των απορριμάτων του και να ωφεληθεί οικονομικά.
Ετσι εξασφαλίζοντας τις χονδροειδείς τροφές και εφόσον αναμειγνύονται με καλαμπόκι και βαμβακόπιτα η εκτροφή προβάτων
γίνεται επικερδής. Εάν δε στο φύραμα προστεθεθούν και ισορροπιστές διατροφής και γίνονται εμβολιασμοί για διάφορες ασθένειες (εντεροτοξιναιμία κλπ) τότε τα κέρδη είναι πολύ
περισσότερα.
Ιωάννης Αραβανής
Κτηνίατρος, 6977 061039
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Στήριξη πρανών και διαπλάτυνση της οδού Αργιθέας στην Παλλήνη
Eνα σημαντικό έργο υποδομής παραδόθηκε
στους κατοίκους του Δήμου Παλλήνης με
την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής
τοιχίου αντιστήριξης των πρανών της οδού
Αργιθέας στην Παλλήνη. Ενα έργο που επιλύει οριστικά το πρόβλημα των κατολισθή-

σεων στην οδό και τη διακοπή της κυκλοφορίας.
Η κατασκευή τοιχίου στο συγκεκριμένο σημείο ήταν απολύτως επιβεβλημένη καθώς
αποτελούσε, για χρόνια, ένα πολύ επικίνδυνο
σημείο διέλευσης οχημάτων και πεζών, τόσο

λόγω των κατολισθήσεων όσο και λόγω της
κατάστασης του οδοστρώματος.
Επίσης εκτός από την κατασκευή τοιχίου
επί της οδού Αργιθέας, η οποία συνδέει την
οδό Ελαιώνων με το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο και την Λεωφόρο Μαραθώνος, έγιναν εργασίες αποκατάστασης, διαπλάτυν-

σης οδοστρώματος και ασφαλτόστρωση.
Η παράδοσή της στην κυκλοφορία, με
ασφάλεια για πεζούς και οχήματα, αλλά και
καλαισθησία του περιβάλλοντος χώρου,
που δέχεται συχνά επισκέψεις λόγω του
Μουσικού Σχολείου, είναι έργο κομβικής
σημασίας για την Παλλήνη.

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com
MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
κοντά σας και στη
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ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

γειτονιά σας

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00-20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

ylyu|

iyuj{q
 £¦¥£
¡£¨£¨£¥¦
¨210.97.61.111
¨210.89.75.463
£6972.706.909
www.gerardis.gr

O TAΣΟΣ

Κατασκευές 3ης Γενιάς
m Γυψοσανίδες
m Ψευδοροφές
m Χωρίσματα
κιν. 6909414505

m Διαμορφώσεις χώρων
m Θερμομονώσεις
m Πλακάκια
Tasos@gmail.com

Τιμές χονδρικής
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΝΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Κεντρική επιλογή μας στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2013 είναι η συγκέντρωση των
πόρων σε έργα και δράσεις που θα βελτιώνουν
την καθημερινότητα του πολίτη. Απαιτήσαμε να
αλλάξουν άμεσα καταστάσεις που επηρεάζουν
καθημερινά τη ζωή μας και καταθέσαμε προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Διαπιστώνουμε
ότι η παρούσα δημοτική αρχή, τόσο για λόγους
που έχουν να κάνουν με τα μεγάλα εσωτερικά
προβλήματα της παράταξης που διοικεί και τα
οποία εκφράζονται με διάφορες κατά καιρούς
μορφές (όπως τελευταία η οδύσσεια για την
εκλογή προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου),
όσο και για λόγους έλλειψης εμπειρίας και μη
δυνατότητας στοχοθεσίας και ιεράρχησης δράσεων και έργων, αδυνατεί στην πράξη να αντιμετωπίσει τα μεγάλα και κεντρικά ζητήματα του
Δήμου.
Διατηρώντας επομένως τη βασική μας θέση ότι
ο δήμος, σε τρεις συνεχείς προυπολογισμούς
δεν έχει καταφέρει και δεν μπορεί να θέσει τα
μεγάλα ζητήματα σε τροχιά επίλυσης, υιοθετήσαμε κατά τη σύνταξη του προυπολογισμού
ορισμένες αρχές και προτείναμε συγκεκριμένες
δράσεις και έργα, που θεωρούμε ότι βελτιώνουν σε συγκεκριμένα σημεία τον προυπολογισμό και επιτρέπουν – στο βαθμό που και εμείς
συμμετέχουμε, από πλευράς μέρους της μειοψηφίας, στη σύνταξή του – να γίνουν ορισμένα
θετικά βήματα σε συγκεκριμένους τομείς.
Υιοθετήσαμε τις ακόλουθες αρχές:
Αρχή της βελτίωσης της καθημερινότητας του
πολίτη
(π.χ. Είναι προφανές ότι η ο Δήμος οφείλει να
απομακρύνει τα εμπόδια από τα πεζοδρόμια, τα
οποία συνιστούν κοινόχρηστο χώρο)
Αρχή της άρσης της επικινδυνότητας
(Κοινωφελείς υποδομές, δρόμοι, πλημμυρικά
φαινόμενα, εστίες μόλυνσης κ.λ.π.)
Αρχή της κοινωνικής συνοχής:
Ενίσχυση και διεύρυνση των προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης και κοινωνικής βοήθειας.

Με βαση τις ανωτέρω αρχές προτείναμε να περιληφθούν στον προυπολογισμό/ πρόγραμμα
δράσης έργα που αφορούν τα ακόλουθα έργα /
δράσεις, με χαρακτήρα άμεσης υλοποίησης.
Κοινωνικό συσσίτιο καθημερινά (στον Ξενώνα
στη Βουλιαγμένη)
Πλημμύρες - άμεση αντιμετώπιση των κινδύνων (κυρίως στην περιοχή της Βάρης και Βουλιαγμένης)
Απομάκρυνση εμποδίων από τα πεζοδρόμια
Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Αναγνωστηρίου (σε υφιστάμενο κτίριο)
Δημιουργία Δημοτικού Γυμναστηρίου (σε υπάρχοντα κλειστό χώρο στη Βουλιαγμένη και σε
ανοικτούς χώρους)
Επιχορηγήση και στήριξη αθλητικών/ επιμορφωτικών συλλόγων
Εξοικονόμηση νερού με εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης
Δημοτική Συγκοινωνία (ένωση των τριων κέντρων)
Πιλοτική αντιμετώπιση θορύβου (Β’ Λύκειο Βούλας – πραγματικό ηχοπέτασμα)
Αποκατάσταση σημείων των αθλητικών υποδομών που ενέχουν κινδύνους (αθλητικές εγκαταστάσεις Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης)
Ειδικά για το μείζον ζήτημα της δημιουργίας
του Γ’ Γυμνασίου – Λυκείου.
Ο δήμος ήδη κινείται να επιβάλει εκ νέου την
απαλλοτρίωση και θα το κάνει. Σχετική απόφαση
έχει λάβει η επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δηλαδή
η διαδικασία επανυποβολής έχει ξεκινήσει. Αυτό
όμως από μόνο του είναι έως και προσχηματικό.
Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ η επιβολή της απαλλοτριώσης, αλλά η εξασφάλιση του ποσού για
την απαλλοτρίωση.
Τι προτείνουμε για το χρηματοδοτικό σχήμα
της απαλλοτρίωσης
Υπάρχει καταρχήν το ποσόν των των 2.200.000 €,
το οποίο μπορεί κατ’ ελάχιστον να λάβει ο δήμος
από την προσκύρωση λωρίδας στη Βουλιαγμένη,
περίπου 700 τμ., μη άρτια και οικοδομήσιμη.

Σε κάθε θεματική ενότητα προτάθηκαν τα ακόλουθα και περιλήφθηκαν στον προυϋπολογισμό
και στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης
Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον
Πλημμύρες: Άμεσο έργο (κατεπείγον) για ανακούφιση από πλημμύρες σε σημεία, όπως ρέμα
Μηλαδέζας,κ.λ.π.
Απομάκρυνση εμποδίων από πεζοδρόμια και
άρση επικινδυνότητας – αποκατάσταση ελευθέρων πεζοδρομίων σε όλη την πόλη.
Περιβάλλον: (απομάκρυνση εστιών μόλυνσης
λόγω συγκέντρωσης κάδων απορριμμάτων,
προσδιορισμός σημείων ιδιαίτερης συσσώρευσης απορριμμάτων)
Εξοπλισμός αναβάθμισης ελευθέρων παραλιών
Δράση εξοικονόμησης νερού: μελέτη δημιουργίας φραγμάτων, τοποθέτηση αυτόματων μετρητών και συστήματος ελέγχου της
κατανάλωσης νερού, μείωση της κατανάλωσης
του νερού, μηνιαία ενημέρωση.
Λειτουργία πόλης, συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα ζωής, καθημερινότητα
Θόρυβος: Τοποθέτηση ηχοπετάσματος στο Β’
Λύκειο Βούλας, επί της Βουλιαγμένης.
Κυκλοφορία: Κυκλοφοριακές σημάνσεις σε καίρια σημεία για αποφυγή ατυχημάτων / δυστυχημάτων. Προσδιορισμός των σημείων με τη
βοήθεια των πολιτών.
Δημοτική συγκοινωνία: Ενιαία δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας, χωρίς εισητήριο, προετοιμασία για δρομολόγια στο σταθμό του
ΜΕΤΡΟ στο Ελληνικό, όταν λειτουργήσει.
Βασ. Παύλου (στη Βούλα): Χρονοδιάγραμμα δεσμευτικό για τη διάνοιξή της.
Φωτισμός: Πρόγραμμα άμεσης αντικατάστασης
μη λειτουργούντων λαμπτήρων.
Κοινωνική μεριμνα, υγεία
Πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης - κοινωνικό
εστιατόριο : Καθημερινά 20-30 μερίδες φαγητό
σε συμπολίτες που έχουν ανάγκη

Τί κρύβει η καταγγελία αυθαιρέτου στο Αναψυκτήριο Πανοράματος
Γιατί δεν το νομιμοποιεί ο Δήμος;
Aν και απίστευτο, αληθινό. Ο Δήμος
στα 3Β επέβαλε πρόστιμο 64.000€
σε δικό του κτίσμα, που ο ίδιος νοικιάζει με 1500€ το μήνα στον πολιτιστικό Σύλλογο Πανοράματος και
λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια καλύπτοντας τις ανάγκες της συνοικίας
του Πανοράματος, αλλά κυρίως ως
πόλος συνεύρεσης των κατοίκων της
περιοχής.
Πρόκειται για το Αναψυκτήριο που
βρίσκεται μπροστά από την εκκλησία
του Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα
Βούλας.
Ο Δήμος μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε νομιμοποίηση του αναψυκτηρίου με το νόμο, που αναφέρεται για
αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρη-

στους χώρους και έχει ημερομηνία
λήξης στις 31/5/2013. Οσονούπω δηλαδή!
Ο Νόμος 4014/21.9.2011 άρθρο 29
παράγρ. 5 αναφέρει ότι σε κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται ο καθορισμός
χώρων
κοινωνικών
πολιτιστικών και θρησκευτικών λειτουργιών σε ποσοστό 5%.
Στους χώρους αυτούς επιτρέπονται
οι χρήσεις εστιατόρια, αναψυκτήρια,
χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτήρια, κτήρια εκπαίδευσης,
υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις,
κτήρια κοινωνικής πρόνοιας και θρησκευτικοί χώροι.
Εχουν περάσει ήδη 17 μήνες και δεν
έγινε τίποτα για τη νομιμοποίηση του

αυθαιρέτου κτίσματος. Υπ’ όψιν ότι
το κτίσμα έγινε επί Δημαρχίας Αποστολάτου και ενοικιάστηκε από το
Σύλλογο επί δημαρχίας Μάντεση.
Τι συμβαίνει λοιπόν; Αγνοια Νόμου;
Μήπως ο εξωραϊστικός - πολιτιστικός
Σύλλογος του Πανοράματος δεν πληρεί κάποιες από τις προϋποθέσει του
νόμου; Μήπως πρόκειται να το κατεδαφίσει ο Δήμος; Μήπως πρόκειται να
πληρωθεί το πρόστιμο; Ή μήπως πάει
αλλού η ιστορία...
Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Το
μόνο που θέλουν είναι να αισθάνεται
ο Σύλλογος και οι κάτοικοι υποχρεωμένοι στη Δημοτική Αρχή των 3Β,
που τους βοηθάει από τους «κακούς»
που το επιβουλεύονται.

Ο Δήμος αν δεν υπήρχε αυτός ο
χώρος, θα έπρεπε να τον κατασκευάσει. Ολοι γνωρίζουν τον κοινωνικό
ρόλο που παίζει αυτός ο χώρος για
τους κατοίκους της περιοχής.
Προσωπικά πιστεύω, αν όλοι οι κάτοικοι είναι κοντά στον Σύλλογο, δύσκολα
θα περάσουν τα σχέδια κάποιων. Αλλιώς θα βρεθούν όλοι χαμένοι.
Υ.Γ. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να
νομιμοποιηθεί και το κυλικείο του Νεκροταφείου στο Πανόραμα, το οποίο
επίσης περιέργως κωλυσιεργείται με
αποτέλεσμα να πηγαίνει ο κάθε πονεμένος στο Κοιμητήριο και να μην
έχει ένα ποτήρι νερό να πιεί ή μία
τουαλέτα να πάει!!!
Περιττό να αναφέρω ότι ο νόμος
αφορά και το Πολιτιστικό Κέντρο
«Γυάλινο» στη Βάρκιζα, που το κατήγγειλε ο ίδιος ο Δήμος!!!
Σωτήρης Ελευθερίου

Ι. Σκουμπούρης, Χημικός Μηχανικός M.Sc.1
1. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με
το συνδυασμό ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ του Παναγιώτη Καπετανέα
6944229896, grafeas@gmail.com

Κοινωνικό Παντοπωλείο: Άμεσος προσδιορισμός χώρου και λειτουργία του.
Κοινωνικό Ιατρείο : Κατάρτιση προγράμματος
λειτουργίας από ομάδα Ιατρών του Δήμου
Στήριξη αθλητισμού
Επιχορήγηση αθλητικών/ πολιτιστικών συλλόγων. Η επιχορηγηση είναι δυνατή με βάση το
άρθρ. 202 του ν.3463/2006. Οι αθλητικοί σύλλογοι, πέραν του καθαυτό αθλητικού τους ρόλου,
επιτελούν έναν ευρύτεροκοινωνικό ρόλο και παράγουν θετικές επιπτώσεις σε ένα ευρύτερο σύνολο ζητημάτων. Για το λόγο αυτό θεωρώ τη
στήριξη των συλλόγων, ως ευρύτερη κοινωνική
στήριξη προς το παιδί, προς τον έφηβο, προς
την οικογένεια.
Δημιουργία Δημοτικού Γυμναστηρίου - Υφίσταται κατάλληλος χώρος στο γήπεδο Βουλιαγμένης.
Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και
εξοπλισμό του χώρου άμεση αγορά λειτουργία
του γυμναστηρίου (35000 €) - όργανα γυμναστικής και σε υπαίθριους χώρους της πόλης.
Αίθουσα Πιγκ – Πόγκ. Πρόκειται για ζωντανό
χώρο, με καθημερινή και εντατική λειτουργία.
Προτείνεται: Αναβάθμιση του χώρου, κατάλληλος
φωτισμός, αντιμετώπιση νερών που στάζουν.
Παιδεία, πολιτισμός
Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης - Αναγνωστηρίου σε χώρο του Δήμου (στο χώρο της Πνευματικής Εστίας ή στο χώρο την νυν κοινωνικής
υπηρεσίας και λειτουργία- δανειστικής βιβλιοθήκης
και αναγνωστηρίου - συνδρομή σε ηλεκτρονικές
βιβλιοθήκες. (αρχικό κόστος 30.000 €
Καθημερινότητα στα σχολεία – άρση επικινδυνότητας στις σχολικές υποδομές
- Στα ανωτέρω πλαίσιο προτάθηκε η ανακατασκευή της επικίνδυνης τσιμεντένιας αυλής στο
Γ΄Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος Βούλας, και
η τοποθέτηση ενός σύγχρονου και κατάλληλου
τάπητα.
Οφείλω επιπλέον να σημειώσω ότι κατά τη σύνταξη του προυπολογισμού υπήρξε σχετικό
πνεύμα συνεργασίας από όλες τις πλευρές.
Σημαντική ήταν η παρέμβαση του Δημήτρη Δαβάκη, ο οποίος έθεσε καίρια ζητήματα, τα οποία
είχαν σημαντική επίπτωση στον προυπολογισμό
και έγιναν αποδεκτά:
α. Η προσκύρωση του οικοπέδου της Βουλιαγμένης με νέα απόφαση, από το παρόν Δ.Σ.
β. Η εγγραφή στον προϋπολογισμό της απαλλοτρίωσης στα Πηγαδάκια, του ανωτάτου
ποσού που επιτρέπεται μετά την ψήφιση του ν.
4076/12.
Μένει βεβαίως να αποδειχθεί, ότι οι δεσμεύσεις
στα ζητήματα που θέσαμε θα υλοποιηθούν.
Εμείς δηλώνουμε, ότι θα παρακολουθήσουμε
από κοντά τη διαδικασία υλοποίησης και την
πρόοδο των δράσεων.
Τέλος, για τα μείζονα ζητήματα και θέματα του
προϋπολογισμού, θα παρουσιάσουμε τις απόψεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα γίνει
η πολιτική συζήτηση.

ΕΒΔΟΜΗ

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 - ΣΕΛΙΔΑ 17

ΠΛΑΤΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
είναι ο δρόμος του αγώνα
Οπως δηλώνει ο Γεν. Γραμματέας ΜΙχ. Πατσίκας, του Κ.Α.Π.
Σπίθα, συνεχίζει την προσπάθεια για να δημιουργηθεί το
πλατύ αγωνιστικό μέτωπο.
«Αντίπαλοι μας το υπάρχον σύστημα εξουσίας που έχει προκαλέσει όλα τα δεινά στην Ελλάδα και στον Ελληνικό λαό.
Στόχος μας παραμένει να το ανατρέψουμε και να αναδείξουμε στην διακυβέρνηση της χώρας Πατριώτες ανεξάρτητους, έντιμους και ικανούς.
Την προσπάθεια μας αυτή το ένοχο πολιτικό σύστημα, με
τους εντεταλμένους του, προσπαθεί και θα συνεχίσει ακόμη
πιο έντονα, όσο καταρρέει, να την αποδομήσει και να την
ακυρώσει.
Ως Ριζοσπαστικό, Πατριωτικό και Αναγεννητικό Κίνημα
έχουμε καταφέρει χτυπήματα στην κομματοκρατία που μας
εξουσιάζει και μας καταδυναστεύει, ενημερώνοντας παράλληλα τον Ελληνικό λαό.
Θυμίζω ότι το Πατριωτικό μας Κίνημα φιλοδοξεί να παίξει
τον ρόλο του πρωτοπόρου, οραματιστή και οργανωτή, χωρίς
να διεκδικεί μονοπωλιακά ρόλους και θέσεις εξουσίας.
Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε.
Πρέπει να έχουμε κλειστά τα αυτιά μας στις Σειρήνες και
στην εσκεμμένη παραπληροφόρηση, με πίστη στις Αρχές
μας και στον Ιδρυτή και Ηγέτη μας Μίκη Θεοδωράκη.
Όσο προχωρούμε με επιτυχία προς τον στόχο μας τόσο πιο
δυνατά θα είναι τα χτυπήματα.
Η μόνη μας δύναμη η ενότητα, η μόνη μας ελπίδα ο ενωμένος Ελληνικός λαός.
http://www.spitha-kap.gr/el/articles/article/?nid=4077

Θα μειώσετε πάλι μισθούς
και συντάξεις;
ερώτηση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξη Τσίπρα
Ερώτηση στη Βουλή προς
τον πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά για τον κατώτατο
μισθό και τη φορολογία
στο πετρέλαιο θέρμανσης
κατέθεσε ο επικεφαλής
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.
Ο Αλ. Τσίπρας ρωτά τον
Πρωθυπουργό, αν με την
επάνοδο της τρόικας στην
Ελλάδα, θα αρνηθεί να
λάβει νέα μέτρα που περιλαμβάνουν νέες μειώσεις
στον κατώτατο μισθό και
απολύσεις δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων.
«Με την επάνοδο της τρόικας στη χώρα μας, επανέρχονται στο προσκήνιο οι
δεσμεύσεις της κυβέρνησης που απορρέουν από το
τρίτο μνημόνιο.

»Δηλώσεις
Eυρωπαίων
αξιωματούχων επαναφέρουν στη δημόσια συζήτηση νέα μείωση μισθών
και απολύσεις, μέτρα που
δεν θα ωφελήσουν κανέναν από τα πληττόμενα
τμήματα της κοινωνίας.
Επειδή ο δρόμος του δογματισμού, της θρησκευτικής ευλάβειας και της
υποτέλειας με τα οποία η
κυβέρνηση
εφαρμόζει
αυτή τη μνημονιακή πολιτική οδηγεί σε ανθρωπιστική κρίση και κοινωνικά
συντρίμμια.
Τέλος
ερωτά
μεταξύ
άλλων: Θα προχωρήσει
άμεσα στην αναστολή του
μέτρου εξίσωσης των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
πετρελαίου κίνησης και
θέρμανσης;

Διαλύεται ο Δημόσιος τομέας
Ερώτηση 5 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ
Πέντε βουλευτέςτου ΣΥΡΙΖΑ: οι Αλέξης
Μητρόπουλος, Σοφία Σακοράφα, Δημήτρης Στρατούλης, Δημήτρης Κοδέλας
και Βασίλης Χατζηλάμπρου. με ερώτησή τους στη Βουλή εκφράζουν τους
φόβους τους ότι με την επιμονή των
απολύσεων από το Δημόσιο τείνει να
μείνει το Δημόσιο απογυμνωμένο από
υπαλλήλους.
Η πολυαριθμότατη έξοδος των υπαλλήλων του δημοσίου, λόγω συνταξιοδότησης, για να μην τους προλάβουν νέα
μέτρα, έχει φτάσει σε μία φυσική μείωση του προσωπικού των δημοσίων
υπηρεσιών.
Οσο για τους επίορκους, οι βουλευτές
εκφράζουν το φόβο ότι υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούν υπάλληλοι εκτός εργασίας γιατί κάποιος πολίτης κατέθεσε
μία μήνυση!
Σημειώνουν χαρακτηριστικά:
«Με το επιβαλλόμενο καθεστώς προάγεται τελικά η ανομία, αφού υπάλληλοι
μπορούν εύκολα να βρεθούν σε καθεστώς εκβιασμού από ανταγωνιστικά μεγάλα ή μικρά συμφέροντα. Σε τέτοια
περίπτωση, θα έχουν να επιλέξουν, είτε
να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να
τεθούν σε αυτοδίκαιη αργία, λόγω της
ενδεχόμενης δικαστικής δίωξής τους
από τους έχοντες συμφέρον ή να παραμείνουν στην εργασία τους, υποκύπτοντας στις πιέσεις και παρανομώντας».
Μάλιστα περιγράφουν συγκεκριμένο περιστατικό στο Δήμο Ναυπλιέων: «Στο
νομό Αργολίδας, για υπόθεση που

αφορά στην έκδοση τυπικής οικοδομικής άδειας, έχουν μηνυθεί από πολίτη
μέχρι στιγμής όλοι όσοι είχαν ασχοληθεί με αυτή, όπως υπάλληλοι δημοσίων
υπηρεσιών, μέλη συμβουλίων και επιτροπών που σχετίζονται με τη λειτουργία των υπηρεσιών, πραγματογνώμονες
που έχουν οριστεί από το δικαστήριο,
υπάλληλοι – ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, αιρετοί κ.λπ.
Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί
κατηγορούμενοι 7 υπάλληλοι, οι οποίοι
υπηρετούν σε 4 δημόσιους φορείς, εκ
των οποίων οι 4 στην ίδια υπηρεσία».

Σε αργία με μια απλή
καταγγελία!
Σύμφωνα με το μνημόνιο 3, αρκεί η παραπομπή των υπαλλήλων για πειθαρχικό έλεγχο, (άρθρο 13 και 107 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και
οι αντίστοιχες προβλεπόμενες παραβάσεις του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) για να υπάρξει ως συνέπεια η θέση του σε αυτοδίκαιη αργία.
Με μόνη δηλαδή την κοινοποίηση του
παραπεμπτηρίου εγγράφου στον υπάλληλο αρχίζει και η αργία του. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η εξέταση της
υπόθεσης από το αρμόδιο πειθαρχικό
συμβούλιο.

Κραυγαλέες παραλείψεις και αυθαιρεσίες στο σχεδιασμό
και την αδειοδότηση για ΧΥΤΑ Γραμματικού
Ερώτηση των βουλευτών Γ. Πάντζα,
Ν. Βούτση και Ηρώς Διώτη
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα να διενεργήσει νέα δειγματοληπτική γεώτρηση στην περιοχή και η σχετική γνωμοδότηση που εξέδωσε με καθυστέρηση μηνών το Δασαρχείο Καπανδριτίου, οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνει νέα δειγματοληπτική γεώτρηση στην περιοχή. Η άποψη αυτή ισχυροποιείται από το γεγονός ότι, στις 18/2/12 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ, εξέδωσαν Έκθεση Ελέγχου για τον υπό
κατασκευή ΧΥΤΑ στη θέση «Μαύρο Βουνό» στο Γραμματικό Αττικής στην
οποία διαπιστώνουν τεράστια σφάλματα, κραυγαλέες παραλείψεις και αυθαιρεσίες στο στάδιο σχεδιασμού και αδειοδότησης του έργου.
Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο και συνολικά η κυβέρνηση στην περίπτωση που διαπιστωθούν εκ νέου, από τη ερευνητική δειγματοληπτική γεώτρηση που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Μαραθώνα στο χώρο κατασκευής
του έργου, μη συμβατά με την κείμενη περιβαλλοντολογική νομοθεσία, γεωλογικά – υδρογεωλογικά δεδομένα; ρωτούν οι βουλευτές.

Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που
ο υπάλληλος διωχθεί ποινικά. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η παράλληλη
παραπομπή του υπαλλήλου στο αρμόδιο
πειθαρχικό συμβούλιο θα έχει, με την
κοινοποίηση του παραπεμπτηρίου εγγράφου την αυτοδίκαιη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Μάλιστα ο νόμος
4093/2012 δεν προβαίνει σε κάποια διάκριση, ως προς το χρονικό εύρος εφαρμογής του και έτσι εφαρμόζεται και για
τις εκκρεμείς υποθέσεις. Πλην του θέματος της αναδρομικής εφαρμογής του,
ζήτημα ανακύπτει και από το τυχαίο γεγονός της ταχύτητας εξέτασης ενός
πειθαρχικού αδικήματος. Έτσι πειθαρχικά αδικήματα του 2008 ή του 2009 που
εξετάστηκαν από τα πειθαρχικά συμβούλια πριν τη θέση σε ισχύ του νόμου
4093/2012, έχουν εντελώς διαφορετική
αντιμετώπιση από αυτά που εξετάζονται
μετά τη θέση του σε ισχύ.
Απειλές για μηνύσεις από ανταγωνιστικά τουριστικά γραφεία
«Η εφαρμογή του νόμου θα έχει σε ορισμένες περιπτώσεις ως συνέπεια το
«κλείσιμο» υπηρεσιών με τη θέση σε
αργία του συνόλου ή της πλειοψηφίας
των υπαλλήλων. Το παραπάνω περιστατικό αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα από
τα πολλά που ανακύπτουν το τελευταίο
διάστημα με απειλές μηνύσεων για απίθανους λόγους απέναντι σε δημοσίους
υπάλληλους και λειτουργούς. Ο παραλογισμός φτάνει στο σημείο μέχρι και
εκπαιδευτικοί να απειλούνται με μηνύσεις, με πιθανή συνέπεια εφόσον κινηθεί πειθαρχική ή ποινική διαδικασία τη
θέση τους σε αργία, για διαφόρους λόγους, είτε από γονείς (π.χ. αυστηρή
βαθμολογία) είτε από ιδιωτικά συμφέροντα (π.χ. ανταγωνιστικά τουριστικά
γραφεία για διοργάνωση εκδρομής)!»,
σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και ερωτούν τους υπουργούς μεταξύη
άλλων:
- Θεωρείτε ότι βελτιώνεται η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα όταν δεκάδες χιλιάδες υπάλληλοι τίθενται
“προληπτικά” εκτός εργασίας έως
ότου κριθεί η υπόθεσή τους;
- Γνωρίζετε αν στις υπόλοιπες «αναπτυγμένες» χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ιδίως σ’ αυτές που με κάθε
αφορμή εμφανίζονται τιμητές της
χώρας μας (π.χ. Γερμανία) ισχύουν αντίστοιχες διατάξεις για τους δημοτικούς και δημοσίους υπαλλήλους;
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Συζητώντας τα προβλήματα της συνοικίας
Ο Σύλλογος “Εξοχή” με το Δήμαρχο
Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης,
Σπύρος Πανάς, στα πλαίσια ενημέρωσής του για
τα προβλήματα της πόλης, συναντιέται με τους
Συλλόγους του Δήμου. Ετσι την την Πέμπτη 21
Φεβρουαρίου συναντήθηκε με το προεδρείο και
μέλη του Συλλόγου «Εξοχή» της Βούλας. Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η Πρόεδρος της
Δημοτικής Ενότητας Βούλας, Αλεξάνδρα Κάρτσωνα.
Ένα από τα πρώτα θέματα που συζητήθηκαν
ήταν το πρόβλημα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, που απασχολεί επί χρόνια τους κατοίκους της περιοχής. Ο Σπ. Πανάς ενημέρωσε
τους εκπροσώπους του Συλλόγου για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, μετά από καταγγελίες πολιτών για την παράνομη λειτουργία
κεραιών κινητής τηλεφωνίας στις οδούς Ξάνθου
και Αρκαδίου. Δεσμεύθηκε ότι, εκτός από τη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα
ΠΛΗΡ: Δ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ-Α. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955
FAX : 2132020059
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr
Βούλα, 4-3-2013
Αριθ. Πρωτ.: 10731
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ
19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ .22910-41220, -1, -2,
φαξ: 22910-41219
Πληροφορίες:
κ. ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού προκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου
Λυκείου Καλυβίων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στο Δημοτικό Κατάστημα Αναβύσσου, με δ/νση Βασ. Κων/νου & Κρήτης 19013 Ανάβυσσος Αττικής στις
8/4/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα
11.00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ. 22910-41220, απ’ όπου
μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ανάβυσσος 8/3/2013
Ο Πρόεδρος
ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
――――――――

λήψη όλων των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων, ο Δήμος θα ασκήσει πίεση προς κάθε δυνατή κατεύθυνση με σκοπό την απομάκρυνση
όλων των κεραιών που δεν πληρούν τις προβλε-

σχετική Διακήρυξη και την Τεχνική
Μελέτη με α/α 28/2012 .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 9 Απριλίου
2013 και ώρα 10.00 π.μ. (Στις 10.30
π.μ. λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης ήτοι ποσό
7.000,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του
Δήμου καθημερινά από 11/3/2013
έως 8/4/2013 και ώρες 8.30-13.00,
Τηλ.: 2132020131, 2132019955.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Εργο: “Ανάπλαση πλατειών & Κοινοχρήστων χώρων έτους 2013,
Δ.Ε. Παλλήνης”

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
26η Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών της 10.00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς που
περιλαμβάνει “επί μέρους πσοοστών έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών και έλεγχο ομαλότητας
αυτών” του άρθρου 4 παράγραφος
4β του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
- τάξεις Α2 1η και 2η εντός Νομού
έδρας στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με τη δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.283,25 €,
η οποία θα ισχύει το λιγότερο για
διάστημα ΔΕΚΑ (10) μηνών από την
ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την
ημερομηνία λήξεως υποβολής των
προσφορών, κατά το άρθρο 24 του
Ν. 3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
πόρους του Δήμου Παλλήνης για
το έτος 2013.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προϋπολογισμός: 341.165,90 ευρώ
(συμπ. ΦΠΑ 23%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Παλλήνης προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Ανάπλαση πλατειών & κοινοχρήστων χώρων
έτους 2013, Δ.Ε. Παλλήνης”, με
προϋπολογισμό 341.165,90 ευρώ
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
- κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με
προϋπολογισμό 264.162,72€ (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ 28%, απρόβλεπτα
15%).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού, από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης
πληρώνοντας το αντίτιμο των
20,00€ (Δευτέρα - Παρασκευή κατά
τις ώρες 08:00-13:00), μέχρι και την
Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα
τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 66.04.715, Fax επικοινωνίας 210 66.04.643, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία: Τσούκα
Ματίνα.

πεζών, με την άμεση τοποθέτηση δύο πεζοφάναρων στο ύψος των οδών Μεγάλου Βασιλείου
και Ηρακλειδών αντίστοιχα. Αναφέρθηκε επίσης,
στο σχέδιο του Δήμου για την εκπόνηση νέας
κυκλοφοριακής μελέτης με σκοπό, μεταξύ
άλλων, και την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που δημιουργούνται από τη λειτουργία των
υπερτοπικών οδικών αξόνων, όπως η οδός Καλύμνου. Η μελέτη έχει ήδη ενταχθεί στο Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου.
Ο Σπ. Πανάς ενημέρωσε του εκπροσώπους του
Συλλόγου για το σχέδιο ανακατασκευής της παιδικής χαράς στην οδό Κολοκοτρώνη και Βασ. Γεωργίου.
Τέλος, αναφέρθηκε στο έργο της διαμόρφωσης
του Κοινόχρηστου Χώρου που βρίσκεται στο ΟΤ
248, με φυτεύσεις και άλλες σχετικές παρεμβάσεις.

Σημείωση: Θα θυμίσουμε ότι η οδός Καλύμνου
έχει χαρακτηριστεί από το Δήμο Βούλας χαμηλής κυκλοφορίας, μετά από αίτημα του Συλλόγου. Αλλά στην πράξη δεν λειτουργεί και δεν
μπορεί να λειτουργήσει.

λιαγμένης προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με
α/α 28/12 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών
Δόμησης για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», προϋπολογισμού 140.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, που
αφορά 112 διαφορετικά είδη προϊόντων.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Π.Δ.
118/2007, του Ν. 2286/95, του Ν.
3463/06, την Π1/1753 έγκριση του
ΕΠΠ 2012, την υπ. αρ. 19/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
την με αρ. Πρωτ. 65063/12-12-2012

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

πόμενες από το νόμο προδιαγραφές, δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία των περιοίκων.
Συζητήθηκε επίσης το θέμα της υπερφόρτωσης
της οδού Καλύμνου, που διασχίζει τον οικιστικό
ιστό της Βούλας. Ο δήμαρχος επισήμανε ότι ο
συγκεκριμένος δρόμος ανήκει πλέον στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας. Δεσμεύθηκε ωστόσο
ότι η Δημοτική Αρχή θα διεκδικήσει από την Περιφέρεια την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια των

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Εργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΣΤΟ Ο.Τ. 779 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ [γηπεδο ποδοσφαίρου]
Α.Μ.: 03/2013
Πηγή: ΣΑΤΑ
Κ.Α.: 15.7326.0004
Χρήση: 2013
Αριθμός Πρωτοκόλλου:6594
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προϋπ. 111.477 € (με Φ.Π.Α. 23 %)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμος Παλλήνης διακηρύττει
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς
επιμέρους
ποσοστά

ΑΔΑ: ΒΕΔΓΩΛ6-ΒΟΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Kορωπί: 04-03-2013
Αρ. Πρωτ.: 4681
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες:
Ζαφειρία Μιχαλοπούλου
Τηλέφ.: 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την εργασία «Εργασίες
Επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του
Δήμου 2012-2013» για τα τμήματα
4,6,7, 10 και 12, όπως αναφέρεται
στην ΤΥ/21/2012.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης εργασίας.
Εργασία εκτός & εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας
Η εργασία θα εκτελεστεί προκειμένου να συντηρηθούν και να επισκευασθούν τα ηλεκτρολογικά,
ηλεκτρονικά και υδροπνευματικά
συστήματα Αυτομάτου ελέγχου και
πέδησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο, είτε για κάθε ένα από τα
ανωτέρω τμήματα . Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του N3669/08 για
την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ
Ο.Τ. 779 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ [γηπεδο ποδοσφαίρου] Προϋπολογισμού Δαπάνης 111.477 € (με ΦΠΑ 23 %)
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
• Ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως
Α1, Α2, 1η για έργα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α1, Α2, 1η για
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
• Αλλοδαπές επιχειρήσεις, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Η Δημοπρασία θα γίνει την
09/04/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της T.Y. Δήμου

Παλλήνης
στην
οδό Ιθάκης 12 ΤΚ 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 1.811 ευρώ και θα
απευθύνεται προς τον Δήμο Παλλήνης
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα
2106604723
και
fax
2106604643.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ για το έτος 2013.
Προκαταβολή δεν θα δοθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αθανάσιος Ζούτσος

Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των
αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται ανά τμήμα στους αναλυτικούς
όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την
Δευτέρα 01 Απριλίου 2013 ώρα
15:00 πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 02 Απριλίου 2013 ώρα
09:00, στο σημείο που αναφέρεται
στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 02 Απριλίου 2013 ώρα
09:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί

της συνολικής προϋπολογισθείσης
από την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 31 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 104.770,00
ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
128.867,10 €. Η χρηματοδότηση
της εργασίας θα γίνει από ίδιους
πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 9
και 11 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικές
πληροφορίες
στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 05 Μαρτίου 2013
Ημερομηνία παραλαβής από την
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ε.Κ. 12 Φεβρουαρίου 2013.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ENOIKIAZETAI

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

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

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

ENOIKIAZETAI

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

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

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
στις

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δυάρια διαμερίσματα, 80τ.μ. Το ένα με τζάκι, κατασκευής

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

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ

στο ΚΟΡΩΠΙ παλιά κα-

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

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

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

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.).

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
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.

οικόπεδο με θέα τη θάλασσα, περιοχή
Θυμάρι 55ο χλμ. Λεωφ. Αναβύσσου. Τηλ. 6937194268.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιός πίνακας θαλασσογραφία λάδι σε μουσαμά με μοτίβο μία βάρκα. Μέγεθος
1,27Χ95 εκ. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

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..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΦΕΡΗ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

MAITRISE PARIS 10 -NANTERRE

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Εικοσιπενταετής κλινική εμπειρία
σε νοσοκομειακή μονάδα για νέους.

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

Αιόλου 19- Βάρκιζα τηλ. 210 8973.250

Σοφία Ανδρεοπούλου
Ψυχολόγος
Οικογενειακή θεραπεύτρια
Λαζαράκη 25, Γλυφάδα 16675
τ.: 210 8990808, f: 210 8991798, κ: 6944 658941
www.λεσχηευτυχιας.gr - www.sophiaandreopoulou.gr
e: sandreopoulou@tee.gr

Καθ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

Διγενή 18 Βούλα
Τηλ επικοινωνίας 210.9689770 - 6942574688

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ – ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

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

Δ/ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΡΛ/ΓΩΝ ΕΛ.ΕΠ.
τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ISIAN

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

Δέχεται: 17:00-20:30 κάθε μέρα εκτός Σαββάτου.
Πρωινές ώρες μόνο με ραντεβού. ΕΟΠΠΥ μόνο συνταγογράφηση.

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

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

Τηλ. ιατρ.:210 723 17 23, Κιν.: 6944 311 163
E-mail:antpapav@hol.gr, www.roxalito.gr

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

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

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

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

Specia-

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 10 ΒΑΡΗ
Tηλ. ιατρείου: 210 8972.070
τ ηλ. ο ι κί α ς: 2 1 0 8 9 5 3 . 2 8 4 , κ ιν. 6944.434.734

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ

NOΣOKOMEIO:

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Αρ. Αδ. 2974/00

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

Pediatric Clinic. Philadelhpia PA, USA

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)
ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936 510004

Π Α Ι Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

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

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

τ. Ιατρός MCPHU Hospital & CCMC

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.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
ANOIK
O
T
O
OΛ
O
P
Ω
24

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

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

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Ανακαλείται «Κατεψυγμένο κεμπάπ τ. Αρμένικο»
Η εταιρεία «ΑΡ-ΚΑΣ» Αφοι Μπατανιάν σε συνεργασία με
τις αρμόδιες αρχές, τον ΕΦΕΤ και την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ανατολικής Αττικής, ανακοινώνει την ανάκληση της
παρτίδας του προϊόντος «Κατεψυγμένο κεμπάπ τ. Αρμένικο» με ημερομηνία συσκευασίας 8-1-2013 και ημερομηνία λήξης 2-1-2014.
Αιτία ανάκλησης είναι το γεγονός πως στην πρώτη ύλη από
την οποία παρασκευάστηκε η παρτίδα αυτή, η οποία συνοδευόταν από όλα τα έγγραφα που κατά νόμον πιστοποιούσαν ότι πρόκειται για βόειο κρέας, βρέθηκε παρόλα αυτά
ίχνος DNA αλόγου μετά από ανάλυση.
Η οικογένειά μας ασχολείται με την παρασκευή παραδοσιακών αλλαντικών σχεδόν έναν ολόκληρο αιώνα, από το
1922 που ήρθαμε πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Αυτά τα
χρόνια χτίσαμε καλή φήμη και εμπιστοσύνη με την υψηλή
ποιότητα των προϊόντων μας.
Νοιαζόμαστε για τους καταναλωτές και τους ενδιάμεσους
πελάτες που διακινούν προϊόντα μας και θέλουμε να τους
προστατεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι αρκεί το σύστημα αυτοελέγχου
HACCP, τα νόμιμα έγγραφα πιστοποίησης και το μεράκι

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ο Δήμος Λαυρεωτικής, στηρίζοντας τις ευπαθείς ομάδες
σε θέματα υγείας και πρόληψης, σε συνεργασία με το
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής
Υγείας και τον Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου
«Άγιοι Ανάργυροι», καλεί τις άπορες και ανασφάλιστες
γυναίκες του Δήμου Λαυρεωτικής, ηλικίας 40 έως 70
ετών, να συμμετέχουν σε δωρεάν εξέταση Μαστογραφίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου και στις
14 Ιουνίου 2013.
Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, κατάθεση αιτήσεων και
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε,
για μεν την Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής και την Τοπική Ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου στο Δημαρχείο Λαυρεωτικής, υπεύθυνη κ. Ξέστερνου Κυριακή (1ος όροφος)
καθημερινά από τις 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. και στο τηλέφωνο
22923-20165, για δε την Δημοτική Ενότητα Κερατέας στο
(πρώην) Δημαρχείο Κερατέας, υπεύθυνη κ. Κουτσουνάκη
Μαρία (2ος όροφος) καθημερινά από τις 9:00 π.μ. - 2:00
μ.μ. και στο τηλέφωνο 22993-20213
Δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα έως και τις 15
Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

μας για υψηλή ποιότητα.
Αποδείχθηκε πως χρειάζονται πρόσθετες ενέργειες, στις
οποίες και θα προβούμε από εδώ και στο εξής:
1) Άμεσα, με δική μας πρωτοβουλία, ανακαλούμε προληπτικά τα προϊόντα «κεμπάπ» και «σουτζούκι» ημερομηνίας
συσκευασίας 2013 (έως και 28-2-2013), που προέρχονται
από παραγγελίες πρώτης ύλης πιστοποιημένης ως βόειο
κρέας στην επίμαχη χρονική περίοδο.
2) Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με το τμήμα ποιοτικού
ελέγχου, καθιερώνουμε μεθόδους και διαδικασίες που θα
λειτουργούν ως πρόσθετη ασφαλιστική δικλείδα και θα
προστατεύουν αποτελεσματικά τους καταναλωτές και τους
πελάτες μας από αυτό και παρόμοια φαινόμενα.
Εκφράζουμε τη λύπη μας για την αναστάτωση που προκλήθηκε σε πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και καταναλωτές επειδή βρεθήκαμε και εμείς, μια μικρή ελληνική
εταιρεία, θύμα του μεγάλου διατροφικού σκανδάλου στο
οποίο έχουν εμπλακεί μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες.
Με Εκτίμηση,
ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΝΙΑΝ ΑΒΕΕ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑΣ
Ο Δήμος Γλυφάδας καλεί τους Δημότες να προσέλθουν
για δωρεάν έλεγχο σπιρομέτρησης
από ειδικό πνευμονολόγο στα Κ.Α.Π.Η.
• Αγίας Τριάδος 20, (210 9630 826) – Τρίτη 12/3, 8.15 π.μ.
• Ήρας 27, (210 8982 664) - Πέμπτη 21/3 & ώρα 8.15 π.μ.
• Αρχιπελάγους 31, (210 9651 207) – Τετάρτη 27/3 9 π.μ.
Η εξέταση της σπιρομέτρησης είναι εύκολη, αναίμακτη
και σύντομη. Γίνεται από γιατρούς και νοσηλευτές και δεν
προϋποθέτει δυσκολία στην πραγματοποίηση της. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια αποτελεί χρόνια νόσο
με σοβαρότατες επιπλοκές, η επίπτωση της οποίας αυξάνεται ταχέως κυρίως λόγω του καπνίσματος.

έως 13.30. Πληροφορίες και ραντεβού στο
τηλέφωνο: 213 2030.311.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΜΑΝΑΣ ΓΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 7 μ.μ.
Η Εναλλακτική Δράση αποδέχθηκε πρόταση του Nelson
Estrada (εκπρόσωπος της Επιτροπής Αλληλεγγύης προς
τους λαούς της Λατινικής Αμερικής) στην πρόσφατη Διάσκεψη των Λαών που έγινε στο Σαντιάγκο της Χιλής(25 27/1/13), να διοργανωθεί η επόμενη Διεθνής Συνδιάσκεψη
για τα Δικαιώματα της Μάνας Γής στην Αθήνα.
Θα συζητηθεί με πρωτοβουλία της Εναλλακτικής Δράσης
με τις οργανώσεις και τα κινήματα που θα πάρουν μέρος
στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί από26 έως 30 Μαρτίου στην Τυνησία.
Η πρόταση για τη διοργάνωση της επόμενης Διεθνούς
Συνδιάσκεψης για τα Δικαιώματα της Μάνας Γης τέθηκε
ως θέμα συζήτησης σε ανοιχτή ομάδα στα πλαίσια του
open space, όπου έγινε με ικανοποίηση αποδεκτή από τα
μέλη των συλλογικοτήτων και από τους πολίτες που συμμετείχαν. Η ομάδα αυτή θα ασχοληθεί με την Εναλλακτική
Δράση για τη δημιουργία ανοιχτής οργανωτικής επιτροπής
που θα συζητήσει το θέμα και θα αναλάβει το συντονισμό
των απαραίτητων ενεργειών για τη διοργάνωση της Διεθνούς Συνδιάσκεψης για τα Δικαιώματα της Μάνας Γής
στην Αθήνα.
Για το σκοπό αυτό απευθύνεται κάλεσμα σε κάθε συλλογικότητα και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετέχει
στην ανοιχτή συνάντηση-συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 7μμ στον χώρο “OPEN
SPACE” Πανεπιστημίου 64 Ομόνοια (6ος Όροφος)
www.tni.org/taxonomy/term/749/all - www.pwccc.wordpress.comwww.peoplesconference.wordpress.com
www.peoplesclimatemovement.net/peoples-protocol
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΓΗΣ

Ανάπτυξη και πλήρης λειτουργία
του Κέντρου Υγείας Ραφήνας
Ημερίδα οργανώνει η Τοπική Οργάνωση Ραφήνας - Πικερμίου της ΔΗΜ.ΑΡ., με τίτλο: Ανάπτυξη και πλήρης λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ραφήνας και μεταστέγαση
εκεί του ΕΟΠΥΥ την Κυριακή 10 Μαρτίου ώρα 11:00, Κέντρο Υγείας, Νταού, Ραφήνα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

11:00 με 11:30 Θα απευθύνουν χαιρετισμό οι
Βασίλης Οικονόμου, Βουλευτής Αττικής ΔΗΜΑΡ
Θαν. Λεβέντης, Καθηγ. Ιατρικής, τέως βουλευτής ΔΗΜΑΡ
Γιώργος Χριστόπουλος, Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Εκπρόσωπος του Δήμου Μαραθώνος

Ευάγγελος Μέξης, Πρόεδρος Συλ. Ιατρών Ανατ. Αττικής
11:30 με 12:30 Εισηγήσεις
Εβελίνα Αλεξίου, Φαρμακοποιός, τέως μέλος ΔΣ ΠΕΦΝΙ
και ΠΕΦ
Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Β΄Αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Όλγα Οικονόμου, Διοικήτρια Σισμανογλείου Νοσοκομείου
Γεράσιμος Βουδούρης, τέως Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Ευάγγελος Μαυρουδής, Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΕΟΠΥΥ Ραφήνας
12:30 με 1:00 Ερωτήσεις
1:00 με 2:00 Ανοιχτή συζήτηση
Συντονιστής: Θέμης Σγούρος

ΕΒΔΟΜΗ
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TA NEA TOY ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ 37 - 46

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ:
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ 60 - 56

Μέτρια εμφάνιση από τις κορασίδες του Πρωτέα και ήττα από
την ομάδα του Πανιωνίου το ΣΑΒΒΑΤΟ 02/3.

Με δεύτερη συνεχόμενη νίκη τελείωσαν τις αγωνιστικές τους
υποχρεώσεις οι έφηβοι του Πρωτέα....Το πρώτο ημίχρονο
έληξε με την ομάδα του Ελληνικού να προηγείται με 8 πόντους. Στην επανάληψη, οι έφηβοι του Πρωτέα είχαν ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο στο οποίο έπαιξαν πολύ καλή άμυνα,
ανάγκασαν τους αντιπάλους σε λάθη και με ένα 24-8 πήραν
το προβάδισμα και τελικά δίκαια τη νίκη.

Σε αντίθεση με το ματς του πρώτου γύρου οι κορασίδες του
Πρωτέα δεν μπόρεσαν να βρουν το ρυθμό τους και να διεκδικήσουν το παιχνίδι.
Παρ' όλη την μέτρια εμφάνιση και τα λάθη, ο Πρωτέας κατάφερε να μειώσει την διαφορά στο τελευταίο δεκάλεπτο στους
4 πόντους, χωρίς όμως να πιστέψει πραγματικά στην ανατροπή.
Τα δεκάλεπτα: 10 - 10, 14 - 22, 21 - 29, 37 - 46...
Πρωτέας (Κουρμούλης): Mπιτζανάκη Ρ. 14, Παπαλιού Δ., Μιχαλοπουλου Α., Μπιτζανάκη Ε. 6, Βασιλειάδη Χ., Λαγού-Μειμάρογλου 8, Αμπντελφατταχ Σ. 5, Βάνα Ρ., Μιχαλοπουλου Μ. 6.
Πανιώνιος (Πωάνη, Χαλιβίδου): Γραμματικού 11, Πούλου 14(2), Βάρσου 6, Καμπαδάκη 2, Γεωργίου, Δρούγκα, Αναγνώστη, Κουτσοσίμου,
Δασκαλογιάννη 2, Λέκα 2, Τρικαλιώτη 9.
Βαθμολογία
Ίκαρος Καλλ.
41 (20-1)
Κρόνος Αγ. Δημ. 39 (18-3)
Πρωτέας Βούλας 38 (17-4)
Φάρος Κερ.
35 (14-7)
Πανιώνιος
33 (12-9)
ΑΟΝΑ 32 (11-10)

Τερψιθέα Γλ.
Π. Φάληρο
Πανελευσινιακός
Προοδευτική
Μανδραϊκός
Ελευθερία Μοσχ.

Τελευταία Αγωνιστική ( Σάββατο 09/03)
Μανδραϊκός - Πρωτέας Βούλας.

31 (10-11)
28 ( 7-14)
27 ( 6-15)
25 ( 4-17)
24 ( 4-16)
22 ( 2-18)

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 74 - 60
Εύκολη νίκη για τις γυναίκες του Πρωτέα
Σε ένα παιχνίδι με 22 τρίποντα, 15 γιά τον Πρωτέα [με σόου
Μαγαλιού με 7 τρίποντα ], και 7 για τον Φάρο, [που είχε εξαιρετική και πάλι την Τώνια Πιτσάκη ], η ομάδα του Πρωτέα κέρδισε εύκολα και δίκαια, την ΚΥΡΙΑΚΗ 03/3, συνεχίζοντας την
αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα της Α2. με την 15η νίκη
του σε ισάριθμα ματς.
Δεκάλεπτα: 21 - 07, 46 - 29, 66 - 45, 74 - 60
Διαιτητές: Μαραβέλιας, Δελαγραμμάτικας .
ΠΡΩΤΕΑΣ (Δάγλας - Κουρμούλης): Δασκαλοπούλου 13(3), Κύρου 2,
Μαγαλιού 27(7), Μπαρμπερίδου 9(1), Παυλοπούλου 3(1), Σιδηροπούλου, Κήτσιου 1, Στυλιαρά 4(1), Μελά 5(1), Τετενέ 10.
ΦΑΡΟΣ (Μελέτης): Τσιφτελή 2, Οικονομίδου 10(2), Ρίζου, Αρατσοπούλου 4, Παπακωνσταντίνου Α., Παπανικολαόυ, Παπακωνσταντίνου
Β. 6, Πιτσάκη 26(3), Δελητζά 12(2)
Βαθμολογία
Πρωτέας Β.
30 (15-0)
---------------------------------------Ιπποκράτης Κω
28 (13-2)
---------------------------------------Α.Ε.Ν. Κηφισσιάς 25 (10-5)
Σπόρτιγκ
23 ( 8-7)

Μελίσσια
Φ.Ε.Α
Άμιλλα Τρίπολης

23 ( 8-7)
23 ( 8-7)
20 ( 5-10)

Αγ. Παρασκευή
20 ( 5-10)
Φάρος Κερατσινίου 17 ( 2-13)
Ε.Α Παραλίας Πάτρας 16 ( 1-14)

Επόμενη Αγωνιστική (16η,Κυριακή 10/3)
Ε.Α Παραλίας Πάτρας - Πρωτέας Βούλας...

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ:
ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ /ΜΕΓΑΡΩΝ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 48 - 51
Σπουδαία, εκτός έδρας και τρίτη συνεχόμενη νίκη, τη ΔΕΥΤΕΡΑ 04/3, για την ομάδα του Πρωτέα που εντυπωσίασε κερδίζοντας την Ένωση Περάμου / Μεγάρων 48-51.
Στο μονοπάτι της παραμονής, βαδίζει πλέον πιο στέρεα από
ποτέ ο Πρωτέας Βούλας, που έκανε το μεγάλο "μπαμ" της
20ης αγωνιστικής, περνώντας νικηφόρα από τη δύσκολη έδρα
της Ένωσης Νέας Περάμου / Μεγάρων.
Διαιτητές: Παπαφωτίου, Μαραβέλιας
ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Ζιάγκος, Ανδρουλάκης): Μάκος, Ρώης 5(1),
Προσελέντης, Ωνάσογλου 5(1), Αντωνίου 3(1), Καλεμτζάκης 9(1), Ανθρακόπουλος 20(1), Μουστόπουλος 4, Τσέλιος. Παπαποστόλου 2
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Μανουσέλης, Ποδαράς): Καπώνης 16(2), Πεφάνης 8, Αθηνιώτης, Αγγελόπουλος, Σταματόπουλος 3(1), Αποστολόπουλος 9, Θώδης 6, Γάργαλης 2, Πρέκας, Βερτούδος 7(1)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες):
1. Φάρος Κερατσινίου 38 18-2 1616-1255
---------------------------------------------2. Ικαρος Ν. Σμύρνης 38 18-2 1466-1204
3. Μανδραϊκός 35 15-5 1450-1259
4. Ενωση Ν. Περάμου 34 14-6 1253-1223
5. Αλιμος
32 12-8 1462-1354
6. Ευρυάλη
31 11-9 1442-14413
5. Αλιμος
32 12-8 1462-1354
6. Ευρυάλη
31 11-9 1442-1441

7. Πορφύρας
30 10-10 1291-1375
8. ΑΟΝΑ
22 9-11 1388-1464
9. Δραπετσώνα 28 8-12 1257-1348
10. Αρης Νικαίας 27 7-13 1340-1427
11. Πρωτέας Βούλας 27 7-13 1129-1248
---------------------------------------------12. ΠΕΡΑ
26 6-14 1370-1424
13. Τράχωνες
25 5-15 1244-1380
14. Βουλιαγμένη 20 0-20 1228-1534

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21η [ΔΕΥΤΕΡΑ 11 / 03 ΚΛΕΙΣΤΟ
ΒΟΥΛΑΣ 20,30 ] : ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΕΡΑ

Τα δεκάλεπτα: 12 - 16, 26 - 34, 50 - 42, 60 - 56
Πρωτέας (Βαρβούνης, Τσεμπέρης): Καπώνης 14(1), Ζήρος 13(1),
Ρουσσάκης 5(1), Σφυρής 5, Αγγελόπουλος 5(1), Μονοκρούσος 4,
Μαγγανάς 2, Βλάχος 2, Βουγιούκας 2, Χαριτωνίδης Α., Μπαντούνας
8, Αλεξόπουλος.
Σούρμενα-Ελληνικό (Παντελάκης): Ραζής Μ. 4, Αρμάος 3(1), Ραζής Β.
3, Μάντζαρης 11 (1), Γκιουρτζίδης Ελ. 15 (3), Κοντούζογλου 2, Γκιουρτζίδης Σ. 8, Τράμπαρης 3 (1), Γουναρίδης 4, Τσαμπανάκης 3(1), Ευαγγέλου, Κεράζης.
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 44
22 22
0
2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
40
22 18
4
3 ΚΡΟΝΟΣ
39
22 17
5
4 ΜΙΛΩΝΑΣ
36
22 14
8
5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
34
22 12
10
6 ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ
34
22 12
10
-----------------------------------------------------------------------------------7 ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ΔΙΑ 32
22 10
12
8 ΣΟΥΡΜΕΝΑ /ΕΛΛΗΝΙΚΟ 29
22
7
15
9 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
29
22
7
15
10 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
29
22
7
15
-----------------------------------------------------------------------------------11 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
26
22
4
18
12 ΕΣΠΕΡΟΣ
24
22
2
20

1811
1418
1386
1274
1266
1219

1010
1119
1127
1169
1201
1404

1232
1183
1176
1093

1370
1340
1344
1375

1153
1034

1367
1419

ΕΣΚΑΝΑ Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ:
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 71 - 41.
Με άνετη νίκη επί της Δραπετσώνας, την ΤΡΙΤΗ 05/3 έκλεισε
η ομάδα μας τις υποχεώσεις της γιά την κανονική περίοδο.....Η
ομάδα μας εξασφαλίσε τη νίκη, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ
στα δυό πρώτα δεκάλεπτα. Η νίκη αυτή, έδωσε στην ομάδα
μας την τέταρτη θέση στην κανονική περίοδο και της εξασφάλισε το πλεονέκτημα της έδρας γιά την πρώτη σειρά αγώνων της επόμενης φάσης, που θα γίνουν με αντίπαλο την
ομάδα του Πανιωνίου. Στην επόμενη φάση, θα προκριθεί η
ομάδα που θα κάνει δύο νίκες.
Δεκάλεπτα: 30 - 9, 14 - 5, 11 - 9, 16 - 18. Τελικό σκορ : 71 - 41....
Πρωτέας (Τσεμπέρης): Καρύδας, Μαράκης 10, Μπαλντούκας 7(1),
Μπαρδάνης 16(2), Μπιμπούδης 3, Μπούρας 2, Νικολάου 11, Παπαγιαννόπουλος, Παυλάτος, Πεφάνης 11(1), Ποθητάκης 9(1), Φαρίντ 2.

Την επόμενη Τρίτη 12/3 και ώρα 20.00 παίζει στην έδρα του ο
Πρωτέας, με αντίπαλο τον Πανιώνιο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
47
24
23 1
1600
1165
2 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
45
24
21 3
1629
1110
3 ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
45
24
21 3 1557
998
4 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
41
24 17 7
1386
1017
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
40
24
16 8
1273
1131
6 ΚΡΟΝΟΣ
38
24
14 10 1360
1097
-----------------------------------------------------------------------------------7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
35
23 12 11 1303
1210
8 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
32 24
8 16
989
1287
9 ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ/ΕΡΜΗΣ
31
24
7 17 1175
1389
10 ΜΙΛΩΝΑΣ
28
23
5 18
976
1338
11 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
28 22
6 16 1002
1181
-----------------------------------------------------------------------------------12 ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ
27
24
3 21 860
1472
13 ΕΣΠΕΡΟΣ
25
24
1 23 923
1638

ΠΛΕΪ ΟΦ
ΤΡΙΤΗ 12/03, 20.00 ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΤΡΙΤΗ 19/03, 20.15 ΑΝΔ. ΒΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
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Τα νέα του Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς”
Σε καλή πορεία η γυναικεία
ομάδα του “Αναγυρούντα”
Η γυναικεία ομάδα του Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς” νίκησε και
τους κυρίαρχους με σκορ 59-53 και συνεχίζει την πολύ καλή
της πορεία στο πρωτάθλημα:
ΒΑΡΗ - ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ 59-53 (24-25)
Διαιτητές: Καραμανώλης, Γλυκιώτης
ΒΑΡΗ: Βρυώνη 6, Καραμέτου Σ. 13, Μπιλάλη 13(Ι), Αλοΐζου Β.
16, Αλοΐζου Σ. 4, Παπαδημητρίου 5, Σταυροπούλου 2.
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ: Καμπόλη 17(2), Πεφάνη 8, Μπρέλλου 14(Ι), Σωτηροπούλου 3,
Τσίρμπα 5, Τσούγκου 6(2), Αλεξανδροπούλου, Καλλίστη.

Οι παίδες νίκησαν την “Αμφιάλη”
Για το πρωτάθλημα της Γ’ ΕΣΚΑΝΑ Παίδων η ομάδα του Α.Ο.
Βάρης “Ο Αναγυρούς” νίκησε την ομάδα της “Αμφιάλης” με
σκορ 39-37.
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ - ΑΜΦΙΑΛΗ 39-37
Στην ομάδα των Παίδων του “Αναγυρούντα” αγωνίστηκαν οι
αθλητές: ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Ι. 26 (2), ΦΕΙΔΑΣ 5, ΓΑΒΡΙΛΗΣ 4,
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ν. 4, ΠΕΧΛΕΒΑΝΟΔΗΣ Κ., ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Θ.
ΓΚΕΚΑΣ Θ.
Στην ομάδα των Παίδων της “Αμφιάλης” αγωνίστηκαν: ΑΝΤΑΡΧΑΣ, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΠΑΙΝΤΖΙΚΟΣ 2, ΤΣΟΥΦΛΑΣ 11, ΡΑΜΑΚΗΣ 6, ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΡΗΣ, ΧΙΩΛΟΣ 2, ΠΕΠΠΑΣ 14, ΤΖΑΝΟΣ
2, ΤΣΑΚΙΡΗΣ.

TA NEA TOY ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
Στο τέλος Μαρτίου ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα κατηγοριών της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. και το ενδιαφέρον των συλλόγων για διάκριση κορυφώνεται. Oι αγώνες γίνονται ακόμα
πιο συναρπαστικοί τόσο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, όσο και στο τέλος του. Στις 23-24 Φεβρουαρίου, οι
ομάδες του Δήμου έδωσαν συνολικά 12 αγώνες από τους
οποίους κέρδισαν τους 8.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Β’ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Α.Σ.ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Ο.ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Β’ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006
Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Α.Ο.ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Α.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001
Β’ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006
Α.Ο. ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Α.Ο.ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Π.Α.Ο.ΦΥΛΗΣ
Α’ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α.Σ. ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Φ.Ο.ΑΝ.

ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
Α.Σ.ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ

2-4
4-3

ΑΘΛ.ΟΜΗΛΟΣ ΚΑΡΕΑ
Α.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2001
Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006

4-1
4-0
1-4
1-4

ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ
Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006
Α.Ο. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡ.
Α.Ο.ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

4-1
0-4
0-4
0-4

ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Α.Σ. ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ

3-4
W-0

ΒΡΑΔΥΝΗ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Διασυλλογικοί
Αγώνες Καράτε
στην Κερατέα

Οι Ποδηλάτες Εν Δράση
προγραμματίζουν
επόμενη

την

ποδηλατική

τους εξόρμηση, την Παρασκευή 15 Μαρτίου, με
εκκίνηση το τέρμα του
ΤΡΑΜ στη Βούλα, στις
8.30 μ.μ. με προορισμό
τον αυτοδιαχειριζόμενο
χώρο του Πάρκου Ναυαρίνου.

Την Κυριακή 10 Μαρτίου
και ώρα 10:00 θα διεξαχθούν ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ KARATE στο κλειστό
Γυμναστήριο της Κερατέας.
Οι αγώνες θα έχουν μορφή
επίδειξης προσφέροντας
συναρπαστικό θέαμα, ενώ
θα υπάρχουν κριτές που θα
βαθμολογούν τους αγωνιζόμενους Αθλητές.
http://www.keratea-ac.gr

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 10 MAΡΤΙΟΥ (15.30)
ΓΗΠΕΔΟ
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟY
ΓΕΡΑΚΑ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Α.ΠΡΙΦΤΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Π.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΣΠΑΤΩΝ

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

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 9 MAΡΤΙΟΥ (15.30)
ΓΗΠΕΔΟ
Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ
GALAXY
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΑΝΟΙΞΗΣ
ΒΑΡΗΣ

ΑΓΩΝΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΑΝΟΙΞΗ-ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΑΥΛΩΝΑΣ

Γ.ΡΑΦΙΑΣ
ΔΡΟΣΙΑΣ
ΚΟΥΒΑΡΑ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Π.ΦΩΚΑΙΑΣ
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ

ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ-ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΚΑΛΥΒΙΑ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ-ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 9 MAΡΤΙΟΥ (15.30)
ΓΗΠΕΔΟ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΟΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 10 MAΡΤΙΟΥ (15.30)
ΓΗΠΕΔΟ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΑΤΛΑΝΤΙΣ-ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ

ΓΛ.ΝΕΡΩΝ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ-ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΑΓΣΑΘΕΝ ΜΑΚΡΗΣ

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να διαβάζετε την ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11
Τηλ.: 210 8959.004 - 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com
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Βασιλόπιτα με μηνύματα
από τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
Την περασμένη Κυριακή 3/3/13, ο χώρος
της Πνευματικής Εστίας Βούλας στάθηκε
πολύ μικρός για να χωρέσει την προσέλευση του κόσμου, που παρά την κακοκαιρία ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του
συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης
“Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, πόλεις για να
ζεις” με επικεφαλής τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.
Ευτυχώς σταμάτησε η βροχή γιατί ο κόσμος στεκόταν έξω από την αίθουσα λόγω
έλλειψης χώρου.

έλεγαν, ότι έχουν λύσεις για όλους και για
όλα. Το ψέμα όμως έχει πάντα κοντά ποδάρια λέει ο θυμόσοφος λαός μας».

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος πλαισιωμένος
από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του (Δήμος Βαμβασάκης, Διονύσης Γεωργουλόπουλος, Γιάννης Δήμας,
Νίκος Ζυγούρης και Βερόνικα Αγαλιώτη),
μετά το άνοιγμα της εκδήλωσης από την
Βερόνικα Αγαλιώτη, μίλησε επ’ αρκετόν,
αναφερόμενος, ιστορικά, στη διαδρομή της
παρούσας Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας
ότι: «Διανύουμε τον 3ο χρόνο της παρούσας Δημοτικής Αρχής, η οποία χαρακτηρίζεται, όλοι το βίώνουμε, από μία σειρά
άστοχων επιλογών. Μιας δημοτικής αρχής
που έχει αφήσει το Δήμο να πηγαίνει στον
αυτόματο πιλότο και αναλώνεται σε ανούσιες ενέργειες προβολής και δημοσίων σχέσεων χωρίς να αγγίζει την ουσία της
καθημερινότητας. Μιας Δ.Α. που έχει καταρρεύσει πολιτικά και περιορίζεται σε σπασμωδικές ενέργειες πανικού προκειμένου
να διασώσει ό,τι μπορεί έστω και προσχηματικά. Δυστυχώς βιώνουμε τον απόλυτο
ερασιτεχνικό...»

Mετά το τέλος της ομιλίας του, έκοψε το
πρώτο κομμάτι της βασιλόπιτας, το οποίο
αφιέρωσε στην τρίπολη Βάρη, Βούλα Βουλιαγμένη και στη συνέχεια κάλεσε τους
συμβούλους του, οι οποίοι κόβοντας κάθε
κομμάτι το αφιέρωναν κάπου. Μετά τους
δημοτικούς συμβούλους της παράταξής
του, κάλεσε τους τοπικούς (Μ. Βασιλάκου,
Π. Ασκούνη, Α. Λεντή) και στη συνέχεια

[...] η πόλη μας παρουσιάζει μια εικόνα εγκατάλειψης την οποία προσπαθεί ο εκτελών
σήμερα καθήκοντα Δημάρχου να καλύψει
με κηπάρια λουλουδάκια και κολωνάκια
στους δρόμους, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να κρύψει έτσι την ανικανότητα
του να αντιμετωπίσει τα αληθινά προβλήματα της πόλης και των δημοτών της.
[...]Τα ξέραμε όλα αυτά και προεκλογικά,
όταν σας παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα
λιτό και απέριττο και οι αντίπαλοι μας έταζαν λαγούς με πετραχήλια. Ήταν η εποχή
που εμείς λέγαμε με εκλογικό κόστος πικρές αλλά χρήσιμες αλήθειες και εκείνοι

έκοψαν κομμάτι με αφιέρωση οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου Αθ. Μπούρας & Πέτρος Δούκας.
Αξιοσημείωτη η παρουσία δημοτικών συμβούλων της μείζονος πλειοψηφίας, που δεν
παραβρέθηκαν στο κόψιμο της βασιλόπιτας
της παράταξής τους με επικεφαλής τον Σπ.
Πανά, όπως ο Γιάννης Νιτερόπουλος, ο Δημήτρης Δαβάκης, Παντελής Κασιδόκωστας). Σημειoλογικό ή κίνηση πολιτικής
αβρότητας; Θα δείξει...
Ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Κ. Κικίλιας, αφιέρωσε το κομμάτι του στη μεγάλη
Κυρία, την Παναγία.

Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, σύμβουλος
έτερης παράταξης της μειοψηφίας παρευρέθη και στις δύο βασιλόπιτες.

Κατονόμασαν όλους τους Συλλόγους που
παραβρέθηκαν καθώς και εκπροσώπους φορέων.
Αννα Μπουζιάνη

