Διαβάζετε νέα
όλη την εβδομάδα
στον ιστότοπο
www.ebdomi.com
και στο Facebook

8.000 € το μήνα!
Οι αποζημιώσεις
των βουλευτών
Να υπολογίζονται ανάλογα με
το οικογενειακό τους εισόδημα
Το Γενάρη του 2010 πριν μας αποκαλύψουν την οικονομική κρίση που υπόβοσκε, αφού μας είχε «παραμυθιάσει» ο Γ.Α. Παπανδρέου ότι «λεφτά υπάρχουν»,
είχα γράψει σε εξάστηλο πρωτοσέλιδο τίτλο: «Οι 300
Βουλευτές να γίνουν 200 [...] 20% μείωση απολαβών από Πρωθυπουργό
μέχρι Αντιδημάρχους».
Τότε, ένας βουλευτής μας, που ήταν
ακόμη στο ΠΑΣΟΚ μου είχε πει: «Αυτό
που γράφεις είναι, προφανώς, συμβολικό»!
«Συμβολικό» είναι ή πρόκληση; 8.000
ευρώ το μήνα με το 70% αφορολότου Κώστα
γητο, είναι «συμβολικό» ή προσβολή
Βενετσάνου
σ’ έναν λαό που χειμάζεται, που καταθλίβεται· που αυτοκτονεί!
Ένας άλλος βουλευτής τώρα, ξεπέρασε τα όρια και
εκφράστηκε με τρόπο που αποτελεί όχι πρόκληση και
κυνισμό, αλλά ύβρη!
Ο κυβερνητικός βουλευτής της Ν.Δ. Ιορδ. Τζαμτζής
είπε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ορισμένοι συνάδελφοί του τα «φέρνουν βόλτα πολύ δύσκολα», με τα
5.450 ευρώ το μήνα (αναφερόμενος μόνο στη βασική
αποζημίωση) και «ξεραίνουν το σκατό τους», όπως
είπε χαρακτηριστικά, προφανώς αγανακτισμένος...
για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που τους έχει
φέρει η ...Κυβέρνηση! Και συμπλήρωσε... απειλητικά:
«Αν είναι να παίρνω 2.000 ευρώ το μήνα, δεν θέλω να
είμαι βουλευτής...».
Η ευπρέπειά μου δεν μου επιτρέπει να του απαντήσω
παρόμοια, παρά την οργή μου. Αν εκφραζόμουν ανάλογα με την αθυροστομία του, θα του έλεγα: «Σκασίλα μου», για να μη χρησιμοποιήσω ένα άλλο ρήμα
που αρχίζει με «χέ...» και τελειώνει με «κα»!
Συνέχεια στη σελ. 2

Δημοσίευμά μας για την Υδρούσα στη Βουλή
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος
απαντά σε ερώτηση
Γ. Πάντζα & Ηρώς Διώτη
Σελίδα 17

Η χερσόνησος του “Αστέρα” προς τσιμεντοποίηση

Σελίδες 7, 12

Τεχνικό Πρόγραμμα
και Προϋπολογισμός
στο Δήμο Σπάτων
- Αρτέμιδος
Σελίδα 14

Πρόστιμα για την
έλλειψη αποχέτευσης
Σελίδα 6

Εγκαίνια θεμελίωσης
της αποχέτευσης
Κορωπίου - Παιανίας
Σελίδα 6

Η εταιρεία “φάντασμα”
και η παραλία Βούλας
Σελίδα 3

Ο τοπικός Τύπος και
οι υποψήφιοι Σελίδα 24
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8.000 € το μήνα! οι αποζημιώσεις των βουλευτών
Συνέχεια από τη σελ. 1

Μας έχουν καταστρέψει με τις ιδιοτελείς και υποτελείς
ψήφους τους, για να μας ...σώσουν! Έχουν ευτελίσει το
θεσμό του εθνικού αντιπροσώπου. Έχουν τσαλακώσει
την αξιοπρέπειά μας. Έχουν τσαλαπατήσει την εθνική
μας υπερηφάνεια. Έχουν ανοίξει όλες τις κερκόπορτες,
για να εξασφαλίσουν τη «θεσούλα τους». Τι «θεσούλα»
δηλαδή· με εκατό χιλιάρικα το χρόνο, που μας κοστίζουν
περισσότερο, με τους αποσπασμένους υπαλλήλους, με
ειδικούς συμβούλους, με αστυφύλακες ασφαλείας, με,
με, με, με, για να μας πτωχοποιήσουν, να ξεπουλήσουν
και να εξευτελίσουν τη χώρα, για να διαβρώσουν τη Δημοκρατία...
Ένας άλλος βουλευτής ο Βασ. Οικονόμου της ΔΗΜ.ΑΡ.
που αγωνιά και καίγεται για τη διάσωσή του, τουλάχιστον για ένα – δύο χρόνια, τρέμει μη τυχόν και πέσει η
κυβέρνηση και προκηρυχθούν εκλογές. Αγωνιά!
Δήλωσε την παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου,
σε ερώτηση του δημοσιογράφου για την πιθανότητα,
επανάκαμψης της ΔΗΜΑΡ στην συγκυβέρνηση, όπως
πρότεινε η Μπακογιάννη μετά το «παρών», στην πρόταση δυσπιστίας, που ισοδυναμεί με ψήφο ανοχής:
«Δεν υπάρχουν οι όροι για επανάκαμψη της ΔΗΜ.ΑΡ.
Ωστόσο, με ένα νέο πλαίσιο, μια νέα φιλοσοφία, μια νέα
λογική, ένα γενικότερο κάλεσμα, μια νέα αρχή – να το
πούμε έτσι – θα μπορούσε η Δημοκρατική Αριστερά να
ανταποκριθεί, αλλά πρέπει ο ίδιος ο κ. Σαμαράς να πάρει
την πρωτοβουλία».
Άρα; Άρα «με ένα νέο πλαίσιο», «...μια νέα αρχή», έλα
Αντώνη, αν σου φύγουν πέντ’ έξι με τα νέα μέτρα, με
τον ΕΦΑ, με τους πλειστηριασμούς, «μ΄ένα νέο κάλεσμα» μπορείς να υπολογίζεις στην καβάτζα καμμιά δεκαριάς βουλευτών της ΔΗΜΑΡ, που θα επανακάμψουν
στην κυβέρνηση, προκειμένου, βεβαίως – βεβαίως, να
εξασφαλίσουμε κυβερνητική σταθερότητα, όσο γίνεται

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί
στην 44η συνεδρίαση, την 27η Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19:00, με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
1. Επιχορηγήσεις συλλόγων και φορέων του Δήμου μας.
2. Λήψη απόφασης επί οφειλομένων ενεργειών προς αντιμετώπιση του προβλήματος των επεμβάσεων στη Νήσο
“Υδρούσα”.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής συνεδριάζει
Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, και έχει ως θέμα τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
της Χερσονήσου του Αστέρα Βουλιαγμένης, όπου προβλέπεται να χτιστούν 60.000 τ.μ. πολυτελείς βίλες.
Αναλυτικά τα θέματα: www.ebdomi.com/προσεχή

περισσότερο, ώστε να καταφέρουν να ολοκληρώσουν
την «σωτηρία» της χώρας και την εξαθλίωση των Ελλήνων!...
Επανερχόμενος όμως στις αμοιβές ή «αποζημιώσεις»
των βουλευτών που «δυσπραγούν» έχω να προτείνω
κάτι συγκεκριμένο, για να μην πάει ο κ. Τζαμτζής «στο
σπίτι του» και στερηθούμε των πολύτιμων υπηρεσιών
του:
1ον ο αριθμός των βουλευτικών εδρών να περιοριστεί
στις 200 (άντε 210 για πρακτικούς λόγους), όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα (άρθρο 51§1) και είχε προταθεί παλιότερα από τον Αντώνη Σαμαρά και άλλους.
2ον. Οι αποζημιώσεις και οι συντάξεις τους, αναδρομικά,
όλων των αιρετών (από τον Πρωθυπουργό, μέχρι τους
Αντιδημάρχους, να καθορίζονται με βάση το οικογενειακό τους εισόδημα και την περιουσιακή τους κατάσταση.

Ερανος αγάπης στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας
Σελ. 4

Με “εντέλεστε” θα κινηθούν τα
λεωφορεία στα 3Β
Σελ. 7
Δωρεάν τα τροφεία των Παιδικών Σταθμών στα 3Β
Σελ. 7
17 Νοέμβρη: προληπτικές προσαγωγές
Σελ. 8
Ολίγα περί “Αδωνι” από την ελληνική μυθολογία γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Κυνικός άνθρωπος Γρ. Ρώντας Σελ. 9
Θέρμανση με ...καλοριφέρ στο
Σελ. 10
σώμα μας Ηλέκτρα Βενετσάνου
(Είναι το ίδιο που ψήφισαν οι βουλευτές για το επίδομα
ανεργίας, που καταβάλεται από τον ΟΑΕΔ.)
3ον. Καμμία αμοιβή στο Δημόσιο να μην υπερβαίνει το
επταπλάσιο (7πλάσιο) του βασικού κατώτατου μισθού.
(το είχε προτείνει ο Καρατζαφέρης).
Όποιος νομίζει ότι «δεν τον συμφέρει», να πάει στο
σπίτι του, όπως ο κ. Τζαμτζής.
Αισθάνομαι την ανάγκη να τους υπενθυμίσω τη δήλωση
και υπόδειξη του Ι. Καποδίστρια στην Δ’ Εθνοσυνέλευση, το 1829: «...Θέλω αποφεύγει και ήδη να δεχθώ την
προσδιοριζόμενην ποσότητα δια τα έξοδα του αρχηγού της
Επικρατείας, απερχόμενος, εν όσω τα ιδιαίτερά μου χρηματικά μέσα μου εξαρκούν από το να εγγίσω μέχρι και οβολού τα δημόσια χρήματα προς την ιδίαν μου χρήσιν.
Αποστρέφομαι το να προμηθεύσω εις τον εαυτόν μου τας
αναπαύσεις του βίου, αι οποίαι προϋποθέτουν την ευπορίαν, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ανθρώπων βυθισμένων
εις την εσχάτην αμηχανίαν... Ελπίζω ότι όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού
ότι εις τας παρούσας περιστάσεις, δεν είναι δυνατόν να
λαμβάνουν μισθούς αναλόγους με τον βαθμό του υψηλού
υπουργήματός των».
Δεν δικαιούμαι να προσθέσω ούτε λέξη. Υποχρεούμαι
να υποκλιθώ στη μνήμη αυτού του σπουδαίου και ανιδιοτελούς Έλληνα πατριώτη, που εφόνευσαν οι πολιτικοί πρόγονοι των σημερινών κοτζαμπάσηδων, για τους
οποίους αισθάνομαι ντροπή και απέχθεια.

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών, η νέα
Δημοτική Κίνηση στα 3Β
Σελ. 12
Δηλώσεις αιρετών για τις εκλοΣελ. 13
γές

2η Συνάντηση εθνοτοπικών συλλόγων στην Αν. Αττική
Σελ. 15
Οι ευνοϊκές αλλαγές στο επίδομα
Σελ. 16
θέρμανσης Πάνος Αλεξίου

Και προληπτικές ...κατασχέσεις
Σελ. 16
καταθέσεων
Αυτοκτονίες ενστόλων

Σελ. 17

Κακοποίηση γυναικών μέσα στο
Σελ. 22
σπίτι τους!

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.
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«Έχει λάκο... η παραλία της Βούλας

Η παραλία είναι κοινόχρηστη. Διεκδικείται από Εταιρεία “φάντασμα”
που έχει κάνει σωρεία δικαστηρίων μέσα σε μία δεκαετία!
Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Σπ. Πανά
Συγκέντρωση ενημέρωσης φορέων και πολιτών, πραγματοποίησε την Τετάρτη 20 Νοέμβρη ο Δήμαρχος ΒΒΒ Σπ. Πανάς, στο
Δημαρχείο της Βούλας.
Η ενημέρωση αφορούσε τη γνωστή υπόθεση
των απαιτήσεων της Μετοχικής Εταιρίας Εκμετάλευσης Κτήματος Βούλας (ΜΕΕΚΒ), για
την οποία έχουμε γράψει επανειλημμένα.
Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης, στις μεθοδεύσεις
της
εταιρείας
και
στις
αδικαιολόγητες παραλείψεις της δημοτικής
αρχής και της νομικής υπηρεσίας, επί δημαρχίας Μάντεση, εστιάστηκε στο γεγονός των
οικονομικών, επιπτώσεων στο Δήμο και
στους δημότες στην περίπτωση ικανοποίησης των αξιώσεων 12 εκατομμυρίων ευρώ,
στο δικαστήριο, υπόθεση που εκδικάστηκε
την Πέμπτη 21/11/13. (Μετά την απόφαση
του δικαστηρίου, θα επανέλθουμε αναλυτικά).
Η εταιρεία “φάντασμα” όπως την ονομάζουμε, αφού εμφανίστηκε μετά από τόσες

του Δ.Σ. το οποίο μάλιστα πρωτοκόλλησε, με
την υπόθεση της παραλίας και λέει πολλά
πράγματα. «Σκόπιμα θεωρώ, όχι εκ μέρους
σας, απεκρύβη» τόνισε.
Σημειώνουμε εδώ ότι το κείμενο αυτό έχει
δημοσιευθεί στην ΕΒΔΟΜΗ, σε συνέντευξη
που είχαμε πάρει από τον Αγγ. Αποστολάτο
τον Ιανουάριο του 2011.
Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Κώστας Βενετσάνος, ως πρώτος Αντιδήμαρχος της
Βούλας, επί δημαρχίας Ι. Κιούκη (1983 – ‘86)
και κάτοικος της Βούλας από το 1947, για να

ρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο γι’ αυτά», τόνισε μεταξύ άλλων ο Δ. Κιούκης.
«Ολα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι και άρχισα να διαβάζω τα αρχεία της Βούλας, ουδέποτε είχε πέσει στην αντίληψή μου μέχρι
το 2001 που κάναμε την αγωγή, και δεν γνωρίζαμε πολλά γι’ αυτή, ότι υπήρχε διεκδίκηση
από την ΜΕΕΚΒ, η οποία ιδρύθηκε το 1925
και επί 80 χρόνια ουδέποτε έθεσε θέμα ιδιοκτησίας σ’ αυτή την έκταση», δήλωσε και ο
Πέτρος Θανόπουλος που έχει θητεύσει
πολλά χρόνια στα έδρανα της αντιπολίτευσης.

«Πώς είναι δυνατόν από το 2002 έως το
2010, μέσα σε 8 χρόνια, να γίνουν συνολικά
6 παρουσίες στα δικαστήρια. Σχεδόν 6 δίκες
για να καταλήξουμε με αποτέλεσμα του
Αρείου Πάγου, σε λιγότερο από μία δεκαετία
σε 6 δίκες συν αυτη του Αρείου Πάγου.
Κι επειδή ασχολούμαστε
με προσφυγές στο ΣτΕ,
κάναμε για μία υπόθεση
6, 7 χρόνια. Βλέπω μια
επίσπευση τρομερή”,
επεσήμανε ο Π. Θανόπουλος.
Η εφημερίδα εκφράζει τους φόβους της
μήπως οι αντίδικοι παραιτηθούν της αξιώσεώς τους για τα 12 εκατομμύρια που ζητούν
από το Δήμο – από ενοίκια κ.λπ. – προκειμένου να τους αναγνωρισθεί η αναβιώσασα δικαστικώς «ιδιοκτησία τους» επί μεγάλης
παραλιακής κοινοχρήστου εκτάσεως.
Θα ήταν έγκλημα η αποδοχή τέτοιου συμβιβασμού.
Αννα Μπουζιάνη
Μπορείτε να ακούσετε τις παρεμβάσεις σε
βίντεο στο www.ebdomi.com

δεκαετίες να διεκδικήσει την κοινόχρηστη
παραλία της Βούλας και που βρίσκεται επίσης κάποιες δεκαετίες υπό εκκαθάριση, μόνο
ερωτηματικά μπορεί να δημιουργήσει.
Το λόγο ακολούθως έλαβε ο νομικός εκπρόσωπος του Νομικού γραφείου που έχει αναλάβει την υπόθεση κ. Τσαντίνης, ο οποίος
παρουσίασε τη νομική πτυχή του θέματος, με
προσεκτική διατύπωση.
Ακολούθησε ο παρευρισκόμενος πρώην Δήμαρχος, επί δεκαετία Άγγελος Αποστολάτος,
ο οποίος αφού επιχειρηματολόγησε – όπως
και κατά το παρελθόν και από τις στήλες της
«7ης» - υπέρ της κοινόχρηστης και κοινωφελούς ιδιοκτησίας του δήμου επί του επίδικου
παραλιακού χώρου, έριξε βαρύτατες ευθύνες
στη δημοτική αρχή Μάντεση και στη νομική
υπηρεσία του Δήμου
Βούλας. «Έχει λάκο η
φάβα» συμπλήρωσε.
Μάλιστα ανέφερε ότι
είχε στείλει ένα ενημερωτικό σημείωμα, που
απευθυνόταν στο Δήμαρχο και τον Πρόεδρο

τονίσει πρώτον, ότι επί 60 και πλέον έτη, οι
κάτοικοι και η Δημοτική Αρχή χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν τον εν λόγω παραλιακό χώρο «διανοία κυρίου», ως
κοινόχρηστο και κοινωφελή, και
Δεύτερον, ενώ με Βασιλικό Διάταγμα του
1940, ο εν λόγω χώρος είχε χαρακτηριστεί
ως κοινόχρηστος και ως τέτοιος χρησιμοποιείται πάντοτε, με νομική διάταξη του 1968 –
όλως συμπτωματικώς(;) επί χούντας – χαρακτηρίστηκε ως ιδιοκτησία της ΜΕΕΚΒ!
“Δεν ξέρω τι δικονομικά μέσα θα χρησιμοποιήσετε, αλλά αυτός ο
χώρος πρέπει να παραμείνει ως κοινόχρηστος
και κοινωφελής”. είπε
απευθυνόμενος προς
τον δικηγόρο, o K. Βενετσάνος.
Στο ίδιο μήκος κύματος αναλώθηκαν και οι
ακολουθήσαντες ομιλητές, Δημήτρης Κιούκης και Πέτρος Θανόπουλος, επί σειρά ετών
διατελέσαντες δημοτικοί άρχοντες, σε διάφορα πόστα.
Ο Δ. Κιούκης δημοτικός σύμβουλος από το
1986 και έως το 2006 στα έδρανα της αντιπολίτευσης. «Ουδέποτε είχα ενημερωθεί ότι
υπήρχε εκκεμεμότητα και διαδικασία διεκδικήσεων για το κέντρο
Νότος και το χώρο,
αλλά και τις υπόλοιπες
διεκδικήσεις
της
ΜΕΕΚΒ, όπως την Πηγάδα και άλλα.
Ποτέ δεν έγινε ενημέ-

ΕΒΔΟΜΗ
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Παραδοσιακοί Χοροί με την
“Ευρυάλη” (Κάτω Βούλα)
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” Βούλας, συνεχίζει την επί 20 συνεχή χρόνια
δραστηριότητά
του
στην
εκμάθηση
παραδοσιακών χορών. Οι χοροί θα γίνονται κάθε
Τρίτη και Τετάρτη 7 έως 9μ.μ. στην αίθουσα του
Παιδικού Σταθμού της οδού Οδυσσέως στη
Βούλα. Πληροφορίες, Εφη Γαβριλάκη τηλ. 210
8951632 - 6937730962

Έκθεση Ζωγραφικής – Γλυπτικής
Ο Δήμος Γλυφάδας οργανώνει εγκαίνια με έκθεσης Ζωγραφικής – Γλυπτικής του Βασ. Κοκκώνη
το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, στις 6μ.μ. στο Παλαιό
Δημαρχείο Γλυφάδας, Λ. Ποσειδώνος.
Διάρκεια έκθεσης: 7 – 15 Δεκεμβρίου
Ωράριο Έκθεσης: Καθημερινές 18.00 – 22.00, Σαββατοκύριακο 11.00 – 22.00 Είσοδος Ελεύθερη

Διήμερη εκδρομή στο Μυστρά, Σπάρτη
Καρυές, Πάρνωνα..
Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει διήμερη εκδρομή, Σάββατο 30/11 και Κυριακή 1/12, στο Μυστρά, Σπάρτη, Καρυές και πολλά άλλα μέρη.
8 πμ Αναχώρηση από Βούλα με στάσεις σε παραλιακή, Συγγρού, Ομόνοια.
Κόστος εκδρομής 55 Ευρώ για μέλη και 65 για μη
μέλη Στο κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά με
πούλμαν, η διανυκτέρευση και το πρωινό
Δηλώσεις συμμετοχής: Μιμίκα Θεοδωρίδου
2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948
ή στο Email ena.drasi@gmail.com

Ποιητικά αναλόγια στα Σπάτα
Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Γ
O Οργανισμός Παιδείας, πολιτισμού και περιβάλλοντος του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος “Ο Ξενοφών” συνεχίζει τα “Ποιητικά Αναλόγια” - Κύκλος Γ, την παρουσίαση μεγάλων ποιητών (αναλύσεις, απαγγελίες) από 4 Νοεμβρίου μέχρι τον
Ιανουάριο 2014.
Οι εκδηλώσεις θα γίνονται στο Μουσείο Οίνου (Λεωφ.
Πέτσα (κοντά στην έξοδο 16 της Αττικής Οδού), τηλ. 210
6037.933 στις 7.30μ.μ. και η είσοδος είναι ελεύθερη.
Οι επόμενες συναντήσεις:
 Δευτέρα 25 -11 - Ανδρέας Εμπειρίκος
Ανάλυση: Έυη Μανοπούλου
Απαγγελία: Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου
 Δευτέρα 2 -12 - Νίκος Εγγονόπουλος
Ανάλυση: Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου Απαγγελία: Στεφανία Γουλιώτη

Χριστουγεννιάτικη Αγορά στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας
Από 15 έως 27 Δεκεμβρίου, η Ιερά Μητρόπολη
Γλυφάδας,
Ελληνικού,
Βούλας, Βουλιαγμένης και
Βάρης, διοργανώνει όπως
κάθε χρόνο τον καθιερωμένο «Έρανο Αγάπης»
ενόψει των Εορτών των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς.
Στο πλαίσιο αυτό, το Φιλόπτωχο Ταμείο του Ι.Ν.
Αγίου Νεκταρίου Βούλας,
αποφάσισε να διοργανώσει
και φέτος «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού
Ναού από την Κυριακή 1
έως 8 Δεκεμβρίου.
Ο Σκοπός της προσπάθειας
είναι τριπλός: α) Να διατεθούν όσο δυνατόν περισσότερα κουπόνια του
Εράνου Αγάπης, β) Να ενισχυθεί η Τράπεζα Αγάπης
του Ιερού Ναού και γ) Να
υπάρχει η δυνατότητα
στους καιρούς οικονομικής
κρίσης που ζούμε, με λίγα
χρήματα να αγοράσουν
όλοι σε συμβολικές και άρα
πολύ καλές τιμές δώρα

Πνευματικές
βραδιές με
τον Αττικό
Πνευματικό
Ομιλο
Ο Αττικός Πνευματικός
Ομιλος Γλυφάδας, την
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου
στις 6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo Παλλάς,
Βασ. Γεωργίου 75 και
Δούσμανη, Γλυφάδα,
παρουσιάζει την 5η ποιητική Συλλογή του Χαράλαμπου Βασιλάκη με
τίτλο: «Ενθετες Αλληγορίες». Απαγγέλει η
Κατερίνα Κοτοπούλου.

προϊόντα για τους ίδιους
και τους οικείους τους.
Με τις αγορές, θα λαμβάνετε ως απόδειξη κουπόνια
του Εράνου Αγάπης της

Μητροπόλεώς και τα έσοδα
θα διατεθούν για την κάλυψη των ποικίλων αναγ-

κών των αναξιοπαθούντων
οικογενειών τόσο της Μητροπόλεως και της Ενορίας
μέσω της Τράπεζας Αγάπης.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Ενοριακής Αγοράς

θα είναι: Κυριακή 1/12 από
τις 10.30 π.μ. έως 12.00.
Δευτέρα 2/12 έως Παρασκευή 6/12 το απόγευμα
5.30 μ.μ. με 7.00 μ.μ.
Σάββατο 7/12 από τις 9.30
π.μ. έως 1.00 μ.μ.
και τη Κυριακή 8/12 τελευταία μέρα της Αγοράς,
μετά τη Θ. Λειτουργία, από
τις 10.30 π.μ. έως 12.00
μ.μ. οι κυρίες της Ενοριακής Τράπεζας Αγάπης του
Ναού, θα παραθέσουν τσάι,
καφέ, νηστίσιμα βουτήματα
και γλυκίσματα, με συμβολική είσοδο 5 ευρώ και θα
υπάρχει επίσης επίκαιρη
ομιλία και πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα.

ΕΒΔΟΜΗ

Χριστουγεννιάτικη
δωροαγορά
στη “Γαλιλαία”
Την Κυριακή, 24 Νοεμβρίου από 10.30 π.μ.
μέχρι τις 6μ.μ., η ομάδα εθελοντών της
Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας
«ΓΑΛΙΛΑΙΑ», διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά Χριστουγεννιάτικη δωροαγορά, με στόχο την οικονομική ενίσχυση
της. Η Δωροαγορά θα πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα εκδηλώσεων της “ΓΑΛΙΛΑΙΑ”
στα Σπάτα Αττικής (διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 23, εντός του προαυλίου του Ι. Προσκύνηματος Αναστάσεως Χριστού).
Η εκδήλωση περιλαμβάνει πρωινό καφέ,
παιχνίδια για τα παιδιά, ενημέρωση για το
έργο της Γαλιλαίας, προβολή ταινίας μικρού μήκους, λαχειοφόρο αγορά με πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν το Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης και οι χορωδίες
Σπάτων.
Τα έσοδα από την δωροαγορά θα διατεθούν
αποκλειστικά για τους σκοπούς της «Γαλιλαία»,
η οποία ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής (ΙΜΜΛ).
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ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ
ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ

Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για παιδιά
και βιβλιόφιλους
στο Βιβλιοπωλείο ΠΡΟΦΗ στο Κορωπί

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ Π. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ
Tην Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στις
7.30 μ.μ., θα γίνει η προβολή της ταινίας: «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΟΜΟΡΦΑ
ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ», στο πρ. Κάμπινγκ Βούλας.

Λ. Βασ. Κων/νου 128 Κορωπί, Τηλ. 210 6920515, e-mail: kalomoiraprofi@gmail.com

Για όσους πιστεύουν ότι στον πόλεμο
υπάρχουν νικητές.
Γιουγκοσλαβική ταινία, σκηνοθεσία Σριντιάν Ντραγκόγεβιτς με τους: Ντράγκαν
Μπιέλογκρλιτς, Νίκολα
Ο Milan (Βόσνιος, χριστιανός) και ο Halil
(Βόσνιος, μουσουλμάνος) ζουν σ' ένα
χωριό της Βοσνίας. Είναι αδερφικοί φίλοι,
έχουν μεγαλώσει μαζί και δεν τους χωρίζει τίποτα... Μέχρι που ήρθε ο εμφύλιος...
Ο παραλογισμός του πολέμου στη Βοσνία
μέσα από την ιστορία δύο φίλων, που βρίσκονται ξαφνικά σε αντίπαλα στρατόπεδα
Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο των πεζών.
Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου
Πληροφορίες:
http://www.voulacamp.blogspot.com/

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Κυριακή 24 Νοεμβρίου, ώρα εκκίνησης 9 π.μ.
Σημείο συνάντησης στο πάρκο επί της Λεωφόρου
Σουνίου, στην έξοδο της Π. Φώκαιας προς το Σούνιο.
Η διαδρομή ξεκινάει από το παλιό στρατιωτικό
φυλάκιο και κινείται σε χωματόδρομο δίπλα σε
ωραίο πευκοδάσος στις παρυφές της Π. Φώκαιας.
Η απόσταση της διαδρομής είναι 4.5 χιλιόμετρα
και η διάρκεια της πεζοπορίας είναι περίπου 2
ώρες, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος στην σπηλιά.

”Tα Μανταλάκια” Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι & Bazaar
Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 10.00 –
14.00, το Δημιουργικό Εργαστήριο “Τα
Μανταλάκια” διοργανώνει Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια για μικρούς και
μεγάλους καθώς και Χριστουγεννιάτικο Bazaar.
Μέσα σ’ ένα κλίμα χαράς και δημιουργίας θα δημιουργήσουν γευστικά
γλυκά που θα ξετρελάνουν τα καλικατζαράκια, ενώ στα εργαστήρια κατασκευών θα δημιουργήσουν έργα που
θα ζηλέψουν και οι βοηθοί του Αη-Βασίλη… Για τους γονείς των μικρών
φίλων θα υπάρχει έκθεση με γούρια,
κοσμήματα αλλά και πολλές άλλες εκπλήξεις!
• Εργαστήρια των θαυμάτων: Τάρανδοι

γεννιούνται από χάρτινες σακούλες
και δέντρα ξεφυτρώνουν μέσα από
ρολά, ενώ καπάκια και μπουκάλια δίνουν χρώμα και ζωή στις κατασκευές
μας (για παιδιά όλων των ηλικιών).
• Εργαστήρι Ονειροζυμώματα: Δημιουργούμε με τα παιδιά λαχταριστά, μυρωδάτα, χριστουγεννιάτικα μπισκότα
(για παιδιά όλων των ηλικιών).
• Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού για
γονείς και παιδιά μαζί (για παιδιά όλων
των ηλικιών).
“Τα Μανταλάκια”,
Ιωάννου Ζερβού 10Α Σταυρός Αγ. Παρασκευής

Τ.: 210 6033553 & 210 6034726,
www.tamantalakia.gr
Facebook: ta mantalakia kallietxniko ergastiri

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Αφιέρωμα για τον
Κ.Π. Καβάφη
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου
“Δρυάδες” και η Ενωση Κωνσταντινουπολιτών “Αγία Σοφια” οργανώνουν την
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ. μουσικό αφιέρωμα στον Κ. Καβάφη για τα
150 χρόνια από τη γέννησή του, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου (Λ. Κρυονερίου 3). Eίσοδος ελεύθερη

«Jump ball αγάπης»
Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών
(Ε.Ο.Α.Κ.) και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές
Παθήσεις “ΠΙΣΤΗ” τιμώντας την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα χαρίσματα, προσκαλούν στην

Οι ταινίες θα προβάλλονται στο
Οινοποιείο Πέτρου (Λεωφ. Μαραθώνος 117 Παλλήνη, δίπλα
ΟΑΕΔ). Ωρα προβολής 9 μ.μ.

εκδήλωση «Jump ball αγάπης», που
διοργανώνουν στο κλειστό γυμναστήριο
Βούλας, την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα
10.00 π.μ.

ΕΒΔΟΜΗ
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47.000 πρόστιμα ημερησίως σε Δήμους
που δεν διαθέτουν διαχείριση αποβλήτων
προτείνει η Κομισιόν ονομάζοντας Δήμους της Ανατ. Αττικής
Στο “κάδρο” βάζει η Κομισιόν τους Δήμους της Ανατ.
Αττικής Νεα Μάκρη, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα
και Ραφήνα
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα
για πλημμελή συμμόρφωση στην οδηγία για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων.
Η παραπομπή γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Κομισιον προτείνει να οριστεί κατ’ αποκοπήν πρόστιμο
για την Ελλάδα 11.514.000 ευρώ, για τους οικισμούς Νεα
Μάκρη, Κορωπί, Μαρκόπουλο, Λευκίμι Κέρκυρας, Αρτέμιδα και Ραφήνα που δεν διαθέτουν ακόμα μονάδες
επεξεργασίας υγρών αστικών απόβλητων.
Επίσης προτείνει και ημερήσιο πρόστιμο 47.000 ευρώ
για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, μέχρι τη
συμμόρφωση της χώρας μας.
Να σημειώσουμε εδώ ότι στο Κορωπί και στο Μαρκόπουλο έχει ήδη δρομολογηθεί και μάλιστα εγκαινιάζεται η θεμελίωση σήμερα Σάββατο 23/11, ενώ στο Δήμο
Σπάτων - Αρτέμιδος, το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε
την πρόταση της ΕΥΔΑΠ για βιολογικό καθαρισμό στο
Πλατύ χωράφι, παρά την προσπάθεια της Δημοτικής
Αρχής.
Το ίδιο συνέβη και στο Δήμο Ραφήνας. Απέρριψαν την
πρόταση της ΕΥΔΑΠ και στο Δημοτικό Συμβούλιο των
Σπάτων, για το ίδιο θέμα, είχαν εμφανιστεί υποστηρικτικά της καταψήφισης του θέματος.
Ο λόγος είναι ότι ζητούν να συνδεθούν με την Ψυττάλεια και όχι να δημιουργηθεί ένα μικρό Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων για τα δικά τους απόβλητα.
Μετέπειτα η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών και Εκπολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδος, με επιστολή που απευθύνουν στο Δήμαρχο, το Δ.Σ. και τον Περιφερειάρχη,
καταγγέλουν την «ωμή παρέμβαση του Ειδικού Γραμ-

ματέα Υδάτινων Πόρων Τριάντη, ο οποίος με επιστολή
του εντέλει το Δήμαρχο Σπάτων - Αρτέμιδος και το
Δήμο Ραφήνας να ξανασυνεδριάσουν για να λάβουν
εκ νέου απόφαση, θετική για το ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι».

Τα πρόστιμα θα επιβληθούν

απευθείας στους δήμους και
στους δημότες, δηλώνει το ΥΠΕΚΑ
Το ΥΠΕΚΑ επισημαίνει την ευθύνη των τοπικών αυτοδιοικήσεων στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται και
προειδοποιεί ότι τα πρόστιμα θα επιβληθούν απευθείας στους δήμους, που φέρουν την ευθύνη και στους
δημότες τους και δεν θα επιμεριστούν σε όλους τους
Έλληνες πολίτες.
Αν όλη αυτή “φημολογία” είναι ένα μέτρο πίεσης προς
τους κατοίκους των παραπάνω Δήμων θα το μάθουμε
στο εγγύς μέλλον.
Ισως επαληθευθεί ο τίτλος της “ΕΒΔΟΜΗΣ” όταν
έγραφε για την καταψήφιση του ΚΕΛ από το Δημοτικό
Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδος: «Ηττα του δημάρχου ή
ήττα της πόλης;”.
στοιχεία: http://www.skai.gr

ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (ΠΑΙΑΝΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ)
EΓΚΑΙΝΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΤΗΜΑ»
Ο αιρετός περιφερειάρχης Αττικής
Γιάννης Σγουρός, ο δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης και ο Δήμαρχος Παιανίας Δημήτριος Γ.
Δάβαρης προσκαλούν στα εγκαίνια

θεμελίωσης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ».
Τα εγκαίνια θεμελίωσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 23 Νοεμβρίου
2013, στις 11 το πρωί στη θέση «Πάτημα» Δήμου Κρωπίας, μετά τη γέφυρα του Σταθμού Προαστιακού Μετρό Κορωπίου (βορειανατολικό
άκρο της οδού Σπ. Δάβαρη που συνεχίζει, μετά την γέφυρα του σταθμού
Προαστιακού-Μετρό Κορωπίου προς
Αεροδρόμιο, νότια πύλη Κ1 της Αττικής Οδού).
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

CINE KΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Στάση Μετρο Κεραμεικός

• Κατασκευή του εσωτερικού δικτύου του
Κορωπίου, μήκους 82 χλμ.
• Κατασκευή των κεντρικών αγωγών
μεταφοράς από Κορωπί (συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Καρελά) και
Παιανία, μήκους 16,8 χλμ.
• Κατασκευή του ΚΕΛ με δυναμικότητα επεξεργασίας λυμάτων 135.000

κατοίκων καθώς και δυνατότητα επέκτασης για την κάλυψη συνολικά
200.000 κατοίκων
• Κατασκευή του αγωγού διάθεσης
του επεξεργασμένου προϊόντος στον
Ευβοϊκό Κόλπο συνολικού μήκους
11,9 χλμ (9,55 χλμ στο χερσαίο
τμήμα, 1,35 χλμ σε σήραγγα και 1 χλμ
υποθαλάσσιου αγωγού που καταλήγει
σε βάθος 50 μ.)
• Κατασκευή του αγωγού διάθεσης
του επεξεργασμένου προϊόντος από
το ΚΕΛ Μαρκόπουλου, (μήκους 9,3
χλμ.) με την οποία το τελευταίο αποκτά πλήρη λειτουργικότητα και εξυπηρετεί 40.000 επιπλέον κατοίκους των
περιοχών Μαρκόπουλου, Καλυβίων,
Κουβαρά και Πόρτο – Ράφτη.
Όταν ολοκληρωθεί το έργο, που δεν
προβλέπεται να είναι έτοιμο πριν το
τέλος του 2015, θα καταργήσει 40.000
βόθρους που λειτουργούν στην περιοχή και θα εξυπηρετεί 135.000 κατοίκους και δυνατότητα επέκτασης
για την κάλυψη συνολικά 200.000 κατοίκων.
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ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΤΟΥ “ΑΣΤΕΡΑ”
Την Τρίτη 26/11, αιφνιδιαστικά, συζητείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η Μελέτη Περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την εκποίηση ολόκληρης της χερσονήσου του ΑΣΤΕΡΑ.
Πρόκειται για αντισυνταγματική και περιβαλλοντικά καταστροφική μεθόδευση, που θα οδηγήσει στην ανέγερση
60.000 τετρ. μέτρων πολυτελών κατοικιών, εμπορικών
κέντρων κλπ, σε εκτάσεις που περιλαμβάνουν αρχαιολογικούς χώρους, είναι δασικές και αποτελούν πνεύμονα
για την ευρύτερη περιοχή.
Με παράνομο τρόπο και εν κρυπτώ μεθοδεύτηκε μέσω
ΤΑΙΠΕΔ, η εκποίηση δασών, αιγιαλών και αρχαιολογικών
χώρων, έναντι πινακίου φακής, ενώ παράλληλα 1500 εργαζόμενοι στο μοναδικό 5άστερο ξενοδοχείο της ευρύτερης περιοχής οδηγούνται σε απόλυση!

Με δεύτερο “εντέλεστε”
η μεταφορά των μαθητών στα 3Β
Εφθασαν Χριστούγεννα και
οι μαθητές του Δήμου 3Β,
δεν έχουν τρόπο προσέγγισης στα σχολικά συγκροτήματα, αν και ο Δήμος
διαθέτει δικά του λεωφορεία και οδηγούς. Τρελό; Κι
όμως έτσι είναι.
Τα παιδιά αναγκάζονται να
κινούνται μέσα στις λεωφόρους, ασυνόδευτα, ή οι γονείς να καθυστερούν να
πάνε στη δουλειά τους για
να μεταφέρουν τα παιδιά
τους στα σχολεία.

Το όλο ζήτημα έγκειται στο
ποιος θα μεταφέρει τους μαθητές; Η Περιφέρεια ή ο
Δήμος. Κι αν τους μεταφέρει
ο Δήμος πρέπει να απαντήσει
γραπτώς η Περιφέρεια, αλλά
η Περιφέρεια δεν έχει απαντήσει και οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν υπογράφουν να
βγουν τα λεωφορεία να πάνε
τα παιδιά στα σχολεία.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων του 4ου Δημοτικού
Νίκη Βασιλειάδη, που παρευρίσκετο στο Δ.Σ. δή-

Η Τ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καλεί
όλους τους κατοίκους του Δήμου μας να δώσουν μαζικά
το παρών την Τρίτη 26/11 στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων 156.
Με τη δυναμική δική μας αντίδραση μπορούμε να αποτρέψουμε την εγκληματική για τους κατοίκους και τη
χώρα εκποίηση της χερσονήσου!

«Πώς μετατρέπεις τις αντιξοότητες
σε κινητήρια δύναμη»
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία
με τον Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά
και Νέους διοργανώνουν ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Πώς
μετατρέπεις τις αντιξοότητες σε κινητήρια δύναμη».
Η εκδήλωση θα επιχειρήσει να προβάλλει το όραμα μιας
κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, μέσα από
προσωπικές μαρτυρίες, σε ένα κλίμα ζεστό και συμμετοχικό. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο βιβλιοπωλείο
Free Thinking Zone (Σκουφά 64 και Γριβαίων, τηλ.
2103617461) την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, στις 18.00.
Γυναίκες καταξιωμένες στο χώρο τους, με ή χωρίς αναπηρία, μοιράζονται τις εμπειρίες τους μπροστά στο κοινό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούντα τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση την
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 και σε περίπτωση μη απαρτίας
την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου και ώρα 10.30π.μ., στην
αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Βούλας (οδός
Προόδου).
Θέματα:
1) Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ.
2) Οικονομικός απολογισμός
3) Απαλλαγή του Δ.Σ.
4) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Το θέμα συζητήθηκε προ
ημερησίας, την περασμένη
Δευτέρα 18/11 κάτω από
την πίεση γονιών που είχαν
γεμίσει την αίθουσα.

τα δρομολόγια των σχολείων.
Ο Αντιδήμαρχος Ελ. Αργυρουδάκης, απάντησε ότι η
Υπηρεσία δεν υπογράφει
γιατί περίμενει έγγραφο
από την Περιφέρεια.
Καταλάβατε; Ούτε κι εγώ.
Είναι αδιανόητο να έχεις τα
λεωφορεία και τους οδηγούς και να μην τα κινείς
γιατί η Περιφέρεια δεν έχει
απαντήσει. Επρεπε να πάνε
στην Περιφέρεια και να στηθούν στο γραφείο του αρμόδιου υπαλλήλου και να μη
φύγουν αν δεν πάρουν το
χαρτί.
Τη λύση έδωσε ο Γρ. Κωνσταντέλλος με το διπλό “εντέλεστε”.
Να δώσετε εντέλεστε κύριε
Δήμαρχε προς τη Διοίκηση.
Και αν δεν υπακούσει να
δώσετε 2ο εντέλεστε, όπου
είναι υποχρεωμένη να ενεργήσει.
«Ολη η διαδικασία της Περι-

απάντησε με το ΦΕΚ 1449Β,
όπου στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Μεταφορά μαθητών με ίδια μέσα
των Περιφερειών και των
Δήμων, σημειώνει:
«1. Οι μαθητές, οι οποίοι δε
μεταφέρονται με τον ανωτέρω
(κεφ. Α) τρόπο, μεταφέρονται
από τις Περιφέρειες και τους
Δήμους με τη χρήση των ιδιόκτητων μεταφορικών τους
μέσων, εφόσον τα οχήματα τα
οποία διαθέτουν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για το
σκοπό αυτό».
Και μάλιστα επιδοτούνται με
το 65% του κόστους τους:
«οι Δήμοι των οποίων τα
ίδια μέσα χρησιμοποιούνται
αποζημιώνονται με το 65%
του ποσού όπως προκύπτει
από το μαθηματικό τύπο του
παραρτήματος».

φέρειας έχει γίνει για να
εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα αυτών που έχουν λεωφορεία», ήταν η ατάκα του
Διον. Κοντονή.
Ο Μαν. Δασκαλάκης όμως
έβγαλε το “μαγικό” χαρτί. Τους

υπάρχει ανεπάρκεια Διοίκησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
έδωσε ομόφωνα “εντέλεστε” στο Δήμαρχο για να
προχωρήσει το θέμα. Ιδομεν.
Αννα Μπουζιάνη

Τί έχετε να πείτε τώρα κύριοι
κύριοι της Δημοτικής Αρχής;
Μάλλον θα συμφωνήσω με
τον Γιάννη Σκουμπούρη, ότι

λωσε ότι έχει κάνει όλες τις
διαδικασίες και της είπε η
Περιφέρεια ότι εφόσον
υπάρχει Δημοτική Συγκοινωνία, οφείλει να καλύψει

Δωρεάν τα τροφεία
στους Παιδικούς Σταθμούς
αποφάσισε το Δ.Σ. στα 3Β
Οι Παιδικοί Σταθμοί και τα τροφεία των παιδιών που
τα έχουν πλέον επιβαρυνθεί οι γονείς και στους Δημοτικούς, Δημόσιους Παιδικούς σταθμούς, συζητήθηκε και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η πρόταση του Δημάρχου Σπύρου Πανά, για δωρεάν
τροφεία, ετέθη και πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο
(18/11).
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, κατέθεσε μια διαφοροποιημένη πρόταση: «Δωρεάν τροφεία μέχρι ενός χρηματικού ποσού με δηλωμένα εισοδήματα 70 έως 80
χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Να εξαφανιστούν τα τροφεία (δωρεάν) για εισοδήματα μέχρι 30.000 € το
χρόνο».
Τελικά ψηφίστηκε η πρόταση του Δημάρχου για δωρεάν τροφεία σε όλες τις κατηγορίες.
Την ένστασή του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ
Γ. Νιτερόπουλος, ότι «η οικονομική υπηρεσία δήλωσε
αδυναμία να πληρώσει...»
Εμείς σε έρευνα που κάναμε βρήκαμε τους δημοτικούς σταθμούς των 3Β με υψηλότερα τροφεία ακόμα
και από τους ιδιωτικούς. 300 ευρώ το μήνα!!!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”
Η Αρβελέρ δεν θα είναι
κοντά μας
Η προγραμματισμένη για την 29η Νοεμβρίου 2013, ομιλία της κ. Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, προσκαλεσμένη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών
“Απολλωνία”, αναβάλλεται λόγω προβλήματος της
υγείας της.
Η νέα ημερομηνία της εκδήλωσης, θα ανακοινωθεί,
αμέσως μόλις της επιτραπεί να ταξιδέψει.
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17 Νοέμβρη 2013 - Μεγαλειώδης πορεία
“Προσαγωγές για ...εξακρίβωση”
17 Νοέμβρη. Επίσημη επέτειος της εξέγερσης των “ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων
Ελλήνων”.
2013: “Επικαιροποίηση” του βασικού συνθήματος του “Πολυτεχνείου” 1973, “ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΕΥΘΕΡΙΑ”, προς το
χειρότερο. Τα συνθήματα “Εξω το ΝΑΤΟ”, “Εξω οι Αμερικάνοι”,
έχουν κάπως ξεθωριάσει και προβάλλουν πιο έντονα τα: “Εξω
η Τρόικα”, “Εξω οι Γερμανοί”, που εκπροσωπούν (τους τοκογλύφους δηλαδή και μεγαλοβιομήχανους) “Κάτω τα Μνημόνια”. Τα μνημόνια της ανεργίας, της φτωχοποίησης, της
κατάθλιψης, των χαρατσιών, των πλειστηριασμών, των αυτοκτονιών.
Στην “επικαιροποίηση” αυτή επί τα χείρω οφείλεται και η αθρόα
συμμετοχή πολλών χιλιάδων πολιτών, ώστε η διαδήλωση και
η πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία, για την 40ή επέτειο
να χαρακτηριστεί και από τα συντηρητικά “μέσα”, ως “η μεγαλύτερη πορεία των τελευταίων χρόνων”. Στην πορεία “συμ-

μετείχαν” και 7000 αστυνομικοί των ειδικών Σωμάτων.

Οι “προσαγωγές” και οι συλλήψεις
Σύμφωνα με την ειδησεογραφία, η Αστυνομία προχώρησε σε
189 τουλάχιστον προσαγωγές στην Αττική προληπτικά, εκ
των οποίων οι 14 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Μεταξύ των προσαχθέντων “προληπτικά” ήταν και δύο έκτακτοι συνεργάτες της εφημερίδας μας, που πέρασαν τέσσερις
ώρες στα γραφεία της ΓΑΔΑ. Εκεί βρήκαν πολίτες κάθε κατηγορίας και ηλικίας να τους έχουν προσαγάγει αναίτια, όπως
συνελήφθησαν και οι συνεργάτες μας, στο μέσον της οδού
Αμαλίας, ενώ όδευαν προς το Πολυτεχνείο. Κατά τις 8μ.μ.
αφέθηκαν ελεύθεροι.
Και το ερώτημα που τίθεται προς την πολιτική και υπηρεσιακή
ηγεσία του κατ’ ευφημισμόν Υπουργείο “Προστασίας του Πολίτη” είναι: Γιατί παραβιάζεται συστηματικά το άρθρο 11 του

Από την αρχαία Ελληνική Μυθολογία:

“Ολίγα περί “Άδωνι”
Ο Άδωνις κατατάσσεται σαν ένας από τους
Φοινικούς θεούς, που όμως κατάφεραν να
πάρουν εξέχουσα θέση στην Ελληνική Μυθολογία.
Κατά την ελληνική Μυθολογία λοιπόν, θεωρείται ότι είναι αιμομικτικός γιός του Κινύρα, που ήταν βασιλιάς στην Κύπρο και
της όμορφης θυγατέρας του, της Μύρρας ή
Σμύρνα. Η Μύρρα ήταν, όπως είπαμε
όμορφη, τόσο όμορφη ώστε να φτάνει στο
σημείο προκλητικά να περιφρονεί την
Αφροδίτη.
Η Αφροδίτη, η οποία συνέβαινε να είναι
και θεά, με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να
ανεχθεί αυτή την συμπεριφορά και αποφάσισε να την τιμωρήσει.
Την έβαλε να αγαπήσει ερωτικά τον ίδιο της
τον πατέρα, τον βασιλιά Κίνυρα.
Μανιακή πια και ασυγκράτητη, υποχείριο
έρμαιο πραγματικό στο φροϋδικό της λίπιντο η Μύρρα, παρασύρει την παραμάνα
της, την κάνει συνεργό της και έτσι καταφέρνει κάθε βράδυ, μέσα στο σκοτάδι, μυστικά να χώνεται στην ερωτική κλίνη του
πατέρα της, του βασιλιά Κινύρα. Εκείνος,
καλοπερνάει και δήθεν ασυνείδητα και
χωρίς να καταλαβαίνει, κλείνει κάθε βράδυ
με την κόρη του, τον κύκλο της ερωτικής
του ευωχίας.
Και αυτό όπως φαίνεται εγένετο πολλάκις.
Κάποτε όμως, και ότε η μικρά εφάνη να
είναι εγκυμονούσα, οι κακές γλώσσες που
είχαν ήδη αρχίσει να χαμογελούν για τον
υψηλό ένοχο αίτιο, έφτασαν στο σημείο
ανεξέλεγκτα δημόσια και ελεύθερα να σχο-

λιάζουν τα επί της βασιλικής κλίνης τεκταινόμενα. Ο βασιλιάς, που δήθεν εν
αγνοία του εγένετο η κοινολογηθείσα
πράξη, αίφνης ένοιωσε ότι έπρεπε να αποκαταστήσει την θιγείσα τιμή του και την
οικογενειακή ντροπή της κόρης του(;) όπως
δε έλεγε. «Θα την σκοτώσω την άτιμ…γι’
αυτό, που “αυτή” έκανε» και δεν έπαυε να
τονίζει το «ότι εγώ δεν ήξερα». Αρπάζει
λοιπόν το βασιλικό του σπαθί και τρέχει να
σκοτώσει την βασιλική αποπλανηθείσα ερωτομανή θυγατέρα. Αυτή όμως η ερωτομανής, ευφυής ούσα και περί τα τοιαύτα,
καταφέρνει να διαφύγει την τιμωρία και
δεν φονεύεται. Έλα όμως, που από εκεί
ψηλά από τον Όλυμπο υπάρχει κάποιος,
που τα “πάνθ΄ ορά”, και ασμένως τα δικαιολογεί όλα... Εκεί λοιπόν που τρέχει να ξεφύγει η εγκυμονούσα αιμομικτική κόρη την
πατρικήν βασιλικήν μάχαιραν, με τήν εντολή του “μεγάλου θεού” παρεμβαίνουν οι
μικρότεροι θεοί και την μεταμορφώνουν, για
να σωθεί, σε μυρτιά και προφανώς μια εγκυμονούσα μυρτιά.
Γιατί με την συμπλήρωση του χρόνου, και
την επελθούσα τελείωση του απαιτουμένου
χρόνου της κυοφορίας, ο κορμός της μυρτιάς διερράγει, δηλαδή έσκασε και αποκαλύφθηκε ένα όμορφο, πολύ όμορφο μωρό,
ο Άδωνις.
Η Αφροδίτη, όταν αντιλήφθηκε, ότι η ολοκλήρωση της εκδίκησής της απέτυχε, εξεμάνη. Όρμησε και χωρίς πρόσχημα και αιδώ
άρπαξε το όμορφο βρέφος και το πήγε
στον Κάτω Κόσμο, εκεί στο παλάτι του Άδη,

Συντάγματος, που ορίζει ότι “οι Ελληνες έχουν το δικαίωμα
να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα”.
Λαμβανομένων υπ’ όψιν της παρουσίας και δράσεων των ΜΑΤ,
ΕΚΑΜ κλπ., πολλές φορές αναίτια, καθ’ υπερβολήν και υπερβάλλονται ζήλο, με υπερβολική χρήση χημικών ουσιών, επιθετικών ασπίδων, γκλομπς κλπ. θεωρώ ότι η απάντηση είναι
ευδιάκριτη. Σκοπός είναι η κατατρομοκράτηση των πολιτών,
ώστε να μην εκδηλώνουν μαζικά την αγανάκτησή τους για τα
αντιλαϊκά κυβερνητικά μέτρα. Να μην καθίσταται εμφανής η
λαϊκή αντίδραση στο εσωτερικό και διεθνώς. Να αποκρύβεται
η διάσταση και δυσαρμονία μεταξύ πολιτών και υπό επιτροπεία κυβερνώντων.
Ο ένας εκ των προσαχθέντων συνεργατών της “7ης” και γυιός
μου, μου είπε: “Εγώ ξέρω ότι χωρίς λόγο και χωρίς εξήγηση,
μου στέρησαν τέσσερις ώρες την ελευθερία μου και τη δυνατότητα να συμμετάσχω στην εκδήλωση και να κάνω τη δουλειά
μου. Κι εκείνα που μου έλεγες, όταν ήμουνα μικρός, ότι εκτός
των άλλων “πρέπει να σέβομαι τους αστυνομικούς πρώτ’ απ’
όλα γιατί είναι εργαζόμενοι”, είναι παραμύθια και κουραφέξαλα...” Τα λόγια του ήταν “γροθιά στο στομάχι”. Τίποτε άλλο.
Κώστας Βενετσάνος
Κοίτα και σελ. 11

και το εναπόθεσε στα χέρια της Περσεφόνης με την εντολή: «Είναι δικό σου. Πέταξε
το ή κάντο ό,τιδήποτε θέλεις». Της Περσεφόνης όμως, της αρχόντισσας θεάς του
Κάτω Κόσμου της άρεσε το μικρό, η ομορφιά του τη συγκλόνισε και αποφάσισε να το
κρατήσει σαν να ήταν δικό της στο παλάτι
και ακόμα να του δώσει βασιλική ανατροφή.
Ο Άδωνις μεγάλωνε και όσο μεγάλωνε
τόσο ομόρφαινε και τόσο γινότανε και πιο
αγαπητός. Το είδε αυτό η φθονερή Αφροδίτη και άλλαξε γνώμη. «Θέλω πίσω το
παιδί», απαίτησε από την Περσεφόνη. «Το
παιδί είναι πιά δικό μου και δεν στο δίνω.
Άλλωστε εγώ το έχω μεγαλώσει». Λόγο
στο λόγο, φτάσανε και στα χέρια, οπότε η
Αφροδίτη κατέφυγε στην κρίση του μεγάλου θεού του, Δία. Ο Δίας, σοφός και με
προσωπική περί τα τοιαύτα εμπειρία,
έδωσε εν τώ άμα τη λύση: «Τέσσερεις
μήνες το χρόνο το παιδί θα μένει με την
Αφροδίτη, τους άλλους τέσσερεις με την
Περσεφόνη, και τέσσερεις θα είναι ελεύθερος άνευ κηδεμονίας, να κάνει ό, τι θέλει».
Τώρα άλλοι πάλι λένε, πως την κρίση δεν
την έκανε ο Δίας, αλλά γι΄αυτή εκλήθη η
Μούσα Καλλιόπη. Αυτή λοιπόν αποφάσισε
ο Άδωνις να μένει έξι μήνες κοντά στην
Αφροδίτη και έξι στην Περσεφόνη. Όπως
όμως και να έχει το πράγμα, ο΄Αδωνις με
την αλληγορική αυτή κρίση, φαίνεται να αντιπροσωπεύει όχι μόνο την άμετρη ομορφιά, αλλά και τον θάνατο και τη βλάστηση
της φύσης κατά το χειμώνα και την άνοιξη.
Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ. Η Αφροδίτη, όταν μεγάλο πια έφηβο αντίκρυσε τον
Άδωνι, τον ερωτεύτηκε σφόδρα που λένε.
Μια θεά τώρα είχε υποκύψει και μάλιστα
πολύ, στον έρωτα ενός θνητού. Τόσο που
ολημερίς φοβόταν και έτρεμε για τη ζωή
του. Και όσο ο Άδωνις, καθώς ήταν αθλητικός γινόταν όλο και πιο παράτολμος και
επιρρεπής σε extreme αθλήματα, τόσο η
Αφροδίτη τον αγαπούσε και τον συμβούλευε να είναι προσεκτικός για τη ζωή του.
Αλλά τί τα θέλετε. Το “πεπρωμένον φυγείν
αδύνατον” που λένε, ιδιαίτερα μάλιστα όταν

οι θεοί βάζουν και το χέρι τους. Όπως
τώρα με την Περσεφόνη, η οποία καθώς
βλέπει αυτόν τον παράφορο έρωτα αυτών
των δύο, ζηλεύει και ζητά εκδίκηση. Θέλει
με κάθε τρόπο να φονευθεί ο Άδωνις. Εκμεταλλεύεται τη ζήλεια του θεού Άρη, που
βλέπει την ερωμένη του Αφροδίτη, να ξεφεύγει από τα χέρια του. Θέλει και αυτός
να εκδικηθεί τον Άδωνι.
Έτσι οι δυό θεοί Περσεφόνη και Άρης, συνομωτούν και καταστρώνουν το εγκληματικό τους σχέδιο. Ο Άρης μεταμορφώνεται
σε σκληρό αγριόχοιρο, επιτίθεται στον
Άδωνι την ώρα που βρίσκεται στο κυνήγι,
και τον σκοτώνει. Η Αφροδίτη χήρα τώρα
μένει απαρηγόρητη και ζεί με την ανάμνηση
του αγαπημένου της. Για να τον τιμήσει δε,
κάνει τις ανεμώνες να ανθίζουν κατακόκκινες για να θυμίζουν κάθε σταγόνα από το
αίμα του Άδωνι.
Ο Δίας βλέποντας όλα αυτά συγκινείται,
συμπαρίσταται στο πένθος και θέλει να
απαλύνει τον ακράτητο πόνο. Αποφασίζει
λοιπόν να επιτρέψει στον Άδωνι να επανέρχεται στη ζωή κάθε χρόνο και κάθε
άνοιξη και καλοκαίρι, για να κάνει διακοπές
με την αγαπημένη του Αφροδίτη.
Και εδώ η αλληγορία επανέρχεται και τονίζει στην αλλαγή των εποχών. Τελικά οι αρχαίοι Έλληνες με ολόγυρα τους, τον τότε
άξεστο και σκληρό κόσμο, έδειχναν πάντοτε εκτός από τη σοφία τους και μια άνθηση της τρυφερότητας στον πολιτισμό
τους.
Άλλο τώρα, αν οι όροι έχουν αντιστραφεί.
Το ερώτημα όμως είναι: έχουν όντως αντιστραφεί ή τα πάντα γύρω μας είναι μια επικάλυψη και επιστίλβωση ενός δήθεν
πολιτισμού της ηθικής;
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα
1) G, Houtzager: “Ελληνικη Μυθολογία”, Εκδ. Κρακωτσόγλου
2) “Ελληνική Μυθολογία”, Εκδ. Εκδοτική Αθηνών
3) Εγκυκλ. Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Αντώνης Φαμέλης
Ο δημοτικός σύμβουλος Παν. Σωτηρόπουλος αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που δικαίως, εθαύμασε
και κοινοποίησε.
Είπε συγκεκριμένα: Ένας χριστιανός έχασε ένα πορτοφόλι με 13.000 ευρώ που αφορούσαν μισθοδοσία
επιχείρησης.
Ο άνθρωπος που το βρήκε
το παρέδωσε στην Αστυνομία και ως εύρετρα όταν
ρωτήθηκε από τον κάτοχο
του πορτοφολιού, ζήτησε
“ένα κεράκι για την ψυχή
των γονιών του".
Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο
Αντώνης Φαμέλης, ο πρ.
Δήμαρχος Βούλας.
Οπως ήταν φυσικό όλο το
σώμα εξήρε την πράξη του
Αντώνη Φαμέλη και ο δήμαρχος Σπ. Πανάς, είπε χαρακτηριστικά: «κάθε ημέρα μαθαίνουμε από τον Αντώνη Φαμέλη».

Εχεις μεγάλο σπίτι;
Να το νοικιάσεις και να πας αλλού!
Εχεις μεγάλο σπίτι και μένεις μέσα; Κακώς. Να το
νοικιάσεις και να πας να νοικιάσεις ένα μικρότερο
για να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου!!! Αυτό
δήλωσε ο βουλευτής Μάκης Βορίδης ξεδιάντροπα
σε κάποιο γυάλινο παράθυρο.
Να ξεσπιτωθείς για να πληρώσεις τα κατάφωρα χαράτσια που επιβάλουν
καθημερινά στον πολίτη για να του πάρουν το ιερότερο
απόκτημα, που οι αρχαίοι είχαν θεοποιήσει· την εστία του,
το σπίτι του.
Η θεά Εστία, ελάμβανε την πρώτη προσφορά σε κάθε θυσία
στο σπιτικό! στην αρχαιότητα,
καταδεικνύοντας
πόσο
μεγάλη σημασία έδιναν στην εστία, στο
σπίτι.
Πριν χρόνια, κάποια
δασκάλα, ζήτησε από μαθητές της 3ης δημοτικού να
ζωγραφίσουν το σπίτι τους. Ο μικρός μαθητής
έφτιαξε αυτό το σκίτσο, που δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η εστία στις ρίζες του λαού μας.

Δύο εκδηλώσεις,
πολύ σημαντικές και οι δύο,
την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα
του Δήμου 3Β
Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, ο κόσμος του Δήμου 3Β
δεν ήξερε πού να πάει. Να πάει στην αίθουσα του
Δημαρχείου, όπου ο Δήμαρχος με νομικό σύμβουλο
ενημέρωνε για το μεγάλο θέμα της εταιρείας
ΜΕΕΚΒ, που διεκδικεί το παραλιακό μέτωπο της
Βούλας και έχει ήδη κερδίσει κάποια δικαστήρια(!) ή
στην αίθουσα “Ιωνία”, όπου το νομικό πρόσωπο του
Δήμου 3Β, ο ΟΑΠΠΑ, βράβευε τις επιτυχίες των παιδιών μας - μέσω των αθλητικών συλλόγων, για τις
κατακτήσεις τους;
Αυτό επιβεβαιώνει με τον πιο τρανό τρόπο ότι κάτι
δεν πάει καλά στο Δήμο 3Β. Δεν μπορεί ο Δήμος να
στρέφεται κατά του “παιδιού” του.
Οπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ και
μέλη του Δ.Σ. είχαν αποφασίσει την εκδήλωση από
τις 5 Νοεμβρίου και είχαν στείλει επιστολές σε επίσημους καλεσμένους. Γιατί δεν άλλαξε ημερομηνία
ο Δήμος για την ενημέρωση, που ήταν πιο απλή διαδικασία για να μπορέσουν οι πολίτες να παρακολουθήσουν και τις δύο εκδηλώσεις;

Κυνικός άνθρωπος: ένας ρίψασπις φυγάς της αγάπης και του πόνου
Ο κυνισμός είναι ένα από τα καταφύγια των δειλών.
Αυτών που φοβούνται να ματωθούν και παριστάνουν
τον σκληρό και τον παλληκαρά, μόνον όταν εκ του
ασφαλούς μπορούν να βλάψουν τους άλλους.
Ο κυνισμός είναι μιά από τις σκοτεινές εκείνες τρύπες που καταχωνιάζονται όσοι τρέμουν ν’ ανοίξουν
την ψυχή τους στο φως του ήλιου.
Κυνισμός είναι η φιλοσοφία πως όλοι και όλα διέπονται από ένα πάρε-δώσε και πως πίσω από την
κάθε πράξη κρύβεται ένας στεγνός και στυγνός υπολογισμός της απόλυτα υλιστικής ωφελιμοθηρίας.
Ο κυνικός είναι ένας αμπελοφιλόσοφος κατά την
οδόν της κάνουλας και του ποτηρίου, που κάποτε μικρός σε ηλικία έτυχε να πικραθεί κι έμεινε μικρός
στην ψυχή, που έτυχε να πιεί ένα ποτήρι πίκρα και μέθυσε από χολή, και σαν την αλεπού την κολοβή του
Αισώπου θέλει να κολοβώσει ψυχικά όσους κάθονται
ν’ ακούνε το φαρμακωμένο παραλήρημα του κενού
του.
Ο κυνικός είναι πλιατσικολόγος στρατιώτης των μετόπισθεν. Πολεμιστής δεν γίνεται ποτέ. Γι’ αυτόν οι
πολεμιστές είναι βλάκες. Δεν βλέπει, δεν νοιώθει
αγάπη ο κυνισμός του, δεν υπάρχει γι’ αυτόν αγάπη,
άλλωστε η αγάπη είναι το κρασί των δυνατών, γιά τον
κυνικό υπάρχει μόνο δούναι και λαβείν, μόνο αλισβερίσι εμπορικό. Δεν υπάρχει έρωτας, υπάρχει μόνο
«πήδημα», ένα one night stand κι έξω απ’ την πόρτα.
Το παιδί του απλά τον χρειάζεται, δεν τον αγαπάει, ο

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

σύντροφός του το ίδιο, απλά τον κοιτάει στην τσέπη,
αφού αυτός δεν αισθάνεται την ανάγκη να δώσει,
άρα και οι άλλοι είναι κοντά του μόνο γιά να τού αποσπάσουν κάτι.
Ο κυνικός δεν είναι μόνο στην ψυχή ενδεής, είναι και
πτωχός τω πνεύματι. Κι όπως κάθε μικρόψυχος και
μικρόνους, είναι και παντογνώστης. Ξερόλας. Έχει
άποψη επί παντός επιστητού. Την ίδια, μονότονα επαναλαμβανόμενη μωροφιλοσοφία του, πως όλα είναι
βρώμικα και πουλημένα κι όλοι πουλιούνται στην κατάλληλη τιμή. Δηλαδή, πως όλοι κι όλα είναι όπως
αυτός. Όσο πιό λίγα μέτρα έχει ταξιδέψει σε κάθε
κόσμο, τόσο πιό πολλές κι εμβριθείς και περισπούδαστες ταξιδιωτικές οδηγίες εκδίδει.
Είναι στην πραγματικότητα ένας ρίψασπις φυγάς,
καθ’ ην στιγμήν ακλόνητος πιστεύει πως είναι στον
μικρόκοσμό του, σαν το ζουζουνάκι που τρύπωσε
μέσα στο καρυδότσουφλο και τρώει αμέριμνο την καρυδόψυχα, ενώ το καρυδότσουφλο παρασύρεται απ’
το ορμητικό ποτάμι.
Θεωρεί όσους αγαπούν και δίνονται και θυσιάζονται
γιά πατρίδα, πίστη, αγάπη, έρωτα, ως ανόητους ρομαντικούς και νεραϊδοπαρμένους και δεν βλέπει ότι
με τα κουρέλια τού χαμερπούς ρεαλισμού του δεν
μπορεί να κρύψει πως είναι πανταχόθεν και παντοι-

οτρόπως παρμένος.
Ποιός θυμάται σήμερα τους σύγχρονους και πολέμιους του Σωκράτη κυνικούς φιλόσοφους, που βέβαια
δεν θα προτιμούσαν ποτέ να πιούν το κώνειο, παρά
να αρνηθούν τα πιστεύω τους.
Το τραγικό είναι πως υπάρχουν άνθρωποι αφάνταστα
ωραίοι, που έχουν καταφέρει να σκοτεινιάσουν, να
φυλακίσουν και να μικρύνουν την απέραντη και πανέμορφη ψυχή τους σε μιά έντρομη φενάκη κυνισμού
και να εμφανίζονται ως μικρόψυχοι και μικρόνοες,
ενώ έχουν θάψει μέσα τους έναν απίστευτα ωραίο
κόσμο.
Όσοι έχετε την ατυχή τύχη ν’ αγαπάτε έναν κυνικό
άνθρωπο, πρέπει να είστε κατάλληλα θωρακισμένοι
με άμετρη αγάπη κι υπομονή, ώστε κάθε φορά που
θα του δίνετε κομμάτια της ψυχής σας να μην σας
συντρίβει η ακλόνητη βεβαιότητά του «ρε κοίτα τι
μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος γιά να πηδήξει».
Και να είστε πάρα, μα πάρα πολύ προσεκτικοί μαζί
του, αν αγαπάτε έναν τέτοιον άνθρωπο, γιατί άθελά
σας μπορείτε να του πατήσετε εκείνο το κουμπί, ν’
ανοίξετε εκείνο το παραθυράκι που θα τον διαλύσει
στα εξ ων συνετέθη. Ο κυνισμός του δεν είναι παρά
μιά εύθραυστη κρυστάλλινη γυάλα, που μέσα της πιστεύει ότι έχει προστατέψει όλες εκείνες τις πληγές,
τις ανασφάλειες, τους έντρομους φόβους και τις διψασμένες, αλλά τσακισμένες και άτολμες, λαχτάρες
του.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Απ’ την Θεσσαλονίκη
στη Google!
Μπορεί ο Θεσσαλονικιός
Νίκος Αδάμ να είναι
μόλις 12 χρονών, όμως
έχει ήδη εξασφαλίσει

λουθούσε
σεμινάρια
προγραμματισμού. Εκεί
τον γνώρισαν στελέχη
της Google και διαπίστω-

στο site του.
Μάλιστα, για δυο από
αυτά, η Google, έχει εκδηλώσει έντονα το ενδιαφέρον
της
και
βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τους γονείς του.
Πλέον, ο μικρός Νικόλας
έχει ξεκινήσει και παρακολουθεί ένα πρόγραμμα
υπολογιστών και προγραμματισμού,
όπου
κάνει και τα πρώτα του
μαθήματα ρομποτικής.

την επαγγελματική του
σταδιοδρομία με μια
θέση στη Google.
Ο Νίκος, μαθητής της
πρώτης Γυμνασίου, σε
εκδήλωση προγραμματιστών παρουσίασε μια εισήγηση σε αγγλική
γλώσσα για τις επιθέσεις
στο διαδίκτυο μπροστά
σε χίλια άτομα και άφησε
άφωνους τους πάντες.
Στην 78η ΔΕΘ ο μικρός
Νικόλας, επισκεπτόταν
καθημερινά το περίπτερο
της Google και παρακο-

σαν ότι πρόκειται για ένα
χαρισματικό παιδί.
Σύμφωνα με το entertv, ο
μικρός Νικόλας που έχει
κάνει την τεχνολογία να
μοιάζει με παιχνίδι, κατασκεύασε μια ιστοσελίδα
με την ονομασία «tech is
game». Χωρίς να έχει διδαχτεί την επιστήμη της
πληροφορικής και διαβάζοντας μόνος του πολλά
βιβλία, μπορεί σήμερα να
κατασκευάζει δικά του
τεχνικά προγράμματα,
παιχνίδια και εφαρμογές,
τα οποία και ανεβάζει

1,61 δισεκατομμύρια χρήστες περασμένοι
στα ...παγκόσμια κατάστιχα
Πάνω από το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού, εκτιμάται πλέον ότι είναι εγγεγραμμένοι και ενεργοί χρήστες ενός κοινωνικού
δικτύου στο internet. Την έρευνα πραγματοποίησε η eMarketer και φαίνεται οι αριθμοί σε σχέση με πέρσυ να
έχουν αυξηθεί κατά 14,2%,
ενώ αναμένεται μέχρι το
2017, οι χρήστες κοινωνικών
δικτύων να φτάσουν τα 2,33
δισεκατομμύρια, σύμφωνα με
το Γαλλικό Πρακτορείο.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι η διείσδυση των κοινωνικών δικτύων από 20,1% το 2012 αυξήθηκε σε
22,7% φέτος και αναμένεται να διαμορφωθεί σε 29,6% το 2016 και 31,5% το 2017,
όταν πλέον σχεδόν ένας στους τρεις κατοίκους της Γης θα βρίσκεται online σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο.

Αυτή την στιγμή το υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης των κοινωνικών δικτύων σε Παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκεται στην Ολλανδία
(63,5%), έρχεται δεύτερη η Νορβηγία
(63,3%) και τρίτη η Σουηδία (56,4%). Ο
«πρωταθλητής» μεταξύ των κοινωνικών δικτύων παραμένει
ασφαλώς το Facebook, με 1,06
δισεκατομμύρια χρήστες το
2013, τους περισσότερους απ’
αυτούς στις ΗΠΑ, ενώ στην Ινδία
αυξάνονται ραγδαίως. Σημειωτέον ότι στην Κίνα το facebook
είναι απαγορευμένο.
Πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί, ότι πληροφορίες που
δεν θα μπορούσε καμμία υπηρεσία να συλλέξει για όλη την ηφήλιο, βρίσκονται εν
αφθονία στα χέρια όποιου τις αναζητήσει
Πηγή: AMΠE
με μερικά ηλεκτρονικά κλικ.

Ποιά καλοριφέρ;
Αλλάξτε την θερμοκρασία του σώματός σας!
Μια νέα πολλά υποσχόμενη τεχνολογία έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα
για τον τρόπο θέρμανσης και την
ενέργεια που καταναλώνουμε.
Ένα θερμοηλεκτρικό ρολόι που μεταβάλλει δραστικά τη θερμοκρασία σώματος, μειώνοντας τα έξοδα για ψύξη
και θέρμανση, ανέπτυξαν τέσσερις
ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT).
Το Wristify, μπορεί να μεταβάλλει τη
θερμοκρασία σώματος κατά αρκετούς
βαθμούς και λειτουργεί με ρυθμό μεταβολής 0,4 βαθμών Κελσίου το δευτερόλεπτο.

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, μια
μεταβολή θερμοκρασίας κατά 0,1 βαθ-

μούς Κελσίου το δευτερόλεπτο σε ένα
σημείο του σώματος κάνει ολόκληρο
το σώμα να αισθάνεται αρκετούς βαθ-

“Τα άπαντα” του Ιπποκράτη
σε δημοπρασία
“Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν”.
Προς 25.960 ευρώ πουλήθηκε στη δημοπρασία βιβλίων του οίκου «Π.
Βέργος» η πρώτη έκδοση των απάντων του πατέρα της ιατρικής, Ιπποκράτη. Το αντίτυπο της δημοπρασίας είχε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
ότι ήταν δεμένο στη Γαλλία στις αρχές του 20ού αιώνα με δέρμα φιδιού·
βιβλιοδεσία που παραπέμπει στον όφι του Ασκληπιού, σύμβολο της ιατρικής επιστήμης.
“Τα άπαντα” εκδόθηκαν το 1526 από το διάσημο βενετσιάνικο τυπογραφείο του Αλντο Μανούτιο.

μούς θερμότερο ή δροσερότερο.
Ως εκ τούτου, η συσκευή εκτιμάται ότι
μπορεί να μειώσει σημαντικά τους λογαριασμούς ρεύματος, δεδομένου ότι
η αύξηση της θερμοκρασίας κατά ένα
βαθμό σε ένα μεγάλο κτήριο απαιτεί
ως και 100 κιλοβατώρες ενέργειας τον
μήνα.
Η ομάδα πρόσφατα κέρδισε 10.000
δολάρια σε διαγωνισμό μηχανικής του
ΜΙΤ για την κατασκευή και τον σχεδιασμό υλικών, ποσό που θα χρησιμοποιήσει για την τελειοποίηση της
συσκευής.
πηγή: econews

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Δώσε σε μια γυναίκα που φοράει κραγιόν, να φάει
κουραμπιέ και θα δεις πόσο πολύ μπορεί θα ανοίξει
το στόμα της.
4 Σηκώνω το κεφάλι μου από το κινητό, και τι να δω;
Είμαι έξω για μπύρες...
4 Ο Άνθρωπος είναι η απάντηση...όποια κι αν είναι η
ερώτηση..
4 Hρθε το υποκατάστατο Υγείας· Μεθ-Αδώνη!
4 Κοίτα που με βιβλιοπώλη Υπουργό Υγείας θα πάμε
όλοι αδιάβαστοι.
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επιστολές - σχόλια
Ζήσαμε τον απόλυτο τρόμο
στη Βουλιαγμένη...
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Ν0ΕΜΒΡΙΟΥ 2013-11-2013
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΥΜΦΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΩΡΑ 13 00

Μεσημέρι Κυριακής στην κεντρική πλατεία Βουλιαγμένης έξω από την AQUA MARINA.
Η εικόνα όπως αρμόζει σε μια χειμωνιάτικη ημέρα με
λιακάδα στο όμορφο προάστιό μας…
Τα τραπεζάκια στην πλατεία της καφετέριας γεμάτα κόσμο και δίπλα
στο γρασίδι δυο-τρεις δεκάδες παιδιά να τρέχουν ανέμελα παίζοντας
υπό την επίβλεψη των γονιών τους,
άλλα ποδόσφαιρο, άλλα κυνηγητό,
άλλα με τα ποδηλατάκια τους, όλα
όμως με τον ίδιο σκοπό, την παιδική ψυχαγωγία.
Ευτυχώς για όλους μας μαζί με τους πιτσιρικάδες στην
πλατεία έτρεχε προφανώς μαζί τους και η Θεά Τύχη.
Αλλιώς δεν εξηγείται. Αφού μετά από μερικά λεπτά
όσοι ήταν παρόντες ζήσανε τον απόλυτο τρόμο!!
Είδαν όλοι να πέφτει ένα δένδρο ύψους περίπου 10
μέτρων, με διάμετρο μιας “ανθρώπινης αγκαλιάς”
δίπλα ακριβώς από τα παιδιά. Από θαύμα δεν υπήρξε
τραυματισμός ή κάτι χειρότερο!!!!

17 Νοεμβρίου 2013
«Νόμιμες» συλλήψεις/προσαγωγές Αθώων νεαρών πολιτών στη Λάρισα
Την παρακάτω επιστολή ελάβαμε ηλεκτρονικά, από τον πολίτη Γ. Παπανικολάου, κάτι ανάλογο μ’ αυτό που γράφει και ο Κ. Βενετσάνος στη
σελ. 8. Τη δημοσιεύουμε για την επιβεβαίωση των γεγονότων.
Χθες το βράδυ 17/11/2013, προσήγαγαν
(και όχι συνέλαβαν, όπως με διόρθωσε ευγενικά η αξιωματικός υπηρεσίας) την κόρη
μου και τον φίλο της, για εξακρίβωση στοιχείων. Η σύλληψη/προσαγωγή έγινε στο
χώρο πίσω απ το δικαστικό μέγαρο και μεταφέρθηκαν και κρατήθηκαν επί 3 ώρες
στην Ασφάλεια στο κτίριο της Νεάπολης
(μέχρι να τους ενημερώσουν απ την
Αθήνα, όπου υπάρχει βάση δεδομένων για
κατηγορίες ή εγκλήματα που μπορεί να βαρύνουν τα άτομα που διερευνώνται, όπως
μου εξήγησε συνάδελφος της αξιωματικού
υπηρεσίας, κατόπιν επιμονής μου να ζητήσω εξηγήσεις και αφού προηγουμένως
προσπάθησε η αξιωματικός ν αποφύγει να
δώσει εξηγήσεις, λέγοντας πως «κάνει τη
δουλειά της»).
Εξηγήσεις δεν δόθηκαν ούτε στον πατέρα
του αγοριού, που πήγε 2 ώρες μετά τη σύλληψη/προσαγωγή στην ασφάλεια.
Στο γραφείο της αξιωματικού υπηρεσίας
ήταν γύρω στους 5 συναδέλφους της, που

μου εξήγησαν πως η διαδικασία είναι νόμιμη (αλλά γνωρίζουν πως «έξω» τους βρίζουν γι αυτό που κάνουν, όπως μου είπαν).
Η απορίες μου είναι:
1. Πώς μια ψηφιακή αναζήτηση 2 ονομάτων σε μια βάση δεδομένων μπορεί ν αργεί
3 ώρες; Ούτε σε PC286 δεν θ αργούσε
τόσο. Ή συνέλαβαν/προσήγαγαν τόσες
πολλές χιλιάδες κόσμο, για ν αργούνε
τόσο στην πρόσβαση στη βάση δεδομένων; Ή μήπως η καθυστέρηση γίνεται επίτηδες (για να τρομοκρατήσουν τα
παιδιά/και τους γονείς);
2. Η διαδικασία μπορεί νάναι «νόμιμη»,
αλλά εφαρμόζεται πάνω σε ΑΘΩΟΥΣ νεαρούς πολίτες (δεν κατηγορούνταν για κάποιο έγκλημα, ούτε υπήρχε κάποια υποψία
εναντίον τους, όπως μου απάντησαν οι
αστυνομικοί, όταν τους ρώτησα). Τους
αθώους πολίτες, πως τους αντιμετωπίζεις,
όταν τους ταλαιπωρείς επί 3ωρο και τους
τρομοκρατείς, χωρίς να τους εξηγείς, αλλά
τους αντιμετωπίζεις με ειρωνεία («περιμέ-

νετε»), όταν ρωτούν και διαμαρτύρονται
γιατί κρατούνται τόσες ώρες; Το ελάχιστο
που θα έπρεπε να κάνουν οι κύριοι αστυνομικοί (αν είχαν συνείδηση ότι ταλαιπωρούν
και
τρομοκρατούν
ΑΘΩΟΥΣ
ΝΕΑΡΟΥΣ πολίτες), θα ήταν να παρέχουν
μόνοι τους, απ την αρχή και ευγενικά, λεπτομερείς εξηγήσεις για τη διαδικασία που
ακολουθούν.
3. Γιατί μια πολιτεία να θέλει να τρομοκρατήσει τους νεαρούς πολίτες; Όταν γνωρίζουμε ότι η ανεργία τους ξεπερνά το 60%
και αναζητούν μαζικά πλέον εργασία στο
εξωτερικό; Με τι καθεστώς έχουμε να κάνουμε; Μ αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η εγκληματικότητα και θα συλληφθούν οι
εγκληματίες και οι φυγόδικοι;
4. Συνέλαβαν/προσήγαγαν μόνο την κόρη
μου χθες; Πόσες άλλες συλλήψεις/προσαγωγές έχουν κάνει; Η τοπική κοινωνία και
οι φορείς της (πρώτα και κύρια το Δημοτικό
Συμβούλιο) μήπως θάπρεπε ν ανησυχήσει,
να ενδιαφερθεί και να φροντίσει να επαναφέρει στην τάξη τον θεσμό που «εφαρμόζει τον νόμο» μ αυτό τον τρόπο;
18 Νοέμβρη 2013
Γιώργος Παπανικολάου

Ανοιχτή επιστολή προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
Σχολιάζοντας το Δημοτικό Συμβούλιο
Έπεσε κάτω έτσι απλά, χωρίς ...προειδοποίηση. Δεν τηλεφώνησε σε κάποια υπηρεσία του Δήμου ΒΒΒ, δεν
ενημέρωσε καν τους γονείς, που είχαν απροστάτευτα
τα παιδιά τους ακριβώς εκεί όπου θα έπεφτε….
Μα τι λέω? Τα δένδρα δεν μιλάνε….
Σίγουρα θα υπήρχαν κάποιες ενδείξεις για τη σταθερότητα και την καταλληλότητά του. Θα είχε πάρει κάποια κλίση όπως και τα υπόλοιπα δένδρα της πλατείας.
Αλλά δεν ασχολήθηκε κανείς όπως όφειλε και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν αναφέρθηκε κανείς Σύμβουλος όπως επίσης όφειλε. Όπως επίσης δεν μας
ζήτησε κανείς συγγνώμη σε όλους εμάς τους γονείς
που ζήσαμε αυτό το γεγονός.
Θα μπορούσαν βέβαια τα παιδιά μας να παίζουν στις
παιδικές χαρές και όχι στις πλατείες αλλά και αυτή
είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία.
Αυτές λοιπόν τις παρατημένες πλατείες και παιδικές
χαρές θα καλλωπίσουν οι αρμόδιοι “άρπα κόλα” λόγω
των επερχόμενων εκλογών, όπως γίνεται συνήθως για
αλίευση ψήφων.
Θα θυμόμαστε όλοι μας υποψήφιους Δημάρχους να
μας παραθέτουν δημόσια στις ίδιες αυτές πλατείες και
παιδικές χαρές τις υποσχέσεις τους……
Να τους θυμήσουμε όμως κι εμείς ότι οι πλατείες και
οι παιδικές χαρές των ΒΒΒ δεν προορίζονται μόνο για
την χρήση της προεκλογικής τους εκστρατείας αλλά
για τα παιδιά όλων μας!!
ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
Τέως Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης

Στις 18-11-2013, παρακολούθησα
άλλη μία συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, από εκείνες που έχουν
ώρα έναρξης 7:00 μ.μ. και ώρα λήξης
αρκετές ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Το
πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης
της συγκεκριμένης συνεδρίασης ήταν
«Λήψη απόφασης – ψηφίσματος για
το σχέδιο πώλησης και αξιοποίησης
της έκτασης του Αστέρα Βουλιαγμένης» - προφανέστατα, θέμα υψίστης
σημασίας για το Δήμο μας. Και τι συνέβη; Ό,τι συνήθως συμβαίνει στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. των 3Β, εδώ
και αρκετό καιρό. Δηλαδή, τα προ
ημερήσιας διάταξης θέματα διήρκεσαν μέχρι τα μεσάνυχτα (πάλι καλά,
συγκριτικά με άλλες συνεδριάσεις),
ενώ, με απόφαση του Δ.Σ., προτάχθηκε για συζήτηση το πέμπτο θέμα
της ημερήσιας διάταξης (αν και ήταν
ζήτημα που αφορούσε τοπικό επαγγελματικό σύλλογο). Αποτέλεσμα;
Πρώτον, η συζήτηση του πρώτου και
πλέον κρίσιμου, αλλά και επείγοντος
(λόγω ραγδαίων εξελίξεων) θέματος
της ημερήσιας διάταξης διεξήχθη
πολύ μετά τα μεσάνυχτα, μεταξύ καταπονημένων δημοτικών συμβούλων
(κάποιοι εξ αυτών είχαν ήδη αποχωρήσει) και με την παρουσία ελαχί-

στων πολιτών και, δεύτερον, ακόμη
χειρότερα, αφού είχε ήδη αποχωρήσει (για προσωπικούς λόγους) ο βασικός εισηγητής του θέματος, ο
ιστορικός – φιλόλογος – αρχαιολόγος, κ. Χρήστος Διονυσόπουλος.
Αλλά πέραν του συγκεκριμένου, ατυχούς κατά τη γνώμη μου, γεγονότος,
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και
την ευρύτερη διάσταση του θέματος,
που δεν είναι άλλη από το να αποθαρρύνεται ο μέσος πολίτης να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου, εξαιτίας
αυτής της κατάστασης. Αλήθεια,
πόσο λογικό είναι να περιμένει κανείς
από έναν πολίτη, όσο καλοπροαίρετος και υπομονητικός και αν είναι, να
αποφασίζει να παρακολουθήσει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
όταν γνωρίζει εκ των προτέρων ότι το
θέμα για το οποίο ενδιαφέρεται αποκλείεται να συζητηθεί πριν τα μεσάνυχτα ή, ακόμη χειρότερα, όπως
συμβαίνει συχνά, ότι υπάρχει σοβαρή
πιθανότητα να μην συζητηθεί καθόλου, λόγω της πολύ προχωρημένης
ώρας; Και τα ερωτήματα που τίθενται
προς τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου είναι: Η συγκεκριμένη

«τακτική», όπως περιγράφηκε παραπάνω (και ασχέτως που, κατά τη
γνώμη μου, δεν είναι σκόπιμη), αποθαρρύνει ή όχι τους πολίτες να συμμετέχουν στον κορυφαίο θεσμό της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι οι
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου; Υπονομεύει ή όχι τον ίδιο το
θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου και,
κατ’ επέκταση, την ουσιαστική λειτουργία της Δημοκρατίας σε τοπικό
επίπεδο;
Και ας μην πει κάποιος ότι τα ίδια και,
ίσως, χειρότερα συμβαίνουν και σε
άλλους δήμους. Διότι, ανεξάρτητα
από το τι πράττουν οι άλλοι, σημασία
έχει τι πράττουμε εμείς για να προστατεύσουμε τους θεσμούς (στην
προκειμένη περίπτωση τον βασικό
θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο) και,
κατ’ επέκταση, τι πράττουμε για να
βελτιώσουμε τη λειτουργία της ίδιας
της Δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο.
Απάντηση υπάρχει; Υπάρχει ενδιαφέρον και πολιτική βούληση για την επίλυση του συγκεκριμένου και πολύ
σημαντικού ζητήματος; Αναμένομε.
Γιάννης Δημητριάδης
πολεοδόμος – χωροτάκτης μηχανικός
Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτών Βούλας
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ΟΧΙ στην τσιμεντοποίηση της έκτασης του Αστέρα
Ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β
Πρώτο θέμα στη συνεδρίαση της 18/11/13 στο Δήμο 3Β,
ήταν η επένδυση που ετοιμάζεται να γίνει στη χερσόνησο
Βουλιαγμένης, όπου το ξενοδοχειακό συγκρότημα “Αστέρας”. Ο “Αστέρας” που πωλείται για να γίνει όλη η χερσόνησος πολυτελείς κατοικίες, που θα καλύψουν 60.000 τ.μ.
τσιμέντο.
Με Προεδρικό Διάταγμα, με Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) και με πρόταση ΚΥΑ
δύο Υπουργείων, πέρασε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), γιατί έτσι “λύνονται”
τα χέρια της κατοχικής κυβέρνησης που ξεπουλάει ότι έχει
η χώρα.

Με το ΕΣΧΑΔΑ λοιπόν «δύναται να τροποποιηθούν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης της εντός σχεδίου περιοχή
του ακινήτου».
Οπως είπε στην ενημέρωση που έκανε ο δήμαρχος Σπ.
Πανάς, «πρόκειται για ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας για
το Δήμο και τους κατοίκους, αφού για την αξιοποίηση της
συγκεκριμένης έκτασης η Εθνική Τράπεζα, που είναι ιδιοκτήτης, προωθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης που προβλέπει την
τσιμεντοποίηση της περιοχής και την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Κάτι για το οποίο ο Δήμος και εγώ προσωπικά είμαστε αντίθετοι. Η διαδικασία που ακολουθείται

Nέα Δημοτική Κίνηση στα 3Β
Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Στην Πνευματικής Εστίας
Βούλας πραγματοποιήθηκε
(19 Νοεμβρίου) η Ιδρυτική
Συνέλευση μιας νέας δημοτικής κίνησης, με την επωνυμία
Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με μεγάλη συμμετοχή
πολιτών. Η νέα κίνηση χαρακτηρίζεται νέα, όχι μόνο γιατί
μόλις γεννήθηκε, αλλά και
γιατί φιλοδοξεί να είναι φορέας νέων αντιλήψεων και

στον τρόπο οργάνωσης της
και στις ιδέες της.
Όπως τόνισαν οι εισηγητές
εκ μέρους της προσωρινής
συντονιστικής γραμματείας,
τα μέλη της κίνησης μετέχουν στην κίνηση ως άτομα
και όχι ως εκπρόσωποι συλλογικοτήτων.
Σύμφωνα με τον κανονισμό
λειτουργίας της, ανώτερο όργανο της κίνησης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών
της, η οποία αποφασίζει για
όλα τα σοβαρά ζητήματα. Η
Γ.Σ. θα αποφασίσει για το
ποιος θα είναι ο επικεφαλής
του συνδυασμού, για τους
υποψήφιους δημοτικούς συμ-

βούλους και για το πρόγραμμα της Κίνησης. Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στηρίζεται αποκλειστικά
από τα μέλη της, τα οποία θα
αποφασίζουν για την πορεία
της.
Οι πολιτικές αρχές της Κίνησης εκτίθενται στη Διακήρυξη Αρχών, η οποία έχει ήδη
δημοσιοποιηθεί.

Βασικοί στόχοι της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών
ΒΒΒ είναι:
― η απόκρουση των επιπτώσεων του μνημονίου στους
πολίτες και τους Δήμους,
― η στήριξη των πολιτών
που έχουν «γονατίσει» από
φόρους, χαράτσια και ανεργία,
― η ανατροπή των σχεδίων
για εκποίηση της παραλίας
και κάθε άλλου στοιχείου
της δημόσιας περιουσίας,
― η ελεύθερη πρόσβαση των
πολιτών στις παραλίες και η
διαχείριση των παραλιών
υπό κοινωνικό έλεγχο,
― η αποτροπή της διάλυσης

των Κέντρων Υγείας και ειδικά του Ασκληπιείου Νοσοκομείου,
― η προστασία και υπεράσπιση του περιβάλλοντος,
της παιδείας,
του πολιτισμού και του αθλητισμού,
― η διατήρηση του χαρακτήρα του Δήμου ως περιοχής αποκλειστικής κατοικίας,
― η δημιουργία ενός Δήμου
συμμετοχής των πολιτών
μέσα σε ένα νέο πλαίσιο λει-

τουργίας.
Η Γ.Σ. αποφάσισε τη λειτουργία ομάδων εργασίας, οι
οποίες μέσα από διαδραστικές διαδικασίες (συνελεύσεις
στις γειτονιές, συσκέψεις
φορέων και επαγγελματικών
ομάδων, θεματικών ημερίδων
κ. ά) θα διαμορφώσουν το
πρόγραμμα, που θα οριστικοποιηθεί στη Γενική Συνέλευση.
Στη συνέχεια των εισηγήσεων αναπτύχθηκε πλούσιος
διάλογος. Πολίτες που συμμετείχαν στη Γ.Σ. πλούτισαν
με τις τοποθετήσεις τους τον
προβληματισμό και πρότειναν τρόπους για την καλύ-

τερη επικοινωνία της Κίνησης
με την κοινωνία του Δήμου
των 3Β.
Στο
τέλος
εκλέχθηκε
13μελής συντονιστική γραμματεία.

είναι αδιαφανής και πρωτοφανής, αφού όχι μόνο δεν ζητήθηκε η γνώμη του Δήμου, αλλά δεν υπάρχει καν ενημέρωση. Ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον των
δημοτών, οι περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την πώληση και κυρίως οι όροι της».
Αφού εκφράστηκαν διάφορες απόψεις, ο Κ. Πασακυριάκος
ζήτησε αναβολή του θέματος γιατί δεν υπήρχε ενημέρωση,
Ο Παντ. Κασιδόκωστας καταλόγισε ευθύνες στη Δημοτική
Αρχή, γιατί καθυστέρησε να φέρει το θέμα στο Δ.Σ. αν και
το γνώριζε τί πάει να γίνει.
Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε ένα ψήφισμα σύμφωνα με το
οποίο εξουσιοδοτούνται ο Δήμαρχος και οι επικεφαλής των
δημοτικών παρατάξεων να προβούν σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου να διαφυλάξουν το
συμφέρον του Δήμου και των κατοίκων. Υπερψηφίστηκε
κατά πλειοψηφία.
Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου στις 3μ.μ., συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2
και Τσιγάντε, Παπάγου - Χολαργός) και έχει ως θέμα τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της νές μορφής, που
θα πάρει ο “Αστέρας”, με κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια κλπ.
Καλό θα είναι όποιος μπορεί να παρευρεθεί. Το θέμα είναι
ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας.

Γονείς και δάσκαλοι άλλαξαν την όψη
στο 2ο Δημοτικό σχολείο Κερατέας
Αξιο παράδειγμα προς μίμηση
Μια φιλόδοξη προσπάθεια
καθαρισμού, βαψίματος και
εξωραϊσμού των αιθουσών
αλλά και του περιβάλλοντος
χώρου του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Κερατέας, βρίσκεται
σε εξέλιξη από το Σύλλογο Διδασκόντων, το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων και με την
ενεργό συμπαράσταση του

σφορά γονέων και δασκάλων
του σχολείου δείχνει ότι ΕΝΩΜΕΝΟΙ μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.
Αισίως λοιπόν, μετά από ενάμιση μήνα κοπιαστικής προσπάθειας το βάψιμο των
αιθουσών στο κυρίως κτίριο
του σχολείου φτάνει στο
τέλος του. Η νέα όψη στο θε-

Σε μια εποχή που τα πάντα
φαντάζουν δύσκολα, σε μια
εποχή που τα απλά αποτελούν
πολυτέλεια, που τα αυτονόητα
πρέπει να εξηγηθούν, σε μια
εποχή που ο καθένας προσπαθεί να επιβιώσει κοιτάζοντας
το προσωπικό του συμφέρον,
οι δάσκαλοι και οι γονείς του
2ου Δημοτικού Σχολείου Κε-

Προέδρου της Πρωτοβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής, Νικόλαου Παπανικολάου.
Η εθελοντική και άξια προς μίμηση πρωτοβουλία και προ-

ατράκι του σχολείου έτυχε θετικής αποδοχής και σχολίων
από την πλειοψηφία των παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

ρατέας, έχουν δώσει τα χέρια
και συμπορεύονται.
Ένα μεγάλο εύγε στους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ αρωγούς για ένα
ομορφότερο σχολείο.
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O Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
πιστός στην “ανεξάρτηση
αυτοδιοίκηση”

O Λεωνίδας Μπέης με τα ΜΜΕ
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Μαρκοπούλου, Λεωνίδας Μπέης, κάλεσε σε μια πρώτη φιλική συνάντηση τα τοπικά μέσα (έντυπα και ηλεκτρονικά).
Ετσι βρεθήκαμε στις 18/11 το βράδυ “Εν Μαρκοπούλω”, και σε
μια ζεστή ατμόσφαιρα συζητήθηκαν τα μαρκοπουλιώτικα...
Η συζήτηση έγινε χωρίς κανόνες· ο Λεωνίδας Μπέης, δήλωσε
ότι θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές για το Δήμο
Μαρκοπούλου και σύντομα θα μας καλέσει και επισήμως.
Είναι νέος και έχει δείξει καλά δείγματα, μέσα στο Δημοτικό
συμβούλιο.

Στην εφημερίδα «Τύπος της Κυριακής» (17 Νοεμβρίου), δημοσιεύτηκε ρεπορτάζ το οποίο αναφέρει
ότι ο επικεφαλής του συνδυασμού «Βάρη Βούλα
Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις» είναι ο «εκλεκτός» υποψήφιος Δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας
στην πόλη 3B.

Δεν θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος
δηλώνει ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος
το θέμα ουδέποτε με απασχόλησε...
Ο βουλευτής Ανατ. Αττικής Γιώργος Βλάχος, που τον φέρουν πολλά δημοσιεύματα ως υποψήφιο σε Δήμο της Ανατ. Αττικής, διαψεύδει κατηγορηματικά με την παρακάτω δήλωση:
«Σχετικά με δημοσιεύματα που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αναφέρονται σε πιθανή υποψηφιότητά μου σε Δήμο της Περιφέρειας Αττικής, επιθυμώ να δηλώσω
ότι, το θέμα ουδέποτε με απασχόλησε, αφού ποτέ δεν ήταν στις πολιτικές μου επιδιώξεις, η
ενασχόλησή μου με την τοπική ή περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Η αυτοδιοίκηση έχει τους δικούς της ανθρώπους, τους οποίους σέβομαι και συνεργάζομαι μαζί τους. Η δική μου επιλογή, που διαχρονικά στηρίζεται από τους συμπολίτες μου, ήταν και παραμένει διαφορετική».

Κανένα εύρημα παράνομου πλουτισμού
δηλώνει ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης
O Δήμαρχος Mαρκοπούλου απαντά σε δημοσιεύματα που τον παρουσιάζουν
ανάμεσα στους πολύ πλούσιους του Μαρκόπουλου
Αγαπητοί Συμπολίτες,
Σχετικά με το δημοσίευμα
της 17ης Νοεμβρίου 2013,
της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ», με τίτλο «Η λίστα
του Ράιχενμπαχ. Η εφορία
περνά από κόσκινο 1.600
πλούσιους», το οποίο αναρτήθηκε Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 και στον
ιστότοπο «protothema.gr»,
είναι απαραίτητο να γίνουν
οι εξής διευκρινίσεις.
Στην συγκεκριμένη λίστα,
συμπεριλαμβάνονται
τα
ονόματα είκοσι (20) περίπου συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και του
Δημάρχου Μαρκοπούλου,
Σωτήρη
Ι.
Μεθενίτη.
Ωστόσο, ο σχετικός έλεγχος, (λόγω κοινής φορολογικής δήλωσης) αφορά
στην ακίνητη περιουσία της
συζύγου του, η οποία υποβάλει κανονικά, ετήσιες δηλώσεις για Φόρο Μεγάλης
Ακίνητης Περιουσίας.
Η συγκεκριμένη ακίνητη περιουσία, έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο διετούς

οικονομικού ελέγχου, ήδη
από τον Ιούλιο του 2011,
χωρίς μέχρις στιγμής να
έχει αποφέρει, κανένα απολύτως εύρημα παράνομου
πλουτισμού!

Είναι κάτι παραπάνω από
βέβαιο, πως και ο νέος
έλεγχος, θα φέρει παρόμοια αποτελέσματα.
Όσον αφορά στην περιουσιακή κατάσταση του Δημάρχου
Μαρκοπούλου,
αξίζει να αναφερθεί, ότι
από τις αρχές του 2005,
όταν
ανακοινώθηκε
η
πρώτη δημαρχιακή του υποψηφιότητα, όπως προκύπτει και από σχετική
έγγραφη Βεβαίωση του
Υποθηκοφυλακείου Κρω-

πίας, ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου έχει προχωρήσει
μόνο, σε τέσσερις (4) πωλήσεις ακινήτων, συνολικής
αντικειμενικής
αξίας
257.000 Ευρώ και στην
Αποδοχή Κληρονομιάς, που
ακολούθησε το θάνατο του
πατέρα του, στις 16/7/2005!
Να τονίσουμε επίσης, ότι
απ’ την ημερομηνία ανάληψης της Δημοτικής Αρχής
απ’ τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου, την 1η Ιανουαρίου
του 2011 μέχρι και σήμερα,
ο ίδιος, έχει προβεί εκ νέου
και μόνο, σε μία πώληση
αγροτικού ακινήτου, αντικειμενικής αξίας 18.000 €,
η δε σύζυγος του δεν έχει
προβεί σε καμία απολύτως
αγορά ακινήτου, ούτε καν
σε Αποδοχής Δωρεάς από
του γονείς της!
Οι επικείμενοι έλεγχοι από
το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων
Μεγάλου
Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), είναι
σε κάθε περίπτωση θεμιτοί
και αναγκαίοι, προκειμένου
να καταπολεμηθούν φαινό-

Απαντώντας στο δημοσίευμα ο επικεφαλής της παράταξης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε: «Όπως
και στις δημοτικές εκλογές του 2010, δεν ζητήσαμε
ούτε έχουμε πρόθεση να
ζητήσουμε από κανένα
κόμμα στήριξη ή χρίσμα. Πιστεύουμε στην ανεξάρτητη
τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς
κομματικές δεσμεύσεις.
Πάγια θέση μας είναι ότι τα
κόμματα οφείλουν να ασχολούνται με τη Βουλή και οι
δημοτικοί συνδυασμοί με
τους Δήμους. Σε ότι αφορά
το δημοσίευμα, το διαψεύδουμε κατηγορηματικά και εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για τις πηγές του συντάκτη, και τις
πιθανές σκοπιμότητες που μπορεί να εξυπηρετούν.
Ο συνδυασμός μας θα δώσει και πάλι παρών στις
επόμενες εκλογές, χωρίς καμία κομματική στήριξη ή
οποιουδήποτε άλλου είδους δέσμευση, παρά μόνο
στους δημότες που θα μας εμπιστευτούν, με μοναδικό στόχο τη δημιουργία μιας πόλης αντάξιας των
προσδοκιών όλων των συμπολιτών μας».

μενα φοροδιαφυγής ή παράνομου
πλουτισμού.
Όπως διευκρινίζεται άλλωστε και από το υπουργείο
Οικονομικών, «οι ελεγχόμενοι δεν είναι απαραίτητα
παραβάτες και υπόλογοι.
Απλώς οι υπηρεσίες κάνουν
τους ελέγχους και όσοι
είναι καθαροί, δεν έχουν να
φοβηθούν τίποτα».
Κατά τα άλλα, τα Μεσόγεια
είναι μικρή περιοχή και όλοι
γνωριζόμαστε καλά και
όλοι μας, έχουμε την ξεχωριστή ταυτότητά μας, για το
ήθος και την εντιμότητά
μας!

Γιόγκα στη Βάρη

Ασκηση σώματος και νου

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &
Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και
σώμα σε διαλογισμό και αυτογνωσία.
Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά για
ενήλικες και νέους.

Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545
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Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.
το Τεχνικό Πρόγραμμα
και ο προϋπολογισμός
του Δήμου Μαρκοπούλου
Στο Δήμο Μαρκοπούλου σε συνεδρίαση που έγινε
στις 14 Νοεμβρίου, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Τεχνικό του Πρόγραμμα για το έτος 2014
(εκτελεστέα έργα) και το ολοκληρωμένο πλαίσιο
δράσης έτους 2014.
Την ίδια ημέρα υπερψηφίστηκε και ο Προϋπολογισμός του Δήμου Μαρκοπούλου έτους 2014.
Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης δεν τα ψήφισαν,
ενώ τα ψήφισαν οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Σπύρος Γέγος, Χαράλαμπος Νικολάου και Γιάννης
Πολίτης.
Η παράταξη “Δύναμη Ελπίδας” με επικεφαλής τον Γ.
Αδάμο, επεσήμανε ότι φέτος, για πρώτη φορά και
υπό την πίεση της κεντρικής κυβέρνησης, ο Δήμος
αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα
και να φέρει έναν προϋπολογισμό που, εξαιρουμένων
των προβλέψεων, αγγίζει τα 17 εκατ.€ περίπου.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι Δήμοι στηρίζουν την Τοπική
Ανάπτυξη και τις Τοπικές Κοινωνίες:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) καλεί τους Δημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και τους Εκπροσώπους Περιφερειακών Ενώσεων
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευσης με θέμα: Οι Δήμοι στηρίζουν την Τοπική Ανάπτυξη και τις Τοπικές Κοινωνίες:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ»
που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου (Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ).
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει συνεισφέρει όσο κανένας φορέας του δημοσίου στην δημοσιονομική εξυγίανση της
χώρας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Οι τεράστιες περικοπές στους πόρους της από το 2009 μέχρι και σήμερα, εάν
συνεχιστούν και στο 2014, θα οδηγήσουν με μαθηματική
ακρίβεια τους Δήμους σε κατάρρευση.
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που διαφαίνονται με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2014,
το Συνέδριο καλείται να αποφασίσει την περαιτέρω στάση
μας, πριν την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Επιπλέον, μετά τις εξαγγελίες των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με το πρόγραμμα
αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Γενική Συνέλευση θα ασχοληθεί με θέματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό της (εθελοντική διαδημοτική
κινητικότητα κ.ά.).
Επίσης, θα συζητήσει για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την ξαφνική και αδικαιολόγητη κατάργηση
υπηρεσιών και δομών των Δήμων και εν τέλει θα τονίσει
την ανάγκη θεσμικής και οικονομικής ενίσχυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων.

Με αυξημένη πλειοψηφία πέρασαν
Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμός
στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος
Σε κλίμα «ευρείας συναίνεσης» και με υψηλή πολιτική
ευθύνη διεξήχθησαν στις 12
και 14 Νοεμβρίου οι δύο κορυφαίες συνεδριάσεις του
Δ.Σ. Σπάτων - Αρτέμιδος,
για το Τεχνικό Πρόγραμμα
και τον Προϋπολογισμό του
2014.
Και στις 2 συνεδριάσεις η
συζήτηση και η επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε
ανέδειξε το μέγεθος της

προσπάθειας που έχει καταβάλει η Δημοτική Αρχή για
το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου, μια προσπάθεια
που
έφερε
σημαντικά αποτελέσματα
αναπτυξιακής προοπτικής,
παρά το ιδιαίτερα δυσμενές
περιβάλλον εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει την χώρα.
Το ύψος του τεχνικού προγράμματος ανέρχεται σε

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ζήτησε ο Τ. Μπουντουβάς
στην Παλλήνη
Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης σε συνεδρίασή του
(15.11) προχώρησε στην διατήρηση των δημοτικών τελών
στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια.
Η πρόταση του Τ. Μπουντουβά για μείωση δημοτικών
τελών καταψηφίστηκε, «παραβλέποντας το γεγονός ότι ο
όγκος των σκουπιδιών έχει
μειωθεί και το κονδύλι μισθοδοσίας των εργαζομένων
στην καθαριότητα είναι μικρότερο, αρνούμενη την συμπίεση των δαπανών μέσα από
ορθολογικότερη διαχείριση
και καλύτερη οργάνωση, αλλά
κυρίως αγνοώντας την οικονομική κατάσταση των δημοτών», όπως είπε.
«Η καταιγίδα των περικοπών

που δέχεται ο κόσμος στο εισόδημά του, επιβάλλει να δείξουμε την διαφορετικότητά
μας απέναντι στην πολιτική
της Κεντρικής Εξουσίας» τόνισε ο Τάσος Μπουντουβάς, ο

οποίος σημειωτέον ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τον “παραίτησε” ο
Δήμαρχος, επειδή διαφώνησε
στις αυξήσεις δημοτικών
τελών.

Ο Κουβαράς ...πάει Λαύριο
Το τριμελές Κοινοτικό Συμβούλιο του Κουβαρά, αποφάσισε ομόφωνα, ότι επιθυμεί την αποχώρησή του από το
Δήμο Σαρωνικού και τη συγκόλησή του με το Δήμο Λαυρεωτικής.
Την εισήγηση για την αποχώρηση έκανε ο πρόεδρος του
τοπικού, που αποτελείται από 3 μέλη, Γιάννης Κίτσος.
Για το σκοπό αυτό ο πρόεδρος είχε συγκεντρώσει 600
υπογραφές δημοτών τις οποίες παρουσίασε στο σώμα.
Οι παρόντες αντιδήμαρχοι δεν κατάφεραν να αλλάξουν
την άποψη του τοπικού συμβουλίου, αλλά και των πολιτών που είχαν γεμίσει την αίθουσα.
Από τους Αντιδημάρχους τοποθετήθηκε ο Μανώλης Τσαλικίδης, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα στηρίξει την πρόταση του Κουβαρά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ ο Α.
Πέγκας επεσήμανε ότι δεν είναι λύση η αποχώρηση από
τον Σαρωνικό.
πηγή: attikosparatiritis.wordpress.com/

6.632.989,66 € και σύμφωνα με τον εισηγητή αντιδήμαρχο Γ. Γκινοσάτη. Η
χρηματοδότησή του είναι
απόλυτα διασφαλισμένη με
πόρους του Δήμου σε ποσοστό 40.93% και από άλλες
πηγές χρηματοδότησης σε
ποσοστό 59,07%.
Στην δημοτική συνεδρίαση
για την έγκριση του προϋπολογισμού, που έγινε την
Πέμπτη 14/11 ο Δήμαρχος
Χρήστος Αντ. Μάρκου,
επεσήμανε στην εισήγησή
του, μεταξύ άλλων:
«Η φιλοσοφία αυτού του προϋπολογισμού που κατατίθεται
σήμερα διαπνέεται από ειλικρίνεια, δικαιοσύνη, κοινωνική
ευαισθησία και τέλος, βαθύ αίσθημα ευθύνης.
Είναι ένας προϋπολογισμός με
άμεση ανταπόκριση στην πραγματικότητα.
Κατά την διάρκεια των 3 χρόνων στην Διοίκηση του Δήμου
δώσαμε δείγματα γραφής.
Αποδείξαμε την ειλικρίνεια των
προθέσεων μας, την διαφάνεια
των πράξεων μας, την επιδίωξη
της συναίνεσης για το καλό της
πόλης σε καθημερινή βάση,
στις μεγάλες και μικρές αποφάσεις.
Σε αυτό το κλίμα, με την ειλικρίνεια και το αίσθημα ευθύνης
που απαιτούν οι καιροί και η
κοινωνία μας σας καλώ να συνεχίσουμε.
Με την συνεισφορά, την συμμετοχή και φυσικά την αυστηρή
αλλά ουσιαστική κριτική σας,
όπου και όποτε αυτή απαιτείται.
Η έξοδος από τα αδιέξοδα δεν
είναι ποτέ υπόθεση μόνο αυτών
που διοικούν.
Μας αφορά όλους και απαιτεί
την ενεργοποίηση και την συμμετοχή όλων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη
Τηλ. : 213 2063534, 213 2063551
FAX: 213 2063 533
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ
1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος η με αρ. πρωτ.
143458/13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με ΑΔΑ: ΒΛ117Λ7ΘΩ3 για Έγκριση Περιβαλλοντικών

...Η εποικοδομητική κριτική και
η κατάθεση τεκμηριωμένων
προτάσεων αναβαθμίζει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. [...]

Αυτή η κρίση μάς πήρε πολλά
και θα μας πάρει περισσότερα.
Ας μας δώσει τουλάχιστον την
ευκαιρία, να ξαναβρούμε την
ανθρωπιά μας, το ενδιαφέρον
μας για την πόλη, την θέληση
να συμμετέχουμε και να συνεισφέρουμε.….»

Σύμφωνα με την εισήγηση
του θέματος από τον Αντιδήμαρχο Χρ. Γ. Μάρκου, η
κατάρτισή του πλέον γίνεται βάσει των πραγματικών
στοιχείων της προηγούμενης χρήσης.
― Το ύψος ανέρχεται στα
43.724.037€.
― Στηρίζεται σε απολογιστικά
δεδομένα και όχι σε αόριστες
αριθμητικές αναφορές.
― Δείχνει τον βαθμό ισορροπίας δυνάμεων και αδυναμιών.

Αναβλήθηκε
η συνεδρίαση για τον
προϋπολογισμό στα 3β
H συνεδρίαση του Δήμου 3Β,
με μοναδικό θέμα τον προϋπολογισμό του για το 2014,
αναβλήθηκε, λόγω έλλειψης
στοιχείων, όπως αναφέρθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι.

Όρων του υπό ίδρυση συνεργείου
αυτοκινήτων (μηχανικών μερών,
ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, τροχών) της «ΖΩΤΑΛΗΣ
Ε.Ε.» στο 3o χλμ Λ.Παιανίας- Μαρκοπούλου στο Δήμο Παιανίας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου στη Δ/νση
Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 227 και της παρ. 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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2η Συνάντηση εθνοτοπικών Συλλόγων Ανατ. Αττικής
“Ολη η Ελλάδα στην Ανατολική Αττική”
Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση των Εθνοτοπικών
Συλλόγων της Ανατολικής Αττικής, με
τίτλο: “Ολη η Ελλάδα στην Ανατολική Αττική”, στο κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου.
Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν μια όμορφη
βραδιά, γεμάτη με μουσικές και χορούς από
όλα σχεδόν τα μέρη της χώρας μας.
Οι εθνοτοπικοί σύλλογοι της Ανατολικής
Αττικής, που έχουν επωμιστεί το τιμητικό

φορτίο της διαφύλαξης των εθνικών μας
παραδόσεών ένωσαν τις δυνάμεις τους και
χάρισαν ένα πολύ όμορφο θέαμα.
Όλοι οι χορευτές φορώντας υπέροχες παραδοσιακές φορεσιές, οι οποίες υποδηλώνουν την περιοχή από όπου προέρχονται οι
χοροί, μας μετέφεραν ένα έντονο μουσικοχορευτικό κλίμα από όλα τα μέρη της Ελλάδος.
Οι Σύλλογοι που συμμετείχαν είναι:
- Κρητών Λαυρίου «Η Μεγαλόννησος»
- Κρητών Μεσογείων «Ο Ψηλορείτης»
- Κρητών Γλυκών Νερών – Παλλήνης «Το Κρι-Κρι»
- Κρητών Γέρακα «Η Μεγαλόνηννησος»

- Κρητών Ωρωπού και Περιχώρων ΔΙΚΤΑΙΟΙ-ΚΑΣΤΡΙΝΟΙ
- Πελοποννησίων Αχαρνών «Θ.Κολοκοτρώνης»
- Θεσσαλών Μεσογείων «Ο Δευκαλίωνας»
- Πανθεσσαλικός Σύλλογος Λαυρίου
- Καρδιτσιωτών Αττικής «Ο Άγιος Θωμάς»
- Πολιτιστικός Σύλλογος Λαυρίου «Η Μικρασία»
- Μικρασιατών και Χορωδία Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Παλάτια Ωρωπού
- Ένωση Θηραίων Λαυρεωτικής – Μεσογαίας-Αττι-

κής «Η Αγ. Ειρήνη»
- Ακρωτηριανών Θήρας
- Θρακιωτών Ανατολικής Αττικής και Μεσογαίας
- Μακεδόνων Λαυρίου «Ο Μέγας Αλέξανδρος»
- Ηπειρωτών Αρτέμιδας
- Ηπειρωτών Παιανίας
- Πανηπειρωτικός Σύλλογος Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Κορωπί
- Ηπειρωτών Λαυρεωτικής «Ο Πύρρος»
- Ποντίων Λαυρίου, Ωρωπού, Κορωπίου

Η Αντιπεριφερειάρχης Χρυσάνθη Κισκήρα
κατά το χαιρετισμό της αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ανατολικής Ατ-

τικής που την καθιστούν παράγοντα δυναμικής ανάπτυξης όλης της Περιφέρειας Αττικής, στο έργο που γίνεται την τελευταία
τριετία στην περιοχή καθώς και στην ιδιαίτερη σημασία της ανάδειξης του πολιτισμού
και της παράδοσης.
Η Αντιπεριφερειάρχης είπε μεταξύ άλλων:
Απόψε όλη η παράδοση της Ελλάδας ενώνεται και ζωντανεύει στην Ανατολική Αττική. Με ορμητήριο το λιμάνι του Λαυρίου,
θα αρμενίσουμε σε όλη τη χώρα με μουσικές και χορούς από τις πατρίδες μας, από
τις πατρίδες των γονιών μας και των παππούδων μας.
Η Ανατολική Αττική αποτελεί πύλη εισόδουεξόδου της Μητροπολιτικής Αθήνας.
Χρειάζονται επιλεγμένες υποδομές, χώροι
υποδοχής αναπτυξιακών δραστηριοτήτων,
ριζική ανάδειξη και αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, με την ανάπτυξη των
ακτών μας, των λιμένων και του φυσιολατρικού και θρησκευτικού τουρισμού μας.
Με την πίστη μου αυτή, και με τη δεδομένη
βούλησή μου ότι αξίζουμε ένα καλύτερο
αύριο στην Ανατολική Αττική εργάζομαι εντατικά, και συχνά αθόρυβα, προς την κατεύθυνση αυτή.
Δε χαλαρώνουμε.
Δεν εφησυχάζουμε.
Δουλεύουμε κάθε μέρα σκληρά, αποτελεσματικά, εκτελώντας τα έργα έγκαιρα, με
διαφάνεια και το σημαντικότερο, χωρίς να
επιβαρύνουμε τον πολίτη αξιοποιώντας το
ΕΣΠΑ.
Σε καμία περίπτωση δε θριαμβολογούμε.
Ούτε και έχουμε την αυταπάτη ότι το ΕΣΠΑ
είναι πανάκεια που θα λύσει όλα τα προβλήματα, λειτουργεί όμως ως αντίβαρο
στην κρίση.
Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά με τα

έργα που εντάσσονται και ολοκληρώνονται
και αλλάζουν το τοπίο σιγά σιγά στην Ανατολική Αττική.
Για την αποψινή εκδήλωση θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσους δούλεψαν εθελοντικά
και σκληρά για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
Ευχαρίστησε το Δήμαρχο Λαυρεωτικής
Κώστα Λεβαντή, ο οποίος παρευρισκόταν
στην εκδήλωση, για την ευγενική παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου και όλους
τους συλλόγους για τη συμμετοχή τους.

Ανακοίνωσε έργα στο Λαύριο
Τήρησαν την υπόσχεση που έδωσαν στο
Δήμαρχο Λαυρεωτικής και η Χρ. Κισκήρα
ανακοίνωσε ότι έχει ενταχθεί πίστωση στον
προϋπολογισμό του 2014 της Περιφέρειας
Αττικής το ποσό των 1.645.000 ευρώ για τη
συντήρηση και αποκατάσταση της Γαλλικής Σκάλας του Λαυρίου.
Η Γαλλική Σκάλα ήταν πάντα στο πέρασμα
των αιώνων και θα παραμείνει για την πόλη
του Λαυρίου κα τους κατοίκους της σημείο
αναφοράς και μνήμης της ιστορίας της Λαυρεωτικής.
Επίσης εντάχθηκε πίστωση 200.000 ευρώ
για τον περιορισμό της καταστροφής και τη
διάσωση των φοινικοειδών.
Το Φοινικόδασος του Λαυρίου, το μοναδικό
αυτό για τα ελληνικά δεδομένα μνημείο της
φύσης και σύμβολο της πόλης του Λαυρίου
που χρονολογείται από το 1880, κινδυνεύει
άμεσα με ανεπανόρθωτη ζημιά που ισοδυναμεί με αφανισμό, αφού είναι εμφανής
ήδη η καταστροφή αρκετών δέντρων από
το ‘’κόκκινο σκαθάρι’’.

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας
Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ
ΟΙ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Τώρα που ψύχρανε ο καιρός - γιατί
εκτός από τις οικονομικές –κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης είχαμε και τις
καιρικές να μας θυμίζουν ότι έχουμε
καταντήσει Αφρικάνικη χώρα- θα αναφερθούμε στα νέα κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης.
Κριτήρια αναθεωρημένα προς τα
επάνω μίας και η περσινή επιδότηση
έμεινε για την πλειοψηφία του κόσμου
στα αζήτητα .
Συγκεκριμένα τα Εισοδηματικά Κριτήρια έχουν αυξηθεί κατά 5.000 ευρώ,
τα Περιουσιακά κατά 50.000 εώς
100.000 ευρώ ενώ και το ύψος του
επιδόματος έχει αυξηθεί κατά 25% σε
0,35 λεπτά ανά λίτρο κατανάλωσης
από 0,28 και προκαταβάλλεται πλέον
το 25% του συνολικού δικαιούμενου
ποσού εντός είκοσι (20) ημερών από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Η
υπ’αριθμ.
Δ33
5037619
ΕΞ/18.10.2013 απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ.
καθορίζει τους δικαιούχους τα κριτήρια και την διαδικασίας χορήγησης
του επιδόματος θέρμανσης , αναλυτικά ως εξής :
Άρθρο 1- Δικαιούχοι του επιδόματος
θέρμανσης.
1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε
φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν
διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή
τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της
παρούσας.
Ειδικά, για τους έγγαμους δικαιούχος
είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά
το άρθρο 61 του Κ.Φ.Ε.

2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω
φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση
πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε
αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν
παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.
3. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του
επιδόματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως
προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου
κατά το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι
φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν
Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των
οχτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται.
δ) Η επαγγελματική στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε
είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
στ) Οι κάτοικοι εξωτερικού.
Για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων
της ανωτέρω β) περίπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων, του οικονομικού έτους
που ταυτίζεται με το έτος λήξης της
περιόδου χορήγησης του πετρελαίου
θέρμανσης.
Άρθρο 2 - Κριτήρια χορήγησης του
επιδόματος θέρμανσης.
Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της

παρούσας δικαιούνται επιδόματος
θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α. Εισοδηματικά:
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, που λαμβάνεται υπόψη
για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011,
ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, να ανέρχεται έως 30.000
ευρώ για άγαμο υπόχρεο, 40.000
ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς
τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά
3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως,
για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως
άνω εισόδημα ανέρχεται σε 43.000
ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά
3.000 ευρώ ανά τέκνο.
Για τον προσδιορισμό των κριτηρίων
αυτών χρησιμοποιούνται τα δεδομένα
της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το έτος
έναρξης της περιόδου χορήγησης του
πετρελαίου θέρμανσης. Τα δεδομένα
της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν
διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων.
Στις περιπτώσεις μη υποχρέωσης σε
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον
αιτούντα κατά την διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για την
κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων.
β. Ακίνητης Περιουσίας:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων, κατά τον ΚΦΕ τέκνων, που
αναγράφονται στη δήλωση φορολο-

Κατασχέσεις εισοδημάτων για οφειλές
που δεν έχουν λήξει
Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε κατασχέσεις εισοδημάτων
και επιστροφών φόρων
για χρέη οφειλετών τα
οποία ωστόσο ακόμη
δεν έχουν λήξει. Από τη
συγκεκριμένη διαδικασία δεν γλιτώνουν ούτε
όσοι έχουν λαμβάνειν
επιστροφή φόρου κάτω
των 1.500 ευρώ και την
ίδια στιγμή χρωστούν
«χαράτσια» ακινήτων
και δόσεις φόρου εισοδήματος.
Επίσης, με την εφαρ-

μογή της διάταξης του
άρθρου 11 του νόμου
3943, η οποία ψηφίστηκε το Μάρτιο του
2011 προβλέπει ότι οι
φορολογικές
αρχές
μπορούν να προχωρήσουν και σε κατασχέσεις
αγροτικών
επιδοτήσεων και επιστροφών φόρου για να
εισπράξει εφάπαξ χρέη
προς το Δημόσιο που
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.
Για παράδειγμα, φορο-

λογούμενος δικαιούται
να εισπράξει επιστροφή
φόρου 500 ευρώ τον
Νοέμβριο του 2013,
αλλά ταυτόχρονα οφείλει μια μηνιαία δόση
φόρου εισοδήματος ή
Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ύψους 600 ευρώ
που λήγει στις 30-112013 η Εφορία έχει το
δικαίωμα να συμψηφίσει
την επιστροφή με τη μη
ληξιπρόθεσμη δόση του
φόρου εισοδήματος ή
του ΦΑΠ και να μην
αποδώσει στο φορολο-

γούμενο τα 500 ευρώ.
Με βάση γεγονότα που
έχουν
καταγραφεί,
αγρότης έχασε την επιδότηση που δικαιούται
και επιχειρηματίας δεν
έλαβε ποτέ την επιστροφή του ΦΠΑ γιατί
ενημερώθηκαν από την
εφορία τους ότι οι απαιτήσεις τους αυτές συμψηφίστηκαν με μηνιαίες
δόσεις
φορολογικών
οφειλών τους, που
έχουν απλώς βεβαιωθείαλλά δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

γίας εισοδήματος του οικονομικού
έτους, που ταυτίζεται με το έτος
έναρξης της περιόδου χορήγησης του
πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτή
προκύπτει από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου – Φ.Α.Π.
έτους 2011, να μην υπερβαίνει τις
200.000 € για τους άγαμους και τις
300.000 € για τους έγγαμους και τις
μονογονεϊκές οικογένειες.
Άρθρο 3 - Καθορισμός του ύψους του
επιδόματος.
Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως
ζώνης, χορηγείται επίδομα για τα
πρώτα 120 τετραγωνικά, με ανώτατη
κατανάλωση λίτρων πετρελαίου για
την περιοχή της Αττικής - Γ’ κλιματική
ζώνη (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού) τα 8 λίτρα συνολικά τα 960.
Δηλαδή μία κατοικία επιφάνειας 100
τ.μ. στην Αττική μπορεί να επιδότηθεί
εώς 800 λίτρα πετρελαίου με 0,35 €
για κάθε λίτρο = 280,00 € ετησίως
έναντι 224,00 πέρισυ.
Άρθρο 4- Διαδικασία χορήγησης του
επιδόματος στους δικαιούχους.
Προσοχή εδώ πρέπει να γίνουν 2
ενέργειες ταυτόχρονα μία από τον κάτοικο του διαμερίσματος και μία από
τον διαχειριστή:
α) Οι ενδιαφερόμενος, υποβάλει αίτηση μέσω εφαρμογής στο δικτυακό
τόπο www.gsis.gr, για να ενταχθεί
στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης δηλώνοντας μεταξύ
άλλων κυρίως:
- τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
(IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το
ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου, και
- τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.
β) Παράλληλα ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας, δηλώνει στην εφαρμογή
τα ακόλουθα στοιχεία:
- τον αριθμό φορολογικού μητρώου
του - τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας,
εφόσον υπάρχει, - τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
που
εκπροσωπεί
την
πολυκατοικία, - τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες
θέρμανσης.
Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την
είσοδό τους δηλώνουν, τον Α.Φ.Μ. και
έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας πενταετίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι αποδεκτή η
χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού
τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετι-

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

κούς δικαιούχους επιδόματος Επίσης
η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής
ΔΕΗ για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια περίοδο θέρμανσης.
Μετά τα μέλη διακίνησης πετρελαίου
θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποβάλλουν
τα φορολογικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου
θέρμανσης
για
να
ολοκληρωθεί η καταβολή του υπόλοιπου ποσού, που δικαιούται ο αιτών
βάσει της πραγματοποιηθείσας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης μέσω
τραπεζικού λογαριασμού.
Ο προμηθευτής πετρελαίου δεn μας
χορηγεί κάτι που να χρειάζεται για
την υποβολή αίτησης. Κάθε αγορά πετρελαίου υποβάλλεται από τον προμηθευτή στη ΓΓΠΣ μαζί με τον ΑΦΜ
σας (ή του διαχειριστή-εκπροσώπου
αν πρόκειται για πολυκατοικία) και τον
αριθμό παροχής της ΔΕΗ (ή τον κοινόχρηστο αν πρόκειται για πολυκατοικία). Αυτό που πρέπει να προσέξετε
είναι η ορθή αναγραφή των στοιχείων
αυτών στα παραστατικά του προμηθευτή για να εξασφαλιστεί η ορθή
υποβολή τους στη ΓΓΠΣ.
Προσοχή στην περίπτωση τής διπλοκατοικίας: όταν η κάθε κατοικία έχει
δικό της καυστήρα και προμηθεύεστε
χωριστά πετρέλαιο θέρμανσης, τότε
κάνετε χωριστή αίτηση ως κάτοικοι
μονοκατοικίας, χωρίς να δημιουργήσετε κάποια πολυκατοικία. Αν προμηθεύεστε κοινό πετρέλαιο (κοινή
δεξαμενή), τότε θα πρέπει ένας από
εσάς να δημιουργήσει μια πολυκατοικία ως εκπρόσωπος και να εισάγει τα
δύο διαμερίσματά.
Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους
ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε
(5) ετών.
To επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να
κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε καμιά είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του
δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν
αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκεινται
σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου
ή τρίτου.
Καλό Χειμώνα και Καλή προμήθεια!

ΕΒΔΟΜΗ
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Δημοσιεύματα της ΕΒΔΟΜΗΣ για την Υδρούσα στη ΒΟΥΛΗ

Απαγορεύεται κάθε δόμηση στην Υδρούσα, ως ζώνη Αποκατάστασης φυσικού τοπίου
απαντά ο Υπουργός στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Πάντζα και Ηρώ Διώτη
Οπως είχαμε γράψει στο φύλλο της 2/11, ο βουλευτής της Περιφέρειάς μας Γιώργος Πάντζας και η Ηρώ
Διώτη είχαν καταθέσει ερώτηση στη Βουλή, για τη
νήσο Υδρούσα στη Βούλα, παίρνοντας αφορμή από
σπονδυλωτό ρεπορτάζ της εφημερίδας μας, την
οποία επικαλέσθηκαν αναφερόμενοι στα στοιχεία
που παραθέταμε (απόφαση ΟΡΣΑ κλπ., και στους
συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους που έθεταν
στον επενδυτή).
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούσαν τους αρμόδιους
Υπουργούς, τί πρoτίθενται να πράξουν για να διασφαλιστούν τα προβλεπόμενα στη σχετική Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).
Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν προκειμένου να
διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών
στο νησί, όσο και των κολυμβητών της απέναντι παραλίας, στη Βούλα και τί προτίθενται να πράξουν
ώστε ν’ ανακηρυχθεί το νησί Υδρούσα σε προστατευμένο φυσικό και ιστορικό πάρκο, για τους λόγους
που επικαλούντο οι βουλευτές και ανέφερε η
ΕΒΔΟΜΗ στο ρεπορτάζ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 22-11-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.45769
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΤΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει: Τρίτο Επαναληπτικό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης σε Ευρώ για το ΠΛΥΣΙΜΟ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 25.663,95 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα…22-11-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.45772
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης
σε Ευρώ για την εργασία ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 50.000,00 € .
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου
108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής,

Σπάτων – Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου
108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής,
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την 3/12/2013
ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30
π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www
.spata-artemis.gr» και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ
ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, την 29/11/2013 ημέρα
Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή
συμμετοχής
ποσού
2.500,00€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.spataartemis.gr» και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:Σωτηρίου
Αναστασία,
τηλ.210-6632200).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος επιβεβαιώνει
τους ισχυρισμούς μας
Ηδη ο Υπουργός Περιβάλοντος Γιάννης Μανιάτης απάντησε στην εν λόγω ερώτηση επιβεβαιώνοντας περίτρανα
αυτά που ισχυριζόμασταν βάσει στοιχείων.
Αναφέρει ότι η περιοχή εμπίπτει στη ζώνη 1Β του σχετικού
Προεδρικού Διατάγματος “περί ζωνών προστασίας” της παραλίας της Αττικής (ΦΕΚ 254Δ’ του 2004) και ότι χαρακτηρίζεται ως ζώνη Αποκατάστασης φυσικού τοπίου και
αττικής χλωρίδας και πανίδας και ανάδειξης αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και ότι στην περιοχή αυτή απαγορεύεται κάθε δόμηση.

κεφάλα μου”; Και μετά άντε να με βγάλουν.
Γι’ αυτό απαιτείται αυστηρή τήρηση των όρων και των
νόμων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς: Δήμο, Λιμεναρχείο, Αστυνομία και κυρίως από το λαό και τους μαζικούς φορείς.

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, ώρα 7μ.μ., πάντως συνεδριάζει ο Δήμος 3Β και το έχει 2ο θέμα στην ημερήσια διάταξη· αν συζητηθεί, γιατί αναφερόταν και στις
προηγούμένες προσκλήσεις συνεδριάσεων, αλλά δεν
..πρόκαμε να συζητηθεί.

Έξτρα χρηματοδότηση
για ανεργία και φτώχεια, έδωσεη
Ε.Ε., αλλά όχι για την Ελλάδα

Αναφέρεται στη συνέχεια στη σχετική απόφαση του ΟΡΣΑ
(1/10/2008) που ενέκρινε τη μελέτη διαμόρφωσης ως “Πρότυπο Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πολιτισμού και
Ερμηνείας Περιβάλλοντος - Ανάδειξη Φυσικού τοπίου - Δαιχείριση Επισκεψιμότητας” με τους περιοριστικούς όρους
που αναφέραμε στο δημοσίευμά μας.
Τώρα, όλος αυτός ο “ωραίος” τίτλος της μελέτης διαμόρφωσης σηκώνει πολλές ερμηνείες, αν δεν πρόκεται για
έναν σύγχρονο “εθνικό ευεργέτη”.
Η “μεταμοντέρνα” ελληνική πρακτική για την οποία έχουμε
πικρά πείραν, μας έχει διδάξει ότι πίσω από βαρύγδουπους
“πλουμιστούς” τίτλους κρύβεται άγρια εκμετάλλευση των
πάντων με τη μέθοδο Κώστα Βουτσά “βρε, χώνω εγώ την

Οι “Οικολόγοι Πράσινοι”
κατέθεσαν τροπολογίες
για να επεκταθεί η χρηματοδότηση για ανεργία και
φτώχεια, εκτός από τη
Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία,
να συμπεριλάβει η ρύθμιση
και την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Κύπρο, με
11.290.000 €, 4.582.000
και 862.000 € αντιστοίχως.
Η πρόταση των Πρασίνων
δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη
πλειοψηφία, αφού όπως
σημειώνουν, οι περισσότεροι ευρωβουλευτές των
άλλων πολιτικών ομάδων

είτε δεν υπερψήφισαν τις
τροπολογίες των Πράσινων, υποκύπτοντας στην
συμφωνία που υπήρξε για
να περιοριστεί η οικονομική
ενίσχυση μόνο στις 3 αυτές
χώρες, είτε απουσίαζαν.
Το γεγονός, όμως, ότι η
απορρόφηση των πόρων
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν έχει ξεπεράσει στην Ελλάδα το 40%
είναι ένα σημαντικό εμπόδιο να πειστούν οι ευρωβουλευτές ότι η Ελλάδα
χρειάζεται επιπλέον πόρους.

«Αυτοκτονίες Ενστόλων»
Ερώτηση 18 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα
στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, επανερχόμαστε στο θέμα της υπ’
αριθμ. 1216/21-6-2013 ερώτησής μας
σχετικά με τις αυξανόμενες αυτοκτονίες αστυνομικών.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ΠΟΑΣΥ:
«Ανησυχητικές διαστάσεις έχουν προσλάβει ως γνωστόν οι αυτοκτονίες στη
χώρα μας τα τελευταία χρόνια, γεγονός
που πλήττει και την αστυνομική οικογένεια ... Τα στατιστικά στοιχεία είναι σοκαριστικά. Από το 2007 έχουν
καταγραφεί 25 αυτοκτονίες αστυνομικών εκ των οποίων οι τρεις αξιωματικοί,
δυο συνοριακών φυλάκων (το 2007 και
2008) και δυο ειδικών φρουρών (το 2007
και το 2013)».

Έτσι και στην ανωτέρω ερώτησή μας
είχαμε ιδιαιτέρως τονίσει ότι οι Ένστολοι έχουν περιέλθει σε δυσχερή
κατάσταση λόγω των περικοπών και
της οικονομικής εξαθλίωσής τους. Τα
προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν, όπως οι πιέσεις και οι εντολές από τους Ανωτέρους, η κόπωση
και η φθορά λόγω του μη έγκαιρου
υπηρεσιακού προγραμματισμού του
ωραρίου τους, η διαρκής αποστράγγιση του μισθού τους, γεννούν ανασφάλεια και ποικίλες συναισθηματικές
μεταπτώσεις.
Ενστερνιζόμενοι πλήρως τους προβληματισμούς της ΠΟΑΣΥ και θεωρώντας φλέγον το ζήτημα, κρίνουμε
ότι χρήζει ιδιαίτερης ευαισθητοποίησης, επανεξέτασης και προσπάθειας

επίλυσης των αναφερόμενων προβλημάτων.
Σε ποιες έμπρακτες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση
του φαινομένου των αυτοκτονιών
αστυνομικών και για την επίλυση των
αναφερόμενων προβλημάτων;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Δημήτρης Τσουκαλάς, Στάθης Παναγούλης, Χαρά Καφαντάρη, Μαρία Διακάκη, Δημήτρης Γάκης, Ιωάννης
Μιχελογιαννάκης, Αγνή Καλογερή,
Γιάννης Ζερδελής, Κώστας Μπάρκας,
Δημ. Στρατούλης, Νάντια Βαλαβάνη,
Αϊχάν Καρά Γιουσούφ, Βασ. Κυριακάκης, Νίκος Μιχαλάκης, Θοδωρής Δρίτσας, Μαρία Τριανταφύλλου, Θανάσης
Πετράκος, Βασ. Χατζηλάμπρου.
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Δ/νση Οικονομικών
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
HARDWARE ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές της με
α/α 66/2013 μελέτης του τμήματος προγραμματισμού & ανάπτυξης γραφείου ΤΠΕ
και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υπηρεσίας
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2013 ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού
39.000,00€ και πιο συγκεκριμένα
για 8 ομάδες υπηρεσιών.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 66/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 61361/13-11-2013
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Παρασκευή
6 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και λήξης παράδοσης προσφορών 10:30 π.μ., κατά
την οποία 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 2.000,00 € ή σε περίπτωση προσφοράς ανά ομάδα το
5% της συγκεκριμένης ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι
η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του
Δήμου με κόστος 5€, καθημερινά
από Δευτέρα 25-11-2013 έως
Πέμπτη 5-12-2013 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Ημ/νία: 18/11/2013
Αρ. Πρωτ.: 1622
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2014»
Προϋπολογισμός: 59.900,00€
ΦΠΑ 23%:
13.777,00 €
Σύνολο:
73.677,00 €

ΕΒΔΟΜΗ

2013

Προσκλήσεις-Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
210 6030655 - 6937 153052

www.ebdomi.com
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληρ. : ΛΕΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΥΓΟΜΑΛΑ ΑΥΛΩΝΑΣ
Τηλ. : 22953-20100, 116
1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
15/11/2013
Με την αριθμ. 178/2013 απόφαση
του Δ.Σ. του Δήμου Ωρωπού αποφασίστηκε η ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης του
σχεδίου πόλεως του πρώην Δήμου
Αυλώνα στα πλαίσια εκπόνησης
της μελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

– ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».
Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων της εν λόγω περιοχής να
λάβουν γνώση της πολεοδομικής
μελέτης και να υποβάλουν τις
τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις
.Επίσης μπορούν να υποβάλουν
συμπληρωματικές δηλώσεις ιδιοκτησίας ή ενστάσεις επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Η ανάρτηση της μελέτης θα γίνει
στο Δημοτικό κατάστημα του Αυλώνα .Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεωνενστάσεων
–
δηλώσεων ιδιοκτησίας, ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης, δηλαδή από 16/11/2013 έως
09/12/2013.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές της με α/α
69/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανωτέρω μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ», προϋπολογισμού 19.999,68 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ)
και
συγκεκριμένα 138 διαφορετικά

είδη μικρών υλικών
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας), την Τεχνική Μελέτη με α/α 69/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 61360/13-11-2013
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα έναρξης 10.00
π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία
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
1.000,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης , Αγγ.Ασημακόπουλος) με κόστος 5€ ,καθημερινά από Δευτέρα 25-11-2013
έως Δευτέρα 9Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 02 / 12 / 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
συνεργασίες αυτών), με στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό.
Συγκεκριμένα απαιτείται :
1. Η διάθεση τριών (3) εργατών και
2. Η διάθεση ενός (1) μηχανήματος
έργου (Jcb) με δύο (2) χειριστές.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται
στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας
οποιασδήποτε μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς παρίσταται και
επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορφής, ο ορισμένος
νόμιμος εκπρόσωπος της.

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς
το ΦΠΑ, 2.995,00 € και η οποία
απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος,
κα. Δρούμπουλα), στις εργάσιμες
μέρες και ώρες από την Τεχνική
Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 29 / 11
/ 2013, καταβάλλοντας το ποσό των
είκοσι (20) ευρώ.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Αντωνίου Νικόλαος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 20-11-2013
Aρ. Πρωτ.: 62631
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγιΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΡΓΟ: «Διαγραμμίσεις οδών έτους
2013, Δήμου Παλλήνης»
Αρ. Μελ. 21/2013
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9 0 . 5 7 2 , 5 9
Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου: «Διαγραμμίσεις οδών έτους 2013, Δήμου Παλλήνης»,
με
προϋπολογισμό
90.572,59 Ευρώ (με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α. 23%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 72.192,40€ (εργασίες,
ΓΕ&ΟΕ 18%,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

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση:Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Μελετών & Έργων
Βασ. Κωνσταντίνου 25
Ταχ. Κώδικας: 166 72, Βάρη
Πληροφορίες: E. Mωραϊτη
Τηλ: 213-2030425
Fax: 213-2030439
e-mail: e_moraiti@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 12.11.2013
Aρ. Πρωτ.: 60955
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
(Δ.Τ.Υ.) του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό
με ενσφράγιστες προσφορές με το
σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του
άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.)
για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» με προϋπολογισμό 99.998,55 ΕΥΡΩ με
Φ.Π.Α..
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει
με την «ανοικτή δημοπρασία» της
περ. α) του άρθρου 3 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ).
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
17/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (Λ. Βασ. Κων/νου 25 , στην
Βάρη) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού. Σε περίπτωση που

σμένες προσφορές της με α/α
78/2013 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής,Παιδείας,Αθλητισμού
και Πολιτισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο
σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε ομάδας της ανωτέρω μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ –
ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού 61.191,95 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ)
και
συγκεκριμένα 3 διαφορετικές Ομάδες
Προϊόντων.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και
του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας), την Τεχνική
Μελέτη με α/α 78/2013 και την με
αρ. Πρωτ. 61363/13-11-2013 σχε-

τική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10.00, κατά την
οποία 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
2.938,25 € και σε περίπτωση προσφοράς για κάποια από τις ομάδες το
5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της συγκεκριμένης ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου (Δημ.Μπιτέλης , Αγγ.Ασημακόπουλος) με κόστος 5 ευρώ, καθημερινά από Δευτέρα 25-11-2013
έως Τετάρτη 4-12-2013 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ώρες 8:00-13:00), από τη Δευτέρα
25 Νοεμβρίου 2013 μέχρι και την
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 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.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
10η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη,
με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς που
περιλαμβάνει «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο
τιμολόγιο της υπηρεσίας» του άρθρου 4 παράγραφος α 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 ΕΝΤΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
• Κ/Ξ στην τάξη Α1 στην κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις
της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας)
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.443,85
ΕΥΡΩ, η οποία θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα ΕΠΤΑ (7) μηνών
από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι ΕΞΙ (6) 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.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Η. Ζούτσος

δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία
την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με
FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην Α1, Α2 και 1ης τάξης για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Επίσης γίνονται δεκτές
αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ
ή σε νομαρχιακά μητρώα αντίστοιχου προϋπολογισμού .
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά , περιλαμβανομένης της
κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ.
34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/248-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 1.630,00 € αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να
είναι κοινή υπέρ όλων των μελών

της . Η εγγυητική επιστολή δεν θα
γίνεται δεκτή, αν έχει χρόνο ισχύος
μικρότερο των έξι (6) μηνών &
τριάντα (30) από την ημερομηνία
δημοπράτησης του έργου.
6. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 59.911,30€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα
10.604,30 € , γενικά έξοδα & εργολαβικό όφελος 10.784,03 € και
Φ.Π.Α. 23% 18.698,92 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το
φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ, Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210
8970918 εκτός αν αναλάβουν την
αναπαραγωγή των τευχών που διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια. Το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οδός Βασ.
Κων/νου 25 μέχρι 2 ημέρες πριν την
ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι
και Πέμπτη, 12/12/2013 , από
09.00 μέχρι 13.00 .
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132030425 Ελένη Μωραϊτη και στην
γραμματεία
της
Τ.Υ.
τηλ.:
2132030431, FAX επικοινωνίας 213
20 30 439 και μέχρι την Πέμπτη
12/12/2013 και ώρα 13.00 μ.μ .
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΓΑΜΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΧΑΪΔΩΣ το γένος ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στον
Αλιμο και η ΕΛΕΝΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
και της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος ΤΣΙΛΗ, που γεννήθηκε
στον ΑΛΙΜΟ και κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, θα έλθουν
σε γάμο που θα γίνει στη Λίνδο της Ρόδου.

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

σιτές

ο
Τιμές Πρ

Μαργαρίτα Μπερμπατσέλη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,

πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

Nομιμοποιήσεις αυθαιρέτων
με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για μεταβίβαση
ακινήτων από έμπειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο.

Φιλόλογος
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας
του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου
κιν. 6972621414 περιοχές Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη

Βρεφονηπιοκόμος, απόφοιτη ΙΕΚ, 23 ετών με
αγάπη για τα παιδιά ζητεί εργασία σε Παιδικό Σταθμό
ή αναλαμβάνει την φύλαξη παιδιών και βρεφών.
Περιοχές ΒΒΒ & Γλυφάδα, τηλ. 6971 569154.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία ως φύλακας - κηπουρός μεσήλικας Ελληνας της περιοχής. Τηλ. 210 8963.531.

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, κυρία 50 ετών, από Ρουμανία, που
γνωρίζει καλά ελληνικά για να εργασθεί ως εσωτερική οικιακή βοηθός. Τηλ. 6998535087 κυρία Αντελίνα.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας

ΠΩΛOYNTAI δίσκοι βινιλίου, 33 στροφών

κλα-

πλήρως επιπλωμένος και εξοπλισμένος σε
φοιτητή/α ή ένα μοναχικό άτομο. Ευρίσκεται

σικής μουσικής Βeethoven κλπ. Πωλούνται όλοι
μαζί σε πολύ καλή κατάσταση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιμή 650€. Τηλ. 6937 583101, μόνο πρωί.

σε αυλή μονοκατοικίας με ιδιαίτερη είσοδο στο
Πανόραμα Βούλας κοντά στην πλατεία του Αγίου
Νεκταρίου. Τ/Φ 210 8957.974 / 6976 817515

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην A1, Α2 , και 1η τάξη για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
καθώς επίσης και των Νομαρχιακών Μητρώων Εργοδηγών Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών με
τουλάχιστον 9-ετή πείρα, Αδειούχοι επιχειρηματίες με τουλάχιστον
9-ετή πείρα, Εμπειροτέχνες με τουλάχιστον 11-ετή πείρα και Υπομηχανικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ
μετά τριετίας λήψη πτυχίου.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη A1, Α2 , και 1η τάξη του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 706,93
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 9
(εννέα) μηνών & τριάντα ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 6 (εξι) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δε
θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα
επικοινωνίας ενημέρωσης με e-mail
και τηλεομοιοτυπία (fax).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σπυράγγελος Πανάς

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ,

Τηλ. 6977-288947 κ. Βήχος.

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΨΖ-ΗΙΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
Βούλα 15-11-2013
Αριθ. Πρωτ.: 61718
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για
την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΚΟΥΡΑΣΑΝΙ
ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ» με προϋπολογισμό
29.999,22 € με ΦΠΑ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού και να αναλάβουν
την αναπαραγωγή των τευχών με
δική τους δαπάνη και επιμέλεια από
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Το
έντυπο οικονομικής προσφοράς,
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οδός Βασ.Κων/νου 25. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132030465 Άρης Μέμος και στην
γραμματεία
της
Τ.Υ.
τηλ.:
2132030431, FAX επικοινωνίας 213
20 30 439 και μέχρι την Πέμπτη
28/11/2013 και ώρα 13.00 μ.μ .
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 03/12/2013 ημέρα Τρίτη και
ώρα 12.00 π.μ. στο δημοτικό Κατάστημα Βασ. Κωνσταντίνου 25,
Βάρη και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με ενιαίο ποσο-

στό έκπτωσης σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) .
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
A1, Α2 , και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
καθώς επίσης και στα
αντίστοιχα των Νομαρχικά Μητρώα
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη A1, Α2, και 1η τάξη του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με
τις προϋποθέσεις της παρ. 10
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω
κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 490,00
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 9
(εννέα) μηνών & τριάντα ημερών,
μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 6 (εξι) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δε
θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα
επικοινωνίας ενημέρωσης με e-mail
και τηλεομοιοτυπία (fax).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σπυράγγελος Πανάς

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΨΖ-Δ6Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
Βούλα
05-11-2013
Αριθ. Πρωτ.: 59401
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για
την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ Δ.Ε.
ΒΟΥΛΑΣ» με προϋπολογισμό
50.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) ή από
το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210
8970918, εκτός αν αναλάβουν την
αναπαραγωγή των τευχών με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που
θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οδός
Βασ.Κων/νου 25.. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλ.: 213-2030465
Άρης Μέμος και στην γραμματεία της
Τ.Υ. τηλ.: 2132030431, FAX επικοινωνίας 213 20 30 439 και μέχρι την Πέμπτη 28/11/2013 και ώρα 13.00 μ.μ .
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 03/12/2013 ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. στο δημοτικό Κατάστημα Βασ. Κωνσταντίνου 25,
Βάρη και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) .

Εκτορος 29, 370 τμ, διαμπερές, μοναδικό με προσόψεις 20 μ σε 2 δρόμους, αμφιθεατρικό με θέα
θάλασσα, εντός σχεδίου με σδ 0,60, πωλείται στην
τιμή των 370.000 €. Ιδιώτης 6936057778

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρισμα 63τ.μ. στο

Κορωπί (πλησίον στο 2ο Γυμνάσιο) με σύγχρονες προδιαγραφές. Τηλ. 210 6624.757

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα

(Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180
τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκαράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρισμα 65τ.μ. επιπλω-

μένο, στη Βούλα (έναντι Ασκληπιείου).
Τηλ. 699 8958.059

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο εκτάσεως 900 μέτρων τετραγωνικών στην περιοχή ΚΟΡΜΠΙ Βάρης Αττικής επί
της οδού Δημητσάνας κατευθείαν από ιδιώτη και όχι
από μεσίτη.
Πληροφορίες τηλ. 6973371975, Ώρες 1-3 μ.μ.

ΕΒΔΟΜΗ
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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

Ανδρέας Ν. Σγούρας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-38740 3

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

www.petridoulemoniapsychologist.com

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

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

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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Specia-

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

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση
ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων
Δέχεται με ραντεβού
τηλ. 210 6020166 & 6977446445
ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
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τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ , (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)
Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
"Κακοποιημένη μέσα στο ίδιο μου το σπίτι"
Η βία ενάντια στις γυναίκες είναι πολύ παλιό φαινόμενο
και εμφανίζεται σ' όλες τις κοινωνίες. Σε περιόδους ειρήνης
συμβαίνει στην οικογένεια, στο δρόμο ή στην εργασία με
μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ σε περιόδους πολέμου παρουσιάζεται και με ομαδικούς βιασμούς και σφαγές. Η 25η Νοεμβρίου ορίστηκε από τον ΟΗΕ ως
παγκόσμια μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
Σ' αυτό το άρθρο θα εστιάσουμε στην οικογενειακή βία
προς τις γυναίκες, συνήθως από σύζυγο ή σύντροφο. Στη
χώρα μας το πρόβλημα ήταν ανέκαθεν μεγάλο και λόγω
της κρίσης έχει επιδεινωθεί.
Τις τελευταίες δεκαετίες το γυναικείο κίνημα έφερε στο
φως το ζήτημα που καλυπτόταν από σιωπή, καθώς ο χώρος
του σπιτιού και της οικογένειας εθεωρείτο ιδιωτική υπόθεση, όπου η πολιτεία ή η κοινωνία δεν είχαν δικαίωμα να
παρέμβουν.
Τα περιστατικά βίας που δηλώνονται είναι μόνο η κορυφή
του παγόβουνου αυτού του κοινωνικού προβλήματος
καθώς τα θύματα ντρέπονται και αποθαρρύνονται από φορείς και κοινωνικό περίγυρο να καταγγείλουν.

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

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

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

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη
Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880
Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

Η κακοποίηση μπορεί να είναι σωματική, χτυπήματα, κλοτσιές, απόπειρα πνιξίματος, καψίματος έως και πρόκληση
θανάτου αλλά και ψυχική, προσβολές, εκφοβισμός, απομόνωση, καταναγκασμός σε σεξουαλική επαφή, οικονομικός έλεγχος κ.α.
Τα όρια δεν είναι σαφή μια που όταν κάποιος κακοποιείται
σωματικά επηρεάζεται η ψυχική του υγεία και αντίστοιχα η
ψυχική κακοποίηση προκαλεί ψυχοσωματικές ασθένειες.
Οι ερμηνείες του φαινομένου από ειδικούς κατηγοριοποιούνται σε ψυχολογικές που αφορούν τις προσωπικότητες
θύτη και θύματος και σε κοινωνιολογικές που αφορούν τη
δομή της κοινωνίας και τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα
φύλα.
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του βίαιου άντρα
που έχουν εντοπιστεί είναι κυρίως:
Παρεκκλίνουσα ή παθολογική προσωπικότητα, αλκοολισμός, χαμηλή αυτοεκτίμηση, βιώματα βίας στην παιδική ηλικία είτε προς τον ίδιο ή προς τη μητέρα, παραδοσιακές
απόψεις για τους ρόλους των φύλων, αυταρχικότητα.
Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των κακοποιημένων γυναικών δεν είναι πάντα αναγνωρίσιμα.
Συνήθως έχουν βιώματα άνισης σχέσης ανάμεσα στους γονείς, βία στην οικογένεια καταγωγής, είτε προς την ίδια τη
γυναίκα ή προς τη μητέρα, παραδοσιακές αξίες ως προς
τους ρόλους, χαμηλή αυτοεκτίμηση και τάση προς συναισθηματική εξάρτηση από τον άλλο. Μπορεί να είναι ανεξάρτητες οικονομικά ή όχι, μορφωμένες ή όχι, με παιδιά ή
χωρίς.
Λόγω ελλιπούς καταγραφής του φαινομένου υπάρχουν οι
εξής μύθοι γύρω από το θέμα:
- Ότι η κακοποίηση συμβαίνει μόνο σε ζευγάρια χαμηλού
κοινωνικοοικονομικού ή μορφωτικού επιπέδου, ή μόνο από
αλκοολικούς ή άνεργους άντρες προς άνεργες και αμόρφωτες γυναίκες. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει σ όλη την
κοινωνική διαστρωμάτωση. Το αλκοόλ και η φτώχεια είναι
επιβαρυντικοί παράγοντες αλλά όχι αιτίες.
- Ότι οι άντρες που κακοποιούν τις γυναίκες τους είναι γενικά βίαιοι σ' όλες τις κοινωνικές σχέσεις. Η αλήθεια είναι
ότι μπορεί να είναι πολύ κόσμιοι σε όλες τις άλλες σχέσεις.
- Ότι οι άντρες που κακοποιούν πριν από το γάμο διορθώνονται μετά. Αντίθετα μετά το γάμο χειροτερεύουν και αν
πριν ήταν ιδιαίτερα καταπιεστικοί μπορεί μετά το γάμο να
εκδηλωθεί κακοποίηση.
- Ότι τα παιδιά χρειάζονται τον πατέρα στο σπίτι, έστω και

«Εμβολιασμοί Ενηλίκων:
Αναγκαίοι όσο και για τα παιδιά;»

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ο Δήμος Γλυφάδας και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής υγείας, οργανώνουν, με την υποστήριξη της εταιρείας Pfizer
Ελλάς, ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Εμβολιασμοί Ενηλίκων: Αναγκαίοι όσο και για τα παιδιά;», την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013, ώρα 17:30,
στο ΚΑΠΗ Αγ. Τρύφωνα (Αρχιπελάγους 31, Γλυφάδα). ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

αν είναι βίαιος. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά χρειάζονται
πρωτίστως ένα ήρεμο περιβάλλον αγάπης και στοργής για
να νιώθουν ασφαλή.
- Ότι οι κακοποιημένες γυναίκες μπορούν να φύγουν άρα
είναι μαζοχίστριες, ψυχασθενείς, τα θέλουν ή το προκαλούν. Αυτό δεν ισχύει. Η κακοποίηση γυναικών και ο βιασμός είναι τα μόνα εγκλήματα που ενοχοποιείται το θύμα.
Αυτή η άποψη αγνοεί την ψυχική κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει η γυναίκα λόγω της κακοποίησης, αλλά και
τα οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια που αντιμετωπίζει.
Η ψυχική κατάσταση που προκαλείται στη γυναίκα που κακοποιείται είναι μια γενικευμένη αίσθηση αδυναμίας να ορίσει τη ζωή της, το σώμα της, την ψυχική ηρεμία της. Αυτή
η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμο φόβο, αδράνεια και παθητικότητα.
Σε μία σχέση βίας υπάρχει ο εξής κύκλος: Δημιουργία έντασης, εκδήλωση βίας με σωματική ή ψυχική κακοποίηση
(βρισιές, απαγορεύσεις, απομόνωση κ.α.) και μετά περίοδος αγάπης με έντονες εκδηλώσεις μεταμέλειας, δώρα,
σεξ και υποσχέσεις για βελτίωση. Αυτή η φάση προκαλεί
και στους δύο μία άρνηση της πραγματικότητας , ελπίδα
αλλά και διαιώνιση του προβλήματος.
Θύτης και θύμα υποφέρουν από χαμηλή αυτοεκτίμηση,
φόβο για το μέλλον, νοσηρή αλληλεξάρτηση και βιώνουν
μια οικογενειακή κατάσταση, βασανιστική για τους ίδιους
και τα παιδιά τους.
Αν παραδεχτούν ότι έχουν αυτό το πρόβλημα, έχουν ήδη
κάνει το πρώτο βήμα προς την ίαση.
Η αντιμετώπιση σε ψυχικό επίπεδο μπορεί να είναι ψυχοθεραπεία ατομική του καθενός ή θεραπεία ζευγαριού, ώστε
να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι φυσιολογική η σχέση
τους, να ανακαλύψουν τις πηγές της συμπεριφοράς, τα
βιώματά τους, τις αξίες τους και να προσπαθήσουν να
οριοθετηθούν και να αποκτήσουν αυτοέλεγχο.
Σε κοινωνικό επίπεδο η πολιτεία, ενώ παρέχει κέντρα βοήθειας γυναικών (ΓΓΙ γραμμή SOS 15900), δεν έχει φροντίσει την πρόληψη μέσω της παιδείας και άλλων φορέων
κοινωνικοποίησης (ΜΜΕ κλπ.) ώστε να εξαλειφθούν οι σεξιστικές στάσεις και η νοοτροπία που αποτελούν το έδαφος για να εκδηλώνεται αυτή η κατάφωρη αδικία ενάντια
στις γυναίκες και να εξασφαλιστεί μια κοινωνία ισότητας
και αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους.
Τζίνη Τριανταφυλλίδου
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
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Αγώνες με τον Πρωτέα Βούλας
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ 61-38
Μια ακόμη νίκη πέτυχε η
ομάδα Νεανίδων του Πρωτέα Βούλας, 20/11, καθώς
επικράτησε εύκολα με 61-38
της Τερψιθέας Γλυφάδας
εντός έδρας για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος
Α΄ Νεανίδων ΕΣΚΑΝΑ. Με
πρωταγωνίστρια την Κίτσιου
η οποία σκόραρε 22 πόντους
και την Δημέλη η οποία την
ακολούθησε με 12 πόντους ο
Πρωτέας καθάρισε νωρίς την
υπόθεση νίκη. Στο ημίχρονο
ήταν ήδη μπροστά με 31-14,
ενώ με το τέλος του τρίτου
δεκαλέπτου η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους (4521). Το τελικό 61-38 ήρθε

απολύτως φυσιολογικά με
τον Πρωτέα να πετυχαίνει
την πέμπτη του νίκη σε έξι
αγώνες που έχει δώσει για
το πρωτάθλημα.
Επόμενη αναμέτρηση για
τις Νεάνιδες του Πρωτέα
είναι απέναντι στον Ίκαρο

Καλλιθέας για την 7η αγωνιστική την ερχόμενη Τετάρτη (27/11, 21:30) στο
Κλειστό της Βούλας.
Δεκάλεπτα: 16-08, 31 – 14, 45
–21, 61 – 38
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τασιόπουλος): Σιδηροπούλου 2, Αμπντελφατάχ 6, Κίτσιου 22,
Φωκιανού 4, Παυλοπούλου 6,
Μπιτζανάκη Ελ., Μειμάρογλου
6, Δημέλη 12, Βασιλειάδη, Μιχαλοπούλου 1, Παπαλιού, Μπιτζανάκη Ρ 2.
ΤΕΡΨΙΘΕΑ (Φατούρος): Στεφάνου Κ, Πούλη 8, Νάση, Τσίκα
10, Σταυροπούλου, Μπερούκα,
Σπύρου, Στεφάνου 18, Καβαλέγκα, Κορδαλή, Δράκου, Κακούρη 2.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. 50-55
Την εντός έδρας ήττα με 5055 γνώρισαν οι Παίδες του
Πρωτέα Βούλας, 19/11,
καθώς δεν τα κατάφεραν
απέναντι στον Ιωνικό Νίκαιας για την 9η αγωνιστική
του πρωταθλήματος της
Α΄Παίδων ΕΣΚΑΝΑ.

εννέα αγώνες, ενώ την ερχόμενη αγωνιστική θα αναμετρηθεί με την Δραπετσώνα
εντός έδρας (26/11, 20:00).

O Πρωτέας ξεκίνησε ιδανικά
το ματς, αφού προηγήθηκε
στο πρώτο δεκάλεπτο με 134, ενώ το ημίχρονο έκλεισε
με τον Πρωτέα μπροστά με
26-19. Στο δεύτερο μισό οι
παίκτες του Πρωτέα Βούλας
δεν διατήρησαν τον ίδιο
ρυθμό με αποτέλεσμα την
ήττα με 50-55 ι. Αυτή είναι η
4η ήττα για τον Πρωτέα σε

Πρωτέας Βούλας (Γκαναβίας Τσεμπέρης): Παυλάτος 4, Δρίτσας
2, Τσακναρίδης 2, Κόβατς 12, Σταυρόπουλος, Φαρίντ 8, Νικολάου 9,
Δημητρακάκης 4, Καρόκης, Μπούρας, Βενέτης, Τσαπραλης 8
Ιωνικός Ν.: Αλμπέρτης 18, Φορυάτος 4, Ροβεδάκης 5, Κίκης 2, Κανέλλης 4, Μπολατόγλου 20,
Κυνηγάκης, Βαββάς, Λινός, Κανταρτζής 2, Μακρυγιάννης, Σταθάκος

Δεκάλεπτα: 13-4, 26-19, 37-36,
50-55
Διαιτητές: Τευτίκης - Τηγάνης

O Αθλητικός Ομιλος Αρης 2006
σε συνεργασία με το Δήμο 3Β
Διοργανώνει
“Γνωριμία με την Επιτραπέζια Αντισφαίριση

για γυναίκες ηλικίας 20 ετών και άνω
του Δημου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Διεθνές προπονητικό τουρνουά
Μίνι Παίδων απο τον ΑΝΟΓ
Ο ΑΝΟΓ συνεχίζει τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη της υδατοσφαίρισης
στις μικρές ηλικίες και διοργανώνει διεθνές προπονητικό τουρνουά Μίνι Παίδων
από 22-24 Νοεμβρίου στις
εγκατάστασεις του.
Στο τουρνουά φέρνει την
Παρτιζάν Βελιγραδίου και
την τουρκική Esti της Σμύρνης που μαζί με την πρωταθλήτρια του 2013 ομάδα του
Π.Φαλήρου, την φιναλιστ
Βουλιαγμένη και βέβαια την
αντίστοιχη ομάδα της Γλυφάδας θα αποτελέσουν τις
πέντε ομάδες του τουρνουά.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΣΑΒΒΑΤΟ (23/11):
11:30 Π.Φάληρο-ΝΟΒ
12:30 ΑΝΟΓ-Παρτιζάν
17:30 Esti-Π.Φάληρο
18:30 ΝΟΒ-ΑΝΟΓ

ΚΥΡΙΑΚΗ (24/11)
09:00 ΑΝΟΓ-Esti
10:00 Παρτιζάν- ΝΟΒ
14:30 Π.Φάληρο-ΑΝΟΓ
15:30 Esti-Παρτιζάν

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 6932627835
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TA ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Το πρόγραμμα των Πρωταθλημάτων Α', Β', Γ' Κατηγορίας
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (15.00)
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ
ΓΕΡΑΚΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (15.00)
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΓΛ.ΝΕΡΩΝ
Α.ΠΡΙΦΤΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ν.ΜΑΚΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ-ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.-ΜΑΡΚΟ
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΚΟΡΩΠΙ-ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΣΤΑΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (15.00)
ΑΦΙΔΝΩΝ
ΒΑΡΗΣ
ΚΟΥΒΑΡΑ

ΑΦΙΔΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΤΕΜΙΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΑΝΟΙΞΗ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (15.00)
Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ
GALAXY
ΑΥΛΩΝΟΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΣΠΑΤΩΝ
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ-ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΑΥΛΩΝΑΣ-ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΚΑΛΥΒΙΑ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΩΡΩΠΟΣ
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ-ΓΕΡΑΚΑΣ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΡΑΜΝΟΥΣ
ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (15.00)
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
Γ.ΡΑΦΙΑΣ
Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
ΜΕΝΙΔΙ-ΑΓΣΑΘΕΝ ΜΑΚΡΗΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (15.00)
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΓΛ.ΝΕΡΩΝ

ΑΤΛΑΝΤΙΣ-ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ-ΕΛΠΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Εχασαν οι κορασίδες του
Α.Ο. Αναγυρούς
Στον αγώνα Μπάσκετ του “Α.Ο. Αναγυρούς”, η ομάδα κορασίδων του έχασε με σκορ 28-52 από την ομάδα ΑΛΦΑ
Αλίμου.

Μεγάλη γιορτή του αθλητισμού
στο Δήμο 3Β
Βραβεύσεις από τον Οργανισμό Αθλητισμού,
Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής
Την περασμένη Δευτέρα 18/11 ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β,
πραγματοποίησε την προγραμματισμένη, στην αίθουσα
“Ιωνία”, εκδήλωση με βράβευση προσωπικοτήτων, αθλητών και Συλλόγων του Δήμου 3Β για τις διακρίσεις της
αθλητικής περιόδου 2012 - 2013,
Πλημμύρισε η αίθουσα από αθλητές όλων των ηλικιών και
των φύλων, προπονητές, παράγοντες του αθλητισμού και
γονείς βεβαίως.
Βραβεύτηκαν οι Σύλλογοι ανά κοινότητα και άθλημα.
Λεπτομέρειες θα παρουσιάσουμε στο επόμενο φύλλο.

Α.Ο. Βάρης - Αλφα Αλίμου 28-52.
Α.Ο. Βάρης: (Κωτσάκη) Τόλια Κ.1, Βαρβαρέσου Ε2, Κωτσή
Ε 14, Φειδά Α9, Καρυδάκη Ν.2, Καλύβα Χ., Παπαδημητρίου Μ. Κωτσή Π.
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
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Kορωπί : 20-11-2013
Αρ. Πρωτ. : 27519
Βασ. Κων/νου 47 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ. : Αικατερίνη Μωραΐτη
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FAX :
210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι: Θα γίνει πρόχειρος
διαγωνισμός για την «Προμήθεια
πινακίδων σήμανσης κλπ.».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό
της υπ’ αριθμ. ΤΥ/59/2013 Μελέτης
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των Όρων Διακήρυξης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00π.μ. έως
και 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει Παρασκευή 29 Νοεμβρίου
2013 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 60.000,00€
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 73.800,00€.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Oύτε ένα ευρώ στα ερασιτεχνικά
αθλητικά σωματεία
καταγγέλουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Καμία δυνατότητα επιχορήγησης των ερασιτεχνικών
αθλητικών σωματείων δεν έχει η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, σύμφωνα με την απάντηση του υφυπουργού
αθλητισμού κ. Ανδριανού σε ερώτηση των βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ Τάσου Κουράκη, Γιώργου Πάντζα και Παναγιώτας Δριτσέλη.
Στην ερώτηση των βουλευτών ο υφυπουργός απάντησε
μεταξύ άλλων ότι «για το τρέχον έτος 2013, λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών, η κατηγορία μεταβιβαστικών δαπανών ΚΑΕ2571 ‘επιχορηγήσεις αθλητικών
σωματείων, ομοσπονδιών’ έχει υποστεί σημαντικές μειώσεις με αποτέλεσμα η αρχική εγγεγραμένη πίστωση να
μην επαρκεί για τις επιχορηγήσεις των αθλητικών σωματείων».

Εύλογες απορίες
ενός γονέα για τις
συνδρομές στο αθλητικό
σωματείο Α.Ο.Μαρκοπούλου
Κύριοι,
Σε συνέχεια προφορικής επικοινωνίας με τη γραμματέα
του ομίλου σας θα ήθελα να κοινοποιήσω κάποια παράπονα μου καθώς και συμπολιτών μας:
- Στις αρχές Σεπτεμβρίου επικοινωνώντας με τη γραμματεία του ομίλου σας με ενημέρωσε ότι τα μηνιαία δίδακτρα έχουν τροποποιηθεί φυσικά προς τα πάνω για τα
δύο παιδιά. Βάσει του “τιμοκαταλόγου" που έχετε εκδώσει και μοιράσει στα δημοτικά σχολεία και έτσι έπεσε στα
χέρια μου, το μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 25 € για ένα
παιδί και για τα 2 αδέρφια σε 20 € και 20 € ήτοι 40 € μηνιαίως. Πέρσι οι αντίστοιχες τιμές ήταν 25 € για ένα παιδί
και το δεύτερο παιδί είχε έκπτωση και το ποσό ανερχόταν
στα 15 €. Αρα έχουμε αύξηση εν καιρώ κρίσης αντί να
υπάρχει μείωση είτε σταθερότητα στις τιμές.
- Αναφέρετε στο φυλλάδιο σας, ότι τον Νοέμβριο θα προκαταβάλλει ο ενδιαφερόμενος και τη συνδρομή του Ιουνίου είτε παρακολουθήσει το παιδί την προπόνηση είτε
όχι. Δηλαδή εάν υπάρχουν δύο παιδιά θέλετε να προκαταβάλουμε το ποσό των 80 ευρώ!!!!!! σε ένα μήνα!!!! Του
Γυμνασίου & Λυκείου οι μαθητές ξεκινούν τον Ιούνιο τις
εξετάσεις και όπως θα ξέρετε είναι φύσει αδύνατον να
παρακολουθούν και προπονήσεις!!!!
- Για κάθε νέα εγγραφή με συνδρομή 15 € ετησίως δίνετε
δύο μακό μπλουζάκια καθώς και ένα σακίδιο με το λογότυπο του Α.Ο.Μ. τα οποία όμως διαφημίζουν τα φροντιστήρια ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ που είναι ένας από τους σπόνσορές
σας. Είναι δυνατόν κάθε χρόνο να ζητάτε εγγραφή;;;;;
- Το πρόγραμμά σας για παιδί γυμνασίου ξεκινά καθημερινές στις 15.00 μ.μ. πως είναι δυνατόν όταν ένα παιδί
σχολάει στίς 14.00 και βρίσκεται στο σπίτι του στίς 14.30
να μπορεί να φάει και να κατέβει προπόνηση στις 15.00;;;;
Όλα αυτά τα αναφέρω και τα γνωστοποιώ ξέροντας ότι
παίρνετε επιχορήγηση απο το Δήμο Μαρκοπούλου για
την ομάδα του Α.Ο.Μ. καθώς και απο τους χορηγούς σας.
Εν καιρώ κρίσης κάνετε αυξήσεις στις τιμές βλέποντας
τα παιδιά σας σαν έσοδα και μόνο χωρίς να υπάρχει
αθλητικό πνεύμα. Τέλος βάσει πάντα του φυλλαδίου σας
με τον τρόπο του "νταβατζή" υποχρεώνετε τους γονείς
να μπαίνουν στην διαδικασία της πρόωρης πληρωμής του
Ιουνίου εκτός βέβαια των "κολλητών" Μαρκοπουλιωτών
σας, που αφού στο τέλος διαμαρτύρονται γίνονται και
επίσημα "μπαταχτσήδες".
Αυτά τα κοινοποίησα στη γραμματεία απο το Σεπτέμβριο,
απάντηση δεν πήρα. Θεωρώ ότι πρέπει οι συμπολίτες μας
να γνωρίζουν για να έχουν και προσωπική άποψη.
Σας ευχαριστώ
Νίκος Σκορδάς
e-mail: ndewata@yahoo.gr

σ.σ. Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να πάρει μία απάντηση
από κάθε αρχή ή φορέα στον οποίον απευθύνεται. Και
όλοι μας, είτε πολίτες, είτε φορείς, θα πρέπει να “βουτήξουμε” τη σκέψη μας σ’ αυτή την κοινωνία που βυθίστηκε
στο χάος και προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και να
“νερώσουμε το κρασί μας” σε όλα.
95.000 λογαριασμοί καταθέσεων έχουν κατασχεθεί και
15.000 περίπου σπίτια στην Ελλάδα σήμερα, έχουν πλειστηριαστεί.

24 ΣΕΛΙΔΑ - 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΒΔΟΜΗ

Εκλογές, έ;
Δημοτικές,
περιφερειακές
και ευρωπαϊκές.
Για τις βουλευτικές να μην
ασχοληθούμε
στο παρόν.
Κι αφού μύρισαν δημοτικές εκλογές, εμφανίστηκαν και οι “κομήτες”. Ποιοί είναι οι “κομήτες;
Μα οι τοπικές φημερίδες ευκαιρίας: Αυτές που
η “περιοδικότητά” τους είναι κάθε τέσσερα χρόνια: Ποιος είπε ότι το χρήμα δεν έχει οσμή; Στις
εκλογές αποκτά έντονη οσμή, οπότε και εμφανίζονται με τις εκλάμψεις τους και οι κομήτες·
λαμπεροί, έγχρωμοι, “ιλλουστρασιόν”, φαντεζί,
όπως τα βεγγαλικά. Εκτοξεύονται και καταυγάζουν με τα πολύχρωμα βραχύχρονα “φώτα τους”
για να τυφλώσουν εκλογείς και αρχηθήρες υποψήφιους.
Δεν έχουν πολιτικούς στόχους δημοτικού συμφέροντος οι “κομήτες”. Στόχος τους είναι το
χρήμα και θήραμά τους οι ευάλωτοι υποψήφιοι.
Ούτε η ενημέρωση, που πρέπει να είναι συμβατή
με πυκνή χρονική περιοδικότητα -εβδομαδιαίακαι οπωσδήποτε συνέχεια, ούτε βέβαια η αντικειμενική γνώμη - κρίση - άποψη!
Αυτά ως προς τον τοπικό Τύπο.

Τοπικός
Τύπος και
Υποψήφιοι

Τί κάνουν
όμως οι
υποψήφιοι;
Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και Σύμβουλοι που, αν εκλεγούν θα κληθούν να κρίνουν και να σταθμίσουν τα προβλήματα· να
λάβουν τις ορθότερες αποφάσεις και να διαχει-

Η Δημοσκόπηση του Γρηγόρη Κασιδόκωστα
στις εκλογές του 2010 “χτυπάει καμπάνα”

ριστούν ορθολογικά το δημοτικό χρήμα;
Και πώς θα διαχειριστούν ορθολογικά το δημόσιο χρήμα, αν δεν είναι σε ικανή θέση, να διαχειριστούν το δικό τους χρήμα;
Γι’ αυτό οι επιλογές των μέσων προβολής τους,
θ’ αποτελέσει δοκιμασία, τεστ ικανότητας διαχείρισης του χρήματος.

Σε μυστική δημοσκόπηση - λόγω απαγορευμένης
περιόδου δημοσιεύσεως - που είχε κάνει ο Γρ. Κασιδόκωστας, στις περασμένες εκλογές, τα δημοσκοπικά στοιχεία έδειξαν την αναμφισβήτητη
υπεροχή της ΕΒΔΟΜΗΣ στην αναγνωσιμότητα.
Ιδού τα στοιχεία, που είχαμε δημοσιεύσει μετά την
άρση της απαγόρευσης, στο φύλλο της 22/1/2011:
Πάνω από τους μισούς που απάντησαν ότι “ενημερώνονται από τον Τοπικό Τύπο”, δηλ. το 26,2%
απάντησαν αυθορμήτως ότι ενημερώνονται από
την ΕΒΔΟΜΗ!
Φαντάζεστε που βρισκόταν η δεύτερη εφημερίδα;
Είκοσι μονάδες πίσω από την ΕΒΔΟΜΗ, Στο 6,8%
Και ακολουθούν άλλες επτά με φθίνοντα ποσοστά
μέχρι το 1,8%!
Να που και πώς “πέταξαν” τα λεφτά τους, από κακή
εκτίμηση ή μικροψυχία κάποιοι απ’ αυτούς που καλούνται να διαχειριστούν ορθολογικά το δικό μας
χρήμα· το δημοτικό.
Η προτίμηση και η εκτίμηση των αναγνωστών προς
την ΕΒΔΟΜΗ είναι απολύτως εύλογη και δικαιολογημένη:
Κυκλοφορούμε ανελλιπώς κάθε εβδομάδα επί 17
χρόνια με πλούσια ύλη, ενημέρωση, αντικειμενική
κρίση και κοσμιότητα έκφρασης.
Δεν μας διαφεντεύουν συμφέροντα. Ουδείς μάς
κατευθύνει. Είμαστε συνεπείς, σοβαροί, υπεύθυνοι, αδέσμευτοι!
Δεν “λιβανίζουμε”, αλλά ούτε λοιδορούμε. Κρίνουμε κατά κρίση δικαίου, χωρίς πάθος. Γι’ αυτό
μας σέβονται και οι κρινόμενοι...

