Τα νέα τρέχουν
όλη την εβδομάδα
επισκεφθείτε καθημερινά

www.ebdomi.com
και στο Facebook

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ
ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ
ή αδρανούμε μοιρολατρικά;
Εν όψει της μεγάλης συγκέντρωσης που πραγματοποιούν οι ΣΠΙΘΕΣ της αντίστασης με πρωτοβουλία
των ενεργών πολιτών, την παραπάνω Κυριακή 9 Μαρτίου, επανέρχομαι στο ζωτικό και καίριο θέμα της ληστρικής – κυριολεκτώ – φορολόγησης της ακίνητης
περιουσίας, που αποσκοπεί στην αρπαγή της.
Στη δήμευση!
Αν δεν αγωνιστούμε, ΔΕΝ θα μας αρπάξουν ότι έχουμε και δεν έχουμε·
ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ!
Το λεγόμενο εύστοχα «χαράτσι»,
έχει πάρει πολλά ονόματα τα τελευταία χρόνια – ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ, ΕνΦΙΑ
– και πολλές μεταμφιέσεις. Όμως, οι
μασκαράτες των Απόκρεω, αύριο τετου Κώστα
λειώνουν
και οι μασκαράδες αποσύΒενετσάνου
ρονται!
Δεν «αποσύρονται» μόνοι τους. Αυτοί ονειρεύονται
ένα διαρκές, ατέλειωτο «πάρτυ». Αν παραμείνουμε
μοιρολατρικά αδρανείς, το «πάρτυ» - το όργιο – της
αφαίμαξης των Ελλήνων, της λιποαναρόφησης και
της κρεοφαγίας – της ανθρωποφαγίας, για όσους δεν
το έχουν αντιληφθεί - θα συνεχιστεί.
Η ενεργός και δυναμική παρουσία ΟΛΩΝ μας είναι
επιβεβλημένη. Η συγκέντρωση της Κυριακής 9
Μάρτη, δεν είναι μια σύναξη για «να τα πούμε». Έχει
στόχο, συγκεκριμένο α π ο τ έ λ ε σ μ α !
Συνέχεια στη σελ. 2

Οι βασικοί πυλώνες του συνδυασμού, Σελ. 24

O μεγαλύτερος και αρχαιότερος
δρόμος της χώρας στο Καβούρι!
«Οι εργασίες στο Καβούρι
αποκάλυψαν έναν αρχαίο
αμαξιτό δρόμο, τον μεγαλύτερο σε μήκος σωζόμενο
δρόμο που έχει αποκαλυφθεί
μέχρι τώρα στη χώρα μας.
Χρ. Διονυσόπουλος
φιλόλογος-αρχαιολόγος

Είναι ένα σπουδαίο έργο
για την περιοχή· ας μην
ακυρώνουμε ό,τι καλό μας
...βρίσκει.
Η αποκάλυψη αυτού του
σπουδαίου έργου, θα σώσει
το Καβούρι, από την απληστία της κάθε ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ για “αξιοποίηση”.

Σελίδα 13
Υποψήφιος
Δήμαρχος
Σαρωνικού
o Μ. Τσαλικίδης

Υποψήφιος
Δήμαρχος
Παιανίας o
Κ. Μπουλμέτης

“Πάμε
Μπροστά”
με τον
Σ. Μεθενίτη

Σελίδα 12

Σελίδα 12

Σελίδα 11
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ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ, ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Έχω τεκμηριώσει από το 2011 και μετά, επαρκώς και οι δικαστικές αποφάσεις με έχουν επιβεβαιώσει και δικαιώσει, ότι οι νόμοι για το «χαράτσι» πάνω στην ακίνητη
περιουσία και δη και στην πρώτη κατοικία, είναι άδικοι,
αντισυνταγματικοί και δημευτικοί!
Το Σύνταγμα (Σ.) στα κύρια άρθρα του που αναφέρονται
στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, ορίζει ρητά και κατηγορηματικά ποιοί φορολογούνται και πώς: Όλοι ανεξαιρέτως συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη – και πολύ
σωστά – αλλά πώς; «Ανάλογα με τις δυνάμεις τους»
(άρθρο 4 § 5 του Σ.)
Το άθρο 78 § 1 που επικαλούνται συχνά κατατάσεται στο
κεφ. Έκτο του Γ’ τμήματος του Σ. που αναφέρεται στη
φορολογία και τη δημοσιονομική διαχείριση και ορίζει αφ’
ενός ότι κανένας φόρος δεν επιβάλλεται χωρίς τυπικό
νόμο και αφετέρου καθορίζει τι φορολογείται. Ποιό είναι
το αντικείμενο της φορολογίας: «το εισόδημα, οι δαπάνες, οι συναλλαγές και το είδος της περιουσίας». Όλα
αυτά πάντα υπό την προϋπόθεση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών. «Ανάλογα με τις δυνάμεις τους»!
«Δύναμις» δεν είναι η ιδιοκατοίκητη πρώτη κατοικία ούτε
η ανενεργός, για αντικειμενικούς λόγους εκμεταλλεύσιμη ακίνητη περιουσία -μη καλλιεργούμενα χωράφια και
πολλαπλές κατοικίες που δεν ενοικιάζονται ή δεν πωλούνται. Αν αυτό συμβαίνει, να μην καλλιεργούνται τα
χωράφια και να μην ενοικιάζονται τα σπίτια εξ υπαιτιότητος του ιδιοκτήτη, τότε πρέπει να φορολογούνται αναλόγως.

Ετοιμασίες για την αντιπυρική
περίοδο στον Δήμο 3Β
Συζήτηση για τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την καλύτερη λειτουργία της πολιτικής προστασίας, λόγω του ότι πλησιάζει και η αντιπυρική περίοδος έγινε την Παρασκευή 28/2
το πρωί στο Δημαρχείο των 3Β.
Εθελοντές, πυροσβεστική, Λιμεναρχείο και Δημοτική αρχή,
έδειξαν να έχουν τις καλύτερες διαθέσεις συνεργασίας και
επίλυσης οποιουδήποτε προβλήματος, που ήδη αντιμετωπίζουν ή που πρόκειται να προκύψει, μιας που -όπως είπαν- εισέρχονται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που οι αισθήσεις
τους πρέπει να είναι τεταμένες.
Στο επόμενο φύλλο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά την εξέλιξη της συζήτησης, τις αποφάσεις που πάρθηκαν, αλλά και
πώς μια καταγγελία μπορεί να βάλει «τρικλοποδιά» σε μια
εθελοντική προσπάθεια.
Με μια φράση, όλοι συμφώνησαν να δώσουν προτεραιότητα
στην πρόληψη και να υποστηρίξουν το έργο των εθελοντών
με κάθε τρόπο.
Η συζήτηση έκλεισε με τα συμβουλευτικά λόγια του Διοικητή
της πυροσβεστικής υπηρεσίας Στ. Πιεράκη, που είπε χαρακτηριστικά: «Το μάτι, το μυαλό και το χέρι σας, είναι οι εθελοντές
σας, πρέπει να βρείτε τρόπο να δουλέψουν». Και υποσχέθηκε
ότι από την πυροσβεστική υπηρεσία θα είναι διαθέσιμοι 90 πυροσβέστες ετοιμοπόλεμοι στο δυναμικό της περιοχής.
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Τί λένε όμως τα δικαστήρια, που κρίνουν τελικά τους νόμους εάν είναι συμβατοί με τον θεμελιώδη νόμο της ελληνικής Δημοκρατίας – το Σύνταγμα.
Ο Άρειος Πάγος έκρινε πρόσφατα – απορρίπτοντας την
προσφυγή του Στουρνάρα – ότι το «χαράτσι» είναι αντισυνταγματικό διότι:
- Δεν επιβάλλεται ανάλογα με τη φοροδοτική δύναμη
των φορολογούμενων (Σ. αρθρ. 4 §5, όπως λέγαμε παραπάνω, αλλά βάσει τετραγωνικών, τοποθεσίας κλπ., με
αποτέλεσμα να θίγεται η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των πολιτών, καθώς και το επίπεδο της αξιοπρεοπούς διαβίωσής τους.
- Παραβιάζει το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
- Αντιβαίνει στο άρθρο 2, που είναι στις βασικές διατάξεις, του Συντάγματος και αξιώνει από την πολιτεία να
σέβεται και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου, που
είναι πρωταρχική θυποχρεώση της πολιτείας(§1).
- Αντιβαίνει ακόμη στο άρθρο 4 (φοροδοτική δύναμη),
όπως προείπαμε.
- Αντιβαίνει ακόμα ο νόμος για το “χαράτσι” στο άρθρο
21 του Συντάγματος που καθορίζει την κατοικία των πολιτών ως αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους και
όχι ως αντικείμενο οικονομικής αφαίμαξης και ικανοποίησης των απαιτήσεων των δανειστών με πλειστηριασμούς και κατασχέσεις.
Τα ίδια έλεγαν και οι δικαστές του άλλου ανωτάτου δικαστηρίου στην απόφαση της ολομέλειας (1972/2012) που
δέχθηκε το “χαράτσι” ως νόμιμο Συνταγματικώς, παραπλανηθείσα προφανώς σκόπιμα, από τις άλλες δύο εξουσίες.
Ψευδο-”μαρτύρησε” (το ψεύδος είναι εκτός εισαγωγικών)
η νομοθετική εξουσία και η Κυβέρνηση, ότι ο φόρος (που
τον ονόμασε παραπλανητικά “τέλος”) ήταν έκτακτος και
προσωρινός, για τα έτη 2011 και 2012 και έτσι το ΣτΕ,
κατά πλειοψηφία, δέχθηκε ότι ο νόμος εκείνος ήταν “συνταγματικός” και δεν ήταν δημευτικού χαρακτήρα, με μιαν
απόφαση σκοπιμότητας “τραβηγμένη απ’ τα μαλλιά”!
Οπως και να ‘ναι έχουμε μιαν αυταπόδεικτη δικαστική
πλάνη - ακούσια ή εκούσια - η οποία όμως ακόμα συνεχίζει να στηρίζει τις φορομπηχτικές απαιτήσεις της κυβέρνησης των δανειστών.
Για να τελειώνουμε, τι πρέπει να γίνει:
― Οι δικαστικοί όλοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και του ύψιστου λειτουργήματός τους. Χωρίς νομικά τερτίπια, δολιχοδρομήσεις, βυζαντινισμούς και
οποιουδήποτε είδους σκοπιμότητες να απονείμουν δίκαιη
δικαιοσύνη. Οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες.
Οπου και όταν δεν απονέμεται δικαιοσύνη δικαία επί της
ουσίας, συμβατή και σε αρμονία με το δημόσιο -κοινωνικό
συμφέρον, το δημόσιο αίσθημα και τον ορθό λόγο, αργά
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων του εγκεκριμένου σχεδίου Β’ κατοικίας “ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ” Αναβύσσου
να λάβουν γνώση της διορθωμένης
πολεοδομικής μελέτης
Σελ. 18
Για την υποβολή ενστάσεων «Παραλίας- Άγιος Δημήτριος» των Καλυβίων και του Δήμου Κρωπίας Ν.
Αττικής, τα οποία εντάχθηκαν σε ρυμοτομικό Σελ. 19
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ή γρήγορα, επέρχεται η Νέμεσις!
Και η Νέμεσις είναι εκδικητική, σκληρή και άμετρος.
― Τα κόμματα και οι πολιτικοί που ισχυρίζονται ότι είναι
αντίθετοι μ’ αυτές τις “μνημονιακές” πολιτικές της υποταγής και της αρπαγής, της εξαθλίωσης και του ξεπουλήματος της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, να
δηλώσουν από τώρα, απερίφραστα:
1ον Οτι θα καταργήσουν αυτό το χαράτσι και κάθε παρεμφερές.
2ον Οτι θα διαγράψουν τις οφειλές προς την Εφορία που
προέρχονται απ’ αυτήν την αιτία.
3ον Οτι θ’ αναστρέψουν μεταβολές στην περιουσίακή
κατάσταση που θα έχουν προέλθει απ’ αυτήν την αιτία
και τα τραπεζικά δάνεια. Οι πλειστηριασμοί αυτοί και τ’
αποτελέσματά τους θα κηρυχθούν ΑΚΥΡΑ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Aποκριάτικη εκδηλώσεις

Σελ. 4,5

Tα τροφεία και ο Δήμος 3Β Σελ. 6
Δεν θα είναι υποψήφιος ο Παν.
Σελ. 6
Καπετανέας
Ο Θ. Ματόπουλος υποψήφιος
δήμαρχος με την ΡΙΚΙΠ-3Β Σελ. 6

20 επώνυμοι Βαριώτες στηρίζουν Πανά
Σελ. 7
Κλειστά τις Κυριακές και τα μινι
Σελ. 8
μάρκετ με Τύπο!!
Διωγμοί κατά “Εθνικών”
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Σελ. 8

Ουκρανία εν κρανίω “χόμο
τηλεόπτικους” Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9
Οι Βρετανοί “απέβαλαν” το χαράτσι
Σελ. 9
Προσοχή: Σωσίας Σαμαρά Σελ. 10
Υπεγράφη το Γ.Π.Σ. Καλυβίων Σελ. 13

Η αποκεντρωμένη έβαλε τις ιχθυοκαλλιέργειες στο Σαρωνικό Σελ. 16
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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«Η έννοια του Προτύπου
στους Αρχαίους Έλληνες»
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας οργανώνει εκδήλωση-ομιλία με θέμα: «Η έννοια του Προτύπου στους Αρχαίους Έλληνες», Όμηρος - Παρμενίδης – Πλάτων, την
Τετάρτη 12 Μαρτίου στις 6.30μ.μ. στο στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Πολιτισμού, (Γυάλινο Κτίριο Παραλίας Βάρκιζας). Ομιλητής είναι ο Φαίδων Φιορέντζης
Είσοδος Ελεύθερη

Εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ, 3Β
•Την Πέμπτη 6 Μαρτίου, στις 11.00 ομιλία με θέμα: “Η
σημασία του Πρωινού και του Δεκατιανού“, στο ΚΑΠΗ
Βάρης και την Πέμπτη 20 Μαρτίου, στις 11.00 στο ΚΑΠΗ
Βούλας.

ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Την Καθαρά Δευτέρα 3 Μαρτίου, ο
Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης διοργανώνουν τα Κούλουμα 2014.
Ο εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του εκθεσιακού κέντρου
EXPO ATHENS Ανθούσας και θα
περιλαμβάνει χορό, τραγούδι και
παραδοσιακά εδέσματα για τους
δημότες καθώς και παιχνίδια για τα
παιδιά.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο
Δήμος τηρεί την παράδοση και προσφέρει μία ημέρα χαράς και διασκέδασης.

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος σας προσκαλεί στο
Αποκριάτικο πάρτι που διοργανώνει με D.J, την Κυριακή 2 Μαρτίου
στις 16.00 το απόγευμα εντός παιδικής χαράς (Μέδουσα).
Επίσης την Καθαρή Δευτέρα 3
Μαρτίου στις 11.00 πμ «ΚΟΥΛΟΥΜΑ» στην θέση Φαγιά με ζωντανή μουσική από το Συγκρότημα
του Βασίλη Σδούκου, σαρακοστιανά και κρασί.

•Την Παρασκευή 7 Μαρτίου, στις 17.30 ομιλία με θέμα:
“Συμμαχία για την υγεία- διατροφή“ στο ΚΑΠΗ Βούλας.
•Την Κυριακή 9 Μαρτίου, από τις 09,00 έως τις 14.00 Δωρεάν Συμβουλευτικός Σταθμός «Ρώτησε έναν λογοθεραπευτή» στα Γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

“Με κομμένη την ανάσα”
προβολή στην Παλλήνη
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης θα παρουσιάσει την
Τετάρτη 05 Μαρτίου και ώρα 21:00 την προβολή της ταινίας “Με κομμένη την ανάσα - 'A Bout de Souffle”
Ένας κλέφτης αυτοκινήτων σκοτώνει έναν αστυνομικό ο οποίος
τον καταδιώκει. Οι αρχές τον αναζητούν, το πρόσωπό του βρίσκεται στις εφημερίδες και αυτός κάνει μία εφήμερη σχέση με
μία φοιτήτρια δημοσιογραφίας από την Αμερική... Είσοδος 3€

Αποκριά και Κούλουμα
στα Σπάτα

Αποκριάτικη Γιορτή στην Πλατεία Μαρκοπούλου!
Ο Δήμος Μαρκόπουλου σε
συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση
Μαρκόπουλου (Κ.Δ.Ε.Μ.),
διοργανώνουν Αποκριάτικη
Γιορτή, την Κυριακή, 2 Μαρτίου, στην Κεντρική Πλατεία
Μαρκοπούλου, με πολύ μουσική, χορό, μπαλόνια, ξυλοπόδαρους, face painting,
παιχνίδια και Αποκριάτικη
παρέλαση.
H Αποκριάτικη Γιορτή, που
θα γίνει από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 μ.μ., στην

Κεντρική
Πλατεία
της
πόλης.
Η Κοινωφελής Δημοτική
Επιχείρηση Μαρκοπούλου,
θα προσφέρει ως έπαθλο
στην καλύτερη θεματολογία
μαθητικής
συμμετοχής,
κάρτα ελεύθερης εισόδου
στη Δημοτική Πλαζ Αυλακίου, για τη θερινή περίοδο
του 2014!
Η καλύτερη συμμετοχή, θα
επιλεγεί από 4μελή επιτροπή (εκπρόσωπος Δήμου,

εκπρόσωπος Διδασκόντων,
εκπρόσωπος Μαθητών και
εκπρόσωπος Πολιτιστικών
Συλλόγων).
Για τη συμμετοχή Σχολείων,
Συλλόγων,
πολιτιστικών,
καλλιτεχνικών, αθλητικών
ομάδων κ.α., και με στόχο
τον καλύτερο συντονισμό
και οργάνωση της εκδήλωσης, παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας,
στo Δημοτικό Υποκατάστημα Πόρτο Ράφτη, τηλ.
22990-71706.

Πω πω κάτι
μάτια!
To ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΜΑΡΤΊΟΥ
και ώρα 12 το μεσημέρι
στο Βιβλιοχαρτοπωλείο
“Πρόφη” στο Κορωπί, η
Χριστίνα Παπαδάκη, θα
παρουσιάσει το παιδικό
παραμύθι “Πω πω κάτι
μάτια”, από τις εκδόσεις
“Θυμάρι”.
Λεωφ. Βασ. Κων/νου 128
Κορωπί,
Τηλ. 210 60 20 515

Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης (Οινοποιείο Πέτρου Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη)

“To Μίσος”
“Πέμπτη & 12”
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει από 27 έως 5/3, την ελληνική κωμωδία “Πέμπτη & 12”.
Προβολές: 19.00 και 21.00
Σενάριο - Σκηνοθεσία: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ

Η ταινία ΠΕΜΠΤΗ & 12 είναι μία κωμωδία, που αγγίζει μερικούς από τους προβληματισμούς του σύγχρονου Έλληνα,
αλλά και τις φοβίες του. Συμμετέχουν, εκτός των πρωταγωνιστών, πλήθος A-list guest stars όπως: Κώστας Βουτσάς,
Μαρία Καβογιάννη, Σμαράγδα Καρύδη, Τάσος Γιαννόπουλος, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης και Βάσω Λασκαράκη.
Στην πρώτη του σεναριακή και σκηνοθετική δουλειά στην μεγάλη
οθόνη, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, ενσαρκώνει τον «Ευτύχη», που
κρύβουμε όλοι μέσα μας: έναν λίγο άτυχο, λίγο αφελή, λίγο αδικημένο από τη ζωή, που όμως...

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

(La Haine)
Γαλλική ταινία ταινία του 1995, σε
σκηνοθεσία Ματιέ Κασοβίτς θα προβληθεί, την Παρασκευή 7 Μαρτίου,
στο πρ. κάμπινγκ Βούλας.
Τρεις νεαροί μετανάστες θα προσπαθήσουν να πάρουν εκδίκηση για το φίλο
τους που έπεσε θύμα αστυνομικής βίας.
Περιφερόμενοι άσκοπα στις φτωχογειτονιές του Παρισιού με ένα κλεμμένο περίστροφο στα χέρια τους θα ζήσουν ένα
συνταρακτικό 24ωρο, προσπαθώντας να
πείσουν όσους δεν τους σέβονται ότι θα
πρέπει να τους φοβούνται…
Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο των πεζών.

Εθελοντές
Αυτοδιαχειριζόμενου
χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας
http://www.voulacamp.blogspot.com/

"Εθισμός στο Διαδίκτυο
Χρήση πολυμέσων"
Σε συνέχεια των ομιλιών με θέματα ψυχικής
υγείας των παιδιών, το 3ο Δημοτικό Σχολείο
Βούλας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, διοργανώνει διάλεξη
με τίτλο "Εθισμός στο Διαδίκτυο-Χρήση πολυμέσων" η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 5 Μαρτίου και ώρα 19:30 στο χώρο
του θεάτρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Βούλας και απευθύνεται σε γονείς με παιδιά
στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό.
Ομιλητής θα είναι ο Ευστρατιάδης Σωτήριος,
Διδάκτορας του Τμήματος Ψυχολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου και Επιμελητής Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών.

Μέλι, μέλη
και μέλη,
όχι πάντοτε
με μέλι
Στον Αττικό Πνευματικό
Ομιλο Γλυφάδας, θα μιλήσει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Βούλα
Λαμπροπούλου με θέμα
«Μέλι, μέλη και μέλη, όχι
πάντοτε με μέλι” (Μια
ημέρα στην ζωή μιας γυναίκας), την Πέμπτη 6
Μαρτίου, και ώρα 7 μμ.
Η εκδήλωση θα γίνει στο
Ξενοδοχείο
Congo
Palace, Ποσειδώνος 81 Α
Γλυφάδα.
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“WOMAN”

Κούλουμα
στο Πανόραμα Βούλας

από την ομάδα «Σαλτιμπάγκοι» και
το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Ο Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος “Πανόραμα”
Βούλας, οργανώνει και εφέτος, όπως κάθε χρόνο, την
Καθαρά Δευτέρα 3 Μαρτίου, φαγοπότι στην πλατεία του
Πανοράματος με τη ζεστή φασολάδα, άλλα νηστίσιμα και
την κρασοκατάνυξη δωρεάν.

Η επίσημη πρεμιέρα της μουσικό-θεατρικής performance
«WOMAN» έγινε την Πέμπτη 13/2, στο Θέατρο Τέχνης
Κάρολος Κουν στη σκηνή της οδού Φρυνίχου 14. Μια παράσταση της θεατρικής ομάδας «Σαλτιμπάγκοι», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Αρβανιτάκη.
Mια παράσταση για την πορεία της γυναίκας στο πέρασμα
των χρόνων, μέσα από σημαντικές στιγμές στην ιστορία, στο
θέατρο και στη μουσική, μια αναδρομή από τις εποχές των
μύθων έως τις ανατροπές του 21ου αιώνα. Μία φιλόδοξη μουσικοθεατρική performance, που συνδυάζει θεατρικά και άλλα
κείμενα, μουσική, τραγούδι, χορό και video art, ως soundtrack
για ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο των γυναικών! Έναν
κόσμο γοητευτικό, μαχητικό και άγριο, από όποια πλευρά κι
αν τον δει κανείς...

Αποκριάτικες εκδηλώσεις
στο Δήμο Λαυρεωτικής
Αποκριάτικες γιορτές διοργανώνει ο Δήμος Λαυρεωτικής, σε Κερατέα και Λαύριο, για να διασκεδάσουν και να
ξεφαντώσουν στους ρυθμούς του καρναβαλιού τα παιδιά.
Το Σάββατο 1η Μαρτίου , ώρα 18:00, στο Λαύριο, στο
Παλαιό Μηχανουργείο.
Φουσκωτά παιχνίδια, ξυλοπόδαρο, «μπαλονόσπιτο», κλόουν, face painting, εργαστήριο χαρταετού και μουσική παράσταση με χαρούμενα αποκριάτικα τραγούδια, είναι
μέσα στο πρόγραμμα της γιορτής.
Την Καθαρά Δευτέρα 3 Μαρτίου, θα γιορταστούν ΤΑ
ΚΟΥΛΟΥΜΑ , στη περιοχή ΧΑΟΣ Καμάριζας.
Μουσική, χορός και σαρακοστιανά εδέσματα μαγειρεμένα από τους ανθρώπους των πολιτιστικών συλλόγων
της περιοχής θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις εορταστικές εκδηλώσεις ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2014.

Διαγωνισμός χαρταετού
στην Ανάβυσσο
H Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου στην προσπάθεια διατήρησης της λαϊκής παράδοσης διοργανώνει διαγωνισμό
πετάγματος χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα 3 Μαρτίου
και ώρα 13:30μ.μ. έως και 15:30μ.μ. στο εκκλησάκι του
Αγίου Νικολάου στην Ανάβυσσο, σε συνεργασία με τον
Ναυταθλητικό Όμιλο Αναβύσσου-Παλ. Φώκαιας.
Ελάτε όλοι μαζί να πετάξουμε τους χαρταετούς μας!!!
Θα υπάρχουν κεράσματα για όλους και δώρα για τους νικητές!!!

Παραδοσιακό καρναβάλι
στον Κουβαρά
Η Κοινότητα Κουβαρά διοργανώνει Παραδοσιακό
Καρναβάλι την Κυριακή 3 Μαρτίου.

«Γλυφάδα: Τρόπος και
Τόπος να Ζεις!»
Ο Δήμος Γλυφάδας και το Δημοτικό Ωδείο οργανώνουν εκδήλωση με τίτλο: «Γλυφάδα: Τρόπος και
Τόπος να Ζεις!» το Σάββατο 8 Μαρτίου – ώρα 19.00
στο Κινηματοθέατρο Μελίνα Μερκούρη (Αν. Ρωμυλίας 127 Τερψιθέα).
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Εργαστήρι χαρταετού στο
Βιβλιοπωλείο “Πρόφη”
To ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΜΑΡΤΊΟΥ και ώρα 12 το μεσημέρι στο Βιβλιοχαρτοπωλείο “Πρόφη” στο Κορωπί, θα λειτουργήσει
εργαστήρι κατασκευής χαρταετών με τον Νίκο Μαρκαντώνη, για τα παιδιά και τους γονείς!
Μεταμφιεσμένοι αρλεκίνοι, κολομπίνες και μπόλικο
κομφετί, και ένας αετός έτοιμος στο εργαστήρι και ο ουρανός θα γεμίσει πολύχρωμους “αετούς” την Καθαρά
Δευτέρα.
Λεωφ. Βασ. Κων/νου 128 • Κορωπί, Τηλ. 210 60 20 515

Σεμινάριο θεωρίας & πράξης
στον Ιμπρεσιονισμό
Μάθε και κατανόησε τις πινελιές
Οι εμπρεσιονιστές, είναι
ένα καλλιτεχνικό ρεύμα
που αγαπήθηκε όσο λίγα.
Ποιοι ήταν οι λόγοι και οι
συνθήκες που ευνόησαν
να δημιουργηθούν; Ο τρόπος της ζωγραφικής τους
ποιος ήταν;
Η χρωματική τους παλέτα
ποια ήταν;
Ποιοι από τους ιμπρεσιονιστές δημιούργησαν κάποια
από τα επόμενα καλλιτεχνικά ρεύματα του 20ου
αιώνα;
Θεωρία και ζωγραφική σε
ένα σεμινάριο….
Παρασκευή 14, 21 & 28
Μαρτίου, στις 20.30-22.30
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε μαθητές που δεν

έχουν καμμία επαφή στο
παρελθόν με την τέχνη ή
και σε μαθητές που θέλουν
να μάθουν κι άλλα, γύρω
από την τέχνη.
Θα μάθετε τα πάντα γύρω
από τα καλλιτεχνικά ρεύματα του 20ο αιώνα, τους
ίδιους τους καλλιτέχνες
και τη δουλειά του καθενός χωριστά.
Παρακολουθώντας το σεμινάριο θα γίνεται πιο «ανοικτοί» (ή ανοιχτόμυαλοι ή πιο
ενημερωμένοι) στο τι είναι
σύγχρονη τέχνη.
Νότιος Χώρος Τέχνης &
Δράσης, All rights reserved.
Βασ.Παύλου 108, Βούλα
+30 213 0 251001

Συντελεστές:
Βασισμένο σε μια ιδέα της Εύας Κοτανίδη
Ερευνητική ομάδα: Δήμητρα Κονδυλάκη, Μαρινέτα Κρητικού,
Εύα Κοτανίδη, Γιώργος Κοτανίδης.

Θέατρο Τέχνης “Κάρολος Κουν” | Φρυνίχου 14, Πλάκα,
τηλ. 210 3222464-3236732
Πρόγραμμα παραστάσεων :
Τετάρτη στις 20.00 / Πέμπτη στις 21.00/ Παρασκευή στις
21.00/ Σάββατο απογευματινή στις 18.00/ Σάββατο βραδινή στις 21.00/ Κυριακή στις 20.00
Ώρες ταμείου: Δευτέρα – Κυριακή 10.00-13.00 & 17.00 – 22.00

Πρόγραμμα εκδηλώσεων
του Δήμου 3Β
• Την Παρασκευή και το Σάββατο 7 & 8 Μαρτίου επίσκεψη στη μουσικοθεατρική παράσταση «Ένα ή Κανένα» στο θέατρο Διογένης.
• Την Κυριακή 9 Μαρτίου στις 18.00 συναυλία: “Έρωτας και Γυναίκα” στην Αίθουσα Παρνασσός στην Πλατεία Καρύτση
• Την Πέμπτη 13 Μαρτίου στις 20.30 επίσκεψη στη θεατρική παράσταση «CATS» στο Θέατρο BADMINTON.
• Την Παρασκευή 21 Μαρτίου παρακολούθηση των
Χαιρετισμών στον Άγιο Νεκτάριο Καμάριζας.
• Το Σάββατο 29 έως την Κυριακή 30 Μαρτίου διήμερη εκδρομή στην Ναύπακτο.
Πληροφορίες τηλέφωνο 213-2020045
e-mail: press@vvv.gov.gr - www.vvv.gov.gr
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Παναγιώτης Καπετανέας:
“Δεν θα είμαι υποψήφιος
στις δημοτικές εκλογές”
Με δήλωσή του στο Δημοτικό Συμβούλιο της 24/2 ο
επικεφαλής συνδυασμού στην αντιπολίτευση του
Δήμου 3Β, Παναγιώτης Καπετανέας, δήλωσε ότι δεν
θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, ούτε ως
δήμαρχος ούτε ως σύμβουλος.
Θα παραμείνει
όμως ενεργός
πολίτης και θα
παρακολουθεί τα
ζητήματα της περιοχής
από
κοντά.
Ο Παν. Καπετανέας εθήτευσε
δήμαρχος στη
Βάρη την περασμένη τετραετία.
Την περασμένη
Κυριακή 23/12
συναντήθηκε με
τα στελέχη του
συνδυασμού του
και τους ανακοίνωσε την απόφασή του σε ένα συγκινησιακό κλίμα.
Οπως μας δήλωσε, προσπάθησε να ενώσει τις αντιμνημοναικές δυνάμεις του Δήμου και να κατέβουν σε
κοινό μέτωπο, αλλά δεν ευοδώθηκε η προσπάθεια.
“Τα προβλήματα της περιοχής είναι μεγάλα και είναι
ανάγκη να συσπειρωθούν οι υγιείς δυνάμεις γιατί έρχονται ...θύελλες”, κατέληξε.

O Γιώργος Κουμουτσάκος
υποψήφιος της Ν.Δ.
στην Περιφέρεια Αττικής
Τον Ευρωβουλευτή Γιώργο Κουμουτσάκο επέλεξε η Νέα
Δημοκρατία να ηγηθεί του ψηφοδελτίου στην Περιφέρεια
Αττικής. Η αναγγελία έγινε μετά τη συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Έλληνα Ευρωβουλευτή, στο Στρασβούργο.

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος έχει δύσκολο δρόμο να τραβήξει,
γιατί πολλοί νεοδημοκράτες, δήμαρχοι και άλλοι παράγοντες, έχουν ήδη ανακοινώσει την υποστήριξή τους στο πρόσωπο του νυν περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού, που
στις προηγούμενες εκλογές είχε κατέβει με τη σημαία του
ΠΑΣΟΚ, ενώ σήμερα δηλώνει ανεξάρτητος.

Στις “καλένδες” τα δωρεάν τροφεία
των παιδικών σταθμών στα 3Β;
NEA ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ
Εχουμε γράψει κατ’ επανάληψιν για
τα τροφεία του Δήμου 3Β, για τα πολύ
υψηλά ποσά που χρέωσαν, την μετέπειτα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να διαθέσει δωρεάν τα
τροφεία του Δήμου και την περίεργη
στάση της διοίκησης να μην το υλοποιεί.
Στην συνεδρίαση της 17/2 ο δημοτικός
σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης”
Κώστας Πασακυριάκος, που έχει κινήσει και το θέμα, κατήγγειλε ότι οι γονείς λαμβάνουν βεβαιώσεις του
Δήμου, ότι οφείλουν τα τροφεία και
θα τα στείλουν στην Εφορία.
Οπως αποδείχθηκε το χαρτί αυτό δεν
ήταν επίσημο έγγραφο του Δήμου 3Β
(χωρίς ημερομηνία, αρ. πρωτοκόλου,
υπογραφή, σφραγίδα!) και το είχαν
στείλει κάποιοι υπάλληλοι από τον
ΟΑΠΠΑ, που διαχειρίζεται τους Παιδικούς Σταθμούς.
Ετσι στη συνεδρίαση της 24/2 ο δήμαρχος Σπ. Πανάς δήλωσε ότι μετά
από έλεγχο «καμμία υπηρεσία του
Δήμου δεν έστειλε τέτοιο έγγραφο,
απράτυπα το έστειλε ο ΟΠΑΠΠΑ, ο

οποίος πήρε παράτυπα και δική του
απόφαση μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου!!!»
Ο Κ. Πασακυριάκος επανήλθε και
στην συνεδρίαση της 24/2 για το χαρτί
αυτό και ζήτησε να παρθεί νέα απόφαση του Δ.Σ. για δωρεάν τροφεία
όλο το έτος.

Ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ, Γιάννης Νιτερόπουλος, δήλωσε ότι δεν μπορεί
να ισχύσει αναδρομικά η απόφαση του
Δ.Σ. που πάρθηκε τέλος Νοεμβρίου
για όλο το έτος και μπορεί να ισχύσει
μόνο από την 1η Ιανουαρίου. Και διά-

βασε γνωμοδότηση του νομικού του
Δήμου, που το ισχυρίζεται.
Ο Παν. Καπετανέας μετά την ανάγνωση της γνωμοδότησης του νομικού του Δήμου, δήλωσε ότι: «σε ένα
κοινωνικό μέτρο θα πάω κόντρα στο
νόμο. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να ακολουθώ το νόμο. Εγώ είμαι με τον
κόσμο. Αν ο ΟΑΠΠΑ δεν μπορούσε να
την εφαρμόσει την απόφαση, έπρεπε
και όφειλε να επανέλθει στο Δημοτικό
Συμβούλιο και όχι να πάει στη Νομική
Υπηρεσία».
Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο και πάρθηκε νέα
απόφαση, που δηλώνει σαφώς ότι η
απόφαση για δωρεάν τροφεία ισχύει
για όλο το σχολικό έτος. Η απόφαση
πάρθηκε με 21 ψήφους.
Μένει πλέον ο ΟΑΠΠΑ να υλοποιήσει
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για όποιες απορίες, ας ρωτήσει το
Δήμο Κορωπίου, που με πρωτοβουλία
του, σιτίζει τα παιδιά επτά Νηπιαγωγείων στο Δήμο του. (Κοίτα σελ. 14)
Αννα Μπουζιάνη

Ο Θάνος Ματόπουλος
υποψήφιος δήμαρχος της ΡΙ.ΚΙ.Π. στα 3Β
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Φλεβάρη στην
Πνευματική Εστία Βούλας,
η Συνέλευση των μελών
της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
(Ρι.Κι.Π) με κύριο αντικείμενο τη διαδικασία επιλογής
του
υποψήφιου
Δήμαρχου - επικεφαλής
του εκλογικού συνδυασμού
της στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.
Οπως ανακοίνωσε η Ρι.Κι.Π,
η Συνέλευση αποφάσισε να
έχουν δικαίωμα ψήφου όλα
τα μέλη της Κίνησης που
εγγράφηκαν μέχρι την
έναρξη της παρουσίασης
των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι που είχαν
προταθεί από την προηγούμενη Συνέλευση της 2 Φλεβάρη, μέχρι την Παρασκευή
21 Φλεβάρη ήσαν εννέα:
ΒΗΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΙΛΤΟΣ,
ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ,

εκλογή έγινε με μυστική
ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και τα μέλη είχαν
δικαίωμα 1 ή 2 σταυρών.
Τα αποτελέσματα:
Εγγεγραμένα μέλη 170.
Ψήφισαν 111.
Έγκυρα 111
Eλαβαν σε σταυρούς
1. ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ, 80
2. ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, 42

ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ,
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ και
ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ.
Από αυτούς οι: ΒΗΧΑΣ,
ΚΟΙΛΑΚΟΣ, ΚΟΤΣΑΛΗΣ,
ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ και ΜΑΤΘΑΙΟΥ, δεν αποδέχθηκαν
τελικά την πρόταση για
προσωπικούς ή αντικειμενικούς λόγους, με αποτέλεσμα στην ψηφοφορία να
παραμείνουν ως υποψήφιοι
οι τέσσερις υπόλοιποι. Η

3. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΙΛΤΟΣ, 32
4. ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 21
Με βάση τα παραπάνω
αποτελέσματα, υποψήφιος
δήμαρχος εξελέγη από τα
μέλη της ΡΙ.ΚΙ.Π, επικεφαλής του εκλογικού του
εκλογικού συνδυασμού της
Κίνησης στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, ο Θάνος
Ματόπουλος.

Θάνος Ματόπουλος γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Είναι
Οπαντρεμένος
και έχει ένα παιδί.
Είναι μόνιμος κάτοικος Βούλας εδώ και μία εικοσαετία περίπου και δημότης Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
Από το 1980 εργάζεται ως υπάλληλος σε εμπορικές επιχειρήσεις. Έχει εργασθεί σε βιβλιοπωλείο, εισαγωγική επιχείρηση
και παντοπωλείο, μαθαίνοντας και εκτελώντας όλες σχεδόν
τις δραστηριότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1983 - 1996: Συμμετοχή σε επιτροπές γειτονιάς για την διαφύλαξη του χαρακτήρα της περιοχής Αγ. Πολυκάρπου - Ελαιώνα. Παρέμβαση στον ΟΡΣΑ για αποτροπή της διπλής
ανάπλασης (γήπεδο Λεωφ. Αλεξάνδρας - Ελαιώνας) στην περιοχή Αγ. Πολύκαρπος - Ελαιώνας.
2010 - 2014: Συμμετοχή σε μια σειρά συλλογικότητες και κινήματα πολιτών.
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Αυθαίρετες και κατεδαφιστέες
οι κατασκευές στο λιμάνι Πόρτο Ράφτη
με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
Aπόφαση 2274/2011 του ΣτΕ, έκρινε
παράνομες και αυθαίρετες τις κατασκευές στον αιγιαλό του Πόρτο
Ράφτη, και η απόφαση αυτή εφαρμόζεται ήδη με έγγραφα που εστάλησαν
για τη διοικητική αποβολή των αυθαίρετων κατασκευών, την περασμένη
εβδομάδα.

χερσαίας ζώνης λιμένος Πόρτο
Ράφτη, καθώς και να εκδώσει πρωτόκολλα κατεδαφίσεως για αυθαίρετες
κατασκευές, που βρίσκονται εντός αιγιαλού, παραλίας και χερσαίας ζώνης
του ως άνω λιμένος «Αγίου Νικολάου»
Πόρτο Ράφτη».
O Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, ξε-

Πηγαίνοντας όμως για αυτοψία στο
συγκεκριμένο επιχειρηματία βρήκε και
τους διπλανούς και παραδιπλανούς
που επίσης είχαν αυθαίρετες κατασκευές. Ετσι τους πήρε όλους η
...μπάλα.
Οπως σημειώνουν οι “Ενεργοί Δημότες” (endimo.gr), «Είναι προφανές ότι η

διπλώνοντας το ιστορικό του αιγιαλού
στο Πόρτο Ράφτη, εξήγησε ότι όλη η
ιστορία ξεκίνησε από μία “απλή” αντιδικία μεταξύ επιχειρηματία που είχε
κάνει αυθαίρετες κατασκευές και
ιδιώτη, που προσέφυγε εγγράφως στο
Γεν. Γραμματεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Το Υπουργείο ενημέρωσε την Κτηματικό Υπηρεσία της
Ανατ. Αττικής και εκείνη ξεκίνησε τις
ενέργειες (αυτοψίες κλπ.).

Απόφαση αυτή έχει εφαρμογή και σε πλήθος άλλων περιπτώσεων στην περιοχή του
Δήμου μας, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.
Για την ίδια υπόθεση εκκρεμούν αποφάσεις
και ποινικών δικαστηρίων κατά εμπλεκομένων με διάφορους τρόπους (ιδιοκτητών αυθαιρέτων,
παραβάσεις
καθήκοντος
δημοσίων λειτουργών, μεταβιβάσεις ακινήτου με αυθαίρετα εντός αιγιαλού κλπ). Επί
πλέον, το Μάιο του 2010, μετά από ενέργειες των Ενεργών Δημοτών, κατατέθηκε
στο Δήμο Μαρκοπούλου αίτημα 50 κατοίκων της περιοχής για λήψη μέτρων, αλλά
ποτέ δεν εξετάστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα!
Τελικά, το μήνυμα που στέλνουν οι προσφεύγοντες προς την κοινωνία σ’ αυτή τη
δύσκολη περίοδο είναι ότι, ακόμα κι όταν
Δημόσιοι Λειτουργοί, για διαφόρους λόγους ή προφάσεις , αρνούνται να εφαρμόσουν την ισχύουσα Νομοθεσία, οι πολίτες
μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά
τους και να την επιβάλουν με νόμιμους τρόπους.
Με υπομονή, επιμονή, κόπο, κόστος και θυσίες. Για ένα καλύτερο περιβάλλον, ένα καλύτερο μέλλον!»

O Δημήτρης Δαβάκης, δημοτικός σύμβουλος στο
Δήμο 3Β, έχει εκδηλώσει προ καιρού την επιθυμία
να είναι υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο.
Εφτασε η ώρα να μπει στην αρένα των εκλογών και
προσκαλεί φίλους και πολίτες στην πρώτη εκδήλωση του συνδυασμού του, που ονομάζεται “ΚΥΜΑ
ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ” με το παραπλεύρως λογότυπο.
Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή
16 Μαρτίου στις 11.30π.μ. στο
Varkiza Resort (πρώην Do it) στην
παραλία της Βάρκιζας.

Ο Δήμος Κρωπίας βραβεύει
την πολιτική προστασία
O Δήμος Κρωπίας θα βραβεύσει σε τελετή την Παρασκευή 7 Μαρτίου στις 6μ.μ. τους πραγματικούς
πρωταγωνιστές της προστασίας του Κορωπίου.

H πρόταση για τη
διαχείριση των απορριμμάτων
του Δήμου Λαυρεωτικής
Την Τετάρτη 5 Μαρτίου και ώρα 7μμ στο Κλειστό
Γυμναστήριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας, θα παρουσιαστεί η πρόταση του Δήμου Λαυρεωτικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων, σε
σχέση με την κατατεθειμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

“Ελληνική Αυγή” στα Σπάτα
Νέος Δημοτικός συνδυασμός γεννήθηκε στα Σπάτα με το
όνομα “Ελληνική Αυγή”, ο οποίος καλεί σε συγκέντρωση
το Σάββατο 01/3 στις 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων "Χρήστος Μπέκας", οδός Χρ. Μπέκα 7 (όπισθεν Δημαρχείου Σπάτων) στις 18:00.
Ομιλητές: Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώταρος, Ευγενία Χρήστου.

Συγκεκριμένα όπως καταγράφει το
απόσπασμα πρακτικού: «με την υπ’
αριθμ. 2274/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έγινε
δεκτή αίτηση ακυρώσεως που άσκησαν κάτοικοι της περιοχής Πόρτο
Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, και ακυρώθηκε η παράλειψη της Διοικήσεως να λάβει τα
προσήκοντα μέτρα για την προστασία
του αιγιαλού, της παραλίας και της

20 επώνυμοι πολίτες της Βάρης στηρίζουν τον
Δήμαρχο Σπύρο Πανά στις επερχόμενες εκλογές
20 επώνυμοι πολίτες της τοπικής κοινωνίας της Βάρης, με σημαντική
προσφορά και εμπειρία στα τοπικά δρώμενα, δηλώνουν την στήριξη
τους στην υποψηφιότητα του σημερινού Δημάρχου Βάρης Βουλας
Βουλιαγμένης Σπύρου Πανά εν’ όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών
του προσεχούς Μαΐου.
Στη δήλωσή τους υποστηρίζουν ότι «Στηρίζουμε τον Σπύρο Πανά, Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μοιραζόμαστε κοινές αρχές και
αξίες, υπηρετούμε το ίδιο όραμα και κοινούς στόχους για το καλό του
τόπου μας»

Δήλωση Υποστήριξης
Στηρίζουμε τον Σπύρο Πανά, Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στις προσεχείς εκλογές.
Μοιραζόμαστε κοινές αρχές και
αξίες, υπηρετούμε το ίδιο όραμα
και κοινούς στόχους για το καλό
του τόπου μας.
Αργυρουδάκης Λευτέρης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Αντωνίου-Μαστροδήμου Ασπασία,
Τοπική Σύμβουλος Βάρης, Φιλόλογος

Δρίμη Θεοδώρα, Τοπική Σύμβουλος
Βάρης, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τριβιζάς Σπύρος, πρ. Δημοτικός Σύμβουλος, Τοπικός Σύμβουλος Βάρης
Γκορίτσας Νίκος, Επιχειρηματίας
Δαμανάκης Γιάννης, Επιχειρηματίας
Διδίλη-Στεργίου Άρτεμις, Δικηγόρος
Δρόσος Παρασκευάς, Αρτοποιός

Zουλάκης Παύλος, Πρόεδρος Συλλόγου Ιδιοκτητών Οικοπέδων εκτός
σχεδίου πόλεως Βάρης
Κάββαλος Βασίλης, πρ. Δημοτικός
Σύμβουλος, Κτηματομεσίτης
Καμπέρης Σωτήρης, πρ. Αντιδήμαρχος Βάρης, Επιχειρηματίας
Κουσιάκης Επαμεινώνδας, Επιχειρηματίας
Μακρή-Γούλα Ρίτα, πρ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης
Μαρκουλάκος Γιάννης, Δικηγόρος,
Πρόεδρος ΝΑΟΒΒ
Μπαγλατζής Δημήτρης, Επιχειρηματίας
Μπλατσούκας Πάνος, Επιχειρηματίας
Πάπιος Δημήτρης, Επιχειρηματίας
Ριφιώτης Χρήστος, Ιατρός Χειρούργος Ορθοπεδικός
Τυρόπουλος Νίκος, ΓΓ Κυανού
Αστέρα Βάρης, Συνταξιούχος ΟΣΕ
Χατζηδαβιτίδης Τάσος, πρ. Αντιδήμαρχος Βάρης, Επιχειρηματίας
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Γλαφυρότητα και Σαφήνεια
Μπορεί μια μαθηματική έννοια
να χαρακτηριστεί γλαφυρή;
Η ομάδα ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ διοργανώνει μια σειρά
διαλέξεων και ομιλιών. Μαθηματικοί, φυσικοί, ιστορικοί τέχνης, εικαστικοί και συγγραφείς προσεγγίζουν, με απρόβλεπτο τρόπο, τους δεσμούς και τις
ποικίλες σχέσεις που συνδέουν τα μαθηματικά και,
γενικότερα, την επιστήμη με την τέχνη και την
αφήγηση.
Η ομιλία θα γίνει την Παρασκευή 07 Μαρτίου στις
18.30, στο Μουσείο Ηρακλειδών (Ηρακλειδών 16,
Θησείο)
Αφορμή για την ομιλία στάθηκε το άρθρο «Vividness in Mathematics and Narrative» του βραβευμένου με Fields Medal Timothy Gowers στο βιβλίο
Circles Disturbed που επιμελήθηκαν οι Απ. Δοξιάδης
και B. Mazur.

Ανοιχτά ή κλειστά τα μαγαζιά της Κυριακές;
Θυμόμαστε όλοι πόσος ντόρος, πόση φαιά ουσία κατανάλωσαν ιθύνοντες και κανάλια για το αν θα ανοίγουν τα μαγαζιά τις Κυριακές. Ψήφισαν κι έναν νόμο (4177, ΦΕΚ
173/8/8/13 αρθρ. 16), ζήτησαν και από τους ΟΤΑ τη γνώμη
τους και εκεί που ξεκίνησε να εφαρμόζεται, σταμάτησε.
Ο νόμος όριζε ότι μπορούν να ανοίγουν καταστήματα
μέχρι 250 τ.μ. προκειμένου να ενισχυθούν οι μικρές επιχειρήσεις. Δεν μπορούσε να ανοίξει για παράδειγμα Σούπερ Μάρκετ.
Και καλά μέχρι εδώ. Στη συνέχεια, τρεις μήνες από την
ισχύ του νόμου 4177 έκαναν τροποποίηση και δεν επιτρέπουν το άνοιγμα των καταστημάτων πλην 7 Κυριακών το
χρόνο που τις καθορίζουν.
Ανοιχτά μπορεί να είναι τα ψιλικά, τα μίνι μάρκετ μόνο σε
πόλεις που είναι τουριστικές (παραλιακό μέτωπο κλπ.).
Στο μεταξύ έδωσαν δικαίωμα στα ψιλικά και τα μίνι μάρκετ
να μπορούν να πουλάνε τυποποιημένα προϊόντα όπως (τυρί,
γάλα, γιαούρτι, μακαρόνια κλπ.). Με την αλλαγή του νόμου,
που απαγορεύεται να ανοίγουν τα καταστήματα τις Κυριακές,
επειδή στα μίνι μάρκετ και στα ψιλικά πουλάνε και υγειονομικού ενδιαφέροντος τυποποιημένα προϊόντα, θεωρούνται
καταστήματα και τους απαγορεύεται να ανοίξουν!
Δηλαδή φτάσαμε στην άλλη άκρη. Φανταστείτε ψιλικά που
άνοιγαν δεκαετίες τώρα τις Κυριακές, μετά την τροποποί-

Διωγμοί κατά “Εθνικών” στη διάρκεια των
πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων
Αντιπαγανιστικός Θεοδοσιανός Κώδικας
Από τα πρώτα βήματα της συστάσεώς
της, η Ρώμη σαν δημοκρατία, είχε μια έμμονη ιδέα στο να καταγράψει το εθιμικό
της δίκαιο σε νόμους.
Τα ρωμαϊκά εδάφη, τα γνωστά σαν αποικίες (coloniae) και ισότιμες πόλεις (municipia),
είχαν
τον δικό τους
καταστατικό χάρτη και εφήρμοζαν τον
δικό τους νόμο, ο οποίος καθόριζε τις
εσωτερικές τους σχέσεις, αλλά και τις
σχέσεις τους προς την μητρόπολη.
Ιστορικά γενικώς αυτοί οι νόμοι, διακρίνονταν σε αποφάσεις και διατάγματα των
αυτοκρατόρων, τα decreta (= δόγματα),
σε απαντήσεις γραπτές των αυτοκρατόρων, τα rescripta (=αποκρίσεις) και σε
γενικούς νόμους, τους leges generales,
οι οποίοι πάλι είχαν την υποδιαίρεσή τους
σε Έδικτα (edictum = διάταγμα) και λόγους της Συγκλήτου. Οι τελευταίοι
απευθύνονταν προς τους Επάρχους των
πραιτωρίων (=δορυφορικών χωρών) και
προς τους διοικητές των παλαιών, αλλά
και νέων ρωμαϊκών εδαφών, που ολοένα
προσετίθεντο.

Η πληθώρα όλων αυτών των αναφορών,
είχε καταστήσει εξαιρετικά δυσχερή τη
χρήση του συνόλου της νομοθεσίας και
ως εκ τούτου και της άσκησης του νομικού επαγγέλματος.
Γι΄ αυτό το λόγο, ο Θεοδόσιος ο Β’ (401
– 450), ο επονομαζόμενος και Μικρός σε
αντιπαράθεση με τον παππού του, τον
Θεοδόσιο τον Α΄, που απεκαλείτο και Μεγάλος, φρόντισε να συνταχθούν και να
καταγραφούν όλες οι αυτοκρατορικές
διατάξεις, τα νομοθετήματα και οι νόμοι,
σε ένα Κώδικα, ο οποίος έκτοτε ιστορικά
καλείται σαν ο Θεοδοσιανός Κώδικας.
Αυτός μάλιστα ο λατινιστί Codex Theodosianus, αργότερα με την προσθήκη και
άλλων νέων νόμων, των “Νεαρών»,
(Novellae Costituitiones) αναβαθμίστηκε.
Στα χρόνια δε του Ιουστινιανού ( 529)
αναπτύχθηκε, συμπληρώθηκε και ανανεωμένος εκ βάθρων έδωσε τη κωδικοποιημένη Νομοθεσία του Ιουστινιανού, τη
μετέπειτα γνωστή σαν Corpus Juris
Civilis.

ησηη του Νόμου απαγορεύεται να ανοίξουν. Και σκεφτείτε
ότι αυτά πουλάνε και Τύπο!
Στην Παλλήνη που δεν είναι παραλιακή, άρα τουριστική,
πόλη, έχουν αρχίσει και κόβουν πρόστιμα στα ψιλικατζίδικα που είναι ανοιχτά την Κυριακή, γιατί όπως μας είπαν
από την Αντιπεριφέρεια, πουλάει και τυριά!
Τελικά η τρέλα δεν πάει στα βουνά.
Αφού τους έδωσαν το δικαίωμα να πουλάνε τυποποιημένα
προϊόντα, τώρα τους κλείνουν γιατί τα πουλάνε!
Οι επαγγελματίες είναι αναστατωμένοι και δεν ξέρουν τί
να κάνουν. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτού του τύπου τα μαγαζιά κρατιούνται στη συντριπτική τους πλειονότητα από
τους ίδιους τους καταστηματάρχες.

Εδώ θα πρέπει να κάνω δυό παρεμβολές.
Πρώτον, ότι η συγγραφή του Θεοδοσιανού κώδικα είχε σαν βάση πηγής τους
προηγούμενους και προφανώς μικρότερους κώδικες, τον Ερμογενειανό και
Γρηγοριανό.
Δεύτερον, ακόμα να κάνω μια σύντομη
αναφορά στη βιογραφία του Θεοδόσιου
του Β’, ο οποίος σε ηλικία μόλις επτά
ετών, επαναλαμβάνω επτά ετών, ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου,
με κηδεμόνα, όπως θα δούμε παρακάτω,
τον Πέρση βασιλιά! Αλλά θα επισημάνω
και το έθιμο της δοτής κληρονομικής
γαλαζοαίματης εξουσίας, με το οποίο παραγκωνίζόταν κάθε άλλο χαρισματικό
ηγετικό στοιχείο της ρωμαϊκής επικράτειας.
Βιογραφικά λοιπόν ο Θεοδόσιος ο Β’ ο
Μικρός, ήταν γιος του Αρκαδίου και εγγονός του Θεοδοσίου του Α΄του Μεγάλου.
Ήταν μόλις επτά,
όπως
προανέφερα, όταν ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας, και φυσικά υπό κηδεμονίαν.
Επίτροποι της κηδεμονίας του ήταν, πρώτον η μεγαλύτερη αδελφή του η Πουλχερία, την οποία η ιστορία καταγράφει σαν
“Αγία” και συνετή και έχουσα, όπως ελέγετο, δώσει, τον όρκο της παρθενίας.
Μαζί της στη κηδεμονία, ήταν ο Πέρσης
βασιλιάς Ισδιγέρδης(!!!) και ο έπαρχος
Ανθέμιος, ο οποίος στη αρχή είχε στα
χέρια του όλη την εξουσία του κράτους.
Με τον χρόνο η Πουλχερία έδιωξε τον
Ανθέμιο, και όταν ο Θεοδόσιος παντρεύτηκε την Ευδοκία, τότε Ευδοκία και Πουλχερία συμμάχησαν σιωπηλά εναντίον και
με τον ευνούχο Χρυσάφιο μαζί, που του
είχαν δώσει μεγάλη εξουσία, περιόρισαν
θεωρητικά τον Θεοδόσιο, κυρίως στα
πνευματικά του καθήκοντα. Οι ευνούχοι

ήσαν χαρισματικές προσωπικότητες,
τους οποίους οι αυτοκράτορες κρατούσαν κοντά τους από σκοπού ευνουχισμένους, για να μην μπορέσουν ποτέ να
κάνουν απογόνους που θα σφετερίζονταν τον θρόνο τους.
Όταν ο Θεοδόσιος λοιπόν το 450 απεδήμησε, άφησε το θρόνο του, δηλαδή “το
περιουσιακό στοιχείο της εξουσίας του”
στην αδελφή του την Πουλχερία, η
οποία τότε παντρεύτηκε και όπως λέγεται ‘’σε λευκό γάμο’’ τον Μαρκιανό, τον
έκανε αυτοκράτορα και έτσι συνέχιζε να
βασιλεύει.
Παρ΄ όλα ταύτα η βασιλεία του Θεοδοσίου του Β’, καταγράφηκε σαν μια από
τις καλές δημιουργικές περιόδους του
Βυζαντίου. Επί Θεοδοσίου του Β’ χτίστηκαν τα ονομαστά Θεοδοσιανά τείχη, τα
οποία μέχρι το 1453 προστάτευσαν την
Βασιλεύουσα. Κατά τη βασιλεία του ιδρύθηκε ονομαστό Πανδιδακτήριο με σχολές
διδασκαλίας Δικαίου, δηλαδή σημερινό
πανεπιστήμιο. Έκανε πολέμους, όχι μόνο
κατακτητικούς, αλλά πολέμους που απέβλεπαν σε ειρηνική κατάληξη για την αυτοκρατορία του. Ανάμεσα σε αυτούς τους
πολέμους, που σκοπό είχαν την ειρήνη,
ήταν και οι πόλεμοι κατά των Περσών
όταν πέθανε ο Πέρσης κηδεμόνας του.
Εκτός από τα Θεοδοσιανά τείχη, το
όνομά του συνδέεται και με τον Θεοδοσιανό Κώδικα των νόμων, με τα κεφάλαια
του οποίου, τα αναφερόμενα στις αντιπαγανιστικές διατάξεις και τα ενδιαφέροντα και εξόχως διαφωτιστικά επί
μέρους άρθρα τους, θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα, την επομένη εβδομάδα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Σημ.: Οι πηγές των βοηθημάτων στο τέλος της σειράς
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Οι Βρετανοί “απέβαλαν”
το χαράτσι
Από την 1/4/2014 κανένα νοικοκυριό στη Σκοτία δεν
θα πληρώνει τον διαβόητο «φόρο της κρεβατοκάμαρας*», (το δικό μας ονομαζόμενο χαράτσι), με απόφαση του Κοινοβουλίου στις 5 Φλεβάρη (μετά από
ψηφοφορία).
Με καθυστέρηση ενός χρόνου το Κοινοβούλιο της
Σκοτίας αναγκάσθηκε να αποσύρει το “φόρο της κρεβατοκάρας”, αφού οι Σκοτσέζοι και οι Βρετανοί δεν
το πλήρωναν.
Για να επιτευχθεί αυτή η νίκη, χρειάστηκε ένας χρό-
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νος εντατικού αγώνα, με μαζικές διαδηλώσεις, με τοπικές επιτροπές να δουλεύουν ασταμάτητα σε όλα
τα μήκη και τα πλάτη της Σκοτίας, παλεύοντας τόσο
συνολικά ενάντια στο φόρο, όσο και ειδικά ενάντια
στις εξώσεις ανθρώπων που δεν είχαν να πληρώσουν. Στη διάρκεια αυτού του χρόνου διοργανώθηκαν τοπικές διαμαρτυρίες, συζητήσεις, αλλά και
πανεθνικές διαδηλώσεις, με αποκορύφωμα τις διαδηλώσεις της 30ης Μαρτίου 2013 στη Γλασκώβη και
το Εδιμβούργο.

αριθμό του χρηματικού εντάλματος που θα εισπράξεις!!! χωρίς να χρωστάς μία δεκάρα!!
33 φορολογικά νομοσχέδια έφτιαξαν μέσα στο 2013
και συνεχίζουν ακάθεκτοι την ...μεταρρύθμιση και την
ανάπτυξη.
Υπάρχει κανείς να πιστεύει πλέον ότι θέλουν την
ανάπτυξη!!! Μάλλον την εξαφάνιση της μικρομεσαίας
επιχείρησης επιδιώκουν για να ανοίξουν το δρόμο
στα μεγάλα “funds"!!!

* Ονομάστηκε φόρος κρεβατοκάμαρας, γιατί το χαράτσι
υπολογιζόταν βάσει των κρεβατοκάμαρων που διαθέτει
ένα σπίτι!

O EΟΠΠΥ έκλεισε, η γρίπη είναι εδώ

Οπισθεν ολοταχώς
Οι “μεταρρυθμίσεις” στη δημόσια διοίκηση ακούγονται μόνο ως ανέκδοτο. Οσοι επισκέπτονται τις εφορίες θα συνειδητοποιούν ότι πάμε πίσω ολοταχώς.
Εκεί που μπορούσαμε να κατεβάζουμε φορολογική
ενημερότητα ηλεκτρονικά, το έκοψαν. Πρέπει να πιστοποιήσεις συγκεκριμένο άτομο και να δίνει και τον

O ΕΟΠΠΥ έκλεισε για ένα μήνα και μετά βλέπουμε.
Η γρίπη θερίζει· οι νεκροί αυξάνονται συνεχώς. Ο
Αδωνις ανακοίνωσε ότι οι επείγουσες περιπτώσεις
δέχονται θεραπεία στα δημόσια νοσοκομεία άσχετα
από την ασφαλιστική κατάσταση του ασθενή.
“Αλλά”, είπε, “ασθένειες όπως ο καρκίνος δεν θεωρούνται επείγουσες, εκτός αν βρίσκεσαι στα τελικά
στάδια”.
Να εύχεται να μην του συμβεί κάτι που δεν θα ήθελε.

Oυκρανία εν κρανίω “χόμο τηλεόπτικους”
Η διεθνής των τραπεζών παίζει χοντρό παιχνίδι στην Ουκρανία. Τον χορό των βρυκολάκων σέρνει ο καλός
μπαρμπα-Σάμ κι ακολουθούν οι Ευρωπαίες εταίρες του. Μ’
ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια. Η Ουκρανία με τους απέραντους σιτοβολώνες της, τον ορυκτό της πλούτο και την πολυπόθητη στρατηγική θέση της στο μαλακό υπογάστριο της
Ρωσίας είναι εκλεκτός μεζές. Το σενάριο διχοτόμησης της
χώρας εξελίσσεται ιδανικά γιά τους παγκόσμιους επικυρίαρχους, που ουδόλως δυσκολεύτηκαν να υποδαυλίσουν
τις παμπάλαιες θρησκευτικές κι εθνικοτοπικές έριδες των
Ουκρανών γιά να οδηγήσουν τις εξελίξεις στο ποθούμενο.
Σπάω πλάκα με τις περισπούδαστες πολιτικές αναλύσεις
των ουκρανικών εξελίξεων, έτσι όπως σερβίρονται από τα
συστημικά Μ.Μ.Ε. Ποικίλουν από ανεπαρκέστατες έως χονδροειδώς κατευθυνόμενες και παιδαριωδώς ψευδόμενες.
Και πάντοτε στοχεύουν στο μετείκασμα του ενός δεκάτου
του δευτερολέπτου που παραμένει στον αμφιβληστροειδή
του ματιού, όταν η γενεσιουργός εικόνα-ερέθισμα έχει
αποσυρθεί και αντικατασταθεί από την επόμενη. Καταιγιστικό πυρ επιλεκτικού εντυπωσιασμού και στο υποσυνείδητο του βομβαρδιζόμενου εγκεφάλου εμφυτεύονται
τεχνηέντως μηνύματα που δεν προλαβαίνει να αναλύσει κι
απλώς τα αφομοιώνει ως αποκυήματα δικών του κρίσεων
και συμπερασμάτων, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται
γιά νοητικά εμφυτεύματα «άλιεν». Όπως επί παραδείγματι:
«Βλέπεις τι γίνεται γύρω μας; Βλέπεις τι τραβάνε άλλες
χώρες; Ενώ εμείς, αχάριστε, έχουμε Ευρώ-Μνημόνιο-Σαμαρά-ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Σκάσε, ξεπουλήσου και πλήρωνε κι άσε
τα τυχοδιωκτικά πειράματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ, είναι επικίνδυνα».
Κάτι, δηλαδή, σαν τις λεγόμενες «γκρίζες» τηλεοπτικές
διαφημίσεις στις ΗΠΑ της δεκαετίας του ’60, που παράλληλα με την ενσυνείδητη τηλεοπτική εικόνα, οι τηλεθεατές
βομβαρδίζονταν με διαφημιστικά μηνύματα, εκπεμπόμενα
με ταχύτητα προβολής μεγαλύτερη από εκείνη που ο ανθρώπινος εγκέφαλος δύναται να επεξεργαστεί και εγγράψει στο συνειδητό του, ώστε να καταχωρούνται άμεσα στο
υποσυνείδητο του στοχοποιημένου και ανυποψίαστου τηλεθεατή, ανενόχλητα από την έλλογη κρίση του. Καθόταν
αναπαυτικά στον τηλε-καναπέ μετά του ετέρου ημίσεος ο
αγαθοβιόλης Αμερικανός κι εκεί που απολάμβανε τον
ηρωϊκό Τζον Γουέϊν να κατατροπώνει τους κακούς ερυ-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

θρόδερμους, η τηλεοπτική Κίρκη τού φύτευε στο υποσυνείδητο την ανεπεξέργαστη πεποίθηση ότι «οι σκληροί άντρες καπνίζουν μόνο φλούφλεξ». Και αντιστοίχως, στη
διάρκεια εκπομπής κάποιας σαπουνόπερας, η Αμερικανίδα
επείθετο εν αγνοία της γιά ακαταμάχητα καλσόν, κραγιόν
και λοιπά είδη γυνακείου οπλοστασίου, μέχρι που ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας τη χάλασε τη μηχανή.
Είναι ανέφικτη η κατανόηση των εξυφαινόμενων και διαδραματιζόμενων στην Ουκρανία χωρίς μιάν έστω στοιχειώδη γνώση της παλαιότερης Ιστορίας της κι αν περιμένεις
να βγάλεις άκρη από τα ελλαδικά εργολαβο-κάναλα, άλειψες το ψωμί σου βούτυρο. Στην μεγάλη τους πλειονότητα
οι παραμυθιασμένοι με τον ευρωπαϊκό «παράδεισο» Ουκρανοί αγνοούν το δράμα των Ελλήνων και των άλλων υπό
κατοχή του 4ου Ράϊχ λαών του ευρωπαϊκού Νότου. Έπειτα,
οι εγγενείς τους διχαστικές παθογένειες ανάγονται σε μεγάλο βάθος χρόνου και η αυταπόδεικτη φαυλότητα των
μετά Σοβιέτ ηγεσιών τους φορτίζει παραπλανητικά και θολώνει την καθαρότητα της κριτικής τους ικανότητας, ώστε
να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η ψύχραιμη διάκριση
των πράγματι συμφερόντων σε μιά πλούσια χώρα με
φτωχό λαό -μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό;- από τα συμφέροντα των ένθεν κι ένθεν εποφθαλμιούντων την γεωστρατηγική θέση και τον ενεργειακό και άλλον φυσικό πλούτο
της Ουκρανίας.
Είναι κατανοητό, υποθέτω, ότι ο Γιανουκόβιτς υπήρξε ελάχιστος στο να χειριστεί διπλωματικές ισορροπίες και εσωτερικές στρεβλώσεις και αντιπαλότητες, πολύ πριν
καταφύγει με ελαφρά πηδηματάκια στην προστατευτική
αγκαλιά της ρωσικής αρκούδας. Και είναι εξίσου οφθαλμοφανές ότι το βατραχάκι που τοποθετήθηκε στη θέση του
λακίσαντος Γιανουκόβιτς, από την «τρεις λαλούν και δυό
χορεύουν» φιλοδυτική αντιπολίτευση, δεν άρχισε τυχαία
να κοάζει «δώστε και σώστε, τόσα χρειαζόμαστε, δώστε
τώρα που γυρίζει κι αγοράστε μας». Οι περιοχές της Ουκρανίας που βράζουν από λάγνο δυτικισμό («έλα πάρε με,
πάρε με», που τραγουδάει η Χαρουλα Αλεξίου) είναι οι

ίδιες ακριβώς περιοχές που επί γερμανικής κατοχής είχαν
γερμανοντυθεί κι έσφαζαν τους Ουκρανούς που αντιστέκονταν στους ναζί κατακτητές, όπως ακριβώς συνέβαινε
την ίδια περίοδο και στη Γιουγκοσλαβία, όπου οι παπικοί
στο θρήσκευμα γερμανοντυμένοι ουστάζι Κροάτες, υπό την
ηγεσία του συνεργάτη των ναζί, αρχιχασάπη Άντε Πάβελιτς, εκτέλεσαν περί τους 800.000 Σέρβους με τις ένθερμες
«ευλογίες» του Κροάτη καρδινάλιου Στέπινατς, τον οποίο
προ ολίγων ετών ανεκήρυξε το Βατικανό ως ...«άγιο».
Η «Αγία Έδρα», με τα εκατομμύρια των υπό απόλυτη παπική επιρροή Ουκρανών ψευδορθοδόξων Ουνιτών, είναι
ένας υπολογίσιμος παίκτης στο ουκρανικό μπιλιάρδο, που
κάνει παιχνίδι με τις στέκες άλλων παικτών. Αλλά σιγά μη
μας μαράνουν οι Ουκρανοί ουνίτες, εδώ έχουμε κοτζάμ
Μπαρτόλομιου ουνίτη. Ένας άλλος υπολογίσιμος παίκτης
στην γειτονιά μας είναι βεβαίως η Τουρκία κι αν ίσως νόμιζε ο Ερντογάν ότι οι Αμερικανοί είχαν ξεχάσει την άρνησή του να εισβάλουν ταυτόχρονα και από το τουρκικό
έδαφος στο Ιράκ, τώρα με τις αποκαλύψεις των ενδοοικογενειακών του απλύτων καταλαβε καλά ο καρντάσης ότι
του τραβάνε το χαλί κάτω απ’ τα πόδια κι ότι δεν τον γουστάρουν γιά ομοτράπεζο στην ουκρανική λεία. Το κακό για
μας είναι ότι παραδοσιακά η Τουρκία εκτονώνει τους εσωτερικούς της καρσιλαμάδες προς το Αιγαίο και με τα κνώδαλα που μας κυβερνούν ο Θεός να βάλει το χέρι Του.
Τα κοστούμια του ΔΝΤ και της «ευρωπαϊκής» Βέρμαχτ
έχουν ήδη ραφτεί στα μέτρα των παραζαλισμένων Ουκρανών, που θα συνειδητοποιήσουν στο εγγύς μέλλον τι ακριβώς σημαίνει «βοήθεια» από το λιοντάρι στην αντιλόπη.
Αλλά ας φτύνουμε καλύτερα τον κόρφο μας κι ας παρακαλάμε τον Παντοδύναμο να μας φυλάττει από τον «φιλήσυχο» Έλληνα μακάκα, τον ευεργέτη κατακτητών και
γραικύλων κυβερνώντων μας, τον εθνοκτόνο πανύβλακα
της διπλανής μας πόρτας, που στις (αχ, νά ‘βαζε ο “δαίμων
του τυπογραφείου” την ουρίτσα του και νά ’σβυνε το κενό
ανάμεσα στο που και στο στις) επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κρυφτεί πάλι μέσα στο παραβάν γιά να κάνει την παθολογική βρωμοδουλίτσα του και μετά τις εκλογές να
κλαψουρίζει γιά την παλιοκατάσταση. Ίσως να είχαν δίκιο οι
παλιοί, που φοβέριζαν τ’ αγοράκια τους με τον μπαμπούλα
ότι η πολλή μ,,,,,, τυφλώνει.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Εξέταση αίματος που
διαγνώσκει τον ...θάνατο
Ο θάνατος είναι ίσως ο μεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων. Γνωρίζουμε ότι σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά
δεν ξέρουμε το πότε και το πώς.
Φινλανδοί και Εσθονοί επιστήμονες έρχονται να μας απαντήσουν ως “σύγχρονες καφετζούδες” στο αιώνιο ερώτημα,
με μια εξέταση αίματος που ανέπτυξαν, η οποία μπορεί να
προβλέψει πόσες πιθανότητες έχει κάποιος να ζει ή να πεθάνει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια από προβλήματα
υγείας, ακόμα κι αν τώρα φαίνεται υγιής.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Κρίστα Φίσερ του εσθονικού πανεπιστημίου του Τάρτου και τον Γιοχάνες Κετούνεν του Ινστιτούτου Μοριακής Ιατρικής του Ελσίνκι, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό
«PLoS Medicine», σύμφωνα με τις βρετανικές «Independent» και «Telegraph», πήραν δείγματα αίματος από 17.345
γενικά υγιείς ανθρώπους. Ανέλυσαν τα δείγματα για πάνω
από 100 βιοδείκτες και ταυτόχρονα παρακολουθούσαν την
υγεία των συμμετεχόντων επί μια πενταετία, στη διάρκεια
της οποίας πέθαναν οι 684 από διάφορες ασθένειες.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όλοι όσοι πέθαναν, είχαν
παρόμοια επίπεδα σε τέσσερις συγκεκριμένους βιοδείκτες:
την αλβουμίνη, την άλφα-1 όξινη γλυκοπρωτεϊνη, το κιτρικό οξύ και το μέγεθος των σωματιδίων της λιποπρωτεϊνης πολύ χαμηλής πυκνότητας. Αυτή, κατά τους
ερευνητές, είναι κατά κάποιον τρόπο η «υπογραφή» του
μελλοντικού θανάτου, ο οποίος μπορεί να επέλθει από ποικίλες ασθένειες, όπως καρκίνο ή καρδιοπάθεια.
«Πιστεύουμε ότι στο μέλλον αυτά τα τεστ θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να εντοπίζονται οι άνθρωποι που φαίνονται υγιείς, αλλά στην πραγματικότητα έχουν σοβαρές
ασθένειες, που χρειάζονται θεραπεία. Όμως περισσότερες
μελέτες χρειάζονται, προτού αυτά τα ευρήματα καταστεί
δυνατό να εφαρμοστούν στην κλινική πρακτική» δήλωσε ο
Γιοχάνες Κετούνεν.
Το ερώτημα είναι, ποιός θέλει να ξέρει τελικά την ημερομηνία του θανάτου του; Και επιπλέον, μπορεί να είναι σίγουροι οι επιστήμονες, όταν υπάρχουν τόσοι
ανεξερεύνητοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας σε έναν άνθρωπο, ώστε να ανακοινώσουν την ημέρα που “θα πέσουν οι τίτλοι”;

715 νέοι πλανήτες, 4 εκ των οποίων
πιθανοί για εξέλιξη της ζωής
Ειδικοί της NASA χρησιμοποίησαν μια νέα τεχνική με την
οποία γίνεται εντοπισμός πολλών πλανητών ταυτόχρονα
ενώ οι υπόλοιπες τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα
μπορούν να εντοπίσουν μόνο έναν πλανήτη τη φορά. Από
τα ευρήματα του διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler, του «κυνηγού πλανητών», όπως τον ονομάζουν, κατάφεραν να
εξακριβώσουν την ύπαρξη 715 πλανητών με τον αριθμό

των πλανητών που έχουμε εντοπίσει μέχρι σήμερα να
ανέρχονται πλέον στους 1.690. Τέσσερις από τους νέους
πλανήτες βρίσκονται στη λεγόμενη «κατοικήσιμη ζώνη»
του πλανητικού συστήματος στο οποίο ανήκουν. Είναι δηλαδή πιθανό να διαθέτουν συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη και εξέλιξη της ζωής.

Ο «Μάρτης», είναι ένα πολύ
παλιό έθιμο και πιστεύεται
ότι έχει τις ρίζες του στην
Αρχαία Ελλάδα.
Οι μύστες των Ελευσίνιων
Μυστηρίων, έδεναν μια κλωστή, την «Κρόκη», στο δεξί
τους χέρι και το αριστερό
τους πόδι.

στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Αν γδύσεις μια γυναίκα και έχει εσώρουχα σετάκι, τότε μάλλον αυτή σε έριξε στο κρεβάτι, όχι εσύ...
4 Στο λεωφορείο: Την προσοχή σας παρακαλώ, ληστεία...
Αι στο διάολο και τρόμαξα, νόμιζα ότι μπήκε ελεγκτής.
4 Αυπνία: η εκδίκηση του μυαλού για όλες εκείνες τις σκέψεις που απέφυγες να κάνεις την ημέρα...

Από 1η - 31 του Μάρτη, τα
παιδιά φορούν στον καρπό
τους, ένα βραχιολάκι φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη
και κόκκινη κλωστή, τον
«Μάρτη» που σύμφωνα με
την παράδοση, προστατεύει
από τον ήλιο της Άνοιξης.

Αναμένεται να εξακριβωθούν
χιλιάδες ακόμη πλανήτες
Μέχρι σήμερα το Kepler είχε εντοπίσει 246 πλανήτες
ενώ επίσης έχει υποδείξει την ύπαρξη περίπου 3,5 χιλιάδων. Από αυτή τη λίστα των «υποψηφίων» πρέπει
τώρα να αφαιρεθούν 715 πλανήτες και να τοποθετηθούν
σε εκείνη των «εντοπισμένων». Μάλιστα πολλοί ειδικοί
υποστηρίζουν ότι οι υποδείξεις του Kepler είναι κατά
βάση «ορθές», δηλαδή οι προσπάθειες εντοπισμού των
υποψηφίων πλανητών του Kepler θα καταλήξουν στη
συντριπτική τους πλειονότητα σε επιβεβαίωση.
Οπως ανακοίνωσε η NASA, το 95% των 715 πλανητών
έχει μέγεθος 2-3 φορές μεγαλύτερο από εκείνο της Γης
- πρόκειται δηλαδή για «Υπερ-Γαίες», όπως ονομάζουν
αυτού του μεγέθους τους πλανήτες οι επιστήμονες.
Σύμφωνα με τους ερευνητές που έκαναν την ανακάλυψη, οι περισσότεροι από τους 715 πλανήτες βρίσκονται σε απόσταση από το μητρικό τους άστρο μικρότερη
από εκείνη που έχει η Αφροδίτη από τον Ηλιο. Μόλις
τέσσερις από τους 715 νέους πλανήτες βρίσκονται σε
απόσταση τέτοια από το μητρικό τους άστρο ώστε να
υπάρχει πιθανότητα να διαθέτουν νερό σε υγρή μορφή
και άρα πιθανότητα να έχουν αναπτυχθεί εκεί κάποιες
μορφές ζωής.
πηγή: Βήμα Science

Σωσίας του Αντ. Σαμαρά αναστατώνει
το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης
Προσέξτε τι θα ντυθείτε φέτος τις απόκριες γιατί ο προϊστάμενος του γραφείου
τύπου του Αντ. Σαμαρά, δεν αστειεύεται.
Ο Γ. Μουρούτης, απειλεί με μηνύσεις το site postin.gr, το οποίο πρώτο ανάρτησε
βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Γιώργος Παπανδρέου και κάποιος Πατρινός φαρμακοποιός, ο οποίος παρουσιάζει τρομερή ομοιότητα με τον Πρωθυπουργό, να
χορεύουν σε πάρτυ μασκέ.
Το γεγονός ότι πολλοί μπερδεύτηκαν με τον σωσία του πρωθυπουργού και θεώρησαν ότι ο Αντώνης Σαμαράς βρισκόταν ανάμεσα σ΄εκείνους που διασκεδάζουν, εκνεύρισε κατά πως φαίνεται τον Γιώργο Μουρούτη, ο οποίος από το βράδυ
της Τετάρτης άρχισε να απειλεί μέσω facebook και twitter με αγωγές και μηνύσεις
και στέλνοντας mail στους διαχειριστές της ιστοσελίδας γράφοντας: "Το πλαστό
και συκοφαντικό βίντεο που έχετε αναρτήσει βρίσκεται ήδη στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ενώ αύριο θα υποβληθεί μήνυση και αγωγή στους διαχειριστές της σελίδας σας".
Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι τι ενόχλησε περισσότερο τον υπεύθυνο
Τύπου, το ότι δεν μπορεί να φανταστεί τον Αντώνη Σαμαρά καρνάβαλο ή ότι δεν
του άρεσε η στολή του σωσία του πρωθυπουργού;
Όσοι κατά ατυχία - θα έλεγα - μοιάζετε στον Σαμαρά, προσέξτε πώς και πού κυκλοφορείτε, υπάρχει κίνδυνος να κατηγορείθήτε για συκοφαντία...
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«ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ» με τον Σωτήρη Μεθενίτη
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου καταθέτει τον απολογισμό της θητείας του
και καλεί το λαό σε συμπόρευση για μια ανανεωμένη πορεία
O συνδυασμός “Πάμε Μπροστά” του
νυν δημάρχου Μαρκοπούλου Σωτήρη
Μεθενίτη, καλεί σε μία νέα ανοδική πορεία, καταθέτοντας το έργο που επετεύχθη στην τριετή θητεία του στο
Δήμο, παρά τις μεγάλες δυσκολίες και
τις δυσπραγίες που συνάντησε όταν
παρέλαβε τα ηνία του Δήμου.
Aφήνουμε το δήμαρχο να μιλήσει:

Ξεκίνησαν μεγάλα έργα
Στον τριετή απολογισμό του δημοτικού
έργου μας, είχαμε επισημάνει, ότι το
έργο αυτό, ανεξάρτητα απ’ τις όποιες
πολιτικές εκτιμήσεις μπορεί να κάνει ο
καθένας μας, έγινε με την παρουσία
δύο δεδομένων, που κανείς δεν μπορεί
να αμφισβητήσει, γιατί βασίζονται σε
αδιάψευστους αριθμούς:
Η κρατική οικονομική επιχορήγηση
προς τον Δήμο Μαρκοπούλου, έχει μειωθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια
(όπως συμβαίνει και με τα εισοδήματα,
στα περισσότερα σπίτια μας, λόγω της
οικονομικής κρίσης) πάνω από 50 %!
Το προσωπικό του Δήμου μας, λόγω
των συνεχών συνταξιοδοτήσεων και
της πλήρους απαγόρευσης νέων προσλήψεων, μέχρι το 2016, έχει μειωθεί
κατά δεκάδες άτομα!
Παρ’ όλα αυτά, δουλεύοντας με την
μισή κρατική επιχορήγηση και με ιδιαίτερα μειωμένο προσωπικό, καταθέτοντας καθημερινά, δώδεκα και πλέον
ώρες, οργανωμένης και προγραμματισμένης δουλειάς, οι συνεργάτες μου
και μαζί τους και εγώ, καταφέραμε σε
τρία χρόνια:
Α) Να ξεχρεώσουμε αποφασιστικά τον
Δήμο Μαρκοπούλου, μειώνοντας το
υπερβολικό χρέος του, κατά 70%: Από
18,5 εκατομμύρια Ευρώ, σε 6 εκατομμύρια Ευρώ!
Β) Να προχωρήσουμε και να κάνουμε
άλματα, στην κατασκευή του μεγαλύτερου έργου υποδομής στην πόλη μας,
την Αποχέτευση.
Ήδη ολοκληρώθηκε και λειτουργεί,
ένας άρτια κατασκευασμένος, τριτοβάθμιος Βιολογικός Καθαρισμός και
έγιναν οι πρώτες συνδέσεις σπιτιών και
πολυκατοικιών!
Ταυτόχρονα, σε τριάντα ημέρες ξεκινάει απ’ την ανάδοχο Εταιρεία «ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ», η δεύτερη φάση της

κατασκευής της Αποχέτευσης στο
Μαρκόπουλο, μήκους 12,5 χλμ, με την
οποία θα καλύψουμε συνολικά, 9.500
συμπολίτες μας.
Επίσης πιστεύουμε, ότι μέχρι το
Πάσχα, θα έχουμε εξασφαλίσει και την
προέγκριση χρηματοδότησης της Αποχέτευσης, για την παράκτια ζώνη του
Πόρτο Ράφτη, ύψους 22 εκ. Ευρώ!
Γ) Ασκήσαμε μια Κοινωνική Πολιτική,
που είναι πρότυπο, για όλη την Ανατολική Αττική και βοηθάει αποτελεσματικά χιλιάδες συμπολίτες μας, που
δοκιμάζονται απ’ την οικονομική κρίση:
Επιγραμματικά, αναφέρουμε ότι:
3 Ιδρύσαμε δεύτερο ΚΑΠΗ στο Πόρτο
Ράφτη, που έχει ήδη εξακόσια (600) εγγεγραμμένα μέλη, επεκτείναμε το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε
δεκάδες επιπλέον δημότες, ιδρύσαμε
Κοινωνικό Παντοπωλείο, που εξυπηρετεί εκατοντάδες οικογένειες, ενώ λειτουργήσαμε Κοινωνικό Φροντιστήριο

κές Εκδηλώσεις κάθε είδους και μορφής, που ποτέ ξανά δεν είχαν γίνει
στην Κεντρική Πλατεία της πόλης μας
και στο θέατρο της «Σάρας».
Ε) Συμβάλλαμε στην μάχη κατά της
ανεργίας, δημιουργώντας με επιδοτούμενα ελληνικά και ευρωπαϊκά προ-

3 Εγιναν τεράστια βήματα στον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό!
3 Κανένα παιδί δεν έμεινε εκτός Παιδικού Σταθμού!
3 Ολοκληρώθηκε ο τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός
3 Κοινωνικό Φροντιστήριο, Παντοπωλείο, Βοήθεια στο Σπίτι,
δωρεάν σχολικός εξοπλισμός είναι λίγες από τις κοινωνικές
υπηρεσίες που προσφέρει.
και βοηθήσαμε πολλούς μικρούς μαθητές να πάνε σωστά στα Σχολεία τους,
προσφέροντας τους δωρεάν, τον αναγκαίο σχολικό εξοπλισμό.
3 Ταυτόχρονα, οι δύο Παιδικοί μας
Σταθμοί, απορρόφησαν όλες τις αιτήσεις (σχεδόν τριακόσιες), που μας υπεβλήθησαν από τους γονείς για τα
παιδιά τους και ήμασταν ο μοναδικός
Δήμος σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική, που πέτυχε κάτι τόσο σημαντικό
για τους εργαζόμενους, αλλά και τους
άνεργους γονείς, που ψάχνουν για
δουλειά!
Δ) Κάναμε τεράστια βήματα προόδου
στον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό,
ιδρύοντας Πολιτιστικό Πολυχώρο στο
Πόρτο Ράφτη και λειτουργώντας δεκάδες αθλητικά και πολιτιστικά Προγράμματα, στα οποία μετέχουν σχεδόν
χίλιοι συμπολίτες μας, με το χαμηλότερο δυνατό αντίτιμο, των πέντε Ευρώ
μηνιαίως και με εκατοντάδες Πολιτιστι-

γράμματα, περισσότερες από 500
θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου:
πεντάμηνες, οκτάμηνες κλπ.
Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε
καλά και δύο τουλάχιστον βασικές αδυναμίες μας:
1) Την κακή κατάσταση δεκάδων δρόμων, που δεν συντηρήθηκαν, όπως και
όταν έπρεπε, στην προηγούμενη δεκαετία του 2000 – 2010 και είχαν κατασκευαστεί με πρόχειρο τρόπο.
Η πραγματικότητα είναι, ότι σε ένα
εσωτερικό δημοτικό δίκτυο εκατοντάδων χιλιομέτρων, στην κυριολεξία, δεν
προλαβαίνουμε να κλείνουμε λακκούβες και να διορθώνουμε κακοτεχνίες
και δικαιολογημένα αγανακτούν και
διαμαρτύρονται, πολλοί συμπολίτες
μας.
2) Στην Καθαριότητα, παρά τα σημαντικά βήματα προόδου που έγιναν, σε
σχέση με την άθλια κατάσταση που παραλάβαμε, έχουμε ελλείψεις, ειδικά

στο Πόρτο Ράφτη και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όταν τριπλασιάζεται ο πληθυσμός μας.
Εκεί χρειάζεται να επενδυθούν σημαντικά ποσά, για την αγορά δύο τουλάχιστον νέων Απορριμματοφόρων και
ενός ακόμα Φορτηγού Ανακύκλωσης,
την οποία και θα προγραμματίσουμε.
Μόνο τότε, θα υπάρξει ριζική λύση του
προβλήματος.
Έχοντας όλα αυτά υπ’ όψιν, πιστεύουμε ότι την επόμενη δημοτική
πενταετία, ο Δήμος Μαρκοπούλου,
έχοντας λύσει πλέον βασικά προβλήματα, μπορεί να μπει, σε ραγδαία ανοδική πορεία!
Γι’ αυτό τον σκοπό, ως προς την Δημοτική Αρχή, χρειάζονται δύο προϋποθέσεις:
Πρώτα απ’ όλα, ένα ανανεωμένο ψηφοδέλτιο, που θα πείσει για το ήθος, τις
ικανότητες, αλλά και την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων, που το απαρτίζουν.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, κάναμε σημαντική προσπάθεια.
Έτσι, ο Δημοτικός Συνδυασμός μας
«ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ», ανακοίνωσε τους
τριάντα πρώτους συμπολίτες μας, που
μας τιμούν, με την αγάπη και την εμπιστοσύνη τους, συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιό μας!
Κατά δεύτερο λόγο, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας, για
το Πρόγραμμα και τις βασικές προτεραιότητες έργων, της επόμενης πενταετίας.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Για τον σκοπό αυτό, σας καλούμε σε
ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης και Συζήτησης, όπου θα παρουσιάσουμε τις
θέσεις και τις προτάσεις μας, για τα
κρισιμότερα θέματα του Δήμου μας.
Η Εκδήλωση, θα γίνει την Κυριακή, 16
Μαρτίου και ώρα 11π.μ. στον Κινηματογράφο «Αρτεμις»!
Αγαπητοί Συμπολίτες,
Να είστε βέβαιοι, ότι θα ανταποδώσουμε την ψήφο εμπιστοσύνης σας,
αγωνιζόμενοι και εργαζόμενοι, με
ακόμα περισσότερο πάθος και πείσμα,
για ένα φωτεινότερο και ελπιδοφόρο
μέλλον, για την πόλη μας και τα παιδιά
μας!
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Πρώτη προεκλογική συγκέντρωση του Μανώλη Τσαλικίδη
Εναρκτήρια προεκλογική εκδήλωση πραγματοποίησε ο υποψήφιος δήμαρχος στο
Δήμο Σαρωνικού Μανώλης Τσαλικίδης.
Ο Μανώλης Τσαλικίδης έχει θητεύσει κοινοτάρχης Παλ. Φώκαιας, σήμερα είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Σαρωνικού και
κατέρχεται χωρίς χρίσματα και κομματικές
επιλογές.
Ετσι λοιπόν την περασμένη Κυριακή 23/2,
σε μιά συμμετοχική εκδήλωση ο Μανώλης

Υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο Σαρωνικού
Τσαλικίδης απάντησε στα ερωτήματα, γιατί
διεκδικεί το δημαρχιακό θώκο στο Δήμο Σαρωνικού.
«Η εκκίνηση της νέας διοίκησης πρέπει να
είναι άμεση και απολύτως αποτελεσματική.
Πρέπει να συνοδεύεται από τη γνώση των
προβλημάτων, τη γνώση των μηχανισμών

λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, τη γνώση
των μηχανισμών λειτουργίας των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η απόφασή μου για την
υποψηφιότητα υπαγορεύθηκε κατά κύριο
λόγο από την παραπάνω ανάγκη.
Αποτελεί μια συγκροτημένη επιλογή, που
μέσα της περικλείει όλα τα αναγκαία και
απαραίτητα στάδια της μετάβασης για να
φτάσει κανείς να διεκδικεί έναν μεγάλο
Δήμο σε μια τόσο δύσκολη εποχή».
Τόνισε ακόμη ότι: «Εμείς δεν ξεκινάμε ως
αρεστοί κάποιου κομματικού μηχανισμού,
γιατί πιστεύουμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν
είναι το άθροισμα των κομματικών δυνάμεων, αλλά ο πολλαπλασιασμός των δυνάμεων της κοινωνίας».
Ο Μανώλης Τσαλικίδης ανέλυσε το όραμά της
παράταξής του για το Δήμο τονίζοντας ότι η
επόμενη δημοτική αρχή μέσα σε αυτήν την
πολύ κρίσιμη οικονομική συγκυρία πρέπει να
έχει δύο στρατηγικούς πυλώνες εργασίας:
«την ανάπτυξη με επίκεντρο τις ανάγκες των
δημοτών και την κοινωνική αλληλεγγύη με
έμφαση στις κοινωνικές δομές και τα δίκτυα
προστασίας των πολιτών».

Τέλος κάλεσε όλους όσους αντιλαμβάνονται ότι «οι σκληρές διαχωριστικές γραμμές
της εντοπιότητας περιχαρακώνουν το
Δήμο, όσους αντιλαμβάνονται την Αυτοδιοίκηση σαν επιταχυντή εξελίξεων και όχι
σαν βαρίδι παλαιών νοοτροπιών, όσους θέλουν δημοτική αρχή ακηδεμόνευτη και όχι
κομματικό θύλακα προώθησης συμφερόντων, όσους δεν αναθέτουν απλά μια εντολή
διοίκησης, αλλά ελέγχουν καθημερινά και
συναποφασίζουν για το κοινό μέλλον, σε
κοινό αγώνα προκειμένου τα επόμενα 5
χρόνια να είναι χρόνια κερδισμένα για το
Δήμο, χρόνια οργανωμένης δουλειάς, χρόνια κατακτήσεων, χρόνια αλληλεγγύης,
χρόνια προόδου και εξέλιξης».

Tη σκυτάλη παίρνουν οι νέοι και στην Παιανία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ
Στην κατάμεστη αίθουσα του Μουσείου Βορρέ, την Παρασκευή 21/2 πραγματοποίησε την παρουσίαση των 7 κεντρικών αξόνων του προγράμματος του συνδυασμού
«Οφείλουμε στον Άνθρωπο», ο υποψήφιος Δήμαρχος Κωνσταντίνος Μπουλμέτης.
Παρουσίασε τους βασικούς άξονες του στρατηγικού σχεδίου του προγράμματός του και έθεσε 3 βασικούς πυλώνες
δράσης:
1) Αλλαγή νοοτροπίας της διοίκησης του Δήμου με εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης και επιχειρησιακού σχεδίου με κριτήρια ιδιωτικού οργανισμού,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός μοντέρνου Δήμου πέρα
από πελατειακές σχέσεις.
2) Αλλαγή στον τρόπο διοίκησης του εργατικού δυναμικού
του Δήμου, με την καθιέρωση Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ), με υπηρεσίες διευθύνσεις και τμήματα
που θα έχουν διακριτές αρμοδιότητες.
3) Αλλαγή της σχέσης των Δημοτών-Δήμου, με την υιοθέτηση διαφανών και ειλικρινών όρων, μακριά από μικροπολιτικές και πελατειακές σχέσεις με τους δημότες.
Έδωσε προτάσεις για την παιδεία, μίλησε για την τοπική Οικονομική ανάπτυξη, για την υγεία – πρόνοια και Κοινωνική
πολιτική, για τον πολιτισμό και το περιβάλλον.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αντι-μνημονιακή πολιτική
που θα ακολουθήσουν ως παράταξη. Στις επερχόμενες
εκλογές, δήλωσε, αποφασίζουμε για την οικογένειά μας
και για το μέλλον των παιδιών μας. «Η χρονική στιγμή για
τον τόπο και την πατρίδα είναι κρίσιμη, γιατί πλέον αν δεν

τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να είναι μαζί τους.
Τέλος, είπε χαριτολογώντας και καταχειροκροτήθηκε, ότι
του προσάπτουν σαν μειονέκτημα το νεαρό της ηλικίας
του. «Ένα πράγμα μπορώ να πω γι’ αυτό», είπε. «Το βελτιώνω καθημερινά... και μέχρι τις εκλογές θα το έχω βελτιώσει κατά 3 μήνες!».

πετύχουμε κάποιους συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους στον Δήμο, ελλοχεύει ο κίνδυνος του “Παρατηρητηρίου”», δηλαδή του τοπικού μνημονίου για τον Δήμο». Και
κατέλειξε: «Για να επιτευχθούν αυτά χρειάζεται, γνώση,
εμπειρία, κατάρτιση και πολιτική για το πώς θα διοικήσεις,
γιατί, ναι εμείς, παράγουμε πολιτική».
Στην συνέχεια της ομιλίας του, δήλωσε ότι δεν θα παρουσιάσει τους υποψηφίους του, έναν έναν, όπως συνηθίζεται, σαν
να ήταν τρόπαια. Από 24 Φεβρουαρίου και κάθε μέρα, μέσω
της ιστοσελίδας του συνδυασμού, ο κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, θα ανακοινώνει την υποψηφιότητά του και

Βιογραφικό:
Ο Κων/νος Μπουλμέτης γέννημα θρέμα Παιανίας, αποφοίτησε από το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2004, όπου ειδικεύτηκε στους τομείς της
Πολιτικής Κοινωνιολογίας, των Ευρωπαϊκών Θεσμών και
του Δικαίου. Το 2004 ήταν μέλος της ελληνικής αντιπροσωπίας στο Συμβούλιο της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος και μέλος της επιτροπής προώθησης του
Ευρωπαϊκού Συντάγματος στην Ελλάδα.
Το 2006 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος Παιανίας, όπου παρέμεινε μέχρι το 2013. Κατά την περίοδο αυτή διετέλεσε
Πρόεδρος της Δημοσθενείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης (2007
– 2009) και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας
(2009 – 2012).
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Αποκαλύφθηκε ο μεγαλύτερος και αρχαιότερος
αμαξιτός δρόμος της χώρας στο Καβούρι!
Εχουμε γράψει για τα έργα που γίνονται
στο Καβούρι στα πλαίσια της ανάπλασης
της περιοχής.
Εχουν ακουστεί και κάποιες “γκρίνιες” για
καταστροφή των δέντρων και των ριζών και
έτσι υποχρεώθηκε το συνεργείο να εργαστεί με μικρά μηχανήματα για να μην προκαλούνται ζημιές.
Ηδη έχουν φυτευθεί πολλά δενδρύλια,
έχουν ανοιχτεί μονοπάτια και το σπουδαιότερο; Αποκαλύφθηκε αρχαίος αμαξιτός
δρόμος μεγάλης έκτασης!
Για το θέμα ενημερώθηκε το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, επίσημα στη συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου, από τον
φιλόλογο - αρχαιολόγο Χρ. Διονυσόπουλο,
ο οποίος έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο - με ομόφωνη απόφαση - εμπειρογνώμων
του
Δήμου
σε
θέματα
αρχαιολογίας.
Ετσι ως ο πλέον αρμόδιος ο Χρ. Διονυσόπουλος μας αποκάλυψε:
«Οι εργασίες στο Καβούρι αποκάλυψαν
έναν αρχαίο αμαξιτό δρόμο, τον μεγαλύτερο σε μήκος σωζόμενο δρόμο που έχει
αποκαλυφθεί μέχρι τώρα στη χώρα μας.
Ο δρόμος αυτός ορίσας την περιοχή της
ακτής, όπου κατά την αρχαιότητα, κατά την
εκτίμησή μου, υπήρχε λιμάνι και μάλιστα
διπλό, όπως δείχνει η σωζόμενη στη θάλασσα απόληξη του αρχαίου - κατά τη
γνώμη μου - προβλήτα του οποίου ένα
μέρος μόνο σήμερα προβάλει ως νησίδα,
λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας κατά ενάμιση μέτρο από την αρχαία

εποχή μέχρι σήμερα.
Στις αρχές του Ιανουαρίου 2014 συναντήθηκα με τον γνωστό για την αρχαιολατρεία
του, Αθ. Μαρτίνο, ο οποίος μου εξεδήλωσε
την επιθυμία να αναλάβει τη δαπάνη όλης
της εκπόνησης των μελετών, για την ανάδειξη και συντήρηση του αρχαίου δρόμου
καθώς και τις ανασκαφικές εργασίες των
αρχικτεκτονικών καταλοίπων και των λοιπών αρχαιολογικών εγκαταστάσεων της
περιοχής, γιατί αγωνιούσε μη τυχόν και δεν
αναδειχθεί το έργο.
Σε ερώτησή μου, αν θα ήθελε να αναλάβει
και τη δαπάνη τυχόν γεωλογικών και υποθαλάσσιων ερευνών στο αρχαιό λιμάνι μου
απάντησε επίσης θετικά.
Ενημέρωσα σχετικά την ΚΣΤ εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και
την προϊσταμένη της Εφορίας εναλίων αρ-

χαιοτήτων.
Αποφασίστηκε να αναληφθούν εργασίες με
προσωπική δαπάνη του Α.Μ. για την ανάδειξη του χώρου και την εξασφάλιση της
μορφής του δρόμου, όπως ήταν στην αρχαιότητα, τη συντήρηση του και για ενάλιες
έρευνες στο αρχαίο λιμάνι.
Βρέθηκαν και άλλες αρχαιότητες προς το
ύψωμα και στο χώρο αυτό καλέσαμε και ειδικόν αρχιτέκτονα για τη συντήρηση των
δρόμων και στη συνέχεια ήρθε ένας ειδικός
συνεργάτης του. Ενημερώθηκαν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες για τις προτάσεις τους
και το έργο συνεχίζεται.
Οταν τελειώσει θα γίνει κάτι καταπληκτικό.
Θα αναφανεί το σχεδιάγραμμα του αρχαίου
λιμένα, ο οποίος είναι διπλός. Ο προβλήτας
όριζε το χώρο σε δύο λιμάνια για να προσορμίζουν ανάλογα με τον άνεμο.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς, σε συνάντησή
μου στο γραφείο του, με διαβεβαίωσε ότι
όλες οι παράγκες που βρίσκονται στο χώρο
και εξυπηρετούν τον κόσμο θα απομακρυνθούν και θα εγκατασταθούν στο πίσω μέρος
ως κόμοδα - αναψυκτήρια για την εξυπηρέτηση του κόσμου».
Η ανάπλαση, είναι γεγονός, σε συνάρτηση
με την αρχαία οδό που αποκαλύφθηκε θα
αποτελέσει ένα αρχαιολογικό - περιβαλλοντικό πάρκο, που θα χαίρεσαι να το απολαμβάνεις. Ηδη στα καθιστικά μόλις
προχθές συναντήσαμε κατοίκους που απολάμβαναν το τοπίο. Με την ολοκλήρωση
και το φωτισμό της αρχαίας οδού, θα είναι
κάτι ξεχωριστό.
Σε αιτιάσεις συμβούλων, ότι το θέμα “μυρίζει εκλογές” και ότι δεν έγινε και τίποτα
σπουδαιό· δρομολογημένη ήταν και η τακτοποίηση των αρχαιοτήτων στον Αστέρα,
λόγω της πώλησής του, ο Χρ. Διονυσόπουλος απάντησε: «Η δημοκρατία είναι καχύποπτη από τη γέννησή της και εγώ το
συμμερίζομαι, αλλά όσον αφορά την τακτοποίηση των αρχαιοτήτων του Αστέρα
εμείς το τρέξαμε σε συνεργασία με το Δήμαρχο κ. Πανά. Εμείς υποδείξαμε και τα
άλλα αρχαία στον Αστέρα και καταφέραμε
να το περάσουμε. Αν κάνουν το λάθος και
γκρεμίσουν τις εγκαταστάσεις του Αστέρα,
εκεί θα παρέμβει η αρχαιολογία. Θα είμαστε παρόντες. Εχετε δύο ισχυρότατα όπλα
στο Δήμο μ’ αυτές τις αποφάσεις», τόνισε
και κατέληξε: «φίλος μεν Πλάτων, φιλτέρα
δε αλήθεια».
Αννα Μπουζιάνη

Υπεγράφη η Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού
Μετά από αναμονή σχεδόν 7 χρόνων, υπογράφτηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2014 η Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού και έκλεισε
μια εκκρεμότητα που έμπαινε εμπόδιο σε πολίτες και Δήμο.
Η μελέτη είχε υποβληθεί στον Οργανισμό
Αθήνας (ΟΡΣΑ) από το 2007 και για διάφορους γραφειοκρατικούς και ενστάσεων λόγους είχε καθυστερήσει η όλη διαδικασία.
Με τη μελέτη αυτή ορίζονται:
1. Οι περιοχές για Α’ Κατοικία: βορειοανατολικά της πόλης των Καλυβίων 293 στρέμ., δυτικά των Καλυβίων 872 στρέμ. (προαστιακή
κατοικία), νότια των Καλυβίων 360 στρέμ. και
νότια του Ολυμπιακού Χωριού 640 στρέμ.
2. Οι περιοχές για Β’ Κατοικία: στη θέση Φοινικιά 377 στρέμ., βόρεια του Λαγονησίου 98
στρέμ. και έκταση στην περιοχή του Αγίου
Παντελεήμονα.
3. Στο ΒΙΟΠΑ: επέκταση νότια του ΒΙΟΠΑ
κατά 160 στρέμματα.

4. Καθορισμός χρήσης Γενικής Κατοικίας στα
οικόπεδα που έχουν «πρόσωπο» στη Λεωφόρο Καλυβίων.
Με την υπογραφή της Αναθεώρησης (από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη), ολοκλη-

ρώνεται ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός της περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων
με ήπιο συντελεστή δόμησης, με την επέκταση του Βιοτεχνικού Πάρκου και τη δημιουργία Αρχαιολογικού Πάρκου στην περιοχή
των Εννέα Πύργων.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, επισήμανε ότι: «με την υπογραφή αυτή ολοκληρώνεται μια προσπάθεια
χρόνων που δίνει νέες προοπτικές για την
ανάπτυξη των Καλυβίων και του Λαγονησίου,
αλλά και της βιοτεχνικής ζώνης πάντα στην
ίδια κατεύθυνση, δηλαδή με χαμηλό συντελεστή δόμησης και ήπια και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη.
Ιδιαίτερο σημαντικό είναι ότι ο αρχαιολογικός
χώρος των Εννέα Πύργων χαρακτηρίστηκε ως
αρχαιολογικό πάρκο, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στο δήμο να αποκαταστήσει τις δεσμευμένες ιδιοκτησίες στην ευρύτερη
περιοχή του σχεδίου πόλεως και ο χώρος να
μείνει ελεύθερος για να αναπτυχθεί ένα αρχαιολογικό πάρκο που θα λειτουργεί ως
χώρος αναψυχής της ευρύτερης περιοχής.
Πλέον στην άμεση προτεραιότητα του Δήμου
Σαρωνικού είναι να ξεκινήσουν οι διαδικασίες
υλοποίησης των ρυθμίσεων και πολεοδόμησης της περιοχής».
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HΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ
O Δήμος Παλλήνης όρισε ημέρα
αλληλεγγύης, το Σάββατο 15 Μαρτίου, και μαζί με τους φορείς της
πόλης συγκεντρώνουν ρούχα,
φάρμακα και τρόφιμα στις παρακάτω τοποθεσίες.
Συγκεντρώνουμε:
Για την ενίσχυση του Κοινωνικού Ανταλλακτηρίου, ρούχα, είδη οικιακού
εξοπλισμού, αλλά σε καλή κατάσταση,
είδη υπόδησης, βιβλία, καινούργια η
μεταχειρισμένα, CD, DVD.
Για την ενίσχυση του Κοινωνικού
Φαρμακείου συγκεντρώνουμε φάρμακα, ακόμα και αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά δεν έχει παρέλθει η
ημερομηνία λήξης(π.χ. παυσίπονα, αντιπυρετικά, σιρόπια, χάπια πιέσεως και
χοληστερίνης, αντιβιώσεις, εισπνεόμενα, ινσουλίνες κτλ.)
Για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου συγκεντρώνουμε τρόφιμα
όπως ζυμαρικά, ρύζι, γάλατα, και κονσέρβες μακράς διάρκειας, που δεν
έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως.

Σημεία συγκέντρωσης
Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών 1ης
Μάη, Γραφεία Συλλόγου, (Υπεύθυνος
επικοινωνίας: Δημήτρης Λουλάκης),
Ώρα 10.00-13.00
Σύλλογος Λόφου Παλλήνης, Σαλαμίνος 100, Λόφος Παλλήνης, (Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαρία Λεβειδιώτη),
Ωρα:10.00-13.00

Σύλλογος Γονέων 2ο Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης, Ανατολής 2, (Υπεύθυνος
Επικοινωνίας:
Μαρία
Τσουρέκα)ώρα: 10-13.00
Σύλλογος Γονέων 2ο και 7ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα, Γαργητού και
Μιλτιάδου, (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Μαρία Διακάκη, Μαρία Μαράκη) ώρα:
10-13.00

Εξωραϊστικός Σύλλογος Ανθούσας,
Μεσσήνης, ( Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γ.Τριάντης), Ωρα:10.00-13.00

Σύλλογος Γονέων 3ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα, Μιαούλη και Μπότσαρη,
(Υπεύθυνος επικοινωνίας: Έλενα Μηλοπούλου)

Οικιστικός Σύλλογος Γρηγόρης Λαμπράκης, Γραφεία Συλλόγου,( Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αντώνης Σταθάκης),
Ωρα:10.00-13.00

Σύλλογος Γονέων 5ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα, (Υπεύθυνος επικοινωνίας Μιχάλης Μεταξάς), Ώρα:
10.00-13.00

Σύλλογος ΠΗΓΗ Γέρακα, Έβρου 25,
Γέρακας, (Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος), Ωρα:
10.00-13.00

Σύλλογος Γονέων 3ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης, Κάντζα, (Υπεύθυνος
επικοινωνίας: Μαρία Αμοργιανού)
Ώρα: 10-00-13.00

Οικισμός Λόφος Εντισον, HEALTHCLUB,(Υπεύθυνος
επικοινωνίας:
Αθηνά Μπούμη)

Σύλλογος Γονέων 4ου Δημοτικού
Σχολείου Γέρακα, Φρύνης και Οδυσσέα, (Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νίκος
Σίμος), Ωρα:10.00-13.00

1ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα, Αιτωλίας
2, (Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Άννα Παφίλη) ώρα: 10-13.00

Σύλλογος Γονέων 2ου Γυμνασίου Παλλήνης, (Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιουλία Μυροπούλου), Ώρα: 10.00-13.00

Σταθερή κοινωνική προσφορά η Διανομή προϊόντων
«Χωρίς Μεσάζοντες» στην Παλλήνη
Για 10η φορά διοργανώθηκε η Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες» του Δήμου Παλλήνης, με τη
διάθεση προϊόντων κατευθείαν από
τον παραγωγό – στον καταναλωτή, σε
τιμές ανταγωνιστικές και ποιότητα
υψηλή.
Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κατάφερε να δημιουργήσει και να
εδραιώσει ως θεσμό που «Προσφέρει
- Νοιάζεται - Στηρίζει», τη Διανομή
Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες».
Οι δημότες αγκάλιασαν και αυτή την
πρωτοβουλία του δήμου και χωρίς την
παραμικρή ταλαιπωρία παραλαμβάνουν τα προϊόντα τους όχι μόνο εκείνοι που έχουν κάνει τις παραγγελίες
τους στο
www.marketpallinis.gr αλλά και όσοι τελευταία στιγμή σπεύδουν να προμηθευτούν τα εξαιρετικής
ποιότητας προϊόντα.
Η διανομή προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες» είναι μία από τις πολλές δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης του

Παροχή και διανομή δωρεάν
πρωινού στα Νηπιαγωγεία
του Δήμου Κρωπίας
Mια δέσμευση και μια υπόσχεση του
Δήμου, υλοποιείται με τη σύμφωνη
γνώμη του Υπουργείου Παιδείας
Η δημοτική αρχή Κρωπίας είχε εκφράσει από το 2013
την πολιτική της βούληση για την παροχή και διανομή
πρωινού για όλους τους μαθητές των Δημοτικών σχολείων, και ιδιαίτερα των Νηπιαγωγείων χωρίς διακρίσεις και προϋποθέσεις.
Σε πρώτη φάση αποφάσισαν να γίνει παροχή και διανομή πρωινού γεύματος στα παιδιά των 7 Νηπιαγωγείων του Δήμου Κρωπίας (1ο, 2ο ,3ο, 4ο ,5ο , Κίτσι και
Αγίας Μαρίνας). Ενέγραψαν για τον λόγο αυτό αντίστοιχο ποσό στον δημοτικό προϋπολογισμό του 2014.
Το Υπ. Παιδείας ενέκρινε τη δημοτική δράση για την
παροχή πρωινού γεύματος και ο Δήμος Κρωπίας προχώρησε στην άμεση γνωστοποίηση προς τις Διευθύνσεις των Νηπιαγωγείων για την παροχή της σύμφωνης
γνώμης των γονέων και κηδεμόνων.
Από τα 7 Νηπιαγωγεία, τα 6 απάντησαν θετικά ενώ το
5ο Νηπιαγωγείο απάντησε αρνητικά και δεν μετέχει
στο πρόγραμμα διανομής πρωινού γεύματος του Δήμου
Κρωπίας. Συνολικά μετέχουν 254 παιδιά.
Η έναρξη της παροχής αυτής ξεκίνησε από την Τρίτη
25 Φεβρουαρίου 2014, με όλες τις προδιαγραφές και
προϋποθέσεις που επιβάλλει αυτή η δράση: συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής παραλαβής και ελέγχου των
γευμάτων, ασφαλής διαδικασία διανομής, διασφάλιση
κανόνων υγιεινής, ΙSO παραγωγής και διανομής).

σ.σ. Ενα μπράβο στη Δημοτική Αρχή Κρωπίας και ένα
παράδειγμα προς μίμηση στο Δήμο 3Β και στις υπηρεσίες του που αρνούνται να υλοποιήσουν αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου, με το πρόσχημα, όπως δείχνουν τα πράγματα, της μη νομιμότητας.
Οι άλλοι Δήμοι γιατί μπορούν;;;

Αδελφότητα Άγιος Κοσμάς o Αιτωλός

Δήμου Παλλήνης, οι οποίες δεν είναι
ευκαιριακές· έχουν συνέπεια, συνέχεια και διάρκεια.
Η Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσά-

ζοντες» γίνεται κάθε δύο μήνες, εξυπηρετώντας περίπου 2000 πολίτες. Η
επόμενη προγραμματίζεται τις ημέρες
πριν το Πάσχα.

H “Αδελφότητα Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Κορωπίου Αττικής”, πραγματοποίησαν την καθιερωμένη συνεστίασή
τους, (2-2), με εκλεκτή μουσική.
Φέτος συμπληρώνονται 300 χρόνια από τον μαρτυρικό
θάνατο του προστάτη τους, Ισαποστόλου και Εθναποστόλου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο Κολικόντασι-Αλβανίας και προγραμματίζεται προσκυνηματική εκδρομή
στον τόπο του μαρτυρίου του. Εκεί η Αδελφότητά σε συνεργασία με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ,
έχει συντάξει οικονομοτεχνική μελέτη, για την κατασκευή
του μνημείου του Εθνοαποστόλου. (Δαπάνης 45000 €).
Τραπεζικοί λογαριασμοί της Αδελφότητας, για όποιον θα
ήθελε να συμμετάσχει στην εκδρομή τους:
1) Υποκατάστημα Αγροτικής-Πειραιώς Τράπεζας Μαρκοπούλου: ΙΒΑΝ GR 78 0432 1030 00179040 0311627
2) Υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας Κορωπίου:
α) IBAN GR 86 0110 1400 0000 - 1405 4501953, β) ΙΒΑΝ
GR 86 0110 1400 0000 - 1405 4400685.
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ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Πολιτιστικό Τοπίο διεθνούς σημασίας
“ΜΑRΑΤΗΟΝ: Cultural landscape / Paysage Culturel”
Τον Μαραθώνα ως πολιτιστικό τοπίο παγκόσμιας σημασίας,
επέλεξε να προβάλλει η UNESCO στο Παρίσι σε συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού και τη στήριξη του Δήμου Μαραθώνα, με την έκθεση
“ΜΑRΑΤΗΟΝ: Cultural landscape / Paysage Culturel”.
Η έκθεση διοργανώνεται υπό την αιγίδα της UNESCO στο
πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, 4-19 Μαρτίου, και πραγματοποιείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της UNESCO
στο Παρίσι, στο εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής Hall Ségur.
Για 2 εβδομάδες, (4-19 Μαρτίου) χιλιάδες επισκέπτες απ’
όλον τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον
Μαραθώνα – μέσα από 20 εντυπωσιακά πανώ ύψους 4 μέτρων – που παρουσιάζουν μοναδικά στιγμιότυπα από τον
ιστορικό τόπο (μνημεία και ιστορία, φυσικό τοπίο και βιοποικιλότητα, κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών και διεθνείς

Μουσείο Μαραθώνιου δρόμου.

περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών «Μονοπάτια
Πολιτισμού».
Με δωρεές συνέβαλαν ιδιώτες και Έλληνες της διασποράς, ενώ χορηγός εκτυπώσεων ήταν η εταιρεία Polichromo.
Άμεση και αποτελεσματική ήταν και η ανταπόκριση των πολιτών του Μαραθώνα, ειδικών επιστημόνων, φωτογράφων
και μιας σειράς σημαντικών φορέων στο κάλεσμα για την
συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε
στην έκθεση: ΣΕΓΑΣ / Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών, Φορέας Διαχείρισης Σχινιά-Μαραθώνα, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, AIMS – Association of International Marathons
and Distance Races, Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου, τα σχολεία της περιοχής κ.α.
μαραθώνιοι δρόμοι, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις κ.α.) και εύληπτο πληροφοριακό υλικό σε δύο γλώσσες, αγγλικά και γαλλικά.
Στόχος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι η σύνδεση του
διεθνούς ονόματος του Μαραθώνα με τον ιστορικό τόπο και
η προώθησή του ως πολιτισμικό "σύνολο". Τονίζοντας την
ιστορική, την πολιτισμική, την περιβαλλοντική και την αθλητική του σημασία και υπενθυμίζοντας την άρρηκτη σχέση
του δημοφιλούς διεθνώς Μαραθωνίου δρόμου με τον τόπο
καταγωγής του, ο Μαραθώνας προωθείται ως προορισμός
που μπορεί να ικανοποιήσει τον περιπατητικό, φυσιολατρικό, ιστορικό, αθλητικό τουρισμό. Τίθενται έτσι οι βάσεις
για μια βιώσιμη ανάπτυξη με άξονες τον σεβασμό προς το
μοναδικό φυσικό του περιβάλλον και τον ιστορικό του χαρακτήρα και απτά ευεργετικά αποτελέσματα για την οικονομία του τόπου και τους κατοίκους. Σ’ αυτή την
κατεύθυνση η ΕΛΛΕΤ υλοποιεί στον Μαραθώνα το δίκτυο

Η σύλληψη και τα κείμενα της έκθεσης ανήκουν στην Λυδία Καρρά.
Υπεύθυνη οργάνωσης: Κ. Στεμπίλη.

...ε πε ιδή όλ α μέ σα στ η ζω ή
Τηλέφωνα: 210 8955.515, 210 9653.888,
210 8952.919, 210 3465.899
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Οι Ιχθυοκαλλιέργειες “Καστελόριζο” στη θάλασσα του Σαρωνικού!
Ο Δήμος Σαρωνικού καταγγέλλει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Ο Δήμος Σαρωνικού με ανακοίνωσή του καταγγέλλει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και συγκεκριμένα τον Γεν. Γραμματέα Δημ.
Κανελλόπουλο, γιατί: «με τρόπο αυθαίρετο και αγνοώντας τις
αποφάσεις, αλλά και τις νομικές ενέργειες τόσο της Δημοτικής
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας όσο και του Δήμου Σαρωνικού, ενέκρινε τη μίσθωση θαλάσσιας έκτασης και την άδεια λειτουργίας
στην εταιρεία «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Α.Ε.», δίνοντας τη δυνατότητα
στην εταιρεία να μετεγκαταστήσει τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας
στη θαλάσσια θέση Γαϊδουρονησίου του Δήμου Σαρωνικού».
Συγκεκριμένα ο Δήμος Σαρωνικού είχε απορρίψει την αίτηση με
απόφαση του τοπικού του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής είχε απορρίψει τη
Μελέτη.
Παρά τις αρνητικές αποφάσεις Δήμου και Περιφέρειας ο Γεν.
Γραμματέας και οι συναρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην
αδειοδότηση, αγνοώντας όλες τις νομικές ενέργειες του Δήμου

Σε λιγότερο από τέσσερις μήνες καλούμαστε να
επιλέξουμε τους εκπροσώπους μας στην τοπική
και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τους ανθρώπους
που θα υπηρετήσουν τον πολίτη και το φυσικό
περιβάλλον, τους ανθρώπους εκείνους που θα
δηλώνουν ανεξάρτητοι από παρελθοντικά κομματικά καθεστώτα (θα είναι όμως;;;), όσους υπηρέτησαν και συνεχίζουν να «υπηρετούν» τον
πολίτη (τον υπηρέτησαν;;;), όσους είχαν σημαία
τους τη διαφάνεια και την ηθική (την είχαν;;;),
όσους θα μας υποσχεθούν ένα καλύτερο μέλλον…
Αν θέσουμε ως κύριο χαρακτηριστικό τη διαφάνεια και την ηθική, ομολογουμένως είχαμε πολλούς «σημαιοφόρους». Το πόσοι από αυτούς,
καταφέρνουν να μας κοιτάξουν στα μάτια σήμερα, μάλλον σχετίζεται και με την απουσία αισχύνης.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό ενός επάξιου εκπροσώπου μας είναι η ικανότητά του οργανωτικά
και επιχειρησιακά, να προσφέρει ΕΡΓΟ. Σε αυτό
το σημείο, αξίζει να παραδεχτούμε ότι απαιτείται
μνήμη ώστε να θυμηθούμε και όραση για να
δούμε την όποια προσφορά…έργου!!!
Το τρίτο χαρακτηριστικό - αλλά όχι ήσσονος σημασίας - είναι η απόλυτη ελευθερία από κομματικά δεσμά – που ευτυχώς συνειδητοποιήσαμε
τα λάθη των προηγουμένων ετών – και διαφαίνεται ότι «αλλάζουμε ρότα». Όπως αποδείχτηκε,
οι κομματικές εξαρτήσεις αποδυνάμωναν τον
όποιο τοπικό άρχοντα, καθιστώντας τον φερέφωνο και εκφραστή κομματικών σκοπιμοτήτων.
Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
Αυτές οι εκλογές οφείλουν να είναι ουσιαστικά
και όχι τυπικά εκλογές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αν διαφοροποιήσουμε ξανά
το πραγματικό νόημά τους, φοβάμαι ότι το τίμημα θα έχει αποδέκτες εμάς… ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ
ΦΟΡΑ.
Πολλές φορές η επιθυμία και η υπόσχεση για το
καλύτερο αποτελούν τα ιδεατά όνειρα μιας κοινωνίας που δεν θέλει και δεν πρέπει να χάσει
την ελπίδα της.
Γιατί όμως να αποτελούν μόνο ιδεατά όνειρα και
όχι μια πραγματικότητα που σίγουρα δύναται να
είναι εφικτή; Η απάντηση, καλώς ή κακώς, είναι
δεδομένη και συνδέεται άρρηκτα με τις απαντήσεις που όλοι ίσως θα είχατε στο νου σας από
τα ρητορικά ερωτήματα που τέθηκαν στις παρα-

Ο Δήμος Σαρωνικού προχώρησε ήδη σε εξώδικο πρόσκληση
προς την μισθώτρια εταιρεία, καταθέτει άμεσα προσφυγή στα δικαστήρια και προειδοποιεί ότι: «δεν θα επιτρέψει καμία ενέργεια, η οποία αντιτίθεται στις αποφάσεις των εκλεγμένων
οργάνων και προσβάλλει την ποιότητα ζωής των πολιτών.

των αιρετών οργάνων βρίσκονται πάνω από οποιαδήποτε εκχώρηση διορισμένων διοικήσεων. Πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι
η εκφρασμένη βούληση των δημοτών βρίσκεται πάνω από οποιαδήποτε εν κλειστώ συμφωνία. Αυτή άλλωστε είναι η υπεραξία
των ανεξάρτητων δημοτικών αρχών να συνεργάζονται για το
κοινό συμφέρον ή να συγκρούονται για την υπεράσπιση του κοινού συμφέροντος τόσο με διορισμένες διοικήσεις όσο και με την
κεντρική εξουσία. Ο Δήμος προχώρησε άμεσα και θα προχωρήσει
σε όλα τα απαραίτητα ένδικα μέσα.

Πολύ δε περισσότερο σήμερα, μόλις 90 ημέρες πριν τις αυτοδιοικητικές και περιφερειακές εκλογές δεν θα επιτρέψει το «κλείσιμο» υποθέσεων, εν είδη γραμματίων, από διορισμένες
διοικήσεις και κατά παράβαση των αποφάσεων εκλεγμένων οργάνων, αλλά και κατά παράβαση των τυπικών διαδικασιών.
Ο αντιδήμαρχος Μανώλης Τσαλικίδης δήλωσε: «Εάν κάποιοι το
έχουν ξεχάσει, πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι οι αποφάσεις

Καλώ τους πολίτες και σε αυτήν την υπόθεση, όπως και σε τόσες
άλλες με επιτυχή έκβαση, σε εγρήγορση προκειμένου να αναχαιτίσουμε αυτόν τον απαράδεκτο σχεδιασμό. Τους καλώ να
απομονώσουν όλους όσοι αντί να δείχνουν και να καταγγέλλουν
τους πραγματικούς αυτουργούς, για άλλη μία φορά – υπηρετώντας αλλότριες από το τοπικό συμφέρον σκοπιμότητες - μπαίνουν
στην αδιέξοδη κούρσα της δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων.

κατά των αποφάσεών του (προσφυγές, κ.λ.π.).
Και ενώ οι προσφυγές του Δήμου δεν έχουν καν εξεταστεί, από
χτες η εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία μετεγκατάστασης.

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ή
…ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ;»
πάνω παρενθέσεις. Ο πολίτης είναι αυτός που
καθορίζει την πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης,
την ίδια του την ποιότητα της ζωής του σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς επιλέγει
τους εκπροσώπους του.
Οι επερχόμενες εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση θα διεξαχθούν σε ένα χρονικό πλαίσιο αρκετά δύσκολο για τον Έλληνα, όπου η πτώση της
ποιότητας της ζωής του λόγω των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών που επέφερε η οικονομική
κρίση, οδήγησαν στη δυσαρέσκεια, στην απώλεια της ελπίδας, στην καχυποψία.
Πολιτικά κόμματα και παρατάξεις προσπαθούν
να δώσουν στίγμα εθνικών εκλογών, άλλα να τονίσουν μια αντικυβερνητική αντίδραση και άλλα
να αποδώσουν ένα δημοσκοπικό χαρακτήρα στις
επερχόμενες εκλογές. Ποιο είναι τελικά το διακύβευμα αυτών των εκλογών;;;.
Η ζωή μας όμως δεν είναι δυνατό να συμμετέχει σ’ ένα πείραμα ή σε οργανωμένα κομματικά
παιχνίδια εξουσίας, τα οποία θα επηρεάσουν τη
ζωή μας για τα επόμενα πέντε τουλάχιστον χρόνια.
Δυστυχώς, οι πολιτικές αναλύσεις δεν δίνουν
μια κατεύθυνση…δίνουν αποκλειστικά και μόνο
έναν πολιτικό προβληματισμό…έναν προβληματισμό για το που οδηγείται η ζωή μας αν υποπέσουμε σε λαθεμένες εκτιμήσεις, σε κακές
επιλογές προσώπων, σε πολιτικές και κομματικές παγίδες.
Η Τοπική αυτοδιοίκηση ανάγεται σιγά σιγά, ειδικότερα μετά το Θεσμικό Πλαίσιο του «Καλλικράτη», σε πυρήνα τοπικής ενδυνάμωσης και
ανάπτυξης της ποιότητας ζωής των πολιτών,
αρκεί να διοικείται από ανθρώπους που γνωρίζουν, από ανθρώπους που πραγματικά επιθυμούν να υπηρετήσουν τα «κοινά», το
συνάνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στις πόλεις τις οποίες ζουν, από
ανθρώπους ανεξάρτητους, με αξίες και ιδανικά,
πραγματικά ηθικούς, όπου όλες οι κινήσεις τους
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, από ανθρώπους
που γνωρίζουν τις γειτονιές, τους τοπικούς συλ-

λόγους, τα τοπικά προβλήματα, από ανθρώπους
που ήταν παρόντες στα δημοτικά συμβούλια και
εκπροσωπούσαν σωστά και θεσμικά τον πολίτη,
από ανθρώπους που δεν είναι καιροσκόποι, συμφεροντολόγοι και τυχοδιώκτες οι οποίοι «κυνηγούν» θέσεις και ψάχνουν απεγνωσμένα να
πιαστούν από βάρκες, απλά και μόνο για να σώσουν τον εαυτό τους ή καλύτερα για να τον κρατήσουν
στην
επιφάνεια
μιας
κακής
δημοσιότητας.
Κουραστήκαμε όλοι να βλέπουμε το ίδιο έργο
ξανά και ξανά…κουραστήκαμε όλοι να βλέπουμε
να μην προχωράμε στο μέλλον λόγω πολιτικών
σκοπιμοτήτων. Κουραστήκαμε όλοι να παρακολουθούμε δημοτικά συμβούλια να μην διεξάγονται λόγω πολιτικών φιλοδοξιών ή γιατί «πρέπει»
να κρατηθεί όμηρος ο εκάστοτε δήμαρχος απλά
για να γίνει η αντιπολίτευση ή η αντιπολίτευση
στη συμπολίτευση. Γιατί τελικά όμηρος δεν κρατείται ο εκάστοτε δήμαρχος αλλά η πορεία ενός
δήμου, μιας ή πολλών πόλεων.
Ήρθε η στιγμή να προβληματιστούμε πολιτικά,
και σε αυτές τις εκλογές να κάνουμε τη σωστή
επιλογή ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά και την ποιότητα της ζωής μας, να ενισχύσουμε τις πόλεις μας κάνοντάς τες σύγχρονες
μα πάνω από όλα ανθρώπινες.
Επιλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι θέτουν σε προτεραιότητα:
• Την ενίσχυση και την αναβάθμιση των κοινωνι-

κών δομών και των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας – ειδικότερα αυτή τη χρονική
περίοδο.
• Την αντιμετώπιση ζητημάτων και την επίλυση
προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών.
• Την ηθική και τη διαφάνεια.
• Την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιχορηγούμενων από
το ΕΣΠΑ.
• Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την
ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών.
• Την ενίσχυση της παιδείας και της δια βίου μάθησης με έργα αλλά και προγράμματα.
• Την αναβάθμιση και την ενίσχυση του φυσικού
περιβάλλοντος με πραγματική προστασία, καθαριότητα και φύλαξη αλλά και δράσεων ανακύκλωσης και φύτευσης.
• Την δημιουργία έργων με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
• Αξιοποίηση εθελοντικών ομάδων, φορέων και
Συλλόγων με πραγματική προσφορά για το καλό
του κοινωνικού συνόλου και του Δήμου.
• Την απευθείας στήριξη και επικοινωνία με το
Δημότη δημιουργώντας ένα Δήμο με κοινωνικό
πρόσωπο, δίπλα και μαζί με τον πολίτη.
• Κάθε ενέργεια στήριξης και ενίσχυσης των παιδιών και των ηλικιωμένων όπως και των δομών
αυτών αλλά και κάθε ανθρώπου με ανάγκες
(άποροι, ΑμεΑ, άστεγοι κ.α.)
• Την στήριξη του πολιτισμού και του αθλητισμού
με έργα και όχι με λόγια.
Όλα αυτά, είναι αναγκαίο όσο ποτέ να αποτελούν τις προτεραιότητες για κάθε υποψήφιο Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο, αλλά και να
χαρακτηρίζουν κάθε εκπρόσωπό μας στους τοπικούς θεσμούς και στα δημόσια αξιώματα, πόσο
μάλλον σε αυτές τις εκλογές όπου ο πολίτης
περνάει αρκετά δύσκολα. Άλλωστε, η αρρώστια
γιατρεύεται με φάρμακο, δεν γιατρεύεται με δηλητήριο..
Επειδή οι μεγάλες αλήθειες λέγονται με απλές
κουβέντες, ας ελπίσουμε κάθε πολιτική ανάλυση
από όπου και αν προέρχεται απλά να μας αφυπνίσει…απλά να μας δημιουργήσει έναν πολιτικό προβληματισμό…απλά να μας καθοδηγήσει
στη σωστή επιλογή…στο καλύτερο μέλλον!

Τζούλια – Ιουλία Γερακιού
Φαρμακοποιός
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Πολιτιστικές ανάγκες στα 3Β και η ικανοποίησή τους
Γ’ ΜΕΡΟΣ και ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
Στις δύο προηγούμενες δημοσιεύσεις, ο Κώστας Φώσκολος, αναφερόμενος στο θεμελιώδες κεφάλαιο
του πολιτισμού, αναφέρθηκε στον
ορισμό αυτού που ονομάζουμε “πολιτισμό” - «Τι είναι πολιτισμός». Στη
συνέχεια επικεντρώθηκε στην περιγραφή του πολιτισμού που απολαμβάνουμε και εκδηλώνουμε στο
δήμο 3Β και εν ποιλλοίς και κατ’
αναλογία σε κάθε δήμο και ολοκληρώνουμε στο παρόν με τις προτάσεις του, για το “από εδώ και μπρος”
με το “Τί δέον γενέσθαι”.
Τι δέον γενέσθαι
Για το λόγο αυτό οι όποιες προσπάθειες για την κάλυψη των πολιτισμικών
αναγκών των 3Β και την πολιτιστική
ανασυγκρότηση του δήμου, είναι καταδικασμένες μεσοπρόθεσμα σε αποτυχία, αν δεν χτυπήσουν το κακό στη
ρίζα του, αν δεν επικεντρωθούν πρωτίστως στην αναζωπύρωση αυτού που
αποτελεί την πεμπτουσία του πολιτισμού, δηλαδή την συλλογικότητα, την
συμμετοχικότητα και το κοινωνικό ενδιαφέρον. Η διεργασία αυτή, είναι ίδια
για όλους τους πολιτισμικούς φορείς .
Οι ήδη μαντρωμένοι στις βίλες με τις
πισίνες και όσοι – παρόλη την κρίση –
ονειρεύονται ακόμα να αποκτήσουν
μια μέρα τη δική τους δίμετρη μάντρα
δεν φοβούνται τόσο την ένταξή τους
σε ένα οποιοδήποτε κίνημα, όσο την
έξοδο από τον επίπλαστο μικρόκοσμό
τους και την αντιμετώπιση της κοινωνικής πραγματικότητας, την επένδυση
χρόνου και κόπου για πράγματα που
δεν αφορούν άμεσα τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντά τους, την ανάγκη
αναθεώρησης αξιών και διόρθωσης

συμπεριφορών, και, στο τέλος αυτής
της διεργασίας, την αναγνώριση των
όποιων λαθεμένων επιλογών τους.
Χρειάζεται λοιπόν – αν θέλουμε να
ενισχυθεί η ανταπόκριση των συμπολιτών μας σε πολιτισμικές προτεραιότητες
–
οι
φορείς
που
ενεργοποιούνται σε πολιτιστικά θέματα να αναθεωρήσουν την προσέγγισή τους στο θέμα αυτό και να
προχωρήσουν βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου με στόχο την ανασυγκρότηση του πολιτισμικού δυναμικού
των 3Β μέσα από την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα κοινά. Στην
προσπάθεια αυτή διακρίνεται το
στρατηγικό (τι) και το τακτικό (πώς,
πότε) μέρος.
Στρατηγικοί στόχοι

κός διάλογος, πρόταξη του κοινού
συμφέροντος, σεβασμός και προστασία του περιβάλλοντος, …) αλλά και
των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων της
Ελληνικής κοινωνίας (φιλότιμο, φιλοξενία, απλοχεριά, κοινωνική ζεστασιά, …).
· Καθώς οι στόχοι αυτοί πρέπει να
επιτευχθούν κυρίως μέσα από προσωπικές επαφές και συζητήσεις (βλ.
πιο κάτω «Τακτική»), χρειάζεται επίσης ιδεολογικός και επιχειρηματολογικός εξοπλισμός των ενεργών
μελών μας πάνω σε ιστορικά/πολιτικά
θέματα σε σχέση με τις γενεσιουργές
αιτίες των όσων συνέβησαν και συμβαίνουν στο τόπο μας (αχαλίνωτος
καπιταλισμός, παγκοσμιοποίηση) και
τις δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων.

· Πρώτος και κυριότερος στόχος είναι
η προσέγγιση των συμπολιτών μας με
σκοπό την έξοδό τους από το κουκούλι της πραγματικής ή αντιληπτής
προσωπικής/οικογενειακής τους ευημερίας και ησυχίας και την επανένταξή τους σε κοινές προσπάθειες.

· Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανάδειξη των κοινωνικών και πολιτισμικών στρεβλώσεων που έχει επιφέρει
η 40ετία πελατειακής πολιτικής, διαφθοράς και εύκολου πλουτισμού
χωρίς ουσιαστικό παραγωγικό αντίκρυσμα, και η εξήγηση των αιτίων και
της παγκοσμιότητας αυτών των φαινομένων.

· Παράλληλα χρειάζεται ανάδειξη
των (εν πολλοίς ξεχασμένων/χαμένων) πραγματικών αξιών μιας «πολιτισμένης»
κοινωνίας
(συμμετοχικότητα, αλληλεγγύη, αλληλοσεβασμός/ ανεκτικότητα, ποιοτι-

Τακτική
Καθώς ο «πολιτισμός» είναι άρρηκτα
συνδεδεμένος με τοπικές ιδιαιτερότητες, η αναζήτηση τυποποιημένων
προσεγγίσεων για την τακτική που
πρέπει να ακολουθηθεί δεν έχει
νόημα. Χρειάζεται να βρεθεί μια βέλτιστη τακτική παίρνοντας υπ’ όψη τα
ιδιαίτερα δημογραφικά, κοινωνικά και
πολιτικά χαρακτηριστικά των 3Β.
Η επίτευξη και υλοποίηση των παραπάνω στρατηγικών στόχων είναι μακρόπνοο σχέδιο και απαιτεί τις
συνδυασμένες προσπάθειες της παιδείας, της οικογένειας και των φορέων που τους ενστερνίζονται.
Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα
μπορούμε να πετύχουμε την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας και
την αναγέννηση του ενδιαφέροντος
τους για τα κοινά μέσα από τον προσωπικό διάλογο στον κύκλο της οικο-

γένειας, φίλων, γειτόνων, συναδέλφων/συνεργατών, γνωστών κλπ.
Ο διάλογος αυτός είναι μάλλον ευκολότερος από μια πολιτική συζήτηση,
γιατί δεν αναφέρεται στο ποιος
φταίει, αλλά σε γενικότερες αξίες
που ο καθένας – τουλάχιστον η
«γενιά του Πολυτεχνείου» και οι προ
αυτής – έχει βιώσει ή μπορεί εύκολα
να αναγνωρίσει. Χρειάζεται στον διάλογο αυτό να αναδείξουμε τα ευεργετήματα της συμμετοχικότητας, της
αλληλεγγύης, της συνεργασίας για
την επίτευξη σε τοπικό επίπεδο στόχων για το γενικό καλό, χωρίς να επιμείνουμε – τουλάχιστον κατ’ αρχήν –
στην οποιαδήποτε πολιτική διάσταση
των όσων ευαγγελιζόμαστε.
Ο επιδιωκόμενος διάλογος με τους
«αδιάφορους» συμπολίτες μας δεν
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις μόνο. Για να
συμμετάσχει κάποιος σ’ αυτές πρέπει
πρώτα να έχει ενδιαφερθεί για τα ζητήματα που θίγονται, κι αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τον προσωπικό
διάλογο.
Αλλιώς θα μείνουμε στις συμμετοχές
που καταγράφουν όλοι οι φορείς της
περιοχής έχουν - δεν έχουν μια (ίσως
αποτρεπτική) πολιτική ταμπέλα.
Δεδομένης της δημογραφικής και πολιτικής σύστασης του δήμου μας, στο
διάλογο για την ανάγκη ένταξης του
πολίτη στα κοινά προκειμένου να
αναπτύξει «πολιτισμό» θα αντιμετωπίσουμε επιχειρήματα σχετικά με μια
δαρβινιστική αντίληψη της κοινωνίας,
την αξία της ατομικής προσπάθειας
και επικράτησης, την επιβράβευση
του ικανότερου με υλικά αγαθά, τον
«καλό» καπιταλισμό, την μη αναγκαιότητα κοινωνικών δομών, κλπ.

γράφει
ο Κώστας Φώσκολος
Για την αντίκρουση αυτών των επιχειρημάτων χρειάζεται επειγόντως
πολιτική επιμόρφωση.
Τα πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί να
ξεκινήσει αυτός ο διάλογος (πέρα
από τα προαναφερθέντα: οικογένεια,
φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι, κλπ.)
καθορίζονται από τα «καυτά» θέματα
που, είτε μέσα από την επιλεκτική
προβολή των κυρίαρχων ΜΜΕ είτε
μέσα από την όποια προβολή παρέχουν κινηματικές δραστηριότητες
προοδευτικών φορέων, απασχολούν
την κοινή γνώμη σε τοπικό επίπεδο,
ακόμα και σε ένα δήμο του καναπέ
όπως τα 3Β.
Πρέπει να παρθεί μέριμνα να εντάξουν σε περίοπτη θέση στο πρόγραμμά τους το πολιτισμικό έλλειμμα
των 3Β και να αναδείξουν την ανάγκη
της μαζικής κινητοποίησης των πολιτών, όχι μόνο σε πολιτικές κινήσεις,
αλλά σε σχέση με τα προβλήματα της
καθημερινότητάς τους. Πρέπει ο πολίτης να μπορέσει να διακρίνει τα
ευεργετήματα της ενεργού ενασχόλησης του με τα κοινά και να αφήσει
επιτέλους το χουζούρι και την επίπλαστη ασφάλεια του.

19 ακίνητα γύρω από την Ακρόπολη πωλούνται για το χρέος!
Είναι ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού εντός της προστατευτικής «ζώνης» της Ακρόπολης
Πέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση προς
τούς Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού-Αθλητισμού,
για την μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ, κατά πλήρη κυριότητα,
νομή και κατοχή, 19 ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού
στην περιοχή της Πλάκας, που έχουν αποκτηθεί για αρχαιολογικούς σκοπούς.
Τα ακίνητα αυτά βρίσκονται στον άμεσα περιβάλλοντα
χώρο της Ακρόπολης και, μάλιστα, εντός της περιοχής, που
έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO ως ζώνη επιρροής
(buffer zone) της Ακρόπολης, σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό
τμήμα του πολεοδομικού ιστού της αρχαίας πόλης των
Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι ευρύτερα η Πλάκα αποτελεί περιοχή “ευαίσθητη” χωροταξικά και πολεοδομικά, για την
οποία έχουν καθορισθεί ειδικές χρήσεις γης με το από
5.10.1993 Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών» (ΦΕΚ Δ΄ 1329).
Η ενδεχόμενη «αξιοποίησή» τους μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, δη-

Ακολουθεί η Ακρόπολη;;;

λαδή η εκποίησή τους σε ιδιώτες, με κανέναν τρόπο δεν
είναι δυνατόν να θεωρηθεί σύμφωνη με τη συνταγματική
επιταγή για προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και
είναι παράνομη, στο βαθμό που τ΄ ακίνητα αυτά αποκτήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού για αμιγώς αρχαιολογι-

κούς σκοπούς, που ουδέποτε παρέρχονται και δεν είναι
ανακλητοί.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές (Βαλαβάνη Νάντια, Κανελλοπούλου Μαρία, Βούτσης Νίκος, Κωνσταντοπούλου Ζωή, Μπόλαρη Μαρία),
είναι αδιαπραγμάτευτος ο δημόσιος χαρακτήρας της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο
την κατάλληλη αξιοποίησή της υπό κοινωνικό και δημόσιο
έλεγχο, προκειμένου να προστατευτούν και να αναδειχθούν οι αρχαιότητες και παράλληλα να αντιμετωπιστεί το
επείγον ζήτημα της στέγασης υπηρεσιών και λειτουργιών
του Υπουργείου με βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε και να προκύψει εξοικονόμηση πόρων αλλά και να αναζωογονηθούν
οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται τα ακίνητα.
Tα κτήρια είναι: Λυσικράτους 1 και Σέλλεϋ, Σέλλεϋ 7, Σέλλεϋ 9,
Τριπόδων 32 και Ραγκαβά, Θέσπιδος 8 και Ραγκαβά, Θέσπιδος 16,
Θέσπιδος 17, Θέσπιδος 20, Θέσπιδος 24 και Στράτωνος 1, Θρασύλλου, Θέσπιδος και Επιμενίδου, Θρασύλλου 20, Στράτωνος 15,
Στράτωνος 17, Στράτωνος 19, Στράτωνος 21, Στράτωνος 23 - 25,
Πρυτανείου 9-9Α, Πρυτανείου 13, Θόλου 20
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Νέες υπηρεσίες στα ΚΕΠ
«Τα ΚΕΠ ενισχύονται και παρέχουν μια
σειρά από υπηρεσίες online, με μία αίτηση,
στη στιγμή», δήλωσε ο Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, στα ΚΕΠ, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν, απλά και άμεσα:
― Φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων
ΔΟΥ
― Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση
οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ
― Πιστοποιητικά Δημοτολογίου:
― Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
― Βεβαίωση γέννησης
― Βεβαίωση ιθαγένειας
― Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ
― Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ
Όπως ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης, μέσα
στους επόμενους μήνες οι πολίτες θα μπο-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 27/2/2014
Αρ. πρωτ. 7944
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, για την εκτέλεση της “Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία”, αρ. μελ. 1/2014, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 98/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209
Κ.Δ.Κ. η οποία προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 Ν. 3731/08,

ΑΔΑ: ΒΙΕΛΩΨΖ-ΣΨΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Λ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18
166 73 ΒΟΥΛΑ
213 2020085 / 213 2020089
Σ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
prosopiko@vvv.gov.gr
Βούλα: 27-2-2014
Aρ. Πρωτ.: 11082
Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ
- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-10
«Νέα Αρχιτ/κή της Αυτ/σης και της
Απ/νης Δ/σης – Πρ/μα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ.
3, 176 και 48 παρ.2 και 3 του
Ν.3584/07.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν.3205/03 και τις όμοιές του Ν.
4024/2011, όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου πέμπτου του Ν. 4047/2012
και αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 45 του Ν.4071/12 και
της παραγράφου 4 του άρθρου 79
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97.
6. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/ 0022/
14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Την υπ' αριθμ. 51/51/28-1-2014
Απόφαση του Γεν.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

ρούν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ και σε
σχέση με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο,
το e-παράβολο, καθώς και πιστοποιητικά
στρατολογίας.

Επιπλέον, η online σύνδεση των ΚΕΠ με φορείς του Δημοσίου δίνει πλέον τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να έχουν
βασικές υπηρεσίες με μία μόνο αίτηση, με
μία μόνο επίσκεψη, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.

το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, το
άρθρο 72 του Ν. 3852/10, την υπ’
αριθμ. 2/45564/01 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών,
την
Υ.Α.
35130/739/ΦΕΚ 1291 Β11-8-2010.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των
υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των
69.679,50 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο
Δημαρχείο Παλλήνης επί της οδού
Ιθάκης 12, την 12η Μαρτίου 2014,
ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.
και ώρα λήξης την 10.30 π.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέ-

χουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης
της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 3483,98€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας,
πληροφορίες με τηλ. 210 6604719,
(1ος ορ.) και ώρες 09:00 - 13:00.
Η δαπάνη για τη δημοσίευση βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος

(ΦΕΚ Δημοσίευσης 352/Β΄/14-22014), με την οποία καθιερώνεται
διαφορετικό ωράριο λειτουργίας και
εξαίρεσης εφαρμογής πενθήμερης
εργασίας ορισμένων Υπηρεσιών
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, σύμφωνα με την
427/2013 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα:
α) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση,
την εξαίρεση από την πενθήμερη
εργασία και τη λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
β) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση,
την εξαίρεση από την πενθήμερη
εργασία και τη λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του
Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας,
γ) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, την
εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία
και τη λειτουργία τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου,
δ) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση,
από τις 08.00 έως τη δύση του
Ηλίου και όχι αργότερα από τις
20.00, την εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία και τη λειτουργία τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου,
ε) τη λειτουργία του Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου και συγκεκριμένα
πλέον της καθημερινής αναγκαίας
λειτουργίας του τις απογευματινές
ώρες, τη λειτουργία του τις Κυριακές
ή εξαιρέσιμες ημέρες,
στ) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση,
την εξαίρεση από την πενθήμερη

εργασία και τη λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των
εργαζομένων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, που απασχολούνται για τις συνεδριάσεις των
Πολιτικών Οργάνων,
8. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό
του Δήμου για το έτος 2014, έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις στους
παρακάτω κωδικούς, σύμφωνα με το
υπ΄αριθμ. 66772/ 19-12-2013 έγγραφο
του Αναπλ. Διευθυντή Οικονομικών
Υπηρεσιών, που αφορούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες:
―――――――――――――――――
K.A.
ΠΡ/ΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
10-6012.001
10.000,00 €
10-6022.001
840,00 €
10-6055.002
2.500,00 €
10-6055.003
500,00 €
10-6055.006
500,00 €
15-6012.001
1.000,00 €
15-6055.001
300,00 €
15-6055.002
300,00 €
15-6055.003
300,00 €
15-6055.004
100,00 €
20-6012.001
40.000,00 €
20-6022.001
2.280,00 €
45-6012.001
3.000,00 €
20-6055.001
1.000,00 €
20-6055,002
6.000,00 €
20-6055,002
6.000,00 €
20-6055,004
1.000,00 €
30-6012.001
2.000,00 €
30-6055.002
500,00 €
30-6055.003
100,00 €
30-6055.004
100,00 €
30-6055.005
100,00 €
30-6055.006
100,00 €
30-6055.007
100,00 €
35-6012.001
2.000,00 €
35-6055.001
100,00 €
35-6055.006
100,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρ. Φεραίου 19010 Καλύβια
Πληροφ. 22993/20300-20345
Φαξ: 22990/48289-48653
Καλύβια 12/2/ 2014
Αρ. Πρωτ. 3277/14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17/7/1920
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.
β) Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 και του
άρθρου 7, Ν. 2508/97 «Σύνταξη πολεοδομικών μελετών Β’ κατοικίας»
γ) Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 31 «διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων με Π.Δ.
κ.α.», του Ν. 3937/11.
δ) Την Υ.Α. 93027/7188/1994
(Φ.Ε.Κ. 877Β’/1994).
ε) Τη σύμβαση της Δ.Κ. Αναβύσσου
υπ’ αριθ. 2887/04 με αντικείμενο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες : Γκόγκος Θεολόγος
Ζωγράφος Πέτρος
Τηλέφωνο : 213 2023980
Fax
: 213 2023805
Χαλάνδρι
25 / 2 / 2014
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :
24960
ΑΡΙΘ. Πρωτ:
4864
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει
Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση της
πλακόστρωσης» Α.Μ. 2/2014 προϋπολογισμού 30.000,00€ με ΦΠΑ.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό
24.390.24€
(συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής

45-6012.001
3.000,00 €
45-6055.002
200,00 €
45-6055.003
200,00 €
―――――――――――――――――
9. Το γεγονός ότι, οι ανάγκες του
Δήμου επιβάλουν την καθιέρωση
της υπερωριακής εργασίας με
αμοιβή κατά τις απογευματινές
ώρες, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές
ώρες, είτε προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα-

σίας, είτε καθ΄υπέρβαση αυτής,
λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή
εργασία έτους 2014, στις παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων :

Καλούνται
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων
της περιοχής του εγκεκριμένου
σχεδίου Β’ κατοικίας “ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ” Αναβύσσου του δήμου μας
(Φ.Ε.Κ. 60Δ’/06), να λάβουν γνώση
της διορθωμένης πολεοδομικής μελέτης που υποβλήθηκε στο δήμο
και να υποβάλλουν τις τυχόν παρα-

τηρήσεις ή ενστάσεις τους.
Επίσης να υποβάλλουν τυχόν νέες
δηλώσεις ιδιοκτησίας ή ενστάσεις
επί της κτηματογράφησης. Η δήλωση ιδιοκτησίας υποβάλλεται σε
ιδιαίτερο έντυπο και συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία οτυ τίτλου
ιδιοκτησίας όπως περιγράφεται στο
(δ) σχετικό.
Η πρόσκληση αυτή α τυχοκολληθεί
στα δημοτικά καταστήματα του δήμου
μας και να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές
εφημερίδες και σε δύο ημερήσιες των
Αθηνών, δύο συνεχείς φορές.
Η ανάρτηση θα γίνει στο δημοτικό
κατάστημα Αναβύσσου. Η προεθσμία θυποβολής παρατηρήσεων ενστάσεων - δηλώσεων ιδιοκτησίας
ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την τελευταία δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης.
Ο Διευθυντής
Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Σαρωνικού

Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ.
Λίτσα, μέχρι και την 6/3/2014.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή
μορφή (CD) με αντικαταβολή
ποσού δύο (2 € ) ΕΥΡΩ, εκτός αν
επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2023980, FAX επικοινωνίας 213
2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία : Θ. Γκόγκος και Π.
Ζωγράφος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
11/3/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθ. 5
Ν.
3669/2008)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή
σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο
ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία
και τάξη του έργου, ήτοι Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

β) Επίσης μπορούν να συμμετέχουν
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα
Νομαρχιακά μητρώα της αντίστοιχης τάξης πτυχίου.
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 487,80 € και ισχύ
τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε τρείς (3) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι τρεις (3) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα
Τακτικά Έσοδα του Δήμο. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

2. Οι παραπάνω ειδικότητες, είναι
αναγκαία να εργαστούν υπερωριακά, με την προβλεπόμενη από το
Νόμο αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων εποχιακών
και εξαιρετικών αναγκών της Υπηρεσίας.
Εγκρίνουμε, τα όρια των ωρών απασχόλησης των παραπάνω υπαλλήλων, ως ακολούθως:
• Υπερωριακή απογευματινή εργασία, έως 20 ώρες το μήνα.
• Νυκτερινή εργασία καθημερινών

αίας εργασίας, έως 150 ώρες το μήνα.
3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του αναφερόμενου προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα
με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
4. Η δαπάνη που θα προκληθεί από
την παραπάνω απασχόληση, βαρύνει τους προαναφερόμενους Κ.Α.
του προϋπολογισμού του Δήμου για
το 2014, μη επιτρεπόμενης σε καμία
περίπτωση αύξησης των πιστώσεων
αυτών, με οποιονδήποτε τρόπο
στην διάρκεια του έτους.

πέραν της υποχρεωτικής, έως 16
ώρες το μήνα.
• Εργασίας ημερήσια ή νυχτερινή
κατά τις Κυριακές & εξαιρέσιμες,
έως 16 ώρες το μήνα.
• Εργασία νυχτερινή προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη
δημοσίευσή της, σε μία τοπική
εβδομαδιαία εφημερίδα και αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα και
στο ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

“Κτηματογράφηση - μελέτη ΓΠΣ Πολεοδόμηση - μελέτη Π/Ε - και
δημιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση
των κτημ/κών και πολεοδομικών
δεδομένων της κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής».
στ) Τις αποφάσεις υπ’ αριθ. 80/13
του τοπικού συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Αναβύσσου, 50/13
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
δήμου Σαρωνικού και 6/14 του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σαρωνικού περί έγκρισης της
ανάρτησης της διορθωμένης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής
“ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ” Αναβύσσου.

ΕΒΔΟΜΗ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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.

Aριστούχος, απόφοιτος πανεπιστημίου
Derby Αγγλιας και σχολής Βακαλό, αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις - Σχεδιασμούς
Αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων
άψογη συνεργασία
Ελένη Βρη Τηλ. 6932900353

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

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΩΛ6-Σ73
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κορωπί 08-11-2013
Αρ. Πρωτ.: 26607
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας, στην Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής στα
ΟΤ63-64, 65, 66, 67-68, 69,70, 71,
73, 74, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 76,
ΚΧ69, 86, 87, 88, 94, 95, ΚΧ96, 97,
98,99-103,100, 101 και ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ 101 της «Παραλίας-Άγιος Δημήτριος» του Δήμου Καλυβίων
Θορικού και του Δήμου Κρωπίας Ν.
Αττικής, τα οποία εντάχθηκαν σε
ρυμοτομικό σχέδιο σύμφωνα με τα
υπ’ αριθμ. 723Δ/1995, 826Δ/1997,
683/Δ1998, 131Δ/2000, 628Δ/2001
και 734Δ/2002 ΦΕΚ κατά την
ΠΡ1ΤΗ ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη :
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84) Απόφαση Υ.ΠΕ.Χ1.ΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν 1337/83 και ειδικότερα την παρ.5, όπως συμπληρώθηκαν με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ
162/Α/3-10-1994)
3. Την αριθμ. 93027/7188/1994
(ΦΕΚ 877/Β/ 25-11-1994) Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.Χ1.ΔΕ.
4. Την υπ’ αριθμ. 35974/01-04-2013
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή νομείς και επικαρπωτές
των ακινήτων που εμπίπτουν εντός
των ΟΤ63-64, 65, 66, 67-68, 69, 70,
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71, 73, 74, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 76,
ΚΧ69, 86, 87, 88, 94, 95, ΚΧ96, 97,
98, 99-103,100,101 και ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ 101 της «Παραλίας-Άγιος Δημήτριος» του Δήμου Καλυβίων
Θορικού και του Δήμου Κρωπίας Ν.
Αττικής να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες προκειμένου:
1) Να λάβουν γνώση της Πράξης
εφαρμογής που εκπονείται στην
πιο πάνω περιοχή (πίνακα πράξης
εφαρμογής, διάγραμμα πράξης
εφαρμογής) και να υποβάλλουν τις
τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις
τους.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
2) Να υποβάλλουν:
α) την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του Ν. 1337/83 όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.
4 του αρθ. 6 του Ν. 2242/94, όσοι
εκ των ιδιοκτητών δεν έχουν ήδη
υποβάλλει και
β) τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και
πινάκων, όσον αφορά το ακίνητό
τους, ώστε να ληφθούν υπ΄ όψη
στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων
ορίζεται σε 15 ημέρες από την υποβολή της παρούσας πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας
και
τα
οποία
οι

«Άμεση εξυπηρέτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
από μηχανολόγο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή
του Yπουργείου Περιβάλλοντος.
Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

Δυναμική και αποτελε-

καθηγήτρια
Αγγλικών Ελληνοαυσματική

στραλή με πάνω από 20
χρόνια εμπειρίας στη
διδασκαλία, αναλαμβάνει να εμφυσήσει με
την επανάληψη, το
πάθος για τη μάθηση,
δημιουργώντας πολυπολιτιστική αντίληψη
δια μέσου της διδασκαλίας των θεμελιωδών
αρχών της Aγγλικής
γλώσσας.
Τηλ. 6906996694

ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
μαζί τους σύμφωνα με την
90327/7188/15.11.94
Απόφαση
Υπουργού
ΠΕ.Χ1.ΔΕ.
(ΦΕΚ
877/Β/94) είναι:
1, Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του
σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την
ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά
διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής,
βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων
της ιδιοκτησίας
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και σε διάστημα δεκαπέντε ( 15 )
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με
υπόδειγμα που θα παραληφθεί από
τον Δήμο Κορωπίου.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη
θα ολοκληρωθεί με φερόμενους
ιδιοκτήτες και μετά την κύρωσή της
θα απαιτηθεί σύνταξη Διορθωτικής
Πράξης Εφαρμογής με δαπάνες
των ενδιαφερομένων.
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Τ.Υ.
ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ
ΒΗΧΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Π.Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΙΘΑΚΗΣ 12, 15344
210-66.04.648-49
210-66.04.646
info@gerakas.gr
ΓΕΡΑΚΑΣ 19-02-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 6628
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με
τίτλο
«Mελέτη Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας 2 – Νότιας
Έδρας Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης», με προεκτιμώμενη αμοιβή
71.955,23 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και
88.504,93 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).
2. Η μελέτη συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία μελετών: κατηγορία 16 Τοπογραφικές Μελέτες, τάξη
πτυχίου Β΄ με προεκτιμώμενη αμοιβή
71.955,23 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ),
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΡΑΚΑΣ 20-02-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 6624
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ, προκηρύσσει την ανάθεση τη μελέτης με τίτλο «Μελέτη
Πράξης Εφαρμογής Π.Ε 5 – Κάτω
Μπαλάνα Δημοτικής Ενότητας
Παλλήνης», με προεκτιμώμενη
αμοιβή 161.404,71 ΕΥΡΩ (χωρίς
ΦΠΑ) και
198.527,79 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)
2. Η μελέτη συντίθεται από την
ακόλουθη κατηγορία μελετών: κατηγορία 16 Τοπογραφικές Μελέτες,
τάξη πτυχίου Γ΄ με προεκτιμώμενη
αμοιβή 161.404,71 ΕΥΡΩ (χωρίς
ΦΠΑ),
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα

γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα
της υπηρεσίας Ιθάκης 12, Γέρακας,
μέχρι τις 17-04-2014.
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά
το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Πληροφορίες
στο
τηλέφωνο
2106604649, FAX επικοινωνίας
2016604646 αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Σοφία Οικονομου.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η
29 Απριλίου 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 10.00 π.μ.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα
Μελετητών-Εταιρειών Μελετών,
που καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις της μελέτης, ήτοι:
α) τάξη Β΄ , στην κατηγορία 16 Τοπογραφικές Μελέτες,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
για την κατηγορία μελέτης 16, 1
τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας.
6. Η συνολική προθεσμία για την
εκπόνηση της μελέτης από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφορών είναι 14

μήνες.
7. Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.440,00 ΕΥΡΩ και ισχύ
τουλάχιστον 7 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημέρα
λήξης της προθεσμίας υποβολής
Προσφορών.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από
προϋπολογισμό του Δήμου Παλλήνης.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς», σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των
Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν
έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 23 της προκήρυξης.
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
Παλλήνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

της Τεχνικής Υπηρεσίας Ιθάκης 12,
Γέρακας, μέχρι τις 24-03-2014.
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά
το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Πληροφορίες
στο
τηλέφωνο
2106604649 FAX επικοινωνίας
2106604646, αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κα ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 1-04-2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 10,00 π.μ.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα
Μελετητών-Εταιρειών Μελετών,
που καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις της μελέτης, ήτοι:
α) τάξη Γ΄, στην κατηγορία 16 Τοπογραφικές Μελέτες,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
για την κατηγορία μελέτης 16, 1
τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας.
6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 14 μήνες
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

7. Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3230,00 ΕΥΡΩ και ισχύ
τουλάχιστον 7 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 6 μήνες από την ημέρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.
9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από
προϋπολογισμό του Δήμου Παλλήνης.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς», σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των
Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν
έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 23 της προκήρυξης.
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος
Παλλήνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Είμαστε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί τακτικά και ανελλιπώς επί 17 συναπτά έτη.
Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για:
Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμούς Δημοσίου
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210 6030655 - 6937 153052 - press@ebdomi.com - www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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. 6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036

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

www.psychosynthesis.gr

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»

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

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

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

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία
l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)
Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Specia-

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

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
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

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

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

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

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

•
•
•

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

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

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

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

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Μέτρα πρόληψης εν μέσω έξαρσης της γρίπης
Τις τελευταίες μέρες εξαπλώνεται η γρίπη και στη χώρα
μας σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά
και από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που γίνονται στα νοσοκομεία και στο δίκτυο γιατρών που συμμετέχουν στην επιτήρηση και καταγραφή
της ασθένειας.

Από τα δείγματα που στάλθηκαν την προηγούμενη
εβδομάδα για επιβεβαίωση είτε από νοσοκομεία είτε
από το δίκτυο επιτήρησης , επιβεβαιώθηκε ότι σε ποσοστό 50% οι ασθενείς έπασχαν από γρίπη και μάλιστα
το 91,7% αυτών, αφορούσε τον τύπο Α - Η3Ν2 και ΑΗ1Ν1 και τα υπόλοιπα τον τύπο γρίπης Β.

Η γρίπη είναι οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης και μεταδίδεται πολύ εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο.
Μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως και πολύ σοβαρή
νόσηση. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη
γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν επιπλοκές, ορισμένοι
όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Στην Ελλάδα
εποχικές εξάρσεις γρίπης εμφανίζονται κατά τους χειμερινούς μήνες (από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο).
Η έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ τις τελευταίες ημέρες προειδοποιεί ότι η γρίπη στην Ελλάδα «μπήκε στην φάση αυξημένης δραστηριότητας».

Τα χαμηλά επίπεδα της γρίπης που παρατηρήθηκαν
τους προηγούμενους δύο μήνες, έκανε πολλούς να
εφησυχάσουν, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος του
πληθυσμού, ακόμη και από τις ομάδες υψηλού κινδύνου
να παραμένει ακόμη και σήμερα ανεμβολίαστο. Έτσι
φέτος ο εμβολιασμός έχει κινηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα τα περισσότερα άτομα που εμφανίζουν επιπλοκές και οδηγούνται στις μονάδες
εντατικής θεραπείας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ, ΜD, FEBU
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ουρολόγος-Ανδρολόγος
Επιμελητής Ευρωκλινικής Αθηνών
Δέχεται: ΔΕΥΤ.-ΤΕΤ. 18.00 - 21.00, ΠΕΜ.-ΠΑΡ. κατόπιν ραντεβού

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 7 ΚΑΛΥΒΙΑ (άνω Alpha Bank)
Τηλ. 22990 46446, 6944 690344
e-mail: proubesis@hotmail.gr

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παρατήρηση
της επιδημίας από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), έχει καταγραφεί κρούσμα γρίπης ανθεκτικό στα αντι- ιικά φάρμακα με αποτέλεσμα να
απομονωθεί το περιστατικό, προκειμένου να προφυλαχθεί ο υπόλοιπος πληθυσμός από μια τέτοια μετάλαξη
του ιού.
Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), μέχρι
τις 11 το πρωί της 26/02/2014, ο ιός Α(Η1Ν1) είχε οδηγήσει στον θάνατο 64 ανθρώπους, με τη συντριπτική
πλειονότητα αυτών να ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Επίσης νοσηλεύτηκαν ή και νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) όλης της χώρας 187
άτομα σε διάστημα δύο μηνών
Μέτρα πρόληψης:
Εμβολιασμός ιδίως στους πάσχοντες από κάποιο χρόνιο νόσημα και στους ηλικιωμένους, που αποτελούν
τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σχολαστικό πλύσιμο χεριών, με σαπούνι και ζεστό νερό
για 20 δευτερόλεπτα τουλάχιστον ή με αντισηπτικό απολυμαντικό χεριών τρίβοντας τα για 30 δευτερόλεπτα,
πριν το φαγητό, αμέσως μετά την επιστροφή στο σπίτι,
αμέσως μετά τη χρήση κοινόχρηστης τουαλέτας
Στέγνωμα χεριών με πετσέτες μιας χρήσης ή στεγνωτήρα χεριών, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν την επαφή
γυμνών χεριών με πόμολα, βρύσες κ.λπ., ιδιαίτερα σε
κοινόχρηστες τουαλέτες.
Αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, το στόμα, τη
μύτη - πύλες εισόδου των ιών στον ανθρώπινο οργανισμό - όταν βρισκόμαστε εκτός σπιτιού.
Τακτική απολύμανση των χεριών με ειδικό αντισηπτικό,
που καλό είναι να έχουμε πάντα μαζί μας όταν βρισκόμαστε εκτός σπιτιού και οπωσδήποτε πριν το φαγητό.
Κάλυψη στόματος ή μύτης όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε με χαρτομάντιλα (ή εναλλακτικά με το εσωτερικό
του αγκώνα), τα οποία απορρίπτονται αμέσως.
Καλός και συχνός αερισμός των κοινόχρηστων χώρων
(αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π.)
Αποφυγή παραμονής σε χώρους με συνωστισμό και
ανεπαρκή αερισμό. O ιός της νέας γρίπης εμφανίζει χαρακτηριστικά υψηλής μεταδοτικότητας. Εφόσον βρισκόμαστε σε περίοδο πανδημίας και ταχύτατης
εξάπλωσης της νόσου καλό είναι να προσέχουμε ιδιαίτερα.
Ξεκούραση και καλή διατροφή για ενίσχυση της καλής
κατάστασης του οργανισμού.
Σε περίπτωση συγκατοίκησης με άτομα που έχουν συμπτώματα γρίπης φροντίζουμε, κατά το δυνατόν, να αποφεύγουμε συνεύρεση στον ίδιο χώρο, τον καλό αερισμό
των χώρων, τήρηση με σχολαστικότητα όλων των παραπάνω κανόνων υγιεινής και χρήση απλής χειρουργικής μάσκας σε περίπτωση αναγκαστικής συνεύρεσης
στον ίδιο χώρο.

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

Δωρεάν Συμβουλευτικός
έλεγχος Λογοθεραπείας
στο Δήμο 3Β

Πνευμονολόγος – φυματιολόγος
Διδάκτωρ ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Mail leonidaspililitsis@yahoo.gr
Tηλ 6942574688

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου 3Β διοργανώνει
δωρεάν Συμβουλευτικό Σταθμό Λογοθεραπείας με
αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 9 Μαρτίου θα λειτουργήσει στα γραφεία της Υπηρεσίας του Δήμου (Αγ.
Ιωάννου 1 Κεντρική Πλ. Βούλας) δωρεάν συμβουλευτικός έλεγχος από επαγγελματίες δημότες Λογοθεραπευτές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα έως Παρασκευή από
τις 09.00 έως τις 14.00 στο τηλέφωνο 2132019921.
Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

- ΒΑΡΗ: Λ. Αναγυρούντος 27 - Τηλ. 210 96.53.883
- ΒΟΥΛΑ: Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 - Τηλ. 210 89.52.919
- ΑΘΗΝΑ: Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 Τηλ. 210 34.65.839
ANΘΟΠΩΛΕΙΟ:

Β. Παύλου 14, Βούλα, τηλ. 210 8952.919
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ΠΑΙΔΕΣ: ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ
ΒΑΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 1-3
Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στα πλαίσια του πρωταθλήματος της ΕΠΣΑΝΑ, έγινε ο αγώνας Παίδων ΚΥΑΝΟΥΣ
ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 1-3.
Με τη νίκη αυτή η ομάδα παίδων του ΑΡΗ κατέλαβε την
πρώτη θέση του ομίλου της με 38 βαθμούς και συνεχίζει
στη δεύτερη φάση.

Tεράστια νίκη πρόκριση,
πέτυχαν οι Νεάνιδες του Πρωτέα
Μετά από μια συγκλονιστική εμφάνιση
στον ημιτελικό του Κυπέλλου Γυναικών ΕΣΚΑΝΑ, οι Νεάνιδες του Πρωτέα πέτυχαν τεράστια νίκη πρόκριση
επί της Γυναικείας ομάδας του Προφήτη Ηλία με 57-47 και το Σάββατο θα
αντιμετωπίσουν στο Κλειστό του Κερατσινίου την Γυναικεία ομάδα της
Ελευθερίας Μοσχάτου και αήττητη
στην Α΄ΕΣΚΑΝΑ Γυναικών.

Οι Νεάνιδες του Πρωτέα με την Μαριέλλα Φασούλα σε εξαιρετική βραδιά
με 21 πόντους κατάφεραν να επιβάλλουν από νωρίς στο παιχνίδι τον δικό
τους ρυθμό και να προηγηθούν στο
ημίχρονο με 32-23.

ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Χλιαουτάκης): Δροσωτάκη 2, Βλάμη 7, Βροχίδου Π. 13(3),
Τηλεμάχου 10(1), Βροχίδου Σ. 6(2),
Σπύρη, Λαουλάκου 9(1), Γουλουμή,
Ανυφαντάκη Μ., Μουσούλη, Σταθάκη,
Ανυφαντάκη Ε.

Στο δεύτερο μισό η ομάδα του Πρωτέα ανέβασε την διαφορά σε διψήφιο
αριθμό, την διατήρησε ως το τέλος και

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΝΕΑΝ(Τασιόπουλος): Σιδηροπούλου 7, Κήτσιου 10,
Φωκιανού 3(1), Παυλοπούλου 5(1) Μιχαλοπούλου, Λαγού, Δημέλη 11(1),
Βασιλειάδη, Φασούλα 21, Παπαλιού,
Μπιτζανάκη Ρ.

Ιστορική πρόκριση για τις Νεάνιδες του Πρωτέα που πλέον το
Σάββατο (1/3, 19:00), καλούνται να
παλέψουν απέναντι στις γυναίκες
της Ελευθερίας Μοσχάτου για το
τρόπαιο.

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΟΥΛΗΣ, ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ (74'
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ), ΛΑΣΚΟΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΛΩΝΑΣ,
ΤΖΑΝΙΜΗΣ, ΣΑΝΣΑΡΟΓΛΟΥ (56' ΡΑΠΑΙ), ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (80'
ΤΟΛΙΑΣ), ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (70' ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ), ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ
(64' ΖΑΧΑΡΗΣ).
Τα γκολ του ΑΡΗ πέτυχαν: ΤΖΑΝΙΜΗΣ 63' ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 68'.
Πρωτάθλημα ανδρων ΕΠΣΑΝΑ 22/2, ΑΡΗΣ Βούλας - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 2-1
Πρωτάθλημα Νέων ΕΠΣΑΝΑ (Β' φάση): ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 3-3.

Μεγάλο παιχνίδι από τις παίκτριες του
Γρηγόρη Τασιόπουλου, οι οποίες έδειξαν ότι όχι μόνο πάνε για ψηλά και
φέτος στο πρωτάθλημα Νεανίδων,
αλλά ίσως γιατί όχι να μπορούν και
την έκπληξη στον μεγάλο τελικό του
Σαββάτου (1/3, 19:00).

έφτασε σε μια άνετη νίκη με 57-47 επί
των Γυναικών του Προφήτη Ηλία.
ΠΡΟΦ ΗΛΙΑΣ –ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΝΕΑΝ 47-57
Διαιτητές: 8-9,23-32, 31-42, 47-57
Διαιτητές Χρηστίδης Γρίβα

Το Σάββατο εκτός από τις Νεάνιδες που θα αγωνιστούν στις 19:00
στον μεγάλο τελικό, στο Κλειστό
του Κερατσινίου θα βρίσκεται και
μια ακόμη αθλήτρια του Πρωτέα
από το γυναικείο τμήμα η Λολίτα
Λύμουρα, όπου η ΕΣΚΑΝΑ την
τιμά και η ομάδα της "ΛΟΛΙΤΑ" θα
τεθεί αντιμέτωπη με την ομάδα
Άρτεμις Σπανού "ΑΡΤΕΜΙΣ" στην
επίδειξη του Αναπτυξιακού των
κοριτσιών στις 17:00)

O N.A.O. Kέκροψ σε διασυλλογικούς αγώνες
Διασυλλογικός αγώνας
“Εις μνήμην Σπύρου Παππαδη”
Η Ομάδα Optimist του Ν.Α.Ο. Κέκροψ συμμετείχε με 8
αθλητές στον Διασυλλογικό αγώνα “Εις μνήμην Σπύρου
Παππαδη”, 8 και 9 Φεβρουαρίου, που διοργάνωσε ο Ναυταθλητικός Όμιλος Δελφινάριου.
Ο καιρός δεν συνέβαλε στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα
επιτρέποντας την πραγματοποίηση μόνο δυο ιστιοδρομιών.
Η αγωνιστική ομάδα του Ν.Α.Ο. Κέκροψ είχε μια πολύ καλή
παρουσία στον αγώνα με δυο αθλητές του ομίλου να τερματίζουν μέσα στη πρώτη δεκάδα στις αντίστοιχες κατηγορίες που συμμετείχαν.

Διασυλλογικός αγώνας Techno 293
Η Ομάδα Techno 293 του Ν.Α.Ο. Κέκροψ συμμετείχε με 6
αθλητές στον Διασυλλογικό αγώνα Techno 293 15 και 16
Φεβρουαρίου που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης.

Ο Αγώνας διεξήχθει κάτω από αρκετά δύσκολες συνθήκες
με μέτριο αέρα το Σάββατο και ελάχιστο την Κυριακή, με
συχνές αλλαγές κατεύθυνσης δυσκολεύοντας το έργο των
ιστιοπλόων. Η ομάδα του Ν.Α.Ο. Κέκροψ είχε μια καλή παρουσία στον αγώνα με έναν αθλητή του ομίλου να τερματίζει μέσα στη πρώτη δεκάδα στην κατηγορία U17.
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Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα
Η Καθαρά Δευτέρα είναι η ημέρα που πετάμε αετούς.
Δυστυχώς όμως, το έθιμο αυτό συχνά γίνεται αιτία
ατυχημάτων. Για να τα αποφύγουμε:
➢ Πετάμε το χαρταετό σε χώρους ανοιχτούς, μακριά
από γκρεμούς, και ποτέ από ταράτσες. Δυστυχώς,
κάθε χρόνο τραυματίζονται σοβαρά και καμιά φορά
θανατηφόρα, άτομα που πέφτουν από ύψος την ώρα
που πετάν το χαρταετό.
➢ Επίσης δεν πετάμε το χαρταετό κοντά σε ηλεκτροφόρα σύρματα. Σε περίπτωση όμως που o χαρταετός μπλεχτεί σε αυτά, να μην προσπαθήσουμε να
τον ξεμπλέξουμε, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
➢ Να έχουμε υπόψη μας, ότι το σκοινί του χαρταετού μπορεί να προκαλέσει κοψίματα και εγκαύματα
από τριβή στα χέρια των παιδιών, για το λόγο αυτό
πρέπει να τους δείξουμε πώς να το κρατάνε με προσοχή. Βοηθάει επίσης να φοράνε γάντια.
Την Καθαρή Δευτέρα συχνά ο κόσμος οργανώνει εκδρομές με το αυτοκίνητο. Για την ασφάλειά τους, τα
παιδιά πρέπει πάντα, να κάθονται στο πίσω κάθισμα
σωστά δεμένα. Οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και
τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων, μπορούν να
προτείνουν ποιο είναι το σωστό κάθισμα για κάθε
παιδί, ανάλογα με το ύψος και το βάρος του.
Και μην ξεχνάμε ότι στο αυτοκίνητο:
• Είναι σημαντικό, οι μεγάλοι να δίνουμε το καλό παράδειγμα στους μικρούς. Να φοράμε πάντα τη ζώνη
ασφαλείας και για τις πιο μικρές αποστάσεις.
• Αρκετά τροχαία ατυχήματα οφείλονται στο ότι τα
παιδιά - επιβάτες, ενοχλούν και εκνευρίζουν τους γονείς – οδηγούς. Για να υπάρχει ηρεμία, κυρίως σε με-

γάλες διαδρομές, να βεβαιωνόμαστε ότι τα παιδιά
στο αυτοκίνητο έχουν κάποια ασφαλή παιχνίδια για
να απασχολούνται καθώς και προστασία από τον ήλιο
(αντηλιακό κουρτινάκι αυτοκινήτου). Πρέπει επίσης
να προγραμματίζονται κάποιες στάσεις, για να μπο-

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την Κυριακή 02 Μαρτίου στο Πανόραμα Βούλας
(Κρεμασμένο Λαγό).
Ο αγώνας θα δώσει δυνατότητα σε δρομείς και ποδηλάτες να δοκιμάσουν τις

Σημείωση: Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού
Τραύματος», είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός
που έχει σκοπό να συμβάλει στην καθοριστική μείωση
των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους.
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:
210-6741.933 και στο e-mail:info@pedtrauma.gr

Mίνι τουρνουά
μπάσκετ γυναικών

ρούν τα παιδιά να κινηθούν εκτός αυτοκινήτου, ώστε
στη συνέχεια να είναι ήρεμα κατά τη διαδρομή.
• Εάν τα παιδιά – επιβάτες απαιτούν την προσοχή
μας, σταματάμε προσεκτικά σε ασφαλές σημείο του
δρόμου, πριν ασχοληθούμε μαζί τους.
• Ποτέ να μην καθόμαστε πίσω με το παιδί στην αγκαλιά μας, έστω και αν έχουμε δεθεί. Σε περίπτωση
ατυχήματος, το παιδί λειτουργεί σαν αερόσακος.

Ορεινή Ποδηλασία στο Πανόραμα Βούλας
Aγώνα ορεινού τρεξίματος
(Trail Run) και αγώνα ορεινής ποδηλασίας (mountain
bike), διοργανώνει η Επιτροπή του XTERRA Greece
με την xterra-Trail-run και
την υποστήριξη του Δήμου

• Τα παιδιά πρέπει πάντα να βγαίνουν και να μπαίνουν στο αυτοκίνητο, από την πλευρά του πεζοδρομίου.

αντοχές και τις δυνάμεις
τους σε ένα ασφαλές και
οργανωμένο περιβάλλον
μέσα από μια πανέμορφη
διαδρομή. Ο αγώνας δρόμου θα περιλαμβάνει 2 επιλογές αποστάσεων, 6,5 &
15 χιλιομέτρων. Ο αγώνας
ποδηλασίας θα περιλαμβάνει 2 επιλογές αποστάσεων
15 & 30 χιλιομέτρων. Οι διαδρομές μέσα σε δασικούς
δρόμους και βατά μονοπάτια της περιοχής θα προσφέρουν μια μοναδική
εμπειρία στους συμμετέχοντες.
Περισσότερες
πληροφορίες, αίτηση συμμετοχής
στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης
www.xterragreece.com.

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός W.I.N. HELLAS και ο
Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέας Βούλας ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ενίσχυση του αγώνα πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων βίας και
κακοποίησης των γυναικών, αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού στον τομέα αυτό.
Για τον λόγο αυτό διοργανώνεται την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014 στο Κλειστό «Γ.Γεννηματάς» της Βούλας
ένα μίνι τουρνουά μπάσκετ γυναικών με την συμμετοχή
των καλαθοσφαιριστριών του Πρωτεά Βούλας και προσωπικοτήτων από το χώρο του αθλητισμού και της
showbiz.

Η συναίνεση παράγει έργο
Σύσσωμη η Δημοτική Αρχή για την
ανάπλαση του γηπέδου Αρτέμιδος
Σε κλίμα συναίνεσης και
ομοφωνίας, το Δημοτικό
Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος έκανε ένα σημαντικό
βήμα μπροστά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών
ανάπλασης και εκσυγχρονισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου της Αρτέμιδος (υπ’
αρ. 26/2014).
Να επισημάνουμε εδώ ότι
το γήπεδο της Αρτέμιδος
όπου προπονούνται οι
αθλούμενοι είναι ξερό και
κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή
η σωματική τους ακεραιότητα.
Η απόφαση έκλεισε με ένα

ψήφισμα, που “επικυρώνει”
την πρόθεση του Δημοτικού
Συμβουλίου να προχωρήσει
στην αναβάθμιση του γηπέδου με συναίνεση όλων των
πολιτικών παραγόντων της
πόλης και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το έργο
αυτό, να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικών σκοπιμοτήτων και μικροπολιτικών
αντιπαραθέσεων.
Ορίζει ως χρονοδιάγραμμα
ένα δίμηνο και στηρίζει τις
προσπάθειες απεμπλοκής
από την γραφειοκρατία και
τους διφορούμενους νόμους της κεντρικής διοίκησης.

Αξίζει να σημειωθεί, πως
στην συνέχεια των ενεργειών για την προώθηση
του εν λόγω ζητήματος ο
Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Χρήστος Αντ. Μάρκου συνοδευόμενος από
τους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων του
Δ.Σ. και άλλους αθλητικούς
παράγοντες, συναντήθηκε
την Τετάρτη 26/2 με υπεύθυνους της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας προκειμένου να
διευθετηθούν ζητήματα και
προχωρήσουν οι σχετικές
διαδικασίες της ανάπλασης.

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

Νέοι με βούληση για τη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη
Πρωτοποριακή πολιτική με ανανέωση παντού υπόσχεται

Ο Δημοσθένης Δόγκας
Eίναι ευχάριστο να βλέπεις νέους ανθρώπους, να ασχολούνται με τα κοινά
της πόλης. Γιατί ο νέος άνθρωπος έχει
όραμα, όρεξη, κέφι, ιδέες για δημιουργία.
Και σ’ αυτές τις δημοτικές εκλογές βλέπουμε στους Δήμους να εμφανίζονται
νέοι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν.
Στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, έκανε την εμφάνισή του ένας νέος
δημοτικός συνδυασμός· η “Δημοτική
Βούληση” της οποίας ηγείται ο Δημοσθένης Δόγκας, μόλις 37 ετών.
Την περασμένη Τετάρτη 26/2 με μια συνέντευξη που παραχώρησε στον Τύπο,
κοινοποίησε τα όνειρα, τους στόχους
και τους βασικούς πυλώνες που θα κινηθεί η “Δημοτική Βούληση”, που όπως
δήλωσε ο Δημοσθένης Δόγκας περιβάλλεται από νέους, επίσης, ανθρώπους που έχουν το ίδιο Οραμα, τον ίδιο
Σκοπό και τον ίδιο Στόχο.

μια πρωτοποριακή πολιτική στο Δήμο που
να διασφαλίζει τους τρόπους και τα μέσα
για καλύτερη ποιότητα ζωής, συμβάλλοντας συγχρόνως στις παροχές υγείας και
ασφάλειας για όλους τους κατοίκους.
ΣΤΟΧΟΣ μας είναι να λειτουργήσει ο Δήμος
με διαφάνεια, ειλικρίνεια και ανταποδοτικότητα.
Οι τρείς βασικοί πυλώνες της πολιτικής
του συνδυασμού τους είναι:
• Κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη
• Περιβαλλοντική, πολιτιστική και αθλητική
μέριμνα
• Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Με Βούληση και Σθένος:
• Σεβόμαστε απόλυτα τις Δημοκρατικές διαδικασίες.
• Λαμβάνουμε αποφάσεις και θέσεις που
είναι σύμφωνες με τις αρχές της λογικής,
της κοινωνικής ισότητας και της δικαιοσύνης.
• Αναπτύσσουμε τις απόψεις μας και το
πρόγραμμά μας με βάση την ενδυνάμωση

πρωτοβουλία και το εθελοντικό ήθος που
επιδεικνύουν.
• Αντιτιθέμεθα στους πλειστηριασμούς της
πρώτης κατοικίας και σε όλα τα επαχθή μέτρα που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια.
• Μαχόμαστε για το δικαίωμα της προσβασιμότητας όλων των κατοίκων.
• Επαινούμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις
ευγενείς χορηγίες και τις δωρεές.
• Ενθαρρύνουμε τον εθελοντισμό, τη συλλογική αυτή δύναμη, που έχει την ιδιότητα
να πολλαπλασιάζει τις ανθρώπινες ικανότητες, και όχι απλώς να αθροίζει ατομικά
αποτελέσματα.
• Στηρίζουμε την απελευθέρωση των Αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται στα
όρια του Δήμου και μαχόμαστε για την ανάδειξη, ενοποίηση και προβολή του αρχαιολογικού, πολιτιστικού, ιστορικού και
φυσικού πλούτου του τόπου μας.
• Συμβάλλουμε στο έργο των Αθλητικών,
Πολιτιστικών και Παραδοσιακών Συλλόγων
του Δήμου μας, αντιλαμβανόμενοι την αξία
και την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους.
• Δεσμευόμαστε ότι κάθε απόφαση θα είναι
προς όφελος των δημοτών και του Δήμου
καθώς και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια
στις οικονομικές συναλλαγές.
Πιστοί στις αρχές της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ και ακολουθώντας το κοινό μας
όραμα, για ένα νέο δημοτικό πρόσωπο με
ανταποδοτικό τρόπο διοίκησης,
ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους κατοίκους του
τόπου μας, όλους τους δημότες Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης και τους τοπικούς
φορείς, να συνταχθούν μαζί μας, για να
συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμα μας, και
να κάνουμε το Δήμο μας “Δήμο Πρότυπο”
σε όλη την Ελλάδα.

Η αλλαγή ξεκινάει εκ των έσω και μεταδίδεται με το προσωπικό μας παράδειγμα!
Αναλύοντας τη “Βούληση” είπε ο Δημοσθένης Δόγκας:
“Βούληση” είναι η θέληση των ανθρώπων
να θέτουν στόχους και να τους πραγματοποιούν. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης είναι ακριβώς αυτό
που δηλώνουν οι δύο λέξεις της ονομασίας
της παράταξής μας. Είναι η κοινή θέληση
των δημοτών να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη της διαχείρισης του Δήμου μας.
ΟΡΑΜΑ μας είναι να θέσουμε τις βάσεις και
να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε
ο Δήμος να είναι αυτάρκης και να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες των δημοτών.
ΣΚΟΠΟΣ της παράταξης είναι να χαράξει

και την προβολή της επιχειρηματικότητας
του Δήμου και του κάθε δημότη.
• Υιοθετούμε την αρχή της ανταποδοτικότητας προς όλους, επιβραβεύοντας την παραγωγικότητα. Οι κοινωνικοί φορείς θα
βραβεύονται σύμφωνα με την ενεργή συμμετοχή τους στις δράσεις του Δήμου, την

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας είναι γέννημα
θρέμμα ''Βουλιώτης''.
Γεννήθηκε το 1978 και κατοικεί στη Βούλα
με την μητέρα του Ελένη (Έλμα) Δόγκα.
Η οικογένεια Δόγκα εγκαταστάθηκε στην
περιοχή της Βούλας το 1927.
Είναι εγγονός του εξέχοντος νομικού και
δικαστή Γεωργίου Κ. Δόγκα, πρωτεργάτη
της ανεξαρτητοποίησης και της δημιουργίας της Κοινότητας Βούλας, βασισμένης
στο σχέδιο της κηπούπολης, της οποίας
υπήρξε ο πρώτος, αρχικά κατ' εντολή και
εν συνεχεία εκλεγμένος Κοινοτάρχης.
Είναι γιός του Δημοσθένη Γ. Δόγκα, δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, πρωτεργάτη της
θέσπισης και λειτουργίας του ταμείου ανεργίας και επί σειρά ετών νομικού συμβούλου
του Δήμου Βούλας.
Αποφοίτησε το 1996 από το 1ο Λύκειο Βούλας και έχει σπουδάσει χρηματοοικονομικά
και ναυτικό δίκαιο στα Πανεπιστήμια
Greenwich και Hunddersfield της Μεγάλης
Βρετανίας.
Επικοινωνία:
Βασ. Παύλου 84 (1ος ορ.) Βούλα
Tηλ: 210 8959139
Ε-mail: info@dvoulisi.gr
www.dvoulisi.gr

