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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΚΗΣ
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Αυτοδιάθεση
“α λά καρτ”
ΕΜΕΙΣ αναγνωρίζουμε το δημοψήφισμα
της Κριμαίας και την επανένωσή της με τη Ρωσία.

Σελίδα 12
Δεν επιθυμώ να καταπιαστώ με διεθνή θέματα,
γιατί ούτε την επάρκεια ειδικών γνώσεων διαθέτω
- δεν είναι του αντικειμένου μου αλλά επιπλέον είναι πολύ περίπλοκα, ασαφή και “θολά”. Το διεθνές δίκαιο, στην ψευδεπίγραφα
εξελιγμένη κοινωνία μας είναι ουσιαστικά το “Δίκαιο των ισχυρών”,
των συσχετισμών και των συγκυριών, αλλά και δυνατών στους χειτου Κώστα ρισμούς παιχτών.
Βενετσάνου Επιπλέον άπτεται και περίπλοκων
και λεπτών εθνικών θεμάτων, κυρίως στην Κύπρο
Συνέχεια στη σελ. 2
και όχι μόνον.

To Mαρκόπουλο μίλησε: “Πάμε Μπροστά”
με τον Σωτήρη Μεθενίτη

Σελίδα 24

Πρωτοπόρος σε κοινωνικές
δομές ο Δήμος Κρωπίας Σελίδα 16
Ο Μερτύρης ζητά έλεγχο στην Παλλήνη Σελ. 7

Εγκαινιάστηκε ο
Βρεφονηπιακός
Σταθμός
Μηλαδέζας
Σελίδα 15
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Αυτοδιάθεση “α λα καρτ”
Συνέχεια από τη σελ. 1

Η Κριμαία όμως διαφέρει π.χ. απ’ το Κόσοβο, ακόμη
και από την Κύπρο. Η Κριμαία ήταν ρωσική και υπήχθη
στην Ουκρανία το 1954, ως εσωτερική διοικητική διευθέτηση της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ενωσης. Εδώ
λοιπόν έχει πλήρη εφαρμογή η “αρχή της αυτοδιάθεσης των Λαών”, όπως ισχύει και διατυπώνεται
στον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών (ΟΗΕ), στα άρθρα 1 και 551 και έχει βρει εφαρμογή σε πολλές αποφάσεις του. Δεν πρόκειται δε σε

καμμία περίπτωση για απόσχιση, ούτε πρόκειται για
κατάληξη μικρόπνοου και μακροχρόνιου σχεδίου ή
έστω αυτόματης τυχαίας εξέλιξης, όπως έγινε ή αποτολμάται ή προγραμματίζεται σε άλλες κακόβουλες
και υποβολιμαίες περιπτώσεις.
Η Κριμαία είναι καθαρή εφαρμογή της “αρχής της αυτοδιάθεσης”. Οι τελευταίοι που θα μπορούσαν να ομιλούν είναι οι Αμερικανοί των ΗΠΑ, οι οποίες
ανακηρύχθηκαν ανεξάρτητες, βεβαίως μονομερώς,
χωφρίς τη συγκατάθεση ασφαλώς της Μ. Βρετανίας
και χωρίς ν’ αποτελούν ενιαία εθνοτική οντότητα,
αλλά συνονθύλευμα πολυφιλετικών μεταναστών. Να
υγραμμίσω ακόμη ότι η αρχή της αυτοδιάθεσης διατυπωθηκε το πρώτον από τον Αμερικανό Πρόεδρο

Ουίλσον (Wilson) μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη
συνθήκη των Βερσαλιών2, ώστε να “περάσει” σαν γενική αρχή και στο καταστατικό της “Κοινωνίας των
Εθνών” (Κ.τ.Ε), χωρίς όμως ουσιαστικό περιεχόμενο.
―――――――
1. Unesco: “Le Droit d’ etre Un Homme”, Το δικαίωμα
να είσαι άνθρωπος” τομ. Β, σελ. 743.
2. Henry Kissinger: “Διπλωματία” , εκδ. Νέα Σύνορα,
Α. Λιβάνη 1995, σελ. 249, κ.ε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
1o Αντιφασιστκό φεστιβάλ παραστατικών τεχνών
Σελ. 4

«Ζητούμε από τη Γερμανία να συνάψει,
επιτέλους, Συνθήκη Ειρήνης με την Ελλάδα»

Πολιτιστική Ανοιξη στην ΠαλΣελ. 5
λήνη

«ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ!» (Μανώλης Γλέζος, Βιάννος, 13.9.2013)

“Εμφραγμα” από τη ΔΕΗ στο ΚοΣελ. 6
ρωπί

Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης
των Οφειλών της Γερμανίας προς την
Ελλάδα παραχώρησε την Πέμπτη
20.3.2014, στην ΕΣΗΕΑ συνέντευξη
τύπου με θέμα: «Μετά τη συγνώμη του
Γερμανού Προέδρου κ. Γιόαχιμ
Γκάουκ: από την αναγνώριση του ηθικού χρέους της Γερμανίας στην απόδοση δικαιοσύνης». Από την ΕΒΔΟΜΗ
παρευρέθη ο Κώστας Βενετσάνος.
Στην εισαγωγή του ο συντονιστής της
Γραμματείας Στέφανος Ληναίος αναφέρθηκε στους αγώνες του Εθνικού
Συμβουλίου τα πέτρινα χρόνια και παρατήρησε ότι σήμερα, μετά από πολυετή προσπάθεια των Ενώσεων
Θυμάτων, των Μαρτυρικών Δήμων και
του Εθνικού Συμβουλίου, το θέμα έχει
πάρει φωτιά σε όλη την Ελλάδα. (σ.σ.
επιτέλους!)
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Μανώλης Γλέζος, βουλευτής και Πρόεδρος
του Εθνικού Συμβουλίου, ο οποίος
αναφέρθηκε στο ιστορικό του θέματος, ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας μας έχει
ηθική, πολιτική και νομική διάσταση
και αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν η
Ιταλία και η Βουλγαρία, να έχουν αποζημιώσει την Ελλάδα και η Γερμανία,

To Δημοτικό Συμβούλιο 3B καλεί
στην 11η συνεδρίαση, την Τετάρτη
17 Mαρτίου, 8μ.μ., με 33 θέματα
στην ημερήσια διάταξη.
Ολα τα θέματα:
www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα

χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η
εισβολή τους στην Ελλάδα, να αυτοεξαιρείται των υποχρεώσεών της.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ζητούμε από τη Γερμανία να συνάψει,
επιτέλους, Συνθήκη Ειρήνης με την
Ελλάδα».
Ακολούθως ο Αριστομένης Συγγελάκης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου, έκανε
απολογισμό της δυναμικής παρέμβασης του Εθνικού Συμβουλίου στους
Λυγκιάδες και της αντινομίας ανάμεσα στην γερμανική συγγνώμη από
τη μια και την πείσμονα προσπάθεια

διαφυγής από την έμπρακτη μεταμέλεια και την ανάληψη της ευθύνης για
τα εγκλήματα του Γ’ Ράιχ στην Ελλάδα. (σ.σ. που κοστίζει βέβαια, πάνω
από 300 δις με 1% επιτόκιο).
Η Χριστίνα Σταμούλη, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού
Συμβουλίου, δήλωσε μεταξύ άλλων
ότι «ανεξάρτητα από τον προβληματισμό για το αν έπρεπε να παρέμβει ή
όχι η Ελλάδα στη Χάγη πρέπει να πα-
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ραδεχθούμε ότι από το βήμα του Διεθνούς Δικαστηρίου τα δίκαια των ελληνικών
μαρτυρικών
χωριών
ακούστηκαν στα πέρατα του κόσμου».
Στην εκδήλωση παρενέβη, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Γερμανός Καθηγητής
Ιστορίας του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης Christophe Schminck
– Gustavus, ο οποίος, σχολιάζοντας
τη συγγνώμη του Γερμανού Προέδρου, είπε ότι αισθάνεται ντροπή για
το γεγονός της απόστασης λόγων και
έργων που χαρακτηρίζει τη στάση της
Γερμανίας.
Τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Βασίλης Μπρακατσούλας, ο
Πρόεδρος της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ Χρήστος
Τζιντζιλώνης.
Παρέστησαν οι Βουλευτές Νότης Μαριάς, Μαρία Κανελλοπούλου, Σοφία
Σακοράφα, Κώστας Τριαντάφυλλος,
Πάρης Μουτσινάς, Νίκος Σταυρογιάννης, η τέως βουλευτής και υποψήφια
Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.
Συμμετείχαν επίσης ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόσης Πελεγρίνης και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης
Αλεξανδρής, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του, μετά την εκλογή του και
πλήθος επιζώντων αγωνιστών και θυμάτων, καθώς και υποστηρικτών αυτής
της εθνικής υπόθεσης και του δικαίου.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Ο ΧΥΤΑ Γραμματικού στον ΕιΣελ. 7
σαγγελέα
Κουκουλώματα στη ΔΕΑΒ Σελ. 7
Κέρκυρα 466 π.Χ. Ο 1ος εμφύλιος κομματικός σπαραγμός

Σελ. 8

γιάννης κορναράκης

Σχωρνάτε με αρχαίοι
Γρηγόρης Ρώντας

Σελ. 9

Αιμοσταγές πλεόνασμα

Σελ. 9

Νερό, πηγή ζωής κι ενέργειας
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

“Ανάσα” με τον Αντ. Γάκη Σελ. 13
Η Αγγ. Ράπτη στον Κουβαρά Σελ. 13

Πληθωρισμός και ρευστότητα
Πέτρος Αλιμαντίδης

Σελ. 14

Ανοιχτή Επιστολή Πρωτοβουλίας Πολιτών 3Β
Σελ. 18

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ

2014 - ΣΕΛΙΔΑ 3

Περιφέρεια Αττικής
"Δύναμη Ζωής” για τη «μάχη
των μαχών» με την Ρένα Δούρου
Η υποψήφια Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου
έστειλε το μήνυμα της νέας Αρχής στην Περιφέρεια Αττικής σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη 18/3,
σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.
«Στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα νέας αρχής. Αρχίζουμε
μια πορεία ανατροπής και ελπίδας για την Αττική». [...]
«Αρχίζουμε τον αγώνα μας για τη μάχη των μαχών. Μια
μάχη στην οποία δεν περισσεύει κανείς. Γιατί η μάχη για
την Περιφέρεια της Αττικής είναι πρωτίστως μάχη για τη
συμμετοχή των πολιτών, μάχη για τη Δημοκρατία» τόνισε η
Ρένα Δούρου και ανέλυσε τις θεματικές της.

καταπολέμησης των κοινωνικών ανισοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος. Και παράλληλα έναν σχεδιασμό –
ασπίδα της ιστορίας, της παράδοσης και της απαράμιλλης
πολιτιστικής κληρονομιάς της Αττικής.
...Η απερχόμενη Διοίκηση αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής. Για τις πόλεις μας. Για το μέλλον των παιδιών μας.
Η απερχόμενη Διοίκηση ήταν μια διοίκηση που ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τις κεντρικές πολιτικές επιλογές της
λιτότητας και των μνημονίων.
Ο απερχόμενος Περιφερειάρχης εκτέλεσε μόλις το 12,50%
των προϋπολογισμένων από τη δική του διοίκηση έργων!!
Η “Δύναμη Ζωής”, ο συνδυασμός μας, θέλει να συσπειρώσει όλες εκείνες τις πλατειές δημοκρατικές δυνάμεις που
στοχεύουν στο ίδιο πράγμα. Να μπει τέλος στην επικίνδυνη
σημερινή διοίκηση και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τα
εκατομμύρια κατοίκων της Αττικής.

Eπείγει ένα νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο
για την Αττική

H Ρένα Δούρου αιφνιδίασε με την ανακοίνωσή της ότι παραιτείται από τη βουλευτική έδρα της, το οποίο όπως σημείωσε έκρινε αναγκαίο για να δώσει “τη μάχη των μαχών”.
Μεταξύ άλλων, η επικεφαλής υποψήφια Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου τόνισε στην ομιλία της:
Για την Περιφέρεια Αττικής διεκδικούμε έναν συνολικό, ουσιαστικό και δημοκρατικά διευρυμένο, ρυθμιστικό σχεδιασμό. Έναν σχεδιασμό – τριπλό εργαλείο: ανάπτυξης,

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, επείγει για
την Περιφέρεια Αττικής ο σχεδιασμός ενός νέου ρυθμιστικού σχεδίου που θα εξυπηρετεί συνολικά και
κοινωνικά δίκαια την ανάπτυξη.
Και τούτο γιατί ελλείψει νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, η Αττική είναι και θα παραμείνει η μόνη Περιφέρεια της Χώρας
χωρίς Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο. Η υπεράσπιση
των κοινών και των πόρων - φυσικών παραγωγικών και κοινωνικών-, προς όφελος όλων των κατοίκων της Αττικής,
στο πλαίσιο του προτύπου παραγωγικής ανασυγκρότησης
και των αδιαπραγμάτευτων όρων προστασίας του φυσικού

και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τοπίου, οφείλει να είναι
η κεντρική ιδέα ενός νέου ρυθμιστικού σχεδίου, στον αντίποδα ακριβώς του σημερινού.
Έτσι, με δεδομένη τη σημερινή κοινωνικο-οικονομική κρίση,
εν συντομία, οι βασικές κατευθύνσεις πρέπει να είναι:
• Η τόνωση της κεντρικότητας και η ανάσχεση της αστικής
διάχυσης στην πολύτιμη και πεπερασμένη εξωαστική γη,
• Η άμβλυνση των χωροκοινωνικών ανισοτήτων για το σύνολο της Περιφέρειας,
• Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αστικού και
εξωαστικού,
• Η χωρική εξειδίκευση του προτύπου παραγωγικής ανασυγκρότησης της Αττικής σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα τομείς όπως το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα σε
συνδυασμό με εμπόριο και τουρισμό, ο κατασκευαστικός,
με έμφαση σε επιχειρήσεις και έργα μικρής κλίμακας, η
έρευνα και η εκπαίδευση, η πολιτιστική παραγωγή, κ.α.
«Από φύση και θέση οι γυναίκες τις πρώτες 100 ημέρες θα
είναι προτεραιότητά μας και σε κοινωνικό και σε οικονομικό
επίπεδο”, επεσήμανε τονίζοντας ότι «την κρίση χρέους την
επωμίζονται οι γυναίκες, ακόμη και την ανεργία του άνδρα».
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:

"Η Δεύτερη Ευκαιρία"

Πρώτο Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών
ενάντια στον φασισμό και
στον ρατσισμό (Προσυγκέντρωση Σάββατο 22 Μαρτίου
στις 13.00 στην
πλατεία Αγ. Αναργύρων,
Ψυρρή). Quilombo, ομάδα
Πείρα(γ)μα, Θέατρο του Πανικού, Boundaries (Πλατεία
Αγ. Αναργύρων)

H παράσταση "Η Δεύτερη Ευκαιρία" παίζεται κάθε
Τετάρτη ώρα: 22.00 στο "Κελάρι" του
ATHENAEUM (έως 30 Απριλίου 2014).
[... Tι θα γινόταν ΑΝ η Εύα δεν είχε γνωρίσει τον Γιώργο;
Τι θα γινόταν ΑΝ η Εύα έφευγε τελικά για Νέα Υόρκη; Αν
με ένα μαγικό τρόπο ταξιδεύαμε πίσω στο χρόνο θα κάναμε άραγε τις ίδιες επιλογές;
ATHENAEUM Aδριανού 3 Θησείο (σταθμός ΗΣΑΠ).
Γενική είσοδος : 7 ευρώ - Διάρκεια: 70' λεπτά
Τηλ.: 210 32 10 239 // 6945 160 385

“ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΔΡΕΣ”
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» προβάλει έως 26/3, τη βασισμένη σε αληθινή
ιστορία ταινία: “ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΔΡΕΣ” (THE MONUMENTS MEN).

Ξεκίνησε, Πέμπτη 20.3, και
θα διαρκέσει ώς τις 23 Μαρτίου το πρώτο Αντιφασιστικό
Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών στο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο «Εμπρός»
(Ρήγα Παλαμήδου 2, Ψυρρή).
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία καλλιτεχνών που
στόχο έχουν να δράσουν
ενάντια στον βίαιο εκφασισμό της κοινωνίας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Το φεστιβάλ περιλαμβάνει
θεατρικές παραστάσεις και
εργαστήρια για παιδιά κι
ενήλικες, χορό, συναυλίες,
performances, προβολές,
δρώμενα και οργανωμένες
συζητήσεις.
Το Σάββατο 22 Μαρτίου οι
διοργανωτές θα λάβουν
μέρος στην πορεία για την
Παγκόσμια Ημέρα Δράσης

Eπταήμερο φεστιβάλ αφήγησης

«Αθήνα …Μια πόλη παραμύθια»

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, το μεγαλύτερο κυνήγι θησαυρού
της καταγεγραμμένης ιστορίας, εξετάζει τη δράση μιας επίλεκτης
“διμοιρίας” ανθρώπων, οι οποίοι κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
είχαν επιφορτιστεί να διασώσουν κλεμμένα καλλιτεχνικά αριστουργήματα, από τα χέρια των Ναζί!

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

«Τι σημασία έχει
να είναι κανείς σοβαρός»
Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Μαρτίου στις 21:15,
Θεατρική Παράσταση από την Πειραματική σκηνή
με το έργο «Τι σημασία έχει να είναι κανείς σοβαρός» του Oscar Wilde

Oι Δημιουργικές Ομάδες Μουσικής, Θεάτρου, Χορού και
Κεραμικής της Ανοιχτής Θεραπευτικής Κοινότητας
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ για χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις
οικογένειές τους, συμμετέχουν στο επταήμερο φεστιβάλ
αφήγησης του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού &
Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων με τίτλο «Αθήνα …Μια
πόλη παραμύθια» από τις 17 έως τις 23 Μαρτίου και σας
προσκαλούν τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 18.30
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» - Ηρακλειδών 66, στην
αφήγηση του παραμυθιού με τίτλο «Της γης ο οφαλός»
με τη συμμετοχή των ομάδων χορού, μουσικής και θεάτρου και στην έκθεση έργων κεραμικής τέχνης με θέμα
«Μετενσαρκώνοντας το μύθο».
Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το
κοινό.

Έκθεση Εικόνων
Ο Δήμος Γλυφάδας οργανώνει Εκθεση Εικόνων,
από 19 έως 26 Μαρτίου,
στο παλαιό Δημαρχείο
Γλυφάδας, με τίτλο: ‘Με
οδηγό την πίστη και συνεργό την παράδοση’ της
Μαρίας Νασοπούλου
Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας
Σ. Καράγιωργα 2 & Λ. Ποσειδώνος
Διάρκεια έκθεσης: 19 – 26
Μαρτίου 2014

«Πρέπει να είναι κανείς σοβαρός σε κάτι, αν θέλει να
έχει κάποια απόλαυση στη ζωή του. Εσύ φίλε μου είσαι
σοβαρός στο καθετί, έχεις τόσο απόλυτα κοινό χαρακτήρα». Μία οδός Μπαμπουρίσματος μας περίμενε και
σαγηνευτήκαμε στα μονοπάτια της φυγής από την παγιδευτική και σκληρή καθημερινότητα της σοβαροφάνειας.
Μπαμπουρίστε γιατί οφείλετε στους εαυτούς σας να
είστε μπαμπουριστές. Μαζί μας θα βρείτε το γέλιο πίσω
από κάθε κλάμα. Θα ανακαλύψουμε πόσο ανακουφιστική
είναι η μη σοβαρότητα των σοβαρών πραγμάτων.

Παραστάσεις: 22, 23, 28, 29, 30 Μαρτίου και 11, 12,
13 Απριλίου στις 21:15.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλ.: 22940 98500
Email: apopeires@gmail.com - www.apopeires.gr

Είσοδος Ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/3
12.00-13.00 Πατατατί |
Ομάδα Ντουθ (παιδικό θέατρο)
13.00-14.00 Πρωτοχρονιάτικη παράσταση | Κοινότητα
Αφγανών
14.30-15.30 Το κάτι άλλο
και το κατιτί (παιδικό θέατρο)
15.30-16.30 Ο Γκοντό στην
Αριζόνα | Ομάδα Ήμουν κι
εγώ εκεί (θεατρική παράσταση)
16.30-17.00 Ακροβατικά |
Μηχανουργείο
17.00-19.30 Συζήτηση:

Κινηματική δράση. Πώς αντιστεκόμαστε συλλογικά και
δημιουργικά στη φασιστική
απειλή.
- Πολιτικός λόγος
- Κοινωνική αλληλεγγύη
- Ακτιβισμός
Ανοιχτή συζήτηση με συμμετοχή εκπροσώπων και
μελών κινημάτων, οργανώσεων, συλλογικοτήτων και
πρωτοβουλιών του αντιφασιστικού χώρου.
19.30-21.00 Fear of silence |
Έλενα Χριστοδουλίδου –
Αμφίδρομο (χορευτική παράσταση)
21.00-21.30 Horos Τheatre
Company
21.30-22.30 Το μοιρολόγι
της φώκιας & Ολόγυρα στη
λίμνη | Όλια Λαζαρίδου (Θεατρικό αναλόγιο με συνοδεία
μουσικής
και
τραγουδιού)
22.30 Live: Ματούλα Ζαμάνη, Μuchatrela Band,
Radio Sol.

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

10o Εαρινό Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου
Αφιέρωμα στο Δημήτρη Χορν

‘‘ Ηθοποιός σημαίνει Φως ‘‘
Οι παραστάσεις γίνονται στο Αμφιθέατρο Πνευματικού
Κέντρου Σπάτων «Χρήστος Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα 7),
την ίδια ώρα 8.30μ.μ.
Εναρξη Φεστιβάλ, ΣΑΒΒΑΤΟ 22-3-2014 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΟΡΝ, ΩΡΑ:20.30 Για τον Δημήτρη Χορν θα
μιλήσει η ηθοποιός ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ
1η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-3, Θεατρικό Εργαστήριο
Σπάτων “Σκηνοβάτες”. Έργο: «Αγγέλα» του Γιώργου Σεβαστίκογλου, Σκηνοθεσία: Περ. Καρακωνσταντόγλου.
2η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-3, Θεατρικός Σύλλογος
Παιανίας, Έργο: «Ψέμα στο Ψέμα» του Αντονι Νίλσον,
Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Δρακοντοειδής.
3η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 2-4, Θεατρικός Σύλλογος
Παλλήνης. Έργο: «3014 μ.Χ.» σύνθεση κειμένων Νίκης
Ζαρμοζάνη, Σκηνοθεσία: Νίκη Ζαρμοζάνη.
4η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 5-4, “Θέσπις” Κερατέας, Εργο:
“Τα σκουπίδια” του Γ. Ξανθούλη, Σκηνοθεσία: Σία Δράκου.
5η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 9-4, Θεατρική ομάδα Κάντζας
“ΦΕΣ” “Φίλιστρον”, Έργο: «Απόπειρα Ληστείας» του Σάμι
Φαγιάντ, Σκηνοθεσία: Σάσα Γκούβελου.
6η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-4, Θεατρική Ομάδα ‘Παντός Καιρού’ Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούσας, Έργο: «Το Μήνυμα»
του Αργ. Χιόνη, Σκηνοθεσία: Δέσπ. Μαραγκουδάκη.

ΕΒΔΟΜΗ

Μουσική
βραδιά
αφιέρωμα
στο Μάνο
Χατζηδάκι
O εξωραϊστικός, Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκούριζα Λαγονησίου,
οργανώνει
μουσική
βραδιά αφιερωμένη στο
Μάνo Χατζηδάκι, με
την χορωδία του Συλλόγου το Σάββατο 29
Μαρτίου στις 8.00 το
βράδυ στο Αμφιθέατρο
του Δημαρχιακού Μεγάρου, στα Καλύβια.
Είσοδος ελεύθερη
Διδασκαλία και διεύθυνση χορωδίας και ορχήστρας
Αιμίλιος
Γιαννακόπουλος
Παρουσίαση και επιμέλεια κειμένων Ελένη
Δέδε
Για την ενίσχυση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σαρωνικού
θα
υπάρχει
καλάθι τροφίμων. Η συνεισφορά σας θα είναι
πολύτιμη.

Εργαστήρι
Διακόσμησης
πασχαλινής
λαμπάδας
Διακόσμηση πασχαλινής
λαμπάδας, παρουσιάζει ο
Νότιος Χώρος Τέχνης, το
Σάββατο 22 Μαρτίου ώρα
10:00-12:30, με την Ανθή
Μανώλη και παλαίωσης
λαμπαδόκουτου.

Νότιος Χώρος Τέχνης και
Δράσης, Βασιλέως Παύλου 108, Βούλα
Τηλ. +30 213 0 251001
notios.gr
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ στην ΠΑΛΛΗΝΗ
Με στόχο την προώθηση
της δημιουργικής έκφρασης
των κατοίκων της
πόλης και ειδικά των νέων,
ο Δήμος Παλλήνης και η
Κοινωφελής Επιχείρηση
λειτουργούν σε όλη την
διάρκεια της χρονιάς ποικίλα πολιτιστικά προγράμματα με την μορφή
εργαστηρίων τέχνης,
που αποτελούν σημείο
αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα της
πόλης.
Αποκορύφωμα
της
επιτυχούς λειτουργίας
των προγραμμάτων
αυτών αποτελεί η
πραγματοποίηση των
εκδηλώσεων λήξης
των προγραμμάτων
χαρίζοντας
χρώμα
πολιτισμού στον ερχομό
της άνοιξης.
Tο πρόγραμμα θα εξελιχθεί
μέχρι τον Ιούνιο και θα το

παρουσιάζουμε σταδιακά:
Τρίτη 08/04 – Πολιτιστικό
Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου», Θεατρική Παράσταση “Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
3014 μ.Χ”
21.00 1ο τμήμα ενηλίκων –
Θεατρικά Εργαστήρια Δ. Ε.
Παλλήνης

Θεατρικά Εργαστήρια Δ. Ε.
Παλλήνης
Τρίτη 29/04 – «Οινοποιείο
Πέτρου»
21.00 – Θεατρική Παράσταση “Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
3014 μ.Χ . 1ο τμήμα ενηλίκων – Θεατρικά Εργαστήρια Δ. Ε. Παλλήνης
Σάββατο 03/05 – «Οινοποιείο Πέτρου»
19.00 – Θεατρική Παράσταση “ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ
ΟΙ
4
ΗΤΑΝ
ΛΑΘΟΣ...”Ομάδα “Εφηβική”– Θεατρικά Εργαστήρια Δ. Ε. Παλλήνης

Πέμπτη 10/04 – «Οινοποιείο Πέτρου», Θεατρική Παράσταση” O ΓΕΙΤΟΝΑΣ”
21.00 2ο τμήμα ενηλίκων –

"Μια Ιταλίδα απ' την Κυψέλη"
Το Εφηβικό Θεατρικό Εργαστήρι του Κ.Δ.Α.Π. Δήμου
Σαρωνικού παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση κωμωδία των Νίκου Τσιφόρου-Πολύβιου Βασιλειάδη
"Μια Ιταλίδα απ' την Κυψέλη" το τριήμερο 21 έως
και 23 Μαρτίου 2014 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Σαρωνικού στα Καλύβια (Αθηνών και Ρήγα Φεραίου).
Ώρα έναρξης των παραστάσεων: 8.00μ.μ.
Το εισιτήριο για την είσοδo θα είναι τρόφιμα ή είδη
οικιακής χρήσης για την ενίσχυση των 160 οικογενειών που στηρίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Σαρωνικού.
Υπόθεση του έργου:
Ο Αντώνης επιστρέφει στην Ελλάδα και στην οικογένειά του,
μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Ιταλία. Η αγαπημένη του αδερφή Τούλα, η οποία έχει κληρονομήσει μια μεγάλη
περιουσία, από τον δεύτερο σύντροφό της, τον συντηρεί οικονομικά και όπως είναι επόμενο τον «εξουσιάζει».

«Πέτρες που μιλούν
και παραμύθια κρύβουν…”
Πρόγραμμα αφήγησης για παιδιά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22/3 στις 11 το πρωί, στο χώρο
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου, (κεντρική
πλατεία: Παπασιδέρη 13), με την παραμυθού Εύη
Γεροκώστα και το συγγραφέα των παιδικών βιβλίων: «Ο βάτραχος και το φιλί», «Πώς γεννήθηκαν τα όνειρα» και «Αστέρια στο πάτο της λίμνης»
των εκδόσεων Μεταίχμιο και το “Μια μέρα που
έγινε νύχτα” των εκδόσεων Χριστάκη,
Τηλ. 210 6626295, www. koropilib.gr

Κυριακή 04/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
20.30 – Θεατρική
Παράσταση “ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ” Ι. ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ τμήμα ενηλίκων –
Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ
Η Δημοτική Βούληση Βάρης • Βούλας • Βουλιαγμένης
και ο Υποψήφιος Δήμαρχος κος Δημοσθένης Δόγκας
προσκαλούν κάθε ενεργό φορέα του Δήμου Βάρης •
Βούλας • Βουλιαγμένης,
Σωματεία, Συλλόγους, ΑΜΚΕ, κάθε μη κερδοσκοπικό
φορέα, στην Ημερίδα με τίτλο
«Η Κοινωνία των Πολιτών σε Ενεργό Ρόλο στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση», η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο
22/03/2014 στις 11:00 πμ στο ξενοδοχείο «Divani Apollon Palace», αίθουσα Αφροδίτη.
Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ειδικοί Επιστήμονες και Εκπρόσωποι φορέων του Δήμου μας θα καταθέσουν τις
απόψεις τους για τους τομείς:
― της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας,
― της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος,
― του πολιτισμού και της παιδείας.
Οι συμμετέχοντες θα πληροφορηθούν για τους τρόπους
ενίσχυσης του πολύτιμου κοινωνικού έργου τους και για
τον ουσιαστικό ρόλο που απαιτείται να έχουν στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, μετά το θεσμικό πλαίσιο του «Καλλικράτη».

«Το θαύμα της 25ης Μαρτίου 1821 – Τραγούδια της Κλεφτουριάς»
Ο Δήμος Γλυφάδας οργανώνει διάλεξη με θέμα: «Το θαύμα της 25ης
Μαρτίου 1821 – Τραγούδια της Κλεφτουριάς» με ομιλητή τον δρα Κωνσταντίνο
Σκαλτσά,
Καθηγητή
Διεθνούς Δικαίου π. Αντιπρόεδρο και
ήδη Σύμβουλο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, άμισθο Επιστημονικό
Σύμβουλο του Δήμου Γλυφάδας, την
Τετάρτη 26 Μαρτίου στις 7.30 μ.μ.
Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Γ. Γεννηματά & Αν. Ρωμυλίας
123, Άνω Γλυφάδα.

Η 114η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ
Η εαρινή 114η Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων Ελλήνων Βιβλιοφίλων του Οίκου «Σπανός-Βιβλιοφιλία» θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Μαρτιου
2014 στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»
στην Πλατεία Καρύτση 8 και ώρα 18:00. Κυκλοφορεί ο έντυπος κατάλογος («Βιβλιοφιλία» τεύχος
143) και τα βιβλία είναι διαθέσιμα για το κοινό σε
έκθεσή τους στο «Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων» στην οδό Μαυρομιχάλη 7 στην Αθήνα.
Συνολικά δημοπρατούνται 1012 παλιά και σπάνια
βιβλία, παλαιοί χάρτες, χαρακτικά, έργα και αρχεία
ταξινομημένα σε 60 κατηγορίες.
Ακόμα 50 παλαιά και δυσεύρετα βιβλία θα δημοπρατηθούν με τιμή εκκίνησης το ένα ευρώ.

ΕΒΔΟΜΗ
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Διεκδικεί εκ νέου τη δημαρχία
Παιανίας ο δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΔΑΒΑΡΗΣ
Αγαπητοί Συμπολίτισσες και Συμπολίτες,
Με μεγάλη μου χαρά, ανακοινώνω την ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
μου στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Μαΐου
2014, αισθανόμενος την υποχρέωση να συνεχίσουμε και
να ολοκληρώσουμε μαζί, προκειμένου να φτιάξουμε την

Παιανία και Γλυκά Νερά πόλεις αντάξιες του 21ου αιώνα.
Σύντομα θα επικοινωνήσω μαζί σας προσωπικά, για να
σας ενημερώσω για όλα τα έργα που ξεκινήσαμε και πετύχαμε μαζί και για όσα θα πραγματοποιήσουμε στο μέλλον.

«Το παιδί στο ηλεκτρονικό
περιβάλλον - Mέσα
Κοινωνικής δικτύωσης»
H Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων
Σχολείων του Δήμου Παλλήνης οργανώνει Ημερίδα την
Κυριακή 23 Μαρτίου, ώρα 10.00 έως 13.00 με θέμα «Το

παιδί στο ηλεκτρονικό περιβάλλον - Mέσα Κοινωνικής
δικτύωσης». Θεματικές ενότητες: Ασφάλεια στο διαδίκτυο - ο Ρόλος γονέων οριοθέτηση - εθισμός θεραπεία

“Εμφραγμα” στον κεντρικότερο δρόμο
του Κορωπίου από τη ΔΕΗ
Πεζοδρόμια και δρόμος κατειλημμένα
Η μεταφορά του καταστήματος της ΔΕΗ επί της Λεωφ.
Βασ. Κων/νου 250 στο Κορωπί, έχει δημιουργήσει τεράστιο
πρόβλημα
σ’
ολόκληρη την πόλη, και ιδιαίτερα στους περίοικους που
δεν μπορούν ούτε από τα
σπίτια τους να βγουν.
Ουρές ο κόσμος περιμένει
πάνω στα πεζοδρόμια τα Ι.Χ.
αυτοκίνητα κλείνουν το
δρόμο, αφού δεν υπάρχει
χώρος στάθμευσης.
Εχουμε δεχθεί κατ’ επανάληψιν τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας από τους κατοίκους.
Εχουν επίσης στείλει κάποιποι πολίτες σχετικό έγγραφο
στο Δήμο, ο οποίος ορθώς
πράττοντας το κοινοποίησε
στη ΔΕΗ.
Αλλά όπως μας ενημέρωσε ο
Δήμος, η ΔΕΗ ...πέρα βρέχει.
Πέταξε το μπαλάκι στο Δήμο!
Απέστειλε επιστολή στο
Δήμο που του εξηγεί γιατί
έφυγαν από την παλιά διεύθυνση και πήγαν στην καινούργια που είναι καλύτερη
και σε κεντρικότερο δρόμο
και στο κάτω κάτω υπάρχουν
και άλλοι τρόποι εξυπηρέτησης του κοινού!
Ετσι ο Δήμος εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει ότι «Η ΔΕΗ φέρει
αυτονόητα την αποκλειστική

ευθύνη για την απόφασή
της»
Η Ανακοίνωση
Ο Δήμος Κρωπίας δημοσιοποιεί την απάντηση της ΔΕΗ
Α.Ε. προς ομάδα πολιτών
που διαμαρτύρονται από το
καλοκαίρι του 2013, για την

μετεγκατάσταση των γραφείων εξυπηρέτησης της
ΔΕΗ Α.Ε. δηλ. των εμπορικών υπηρεσιών από την οδό
Στ. Παπανικολάου 6, στην
οδό Β. Κωνσταντίνου 250.
Το αίτημα των πολιτών κατατέθηκε στον Δήμο μας, στις
19 Ιουνίου 2013 και παρότι
δεν έχουμε καμμία αρμοδιότητα παρέμβασης, πράξαμε
το αυτονόητο: Ο Δήμαρχος
Κρωπίας διαβίβασε το αίτημά
τους
στην
ΔΕΗ
με
αρ.πρωτ.14531/19.06.2013.

Την 1η Αυγούστου του 2013
έλαβε την απάντηση της
ΔΕΗ. Η επιστολή-απάντηση
της ΔΕΗ έχει σταλεί από τον
Δήμο Κρωπίας σε πολίτες
που διαμαρτύρονται στις 27
Αυγούστου του 2013.
Παρόλα αυτά κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε τα

αυτονόητα:
Καταρχήν, είναι αυτονόητο
το δικαίωμα των καταναλωτών να έχουν άποψη για
πολλά στραβά ή μη των δημοσίων υπηρεσιών ή να διαμαρτύρονται για την πολιτική
της ΔΕΗ ή της κυβέρνησης
που επέτρεψε π.χ. να υπάρχει χαράτσι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Η απόφαση της διοίκησης
της ΔΕΗ να διαχωρίσει τα
τμήματά της, σε εμπορικό και
τεχνικό, και να επιλέξει την

ενοικίαση άλλου κτιρίου σε
περιοχή του Δήμου μας, για
τη στέγαση του εμπορικού
τμήματος, είναι αποκλειστικά
δική της ευθύνη.
Αν φυσικά έκλεινε όλα τα καταστήματά της στον Δήμο
μας θα είχαμε πολιτική παρέμβαση του Δήμου για να
ματαιωθεί η απόφασή της για
προφανείς λόγους, όπως μάλιστα κάναμε με επιτυχή έκβαση, για την Εφορία, το ΙΚΑ
κα.
Οι συμπολίτες μας έχουν το
αναφαίρετο δικαίωμα να κατακρίνουν την απόφαση της
ΔΕΗ (βάσει των κριτηρίων
που χρησιμοποιεί) και να
απευθυνθούν απευθείας σε
αυτήν (στο Τμήμα ΔΠΩΛ/κλάδος Αττικής, Οδός Αριστείδου 5-7, Αθήνα, τηλ.: 210-32
53 377 και φαξ.: 210-32 87
212) και να υποβάλλουν ξανά
την έγγραφη διαμαρτυρία
τους στην απάντηση που δημοσιοποιούμε και που φέρει
την υπογραφή της Διευθύντριας Κλάδου Πωλήσεων Αττικής.
Είναι αυτονόητο ότι, ο Δήμος
Κρωπίας δεν φέρει καμμιά
ευθύνη για την απόφαση
μιας κρατικής επιχείρησης
να ξενοικιάσει ένα ακίνητο
και να επιλέξει άλλο παραμένοντας και πάλι στο Κορωπί.

- Μιλώντας στα παιδιά μας για την κρίση.
Η εκδήλωση θα γίνει στο Οινοποιείο Πέτρου (Λεωφ. Μαραθώνος 117 Παλλήνη).

Ο ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Καταπέλτης το Πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

Δωρεάν μουσική
χωρίς δικαιώματα!
H δημιουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου, El Radio, μεταδίδει αποκλειστικά και μόνο μουσική χωρίς δικαιώματα, απαλλάσσοντας έτσι τις επιχειρήσεις από ένα
“χαράτσι” που απαιτούσαν ως πνευματικά και συγγενικά
δικαιώματα.
Και λέμε χαράτσι γιατί είχαν φτάσει να το απαιτούν και
από το τελευταίο ...περίπτερο!
elradio.gr

Στον εισαγγελέα η υπόθεση για παράνομη, ακατάλληλη και επικίνδυνη χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Γραμματικού,
έκρινε το Πόρισμα των Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος
«Κυβέρνηση και Περιφέρεια συμπράττουν στη συγκάλυψη ενός τεράστιου
εγκλήματος», καταγγέλει ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στην τελική της Έκθεση,
επιβεβαιώνει ότι ο ΧΥΤΑ Γραμματικού
εγκυμονεί κινδύνους για τον υδροφόρο ορίζοντα και κατασκευάζεται
πάνω σε ρέμα, (υπάρχει ρέμα το οποίο

εκβάλει στον Ευβοϊκό κόλπο και το
οποίο διέρχεται μέσα από τον χώρο
που κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ) κατά παράβαση της νομοθεσίας αλλά και των
κριτηρίων χωροθέτησης, γεγονός που
καθιστά το έργο εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον, και παραπέμπουν την υπόθεση στον Εισαγγελέα.
Μετά την Έκθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, που μετά από επιτόπια
έρευνα επισήμανε, ότι σε πολλούς
ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, μεταξύ των
οποίων και στο Γραμματικό «η χωροθέτηση είναι το λιγότερο προβληματική, καθώς συνεπάγεται κινδύνους
ρύπανσης των υδάτων (υπόγειων και

επιφανειακών, σε κοιλάδες, ποτάμια
και θάλασσα) και ότι τα γεωλογικά χαρακτηριστικά στο Γραμματικό δεν φαίνεται να είναι κατάλληλα, λόγω
αστάθειας και/ ή υδατοπερατότητας
του εδάφους».
Μετά απ’ αυτό αναγκάστηκαν και οι
Έλληνες Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, να βεβαιώνουν ότι το έργο γίνεται κατά παράβαση της νομοθεσίας
και παραπέμπουν στον Εισαγγελέα
την Περιφέρεια Αττικής, ως κύριο του
έργου και την κατασκευάστρια κοινοπραξία, λόγω σειράς εξαιρετικά σοβαρών παραβάσεων στη χωροθέτηση και
κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού.
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Κουκουλώματα στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας;
H Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας (ΔΕΑΒ) έχει
κλείσει ουσιαστικά όταν ανέλαβε η παρούσα Δημοτική
Αρχή με τον καλλικρατικό πλέον Δήμο Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης. Το 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β,
αποφάσισε την εκκαθάριση της ΔΕΑΒ και μετά από διαγωνισμό ορίστηκαν εκκαθαριστές, οι Ανδρέας Τσαμάκης και
Γρηγόρης Κούτρας (αρ. πρωτ. 56151/24.10.12 με συμβατικό
χρόνο ολοκλήρωσης εργασιών ένα έτος· δηλαδή έληγε η
συμβατική τους υποχρέωση τον Οκτώβριο του 2013.
Εκτοτε τελεί υπό εκκαθάριση.
Πολλές φορές έχουν ζητήσει ενημέρωση δημοτικοί σύμβουλοι στις συνεδριάσεις για τη ΔΕΑΒ; Γιατί δεν ολοκληρώνεται η εκκαθάριση της ΔΕΑΒ; Οπως το ίδιο
αναρωτιόμαστε και εμείς.
Σημειωτέον ότι στη ΔΕΑΒ είχαν περιέλθει περιουσιακά
στοιχεία του Δήμου τα οποία βρίσκονται εγκλωβισμένα [μισθώματα (περίπτερο Πανοράματος), μηχανήματα κ.ά.] και
δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος.
Παράδειγμα το πλυντήριο κάδων που το πήρε πίσω η εταιρεία, και έχασε ο Δήμος τεράστια ποσά και έμεινε και χωρίς
πλυντήριο.
Πρέπει να πούμε εδώ ότι η ΔΕΑΒ παρουσίαζε έλλειμα
32.000 ευρώ, πέραν κάποιων που έχουν ήδη παραγραφεί...
Είναι κι αυτή από τις αμαρτίες της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου, με πολλά πλοκάμια, τα οποία ένα - ένα παραγράφονται...
Αντί λοιπόν να έρθουν οι εκκαθαριστές με το πόρισμα,
αφού έχει λήξει σχεδόν και μισός χρόνος επιπλέον από τη

Εκδήλωση - συζήτηση για
την Παιδεία και τον Πολιτισμό
Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης (ΡιΚιΠ ΒΒΒ), καλεί εκπαιδευτικούς,
γονείς και μαθητές σε εκδήλωση - συζήτηση για
την Παιδεία και τον Πολιτισμό στα 3Β, την Τετάρτη,
26 Μάρτη, στις 7μμ, στην Πνευματική Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννου 3).
Σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΡιΚιΠ.: «Η συνεργασία με τους φορείς της εκπαίδευσης αποτελεί
βασικό στοιχείο της πολιτικής μας και προϋπόθεση
για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα σχολεία του Δήμου μας.
Για σχολεία ανοιχτά στη γνώση, την τέχνη, τον
αθλητισμό και τη δημιουργικότητα».
Τις θέσεις της ΡιΚιΠ για την Παιδεία και τον Πολιτισμό θα παρουσιάσουν ο υποψήφιος Δήμαρχος
Θάνος Ματόπουλος με την Ομάδα Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού της ΡΙ.ΚΙ.Π. ΒΒΒ.

Αιμοδοσία στο Μαρκόπουλο
Εθελοντική Αιμοδοσία οργανώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου, μέσω του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Μαρκοπούλου, που θα πραγματοποιηθεί, την
Κυριακή 30 Μαρτίου, στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου και ώρες 9:00-13:00.
Η Αιμοδοσία είναι ακίνδυνη, ανώδυνη και πράξη
υπέρτατης αγάπης και προσφοράς για τους συνανθρώπους μας, αλλά και μια “τράπεζα” για τον εαυτό
μας, σε περίπτωση ανάγκης...

συμβατική τους υποχρεώση, στην τελευταία συνεδρίαση
17/3, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κ. Κικίλιας διάβασε αίτημά τους,
που ζητούν παράταση της σύμβασης, γιατί ενάμισυ χρόνο
τώρα δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο!
Οπως ήταν φυσικό, αυτό ξεσήκωσε αντιδράσεις και από τον
ίδιο το δήμαρχο Σπ. Πανά και από πάρα πολλούς συμβούλους, που φώναζαν να μη δοθεί καμία παράταση.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ν. Ζαχαράτος, εξήγησε ότι
οι εκκαθαριστές δεν μπορούν να πάρουν βεβαιώσεις από
τις Τράπεζες, που αφορούν τους λογαριασμούς της ΔΕΑΒ

και γι’ αυτό ζητούν παράταση.
«Δεν συμφωνώ με την παράταση και βλέπω μεγάλο κουκούλωμα”, επεσήμανε ο δήμαρχος.
Ο Γ. Νιτερόπουλος ζήτησε να τους καταγγείλουν στο Σωματείο τους, ότι εκ προθέσεως καθυστερούν να μας δώσουν το πόρισμα και σημείωσε: «Ούτε Διεθνής τράπεζα να

ήταν δεν θα ερχόντουσαν να μας λένε αυτά τώρα».
Τέλος αποφάσισαν να δώσουν παράταση μέχρι το επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο και μόνον.

“Πληγή” οι καντίνες στην παραλία
της Βάρκιζας για τους κατοίκους
της περιοχής
Το τί συμβαίνει με τις καντίνες στην ελεύθερη παραλία της
Βάρκιζας, μόνον οι κάτοικοι που μένουν γύρω - γύρω και
υποφέρουν μπορούν να μας το πουν.
Οι οποίες καντίνες υποτίθεται ότι είναι τροχήλατες. Δηλαδή κινούμενες, αλλά μόνον κινούμενες δεν είναι. Βέβαια
είναι αστείος και ο νόμος, που όπως γράφουν καταγγελίες
του Αστυνομικού Τμήματος, έκανε πώληση εν στάσει.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 17/3 είχαν ως 40ό θέμα εκθέσεις του Αστυνομικού Τμήματος Βάρης, για δύο παραβάσεις καντίνας που διατηρεί ο Σταύρος Αργυρουδάκης.
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, είπε ότι πριν ενάμισυ χρόνο έδωσαν
άδεια για τη συγκεκριμένη καντίνα με την εγγύηση του πατρός Αργυρουδάκη, που είναι αντιδήμαρχος, ότι ειναι όλα
νόμιμα, αλλά «μας εξαπάτησε πολιτικά».
Ο Γ. Νιτερόπουλος τόνισε ότι είναι επιλεκτική η καταγγελία, γιατί εκεί υπάρχουν δέκα καντίνες.
Γενικά οι περισσότεροι σύμβουλοι τόνισαν ότι το πρόβλημα
αφορά όλες τις καντίνες και όχι τη συγκεκριμένη και θα
πρέπει να παρθεί μέτρο για όλες.
Αλλά επειδή συνήθως οι Αρχές πάνε όπου έχουν καταγγελία, ασχέτως αν δίπλα από το καταγγελόμενο, υπάρχει
ακριβώς η ίδια παράβαση· δεν τη βλέπουν, το δημοτικό συμβούλιο έπρεπε να αποφασίσει για τη συγκεκριμένη.
Ετσι έβαλαν ένα πρόστιμο 300 ευρώ για κάθε παράβαση.
Αν όμως υπερβεί τις τρεις παραβάσεις, τότε ο Δήμος έχει
δικαίωμα να αποσύρει την άδεια.
Αννα Μπουζιάνη

Διαχειριστικό έλεγχο ζητά ο Παναγιώτης Μερτύρης για
την σχολική επιτροπή και το ταμείο του δήμου Παλλήνης
Στον εισαγγελέα βρίσκεται πλέον το
πολυαναμενόμενο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τη Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Διοίκησης
του Δήμου Παλλήνης.
Πρόκειται για ένα πόρισμα που καταγράφει πλήθος παρατυπιών της διοίκησης του Δήμου Παλλήνης και
αφορούν τη διετία 2011-2012, τον
πρώτο χρόνο δηλαδή που η δημοτική
αρχή, του Aθ. Ζούτσου διοίκησε τον
νέο ενιαίο Δήμο Παλλήνης.
Το θέμα είχε συζητηθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο και ο δήμαρχος όταν διαπίστωσε παρατυπίες στα οικονομικά της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής,
με ποσό που ξεπερνούσε τις 200.000
€. Είχε απαλλάξει των καθηκόντων
της την πρόεδρο, ξεκίνησε έλεγχος
και εστάλη στο Σώμα επιθεωρητών Ελεγκτών για τα περαιτέρω.
Στη συνέχεια ο δήμαρχος Αθ. Ζού-

τσος, ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο ότι ολοκληρώθηκε το πόρισμα
και εστάλη στον Εισαγγελέα, χωρίς
να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και υποψήφιος δήμαρχος Παναγιώτης Μερτύρης ζήτησε να
συζητηθεί αναλυτικά το πόρισμα του
Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών δημόσιας διοίκησης κεκλεισμένων των
θυρών και να ενημερωθεί επαρκώς το

δημοτικό συμβούλιο, κάτι που δεν
δέχθηκε ο δήμαρχος. Ετσι ο Παν. Μερτύρης ζήτησε διαχειριστικό έλεγχο,
τόσο για τη συγκεκριμένη σχολική επιτροπή όσο και για το σύνολο του
δήμου Παλλήνης!
Ο Δήμαρχος αρνήθηκε τον διαχειριστικό έλεγχο και η ψηφοφορία που
ακολούθησε καταψήφισε την πρόταση
του Παν. Μερτύρη με 16 ψήφους.
Μετά τα παραπάνω ο υποψήφιος δήμαρχος με το συνδυασμό «ΑνθούσαΓέρακας-Παλλήνη, πόλεις για να Ζεις»
Παναγιώτης Μερτύρης δήλωσε: «Το
πόρισμα καταλογίζει ευθύνες που δεν
μπορούν να μείνουν στο σκοτάδι,
επειδή πιθανόν να το θέλουν κάποιοι.
Το δημόσιο χρήμα και ιδιαίτερα το δημοτικό χρήμα είναι ιερό και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να προσπαθήσει
να συγκαλύψει ή να υποβαθμίσει τέτοια κρίσιμα θέματα».
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Συγνώμη αλλά οι δικοί μας δεν
ήταν Ναζί, ήταν Σοσιαληστές
Με εξαίρετη υποκριτική ο Γερμανός Πρόεδρος καταδίκασε τις δολοφονικές πράξεις του Ναζιστικού καθεστώτος και ζήτησε συγνώμη από τα θύματα της θηριωδίας
σύσσωμου του Γερμανικού λαού που εκτελούσε τις εντολές του φασισμού εναντίον του Ελληνικού έθνους.
Με το να καταδικάζει τα εγκλήματα του φασισμού αποποιείται εντέχνως όλες τις ευθύνες που αναλογούν στον
Γερμανικό λαό και συντάσσεται με τη θέση της κυβέρνη-

σής του που αρνείται κάθε υποχρέωση που απορρέει
από τα εγκλήματα του ίδιου του λαού.
Παρόλα αυτά αναγνωρίζει ευθύνες στον ελληνικό λαό για
οικονομικές ατασθαλίες που διεπράχθησαν από διεφθαρμένες κυβερνήσεις με δανεικά χρήματα από πιστωτικούς
οργανισμούς οι οποίοι είχαν πλήρη επίγνωση σε ποίους
δανείζουν χρήματα, πράγμα που αντανακλάται και στα
υψηλά επιτόκια του δανεισμού.
Εάν αυτοί δεν αναγνωρίζουν ευθύνες για εγκλήματα που
διέπραξε σύσσωμος ο λαός τους πως απαιτούν από τους
Έλληνες να αναγνωρίσουν ευθύνες για οικονομικά εγκλήματα που διέπραξαν οι Σοσιαληστικές κυβερνήσεις
που με απάτη κατέλαβαν την εξουσία;

Είναι λυπηρό για τον Ελληνικό λαό να αποδέχεται μία τέτοια παραβίαση των κανόνων της στοιχειώδους λογικής
και να ανέχεται να τον κυβερνούν αυτοί που φέρουν
πλήρη την ευθύνη της οικονομικής του κατάρρευσης που
τελικά έφερε και την απώλεια της εθνικής του κυριαρχίας.
Εάν ήμασταν πραγματικά ελεύθερος λαός θα έπρεπε να
πούμε και εμείς στους εκπροσώπους των δανειστών μας
‘Συγνώμη αλλά οι δικοί μας δεν ήταν Ναζί ήταν Σοσιαληστές’, σας αγαπάμε και λυπούμεθα που χρησιμοποίησαν
τα δικά σας χρήματα για να ανέλθουν στην εξουσία.
Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτό, ψάξτε να τους
βρείτε. Συχνάζουν στα δικά σας μαγαζιά.
Hλίας Σταμπολιάδης

σθεί εμπλοκή τρίτων.

Κέρκυρα 426 π.Χ.: Ο πρώτος εμφύλιος
κομματικός σπαραγμός
«H λήθη των ιδίων κακών θρασύτητα
Δημόκριτος
γεννά»
Διαβάζοντας κανείς τον Θουκυδίδη στην
΄΄Ιστορία’’ του, διαπιστώνει για άλλη μια
φορά το συνυπάρχον προφητικό του δαιμόνιο. Ιδιαίτερα όταν τονίζει, ότι με το
‘’Εσαεί Θησαύρισμα’’ που μας κληρονομεί,
υποσημειώνεται και το κακό ‘’κουσσύρι’’
της φυλής μας.
Το οποίο εν τέλει, δεν είναι άλλο από το
κομματικό αλληλοφάγωμα, το οποίο δεν
θα παύσει ποτέ να φθείρει, να ταλανίζει
και να εξοντώνει το γένος μας.
Με το παρόν άρθρο αναφερόμαστε στον
ιστορικά πρώτο μεταξύ Ελλήνων αιματηρό
κομματικό διχασμό, που έλαβε
χώρα στην Κέρκυρα κατά το έτος 426
π.Χ. και τα αλληγορικά συμπεράσματα
αυτά που διαχρονικά υποκρύπτει, θα είναι
δικά σας.
Σε πρώτη φάση, θα αναφερθώ στο ιστορικό υπόβαθρο των γεγονότων, και σε
δεύτερη θα επικεντρωθώ στις πράξεις
του σπαραγμού και στις σκέψεις του συγγραφέα.
Βρισκόμαστε στα μέσα του Πελοποννησιακού Πολέμου. Αντιμαχόμενες παρατάξεις, είναι οι Αθηναίοι και η Σπάρτη ως
ύπουλος δε υποδαυλιστής της όλης συγκρουσιακής ρήξης, ενέχεται ή Κόρινθος.
Η Κόρινθος ουδέποτε είχε αποδεχθεί
την ηγεμονική παρουσία των Αθηναίων.
Ούσα και αυτή μεγάλη, αλλά εν τοίς
πράγμασι υποδεέστερη να αντιμετωπίσει πολεμικά την Αθήνα, δευτεροαγωνιστούσε, σαν κόλακας και παρακινητής
της Σπάρτης.
Η Κέρκυρα ήταν αποικία της Κορίνθου. Η
Κόρινθος ήταν ολιγαρχική στο πολίτευμα,

ενώ η θυγατρική Κέρκυρα δημοκρατική.
Για λόγους λοιπόν δημοκρατικά πολιτικούς, προφανώς και οικονομικούς, η
Κέρκυρα επεδίωκε να απαγκιστρωθεί από
την κηδεμονία της Κορίνθου. Ο ολιγαρχικός πληθυσμός όμως της Κερκύρας από
τη θέση της αντιπολίτευσης, δεν αποδεχόταν αυτήν την απόσχιση και ενεθάρρυνε τις κομματικές αψιμαχίες, οι οποίες
στην αρχή μεν ήταν ήπιες, αλλά γρήγορα
σε εξέλιξη όπως θα δούμε παρακάτω,
έγιναν αιματηρές.

Η Κόρινθος, εν τω μεταξύ, βλέποντας να
χάνει τον έλεγχο επί της αποικίας της, αντιδρά και στέλνει στρατό με καράβια πολεμικά, για να ενισχύσει την ολιγαρχική
μερίδα. Οι δημοκρατικοί τότε με αρχηγό
τον Πειθία, με πρέσβεις ζητούν την συμπαράσταση των Αθηναίων. Οι Αθηναίοι
αρχικά αρνούνται, αλλά τελικά υπαναχωρούν και αποφασίζουν να στείλουν δέκα
πλοία πολεμικά, επανδρωμένα. ΄Εχουν δε
προσέτι δώσει την εντολή, αυτά να παραμείνουν απλοί παρατηρητές και εκτός
πάσης ενεργού συμμετοχής και μόνο σαν
ειρηνευτές στις μεταξύ των Κερκυραίων
διενέξεις, εκτός και αν ήθελε παρουσια-

Με την άφιξη των Κορινθιακών πλοίων, οι
ολιγαρχικοί καίτοι αριθμητικά μειοψηφούντες, αναθαρρύνονται, κα αρχίζουν
να προβαίνουν σε σφαγές. Κατ΄ αρχάς οι
σφαγές διεξάγονται εναντίον των αντιφρονούντων, πυρπολούν δε σπίτια και
μαγαζιά και αποθήκες. Σε συνέχεια το
πρόσχημα του ιδεολογικού αντιφρονήματος έρχεται σε δεύτερη μοίρα και έτσι
όποιος έχει κάποια διαφορά η τρέφει
μίσος με το γειτονά του, τον σκοτώνει.
Οι ολιγαρχικοί επικρατούν προσωρινά. Εισάγουν σε δίκη τον αρχηγό των δημοκρατικών τον Πειθία, με την κατηγορία
της εσχάτης προδοσίας, αλλά το δικαστήριο τον απαλλάσσει. Τώρα ο Πειθίας
έχει το επάνω χέρι, και αντιμηνύει πέντε
από τους μηνυτές πολιτικούς αντιπάλους
του, αυτούς που εθεωρούντο οι πιο οικονομικά εύποροι του νησιού, με την κατηγορία ότι κόβουν δέντρα από το ιερό
άλσος του Διός και του Αλκινόου, για να
στηρίξουν τα αμπέλια τους. Τη δίκη
τη διεξάγουν προφανώς οι δημοκράτες. Η πράξη καταδικάζεται ως
βέβηλη κατά του ιερού, και επιβάλλεται βαρύτατο πρόστιμο. Οι κατηγορηθέντες ολιγαρχικοί, έντρομοι
από τον τρόπο που διεξήχθη η δίκη,
καταφεύγουν ικέτες στους ναούς,
Δηλώνουν όμως, ότι το αποδέχονται
το πρόστιμο και θα το πληρώσουν.
Επειδή δε το ποσόν είναι υπέρογκο,
ζητούν να διευκολυνθούν σε δόσεις.
Οι δημοκρατικοί αρνούνται να παραχωρήσουν αυτή την διευκόλυνση. Τότε οι
ολιγαρχικοί μαζί με φίλους τους, εισβάλλουν στη Βουλή την ώρα που συνεδρίαζε,
και φονεύουν τον Πειθία μαζί και 60 άλλους δημοκρατικούς, με το πρόσθετο αιτιολογικό, ότι οι δημοκρατικοί είναι
προδότες και θέλουν να παραδώσουν την
Κέρκυρα στα χέρια των Αθηναίων.
Στον πανικό που επακολούθησε,
οι
λίγοι, όσοι από τους δημοκρατικούς κατάφεραν να ξεφύγουν από τη σφαγή, καταφεύγουν για να σωθούν σε μια
Αθηναϊκή τριήρη, που εκεί κοντά ναυλοχούσε.
Εν τώ μεταξύ οι συνομώτες ολιγαρχικοί,

συγκαλούν τον λαό της Κερκύρας και δηλώνουν ότι ο,τιδήποτε πράττουν, το κάνουν για το καλό της ανεξαρτησίας της
Κερκύρας και καλούν τους πολίτες όλους
ανεξαιρέτως να συμφιλιωθούν, να δώσουν τα χέρια και να μείνουν ουδέτεροι.
Ακόμη, ότι δεν θα επέτρεπαν στα νερά
τους, την παρουσία παρά ενός μόνου
ξένου καραβιού και αυτού σαν παρατηρητή, και πάσα άλλη εκτροπή θα ήθελε
θεωρηθεί ως πράξη εχθρική.
Οι Κερκυραίοι μπροστά στο καλό της πατρίδας πείθονται. Και οι συνομώτες ολιγαρχικοί στέλνουν πρέσβεις στην Αθήνα
για να την ενημερώσουν για τις αποφάσεις τους. Ο Αθηναίοι έχουν οργισθεί.
Συλλαμβάνουν τους πρέσβεις των ολιγαρχικών Κερκυραίων και τους στέλνουν
στις φυλακές της Αίγινας.
Στο μεταξύ φτάνει στην Κέρκυρα ένα καράβι Κορινθιακό με πρέσβεις Λακεδαιμονίους, που δηλώνουν συμπαράσταση. Οι
ολιγαρχικοί αναθαρρύνονται, και αρχίζουν πάλι τις σφαγές εναντίον των δημοκρατικών.
Οι δημοκρατικοί τώρα καταδιωκόμενοι,
καταφεύγουν και οχυρώνονται στην
ακρόπολη της Κερκύρας. Γύρω από την
ακρόπολη, στην αγορά έχουν στρατοπεδεύσει οι ολιγαρχικοί.
Την επομένη οι περισσότεροι από τους
δούλους που εργάζονταν στα χτήματα,
καταφθάνουν και συνενώνονται με τους
δημοκρατικούς, ενώ από την αντικρυνή
στεριά, αποβιβάζονται 800 μισθοφόροι σε
επικουρία των ολιγαρχικών. Αρχίζουν οι
οδομαχίες. Διακρίνονται οι γυναίκες, οι
οποίες συμμετέχουν με το να ρίχνουν κεραμίδια στους μαχητές.
Σε αυτή τη σύγκρουση υπερέχουν οι δημοκρατικοί. Οι ολιγαρχικοί έντρομοι τρομαγμένοι μπροστά σε αυτή τη εξέλιξη,
βάζουν φωτιά στην πόλη καίνε σπίτια, μαγαζιά, αποθήκες κάνουν προχώματα γύρω
από το λιμάνι για μην τους εγκλωβίσουν
οι δημοκράτες. Καίνε ακόμα και τις δικές
τους και τις ξένες περιουσίες. Τη νύχτα
σταματά η μάχη και όλοι πηγαίνουν να
κοιμηθούν.
Η ιστορία όμως της εμφύλιας αιματοχυσίας έχει και συνέχεια.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Αιμοσταγές πλεόνασμα
Αναρωτήθηκε κανείς από όλα αυτά τα παπαγαλάκια που
μας τσαμπουνάνε από το πρωί ως το βράδυ για το “πλεόνασμα”, πόσο αίμα έχει στοιχίσει; Σε πόσους νεκρούς αναλογεί; Σε πόσες αυτοκτονίες, σε πόσους άστεγους και σε
πόσους πεινασμένους; Λίγη αιδώ...
Τα νούμερα που παραθέτει σε άρθρο του ο Παν. Μαυροειδής (aristero.blog.gr) είναι χαρακτηριστικά:
Κατά μέσον όρο οι φορολογικές αρχές έφτασαν να... αποψιλώνουν 700 τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών την
ημέρα, ενώ μόνο τον Ιανουάριο δημεύτηκαν 1.392 κατοικίες και οικόπεδα.

Προς ψηφοφόρους στα 3Β
Αν και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι όλοι έχουν
κάτι να πουν και να κάνουν, όσο ασήμαντοι και να είναι
αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω τους λόγους για τους
οποίους θα είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος από
την Βουλιαγμένη σε ψηφοδέλτιο του Δημήτρη Δαβάκη
στις δημοτικές εκλογές που έρχονται.
Πρέπει να σημειώσω από
την αρχή ότι δέχομαι τον
αντίλογο αν και πιστεύω
ότι η άποψή μου είναι αντικειμενική και αυτό γιατί
τα τρισήμισυ περίπου χρόνια της Νέας Δημοτικής
αρχής, έχω παρακολουθήσει όλα τα δημοτικά συμβούλια
και
γνώρισα
καλύτερα τους ανθρώπους από τη Βούλα και τη
Βάρη. Τους Βουλιαγμενιώτες τους ξέρω αρκετά
καλά, μιας και ήμουν για πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος.
Οφείλω να πω ότι με τον Δημήτρη Δαβάκη η γνωριμία
μας ήταν μερικές καλημέρες που είχαμε ανταλλάξει.
Παρακολουθώντας λοιπόν τις συνεδριάσεις, είδα έναν άνθρωπο με γνώσεις, έναν άνθρωπο έντιμο, που δεν διστάζει να πει την άποψή του και να συγκρουστεί με κάθε
είδους συμφέροντα και πιστέψτε με είναι πολλά τα συμφέροντα, που βλέπουν την Δημοτική Αρχή σαν μέσο για
τις βλέψεις που έχουν.
Ο Δημήτρης Δαβάκης είναι ένα άτομο με ξεκάθαρες απόψεις, έμπειρος, χωρίς πολιτικές εξαρτήσεις, καθαρά αυτοδιοικητικός.
Αγαπητοί φίλοι, εσείς που δεν έχετε δεσμεύσεις· εσείς
που είστε ελεύθεροι και θέλετε μια αυριανή Δημοτική
Αρχή που θα δουλέψει για το Δήμο μας και θέλετε ανθρώπους που θα σας ακούσουν και θα σας καταλάβουν, ο
συνδυασμός του Δημήτρη Δαβάη “Κύμα Ενωμένων Πολλιτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης” είναι οι άνθρωποιί
σας.
Προσωπικά υπόσχομαι να φανώ αντάξιος της εμπσιτοσύνης σας και να μη σας διαψεύσω.

Σωτήρης Ελευθερίου
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
στο “Κύμα Ενωμένων Πολιτών ΒΒΒ”

Η ΔΟΥ Α΄ Αθήνας τον Ιανουάριο διέταξε να γίνουν «εις
χείρας τρίτων» 3.401 κατασχέσεις αμοιβών, ενοικίων και
υπολοίπων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ πέρυσι είχε
κάνει τον αντίστοιχο μήνα μόλις… 33! Στην Καλαμάτα η
τοπική ΔΟΥ έκανε 1.463 κατασχέσεις χρηματικών ποσών
σε βάρος οφειλετών. Τον Ιανουάριο πέρυσι είχε κάνει
μόλις 131. Και εδώ δηλαδή, μέσα σε ένα χρόνο οι κατασχέσεις δεκαπλασιάστηκαν!
«Πολυβόλο» στο έργο της αποδείχθηκε και η ΔΟΥ ΦΑΕ
Πειραιά με 829 κατασχέσεις τον Ιανουάριο από 205 πριν
από ένα χρόνο και ακολουθεί η Εφορία Αμπελοκήπων στην
Αθήνα με 577 από 12 πέρυσι και η ΔΟΥ ΙΖ Αθήνας με 451
έναντι 18 που πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 2013.
Δικαστικοί επιμελητές που εκπροσωπούν το Δημόσιο τις
ημέρες αυτές επισκέπτονται λογιστήρια επιχειρήσεων επιδίδοντας ειδοποιητήρια για αναγκαστικές κατασχέσεις μισθών, που πρόκειται να καταβληθούν σε εργαζόμενους, οι
οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία.

Επενδυτές οι καταθέτες!
Oι καταθέτες στις τράπεζες θα αντιμετωπίζονται πλέον
ως επενδυτές και συνεπώς θα πρέπει να μετράνε το
ρίσκο, σε ποιά χώρα, σε ποιά τράπεζα και σε τι προϊόν
βάζουν τα χρήματα τους. Με λίγα λόγια, όσοι έχουν
χρήματα στην τράπεζα αναλαμβάνουν πλέον ρίσκα και
το ρίσκο διαφοροποιείται όχι μόνο ανά χώρα, αλλά και
ανά τράπεζα. Καθόλου θεωρητική αυτή η αλλαγή,
καθώς στην Κύπρο ήδη εφαρμόστηκε οδυνηρά με ληστεία των καταθέσεων.
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Φόρος και στα ακινητοποιημένα Ι.Χ.
«Να φορολογηθούν με ένα εφάπαξ ποσό τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν παραδώσει τις
πινακίδες», πρότεινε η Κινέζα εκπρόσωπος του ΔΝΤ.
Για την ακρίβεια, η πρόταση περιλαμβάνει τη φορολόγηση των αυτοκινήτων ως πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ασχέτως αν οι ιδιοκτήτες τους έχουν καταθέσει
τις πινακίδες κυκλοφορίας λόγω αδυναμίας πληρωμής
τελών κυκλοφορίας και καυσίμων. Εως τώρα όταν κάποιος κάτοχος αυτοκινήτου ή σκάφους καταθέτει την
άδεια με την αιτιολογία της προσωρινής ακινησίας,
αυτό δεν αναγράφεται καθόλου στη φορολογική δήλωση. Μέχρι σήμερα στις εφορίες έχουν κατατεθεί
πάνω από 1.000.000 πινακίδες Ι.Χ. προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να γλιτώσουν τα υπέρογκα τεκμήρια, τα
Τέλη Κυκλοφορίας, τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης
(πάνω από 2.000 κ.ε.), αλλά και την υποχρεωτική ασφάλιση ακόμη και αν δεν τα κυκλοφορούν…
Η πρόταση διαμορφώθηκε ως εξής: από 1.400 έως
2.000 κ.ε. 50 ευρώ, στα Ι.Χ. από 2.000 έως 2.500 κ.ε.
φόρος 100 ευρώ, από 2.500 έως 3.000 κ.ε. 150 ευρώ και
από 3.000 κ.ε. και άνω 200 ευρώ. Με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει μπορεί να εισπραχθούν από αυτό
το μέτρο περίπου 120 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

θείται η διαδικασία εξυγίανσης η οποία μπορεί να φτά-

Επιπροσθέτως, στο υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να καλύψουν το χαμένο έδαφος στα έσοδα
αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν διάταξη του νόμου
4174 η οποία μέχρι στιγμής ήταν ανενεργή. Η διάταξη
αυτή προβλέπει ότι οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα
στοιχεία του πολίτη πρέπει να δηλώνεται στο Μητρώο
της Εφορίας σε διάστημα 10 ημερών. Μεταξύ άλλων, η
διάταξη αφορά σε γάμο του φορολογούμενου, σε αλλαγή αριθμού δελτίου ταυτότητας λόγω απώλειας ή
ακόμα και σε θάνατο του φορολογούμενου. O νόμος
προβλέπει ότι αν κάποιος καθυστερήσει πάνω από 10
ημέρες να υποβάλει οποιεσδήποτε αλλαγές στο μητρώο της Εφορίας, του επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

σει μέχρι το κούρεμα καταθέσεων

http://arouraios.gr

Λίγους μήνες αργότερα από το Κυπριακό bail in ("διάσωση εκ των έσω"), η ΕΕ με απόφαση του Συμβουλίου
υπουργών Οικονομικών, διέλυε αυτά τα νεφελώματα,
καθώς αποφάσιζε: Σε περίπτωση που μια τράπεζα χρειάζεται νέα κεφάλαια τα οποία δεν μπορεί να βρει μόνη
της από τους παλιούς ή νέους μετόχους, θα ακολου-

Σχωρνάτε με αρχαίοι
Σχωρνάτε με Λεωνίδα, Περικλή,
Σωκράτη, Αριστοτέλη και Θαλή
κι εσύ τρανέ Αλέξανδρε,
σας συναντώ στη γλώσσα που μιλώ,
όχι πως δεν σας αγαπώ, μη φανταστείτε,
αλλά ο άλλος με τ’ αφρόντιστα μαλλιά,
τα ρούχα τα λερά και τις φωτιές στα μάτια
είν’ ο παππούς, τον έχω στην καρδιά μου,
τον συναντώ βράδυ-πρωί στα εικονίσματά μου,
του μιλώ, προσεύχονταν κι εκείνος σαν εμένα
«ωχ Παναγιά μου» φώναζε στα στεναγμένα,
δεν είναι πως δεν σας τιμώ υπέροχοι αρχαίοι,
στα θεϊκά τα μάρμαρά σας,
στα λόγια σας τ’ αθάνατα, στ’ ανδραγαθήματά σας,
μην το θαρρείτε πως αγνωμονώ
του Μάρκου και του Θοδωρή τη μνήμη όταν φιλώ
κι ανάμεσα στην Παναγιά και τον Αη Γιώργη
ένα γυναίκειο χέρι ευλογημένο
στου σπιτικού μου το εικονοστάσι
απίθωσε ευλαβικά και δακρυοφιλημένο
τον Διάκο τον Θανάση.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Νερό· πηγή ζωής, πηγή ενέργειας
Η 22α Μαρτίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια
ημέρα για το νερό. Ποιά είναι η σημασία
του νερού για την ζωή μας;
Η επιφάνεια της Γης καλύπτεται κατά
70,9% από νερό. Είναι από τις ελάχιστες
ουσίες που βρίσκουμε σε όλες τις καταστάσεις της ύλης: σε υγρή μορφή, σε αέρια
και σε στερεή και είναι ζωτικό για όλες τις
γνωστές μορφές ζωής.
Αλλά και το σώμα μας αποτελείται από 55
έως 78% από νερό.
Οι χρήσεις την πιο διάσημης χημικής ένωσης (H2O) ποικίλουν.
Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι από τις μεγαλύτερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το
μερίδιό της στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να παραμείνει
γύρω στο 16% ως τα μέσα του 2035.

τέλεσμα την εμπορευματοποίησή του. Τα
στατιστικά στοιχεία και οι μελέτες καθώς και
η διεθνής εμπειρία, είναι αδιάσειστοι μάρτυρες της αποτυχίας των ιδιωτικοποιήσεων
των υπηρεσιών ύδατος: υπέρογκες αυξήσεις τιμών, ελλιπής συντήρηση δικτύου και
υποδομών, μυστικές συμφωνίες, περιπτώσεις μαζικών μολύνσεων, ανύπαρκτες επενδύσεις, διαφθορά και απάτες.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρωτοβουλία savegreekwater “τα τελευταία 15
έτη, 86 μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο,
επαναδημοτικοποίησαν τις υπηρεσίες
ύδρευσής τους. Από την Κοτσαμπάμπα της
Βολιβίας και την μάχη που δόθηκε με το
στρατό και την αστυνομία, το Χάμιλτον του
Καναδά όπου μετά από ένα δεκαετή αγώνα
πέτυχαν την επανακρατικοποίηση μέχρι και
εδώ στην Ευρώπη με τις εμβληματικές επα-

γείται ότι ακυρώνει την προσπάθεια ιδιωτικοποιήσεων με το σκεπτικό ότι το νερό
είναι δημόσιο αγαθό”.

Για τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας
ημέρας του νερού και με σκοπό την αφύπνιση
του κόσμου, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός
φωτογραφίας μέσω του facebook από 15 Ιανουαρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου ζητώντας
από τους οπαδούς της παγκόσμιας ημέρας
για το νερό να υποβάλουν μια φωτογραφία
που αντανακλάται καλύτερα το θέμα “Νερό
και Ενέργεια”.
207 φωτογραφίες έλαβαν μέρος στον δια-

Την πρώτη θέση κέρδισε ο φωτογράφος
Murli Menon με την φωτογραφία που απεικονίζει μια τίγρη κοντά σε μια δεξαμενή
νερού, αλλά είναι απρόθυμη να πιει από
αυτό, επειδή το νερό είναι πολύ μολυσμένο.
Για ένα βιώσιμο μέλλον, η πηγή ενέργειας
για όλους τους ζωντανούς και μη οργανισμούς είναι το νερό.
Την δεύτερη θέση πήρε ο φωτογράφος
Kadek Liberia Arya Kusuma, που απεικονίζει το καθαρό νερό πηγής στο Bali, που ονομάζεται Tirta Empul. Στο Μπαλί πιστεύουν
ότι υπάρχει ενέργεια σε αυτό το νερό και
με την έναρξη της Άνοιξης κάνουν μπάνιο
εκεί για να καθαρίσει τόσο το φυσικό σώμα
όσο και το πνεύμα του ανθρώπου.
Την τρίτη θέση έλαβε η φωτογραφία με τίτλο
“το νερό δίνει ενέργεια” από την φωτογράφο
Joseph Galea. Αυτή η φωτογραφία δείχνει

γωνισμό κάθε μια διαφορετική αλλά το γενικό μήνυμα ήταν το ίδιο - το νερό απαιτεί
ενέργεια και η ενέργεια απαιτεί νερό.

την ελπίδα για ένα βιώσιμο μέλλον, όπου τα
παιδιά μπορούν να απολαύσουν ελεύθερία και
προσβασιμότητα σε καθαρό νερό.

Διαγωνισμός φωτογραφίας
με θέμα το νερό

Στη Στοκχόλμη, τα δημόσια λεωφορεία, φορτηγά αποκομιδής απορριμμάτων και τα ταξί
λειτουργούν με βιοαέριο που παράγεται από
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Από όλο τον όγκο του νερού στον πλανήτη
μας, μόνο το 2,5% είναι «γλυκό» και το
98,8% του πόσιμου νερού βρίσκεται στα παγοκαλύμματα και στα υπόγεια ύδατα.
Παρ’ ότι η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο
νερό έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο,
1.000.000.000 άνθρωποι ακόμη δεν έχουν
πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό(!) και
πάνω από 2.500.000.000 έχουν ανεπαρκή
πρόσβαση σε αποχέτευση...
Ο ΟΗΕ έχει αναγνωρίσει το νερό, ως κοινωνικό άγαθό, απαραίτητο για τον άνθρωπο.
Ιστορικά όμως, πολλές φορές κυβερνήσεις
έχουν πουλήσει σε ιδιωτικές εταιρείες την
διαχείριση της υπηρεσίας ύδρευσης, με απο-

ναδημοτικοποιήσεις στη Γαλλία, τα δημοψηφίσματα σε Γερμανία (Βερολίνο Αμβούργο) και Ιταλία που τερμάτισαν όχι
μόνο τις ιδιωτικές συμβάσεις αλλά και την
ίδια την ιδέα τις ιδιωτικής διαχείρισης του
νερού και τις νομοθετικές παρεμβάσεις σε
Ολλανδία, Γερμανία, Λιθουανία που προστατεύουν το νερό από λογικές ιδιωτικής
κερδοσκοπίας, σε καμιά χώρα του κόσμου
οι άνθρωποι δεν έμειναν αδιάφοροι στις πολιτικές για το νερό που ευνοούν λίγους και
επιβαρύνουν τους πολλούς.
Όσο για την Ελλάδα, η επιμονή του Ευρωπαϊκού Κινήματος ανάγκασε τον Ευρωπαίο
Επίτροπο, Ολι Ρεν, υπεύθυνο για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις της Ε.Ε
να δεχθεί να εξαιρεθούν οι ΕΥΑΘ και
ΕΥΔΑΠ από το ελληνικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων εφόσον το εισηγηθεί η
ελληνική κυβέρνηση κι όλα αυτά εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ που φημολο-
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επιστολές - σχόλια
Ο Κώστας Πασακυριάκος*
σχολιάζει τη διαγραφή
χρεών στα 3Β
Μετά την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης της 10ης Μάρτη που πάρθηκε κατά
πλειοψηφία και διέγραψε χρέη ύψους 17.000 που αρχικά
ήταν 120.000 και είχαν βεβαιωθεί σε επιχειρηματία ή εταιρία ή οποιονδήποτε άλλο (ας βρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες
του δήμου τι υπάρχει κάτω από το μπλάνκο στο έγγραφο
του προστίμου)…
ΚΑΛΟΥΜΕ τους δημότες που έχουν βεβαιωμένα χρέη προς
το δήμο για μη πληρωμή τροφείων, μη πληρωμή τελών και
φόρων, μη πληρωμή συνδρομής στα ΚΔΑΠ και γενικά μη πληρωμή συνδρομής για συμμετοχή σε προγράμματα του δήμου
ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ με αίτησή τους τη ΔΙΑΓΡΑΦΗ αυτών των
χρεών…

Θα απαντήσω προσεχώς
Χρήστος Βασιλείου* www.xvasiliou.gr
Με ρωτούν τί θα κάνω σ’ αυτές τις εκλογές. Αν θα συμμετέχω. Απαντώ λοιπόν μέσα από την ΕΒΔΟΜΗ.
Ως ενεργός πολίτης είχα συμμετάσχει υποψήφιος σύμβουλος στο Δήμο Σαρωνικού το 2010 και υποψήφιος βουλευτής των Οικολόγων Πρασίνων το 2012.
Σαν συντονιστής της κίνησης ΕΝ.ΚΙ.ΠΟ
(Ενωτική Κίνηση Πολιτών) ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ, και όχι σαν υποψήφιος Δήμαρχος που βιάστηκαν κάποιοι να με ...βαφτίσουν, σας ενημερώνω ότι συζήτησα με όλους
τους υποψήφιους Δημάρχους του Δήμου Σαρωνικού τις θέσεις της Κίνησης. Ακουσα τις
απόψεις τους για συμμετοχική Διοίκηση στο
Δήμο, μετά την αποχώρηση του Πέτρου Φιλίππου (μοντέλο Διοίκησης που διαφωνούσα). Σεβόμενος τις
απόψεις ΟΛΩΝ των υποψηφίων Δημάρχων αποφασίσαμε η
ΕΝ.ΚΙ.ΠΟ να μη συμμετέχει σ’ αυτές τις εκλογές λόγω περιορισμένου χρόνου. Οι φίλοι θα συμμετέχουν, χωρίς δέσμευση,
σε όποια Δημοτική παράταξη - Κίνηση του Δήμου Σαρωνικού
επιθυμούν.
Η κίνηση θα ενεργοποιηθεί μετά τις εκλογές με συντονιστή
που θα επιλέξουν τα μέλη της.
Εγώ προσωπικά, σε λίγες ημέρες θα είμαι έτοιμος να ανακοινώσω από ποιο πόστο (συμπαραστάτης του Πολίτη ή
κάτι άλλο) θα συνεχίσω να προσφέρω στην περιοχή μου,
όπως κάνω εδώ και 40 και πλέον χρόνια, κάτι που το γνωρίζετε ΟΛΟΙ σας πολύ καλά.
* O Χρήστος Βασιλείου είναι δάσκαλος - περιβαλλοντολόγος

ΕΠΕΙΔΗ δεν έχουν να πληρώσουν και προσπαθούν να ζήσουν με ένα πενιχρό μεροκάματο
ΕΠΕΙΔΗ είναι άνεργοι
ΕΠΕΙΔΗ είναι πολύτεκνοι με χαμηλό εισόδημα
ΕΠΕΙΔΗ είναι χαμηλοσυνταξιούχοι
ΕΠΕΙΔΗ δεν έχουν χρήματα να σπουδάσουν το παιδί τους
ΕΠΕΙΔΗ έκλεισαν το μαγαζί τους ή προσπαθούν να το κρατήσουν ανοιχτό με νύχια και με δόντια
ΕΠΕΙΔΗ είναι χρόνιοι πάσχοντες και δεν έχουν χρήματα
για να κάνουν τη θεραπεία τους ή να πάρουν τα φάρμακά
τους
* Ο Κώστας Πασακυριάκος είναι δημοτικός σύμβουλος
στο Δήμο 3Β και υποψήφιος δήμαρχος με τη “Λαϊκή Συσπείρωση” στον ίδιο Δήμο.

Περί διαγραφής χρέους στα 3Β...
Κύριε Πρόεδρε
Κύριοι του ΔΣ, του Δήμου 3Β, υπάρχουν και όρια ανοχής,
τα οποία ξεπεράστηκαν στις τελευταίες συνεδριάσεις,
σχετικά με την υπόθεση Γιδόπουλου!!! Αυτή τη φορά δεν
αφορά συμπεριφορές.... μελών ΔΣ, αλλά δυστυχώς αποφάσεις που και αντιδεοντολογικές είναι και παράνομες!!!
Κύριοι του Δ.Σ., τα χρήματα που διαχειρίζεστε δεν είναι
δικά σας είναι χρήματα των πολιτών. Αν θέλετε να τα χαρίσετε.... βγάλτε τα από τη τσέπη σας και κάντε τα ό,τι
σας κατέβει στο κεφάλι.
Τελειώνοντας θα ήθελα τα λίγα μέλη (ευτυχώς) που αρνήθηκαν τη διαγραφή να υποβάλουν ένσταση στην απόφαση, για να δοθεί η ευκαιρία να επανορθώσει το ΔΣ.
Με τιμή

Να γίνει υπόγειος σταθμός
αυτοκινήτων στη Βούλα
Κύριε Διευθυντά
Σας παρακαλούμε να διαβιβάσετε στους υποψήφιους Δημάρχους του Δήμου 3Β ότι εμείς οι 6 φιλικές οικογένειες
μαζί με το σόι μας, 23 ψηφοφόροι, θα ψηφίσουμε μόνον
όποιον δεσμευθεί ότι θα κάνει, με αυτοχρηματοδότηση,
υπόγεια στάθμευση αυτοκινήτων (ίδε πόλη Χαλκίδας), για
να λυθεί κάποτε η διαρκώς αυξανόμενη παράνομη - προκλητική - αυθαίρετη στάθμευση στο Κέντρο της πόλης της
Βούλας. Εκπροσωπώντας το σύνολο των άνω οικογενειών
Δημοτών Βούλας
Λευτέρης Αναγνώστου

Ο Χρήστος Διονυσόπουλος
απαντά στον
Παντελή Κασιδόκωστα
Η ενημέρωση που κλήθηκα να κάνω στο Δημοτικό
Συμβούλιο της 24ης Φεβρουαρίου 2014, ως εμπειρογνώμων σε θέματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
του Δήμου, σχετικά με την πρόσφατη μεγάλη αποκάλυψη του αρχαίου δρόμου στο Μεγ. Καβούρι και
την εν συνεχεία ανάδειξη της περιοχής ως αρχαιολογικού πάρκου, απόλυτα προστατευόμενου,
άφησε τον δημοτικό σύμβουλο Παντελή Κασιδόκωστα παγερά αδιάφορο!
Η αδελφική του αγάπη, το προσωπικό του μένος
κατά του Σπύρου Πανά και η πολιτική του καχυποψία ότι θα συμμετάσχω στις προσεχείς εκλογές ως
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον συνδυασμό του
νυν δημάρχου τον παρέσυραν σε μια άνευ προηγουμένου γελοία διαστρέβλωση
της ιστορικής αλήθειας σε
σχέση με την προστασία της
Λίμνης, της Φασκομηλιάς,
του Μεγ. Καβουρίου, του θερινού κιν/φου Ακτή της
Βουλ/νης κλπ. Η αλήθεια
είναι αποτυπωμένη σε αδιάψευστα επίσημα δημόσια έγγραφα (Υπουργικές
αποφάσεις, Δικαστικές αποφάσεις, Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Βουλ/νης κλπ.), τα
οποία είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου,
τυγχάνει μάλιστα να είναι και στην κατοχή του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που στον συνδυασμό του
προσχώρησε πρόσφατα ο Παντελής Κασιδόκωστας.
Καλά θα κάνει λοιπόν ο Παντελής Κασιδόκωστας να
αποδεχτεί την πραγματικότητα και να προστατεύσει στο μέλλον τον εαυτό του από τέτοιες ενέργειες που εκθέτουν και τον ίδιο και τον συνδυασμό
του.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Χρήστος Διονυσόπουλος

Διόρθωση της Τίνας Κουτρουβίδου
H Τίνα Κουτρουβίδου έστειλε διόρθωση σε άρθρο της που είχαμε δημοσιεύσει στο τεύχος μας (αρ.
824/8.3.14, σ. 17) με τίτλο: "Γιατί επέλεξα να στηρίξω τον Σπύρο Πανά για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης", την οποίο δημοσιεύουμε παρακάτω. Για το ίδιο θέμα ελάβαμε και επιστολή - Διαμαρτυρία από
το Σύλλογο του Χερώματος (υπογράφουν Ελένη Σαμαρά και Μαργαρίτα Μεσσήνη).
Γράφει η Τίνα Κουτρουβίδου: στην τρίτη παράγραφο διατυπώθηκαν λανθασμένα τα εξής:
"Κατόρθωσε να εξαιρέσει την περιοχή
του Χερώματος Βάρης από τη Β’ ζώνη
προστασίας Υμηττού, προκειμένου να
ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης, ένα θέμα
που βασάνιζε τους κατοίκους επί πολλές δεκαετίες αλλά
κανείς δεν είχε καταφέρει να το επιλύσει."

του Υμηττού στο ΣτΕ, προκειμένου να εξαιρεθεί η περιοχή
του Χερώματος Βάρης από τη ζώνη προστασίας, για να ενταχθεί ακολούθως στο Σχέδιο Πόλης, ένα θέμα που βασανίζει τους κατοίκους επί πολλές δεκαετίες".

Παρακαλώ όπως διορθωθεί ως εξής :
"Προσέβαλε το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία

σ.σ. Μετά ταύτα θεωρούμε, ότι εξέλιπε ο λόγος δημοσίευσης της διαμαρτυρίας των κατοίκων του Χερώματος.

Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη από τους αναγνώστες και
κυρίως από τους κατοίκους του Χερώματος Βάρης για την
λανθασμένη διατύπωση.

Λάκης Αργυρίου
Ενεργός πολίτης 3Β
ΥΓ: Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να αναγνωσθεί στο ΔΣ
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H αίθουσα του δημοτικού Κινηματογράφου “Αρτεμις”, στο Μαρκόπουλο,
δεν κατόρθωσε να χωρέσει το πλήθος
που άφησε την ηλιόλουστη ημέρα, για
να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Σωτήρη Μεθενίτη, νυν δημάρχου στο
Μαρκόπουλο, την Κυριακή 16 Μαρτίου.
Κατάμεστη η αίθουσα και έξω ο κόσμος
χειροκρότησε πολλές φορές, τον χειμαρώδη λόγο του Σωτ. Μεθενίτη, που
μίλησε για όσα έκανε και όσα έμειναν
για τη νέα θητεία, όχι από αδιαφορία,
αλλά έπρεπε να σταθεί στα πόδια του ο
Δήμος, να βγάλει από πάνω του ένα μεγάλο χρέος που παρέλαβε και τα κατάφερε.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου υποδέχθηκε
την περυσινή σχολική χρονιά όλα τα
παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς· δεν
έμεινε κανένα παιδί απέξω. Στάθηκε
αρωγός στους αθλητικούς συλλόγους,
ανέπτυξε τον μαζικό αθλητισμό, συντήρησε και αναβάθμισε αθλητικές υποδομές του Δήμου.
Δεν έμεινε πίσω ο πολιτισμός που
“δίνει το παρών” κάθε εβδομάδα, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια στο Δήμο με δεκάδες εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές,
θεατρικές παραστάσεις.

4000 άνεργους έχει το
Μαρκόπουλο!
Κοινωνικό Παντοπωλείο, κοινωνικό
φροντιστήριο, συλλογή φαρμάκων και
κάλυψη όλων των απαραίτητων σχολικών ειδών σε όλα τα παιδιά που το
είχαν ανάγκη!
Και βέβαια η αποχέτευση, που τα
πρώτα ευεργετικά αποτελέσματα τα
βιώνουν οι κάτοικοι με τις συνδέσεις
που ήδη έχουν αρχίσει. Ενα έργο που
το περίμεναν δεκαετίες οι κάτοικοι.

Κων., Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
ΓΙΑΝΝΑΚΗ -ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΖΩΗ Δ., Δασκάλα
ΓΟΥΛΑ ΛΙΑ Λ., Εφοριακός
ΔΑΡΕΜΑ – ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Θωμά, Καθηγήτρια Ξένων Γλωσσών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ευ., Αυτοκινητιστής
ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Σπ., Νοσηλεύτρια
ΔΡΙΤΣΑ ΜΠΙΛΙΩ Απ., Έμπορος
ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ., Συνταξιούχος
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ν., Σύμβ.Επιχειρήσεων
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ., Χρυσοχόος
ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Σ., Αρχιτ- – Μηχανικός
ΚΑΚΑΡΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Χρ., Αξιωματικός Πο-

ΣΤΑΘΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι., Τεχνικός Αερίων Καυσίμων
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΦΑΝΗΣ Ν., Αυτοκινητιστής
ΤΖΕΡΜΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Εμ., Ζωγράφος

λεμικού Ναυτικού Ε.Α.
ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ Ν., Υπάλληλος Ι.Κ.Α.
ΚΟΪΜΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Δ., Οικον. - Φοροτεχνικός
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΝΤΙΝΑ Κων., Γραφικών Τεχνών
ΚΩΣΤΑ - ΜΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ Στ., Έμπορος
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Γ., Εργολάβος Οικοδομών
ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ., Έμπορος
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Γ., Πολιτικός Μηχανικός
ΜΠΑΛΟΚΑ – ΨΩΜΑ ΕΝΤΗ Ελ., Έμπορος
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ Γ., Οινοποιός
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Δ., Συνταξιούχος
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ Χρ., Φυσιοθεραπευτής
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ Στ., Αρχιτ. – Μηχανικός
ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Κων., Έμπορος
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ Ι., Φιλόλογος
ΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Θ., Βιοτέχνης
ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Κων., Εργολάβος Μεταλλικών Κατασκευών
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κων., Επιχειρηματίας

σας πω ένα πολύ μεγάλο και ζεστό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, για το εξαιρετικά δυναμικό και ταυτόχρονα συγκινητικό παρών που δώσατε
την Κυριακή, 16 Μαρτίου, στο Κινηματοθέατρο «Άρτεμις», στα πλαίσια της συγκέντρωσης του Συνδυασμού μας «ΠΑΜΕ
ΜΠΡΟΣΤΑ»!
Η θερμή σας στήριξη, η αγάπη και η εμπιστοσύνη που δείχνετε στην υποψηφιότητα
της Παράταξής μας, στους συνεργάτες
μου, υπ. Δημοτικούς Συμβούλους και σε
εμένα προσωπικά, αποτελούν για όλους
μας, την ισχυρότερη κινητήρια δύναμη,
προκειμένου μαζί να παλέψουμε για μία
καλύτερη πόλη».

Eυχαριστήριο
Ο Σωτήρης Μεθενίτης, απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τους πολίτες για τη μεγάλη τους συμμετοχή στο
κάλεσμά του, σημειώνοντας μεταξύ
άλλων: «Θα ήθελα από την καρδιά μου, να

Και στο Πόρτο Ράφτη
“Με εμάς θα γίνει η αποχέτευση και
στο Πόρτο Ράφτη”, τόνισε ο δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης, στην αναφορά του
στον βιολογικό σταθμό και την αποχέτευση που έχει αρχίσει να αποκτά η
πόλη.
Αποκτήσαμε στομάχι και πίεση, είπε,
αναφερόμενος στο δικό του πρόβλημα
υγείας που βίωσε, αλλά και στους άξιους συνεργάτες του, που δούλεψαν,
όπως είπε, πολύ σκληρά, ατελείωτες
ώρες για να καταφέρουμε.
Τέλος παρουσίασε σχεδόν το σύνολο
των υποψηφίων συμβούλων, με πάρα
πολλές γυναίκες και νέους ανθρώπους.

Οι 34 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Αθ., Μηχ. – Μηχανικός
ΑΝΔΡΕΟΥ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΤ. Ι., Νοικοκυρά
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΟΛΓΑ

Αννα Μπουζιάνη
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Εκανε την έκπληξη ο Δημήτρης Δαβάκης
Εντυπωσιακή η συγκέντρωση και έτοιμος ο συνδυασμός
Με μια πολυπληθή συγκέντρωση «απάντησε» ο Δημ. Δαβάκης σε όσους τον ήθελαν να μην κατεβαίνει ως επικεφαλής στην
παλαίστρα των Δημοτικών εκλογών.

και ο επικεφαλής του συνδυασμού Δημ. Δαβάκης στην ομιλία του, έδωσε το στίγμα της
κίνησης λέγοντας ότι «αυτό που μας ενώνει όλους είναι το αυθεντικό ενδιαφέρον και
η αγάπη για τον τόπο μας. Τα προβλήματα
και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν
έχουν ούτε χρώμα, ούτε ιδεολογικό πρόσημο. Είναι κοινά, είναι σύνθετα, γίνονται
ολοένα και οξύτερα και απαιτούν άμεσες,
ρεαλιστικές λύσεις. Πάνω απ’ όλα, απαιτούν
ενότητα και συναινέσεις».
Τόνισε επίσης ότι βασικό αξίωμα της αντί-

βρίσκονται στην υπηρεσία των πολιτών.
Ούτε προσώπων, ούτε κομμάτων, ούτε
οποιωνδήποτε άλλων συμφερόντων.

μαζί ένα μεγάλο, ισχυρό κύμα. Ένα κύμα
ανανέωσης και αλλαγής. Ένα κύμα ελπίδας
και αισιοδοξίας».

Την ομιλία του, επικέντρωσε στα κακώς κείμενα των μέχρι τώρα δημοτικών αρχών και
μίλησε για παθογένειες και συμφέροντα
που θέλουν να κρατήσουν τον Δήμο σε στασιμότητα.
Τελείωσε καλώντας «όλες και όλους να ταράξουμε επιτέλους τα λιμνάζοντα νερά.
Δεν αξίζει στην πόλη μας η ακινησία. Ζητώ

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Δημήτρης Δαβάκης, παρουσίασε τους 30 πρώτους υποψηφίους της παράταξης, νέα πρόσωπα κατά
κύριο λόγο στην πολιτική σκηνή της περιοχής.
Μένει να δούμε αν στις εκλογές αυτό το
«κύμα» θα γίνει τσουνάμι και θα καταφέρει
να αλλάξει τα δεδομένα.
Ηλέκτρα Βενετσάνου
Δημήτρης Δαβάκης κατάγεται από τη
Μάνη Λακωνίας. Γεννήθηκε στην Καλλιθέα και είναι μόνιμος κάτοικος των Δικηγορικών Βούλας. Ο πατέρας του,
συμβολαιογράφος Δημ. Δαβάκης, εγκαταστάθηκε στη Βούλα το 1960. Είναι πατέρας
του Νικόλαου 4 χρόνων.
Τελείωσε το 2ο Λύκειο Βούλας, σπούδασε
marketng managment και εργάστηκε επί
σειρά ετών στη ΒΙΑΝΕΧ και στη Βayer
Ελλάς.
Είναι ενεργό μέλος και πρόεδρος του συλλόγου Μανιατών Νοτίων Προαστίων.
Από το 2006 ασχολείται ενεργά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας και μετέπειτα στον καλλικρατικό Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.
Διετέλεσε αντιδήμαρχος Διοίκησης, οικονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών το 2011.

O

Την Κυριακή 16 Μαρτίου, στο Varkiza Resort, ο συνδυασμός «Κύμα Ενωμένων Πολιτών», έκανε την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση

ληψής τους είναι ότι η Δημοτική Αρχή και οι
υπηρεσίες της έχουν μόνον έναν ρόλο: να

την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη στήριξή
σας. Σας καλώ να δημιουργήσουμε όλοι

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΚΗΣ

Στις προτεραιότητες της Αγγελικής Ράπτη (Ριζοσπαστική
Ενότητα Σαρωνικού) όπως υπογράμμισε βασίζονται στους
εξής πυλώνες:

Με την “Ανάσα” θα διεκδικήσει την Περιφέρεια Αττικής, ο περιφερειακός σύμβουλος Αντώνης Γάκης, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη του Γιάννη Σγουρού. Εχει
την στήριξη των Οικολόγων Πράσινων.
Η εκλογική συνεργασία μεταξύ των δύο αυτοδιοικητικών σχημάτων συνυπογράφηκε την
στις 2 Μαρτίου και προβλέπει σε επίπεδο προγράμματος την υιοθέτηση μιας καθαρά οικολογικής οπτικής – «Χάρτας των Βιο-Περιφερειών».
Ο Αντώνης Γάκης έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στο Τμήμα Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης και έχει διδακτορικό με θέμα: «Πολιτικές Περιβάλλοντος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το Παράδειγμα της Περιφερείας Αττικής». www.attikianasa.gr

· Κοινωνική Πολιτική, γιατί
στην ανθρωπιστική κρίση που
ζούμε είναι αναγκαίο και επείγον να ενισχύσουμε υπάρχουσες και να δημιουργήσουμε
νέες κοινωνικές και προνοιακές
δομές, ώστε κανένας πολίτης,
καμία οικογένεια να μη μείνουν
μόνοι τους στην κρίση.
· Δημοκρατική λειτουργία του

Δήμου, με πλήρη, ουσιαστική
και άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.
· Υλοποίηση αναπτυξιακών καινοτόμων προγραμμάτων μέσω
του ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση
του υπαριθμόν ένα προβλήματος, της ανεργίας.
· Πολιτισμός και Παιδεία, ιδιαίτερο βάρος σ΄ αυτούς τους δύο
τομείς γιατί αποτελούν τη βάση
ανάπτυξης της κοινωνίας μας.
· Το Παραλιακό Μέτωπο. Είμαστε ενάντια στο ξεπούλημα
της Δημόσιας Περιουσίας και

θα αγωνιστούμε μέχρι τελευταίας ρανίδας για να μείνουν
ελεύθερες οι Παραλίες μας.
Τέλος αναφερόμενη στη δημοτική παράταξη υπογράμμισε ότι
«το βασικό πλεονέκτημα της
Ριζοσπαστικής Ενότητας Σαρωνικού είναι ότι είναι μια δημοτική παράταξη, η οποία
δημιουργήθηκε και αποτελείται
από ανθρώπους που έχουμε τις
ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες αρχές
και ένα κοινό όραμα για το
Δήμο μας, ανεξάρτητα από πολιτικές αντιλήψεις και κομματικές ταυτότητες.
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Πληθωρισμός και ρευστότητα
Στο προηγούμενο άρθρο μας…
Αποκαταστήσαμε την εικόνα, χρήματος και
ρευστού, αναδείξαμε ότι η μείωση επιτοκίου επετεύχθη εξ αιτίας της μείωσης εγγυήσεων του κατόχου ομολόγου.
Μας μείωσαν χαριστικά το εφαρμοζόμενο
επιτόκιο.
Απομυθοποιήσαμε τις εκφράσεις.
Χρήματα που μας δάνεισαν και χρήματα
που τους στερήσαμε.
Μας έδωσαν χρήματα οι δανειστές μας.
Χρήματα μας έδωσαν χρήματα πρέπει να
πάρουν.
Επαληθεύσαμε το γνωμικό.
Το χρήμα δεν τοκίζεται.
Αποδείξαμε τους λόγους που αντιλαμβανόμαστε λαθεμένα κάποιους υπολογισμούς.
Έσοδα από ορυκτό πλούτο που καλύπτουν
τις δανειακές μας υποχρεώσεις.

Πληθωρισμός και ρευστότητα
Καλό θα είναι να αποκαταστήσουμε την εικόνα του πληθωρισμού.
Ο πληθωρισμός καθορίζεται σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές και μας δηλώνει
το ποσοστό αλλαγής αξιών ομοίων προϊόντων στις δύο αυτές χρονικές στιγμές,
πληθωρισμός αναφέρεται στο σύνολο των
προϊόντων και όχι επιλεκτικά όπως «το καλάθι της νοικοκυράς», δηλώνει δηλαδή την
αλλαγή αξίας του χρήματος.
Η αύξηση πληθωρισμού επιφέρει επώδυνες
μετατροπές στην διαχείριση του χρήματος
εάν δεν προκύπτει μετά από αύξηση της
ρευστότητας, ο συνδυασμός αύξησης ρευστότητας και πληθωρισμού επιφέρει αύξηση της τιμής προϊόντος (πληθωρισμός)
που αποθαρρύνει τον αγοραστή που διαθέτει μικρότερη ρευστότητα.
Ο συνδυασμός αύξησης ρευστότητας και
πληθωρισμού επιφέρει ευημερία (περιορίζοντας την προμήθεια προϊόντος στον χρήστη υψηλής ρευστότητας), η καθιέρωση
υψηλής τιμής προϊόντος επιφέρει μόνιμη
ευμάρεια.
Η ευημερία αυτή είναι εμφανείς στις χώρες
(ΗΠΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ …...), όπου οι
τιμές των αγαθών είναι υψηλές (πληθωρι-

στικές τιμές), όχι στο «καλάθι της νοικοκυράς» αλλά στην συνολική βάση των αγαθών (οικόπεδα, κτήρια, μετοχές, μισθοί,
συντάξεις και άλλα), στον αντίποδα η ευημερία δεν είναι εμφανής σε (ΚΙΝΑ,
ΙΝΔΙΑ….) όπου οι τιμές όλων των αγαθών
(περιλαμβάνοντας μισθούς και συντάξεις)
είναι χαμηλές.
Ο πληθωρισμός λοιπόν υπό προϋποθέσεις
είναι αποδεκτός, συνδυάζοντας τον δε με
υποχρεώσεις χρέους η μείωση αξίας χρήματος λόγω πληθωρισμού, μας προσφέρει
ευκολότερη εξόφληση του χρέους.
Ο πληθωρισμός είναι όμως βλαπτικός, εάν
συνδυάζεται με λιτότητα (περιορισμού της
ρευστότητας), όπου ζήτηση προϊόντων σε
υψηλή τιμή στο εξωτερικό (πληθωριστική
τιμή) δημιουργεί απορρόφηση του προϊόντος, μειώνοντας την εγχώρια διάθεση, με
αποτέλεσμα την αυξημένη τιμή λόγω ελλείψεως προϊόντος.
Λόγος που «το καλάθι της νοικοκυράς» παραμένει σε ψηλές τιμές.
Οι δανειστές μας απαιτούν χαμηλό πληθωρισμό, με δεδομένο ότι μας έχουν περιορίσει την ρευστότητα από την παράλογη
εφαρμογή λιτότητας, απαιτώντας περιορισμό του πληθωρισμού επιλεκτικά μόνο
«στο καλάθι της νοικοκυράς», με σκοπό να
αποκτήσουν αυτά οι ίδιοι που διαθέτουν
υψηλή ρευστότητα.
Παρά την λιτότητα ο πληθωρισμός θα ήταν
ευεργετικός, για την εξόφληση δανειακών
μας υποχρεώσεων, θα ήταν δε λογικό αντί
να επιδιώκουμε την μείωση του πληθωρισμού να επιζητούμε την αύξηση της ρευστότητας .
Σε συνολική βάση θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την σκέψη περί βλαπτικότητας του
πληθωρισμού και να αποδεχθούμε τα θετικά του αποτελέσματα, τα οποία κατ’
ανάγκη θα είναι βλαπτικά για τους δανειστές μας και σε όσους διατηρούν χαμηλό
πληθωρισμό.
Η χειρότερη διαστρέβλωση έχει επιβληθεί
στον όρο χρέος, παρά την σωστή ερμηνεία
του όρου αξία ομολόγου.
Λάθος αποκαλούμε χρέος ομολόγου την

παρούσα αξία χρέους η οποία ταυτίζεται με
την αξία ομολόγου, αφού προκύπτει από
το άθροισμα όλων των καταβολών παρούσας αξίας.
Η αξία ομολόγου εκφράζεται, από το άθροισμα όλων των καταβολών παρούσας αξίας.
Χρέος ομολόγου εκφράζεται από το άθροισμα όλων των καταβολών μελλοντικής
αξίας.
Η αξία κάθε καταβολής επηρεάζεται από
τα αίτια διαμόρφωσης της αξίας αυτής , τα
αίτια αυτά είναι ο χρόνος κάθε καταβολής
, το ύψος του εφαρμοζομένου επιτοκίου (t)
και ο χρόνος (n) της τελευταίας καταβολής
(λήξη ομολόγου)..
Παρούσα
αξία
κάθε
καταβολή
.
καταβολή/(1+t)^n
Μελλοντική (στη λήξη) αξία καταβολής.
Καταβολή*(1+t)^n
Τα φερέφωνα (πολιτικοί και δημοσιογράφοι), τον δανεισμό μας (320 δισεκατομμύρια) αποκαλούν χρέος, ενώ το χρέος
δηλώνεται ως η μελλοντική αξία (με την
προσθήκη των τόκων που βαρύνουν το κεφάλαιο δανεισμού), ανερχόμενο σε περισσότερο από δύο τρισεκατομμύρια.
Οι επιβληθείσες απόψεις των φερέφωνων
διευκολύνουν στην επιλογή λανθασμένων
χειρισμών ως ενδεδειγμένες λύσεις προβλημάτων, σκοπό έχοντας τον αποπροσανατολισμό των πολιτών και στην επιβολή
των λανθασμένων εντολών των δανειστών
ως αυτοδίκαιες.
Οι πολίτες αποδέχονται ως μόνη λύση της
μείωσης χρέους το κούρεμα του κεφαλαίου
(το ποσό δανεισμού που έχουν βαφτίσει
χρέος), λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το
κεφάλαιο ή το ποσό δανεισμού δεν επιβαρύνεται με τόκους (αποδοχή γιατί μας
έχουν πείσει).
Ενώ εάν γνωρίζαμε την πραγματική έννοια
χρέους, θα είχαμε υποψιασθεί ότι πραγματική μείωση χρέους μπορούσε να επιτευχθεί και με την μείωση του επιτοκίου, μία
διαδικασία λιγότερο επώδυνη από το κούρεμα κεφαλαίου.
Λύση η οποία δεν ευνοεί τους επιβουλευόμενους της περιουσίας μας και της κρατικής κυριαρχίας, λόγος για τον οποίο

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται
και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830
Τηλ.: 210 8959.004, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

γράφει ο Πέτρος Αλιμαντίδης
διαστρέβλωσαν την έννοια χρέος.
Ο όρος αξία ομολόγου, σωστά εκφράζεται.
Απομένει όμως η εντύπωση ότι η αξία αυτή
είναι σταθερή και εκφράζεται από την ονομαστική αξία ομολόγου.
Η αξία ομολόγου είναι μεταβλητή (αυξητικά
μεταβλητή), μεταβάλλεται στην διάρκεια
του χρόνου με την προσθήκη του επιβαλλομένου τόκου.
Στην έκδοση Ελληνικού ομολόγου καταβάλλεται κάθε έτος ο προστιθέμενος
τόκος, επαναφέροντας την αξία του ομολόγου στην αρχική τιμή του (ονομαστική
αξία), δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι
το ομόλογο έχει σταθερή αξία (παρ’ ότι στο
ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή του ετησίου τόκου το ομόλογο αποκτά αυξητική αξία).
Παραμένει όμως η αίσθηση ότι το ομόλογο
στην δευτερογενή αγορά αποκτά μειωτική
αξία λόγω επισφάλειας (αποδεχόμενοι εμμέσως την μεταβλητότητα της αξίας ομολόγου).
Στο παρόν άρθρο: Αποδείξαμε ότι άλλο
πράγμα είναι ο δανεισμός και άλλο το
χρέος. Αποκαταστήσαμε την εικόνα, χρέους και πληθωρισμού.
Αναδείξαμε ότι η αξία του ομολόγου είναι
μεταβλητή. Αποδείξαμε ότι παρά την λιτότητα, «το καλάθι της νοικοκυράς» παραμένει σε ψηλές τιμές.

Σε επόμενο άρθρο μας θα επικεντρωθούμε…. Στην αξία του ομολόγου ως συναλλακτικό μέσο.
Στην χρήση του ως συναλλακτικό μέσο μεταβλητής αυξητικά αξίας.
petrosalimantidis@gmail.com
Τηλ. 6939 868627

ΕΒΔΟΜΗ
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Εγκαινιάστηκε ο Παιδικός
Σταθμός Μηλαδέζας
Σ΄ένα πολύ όμορφο κλίμα
και κάτω από τον ανοιξιάτικο
ήλιο εγκαινιάστηκε ο βρεφονηπιακός σταθμός στη Μηλαδέζα Βάρης (στην οδό
Οθωνών) την Τρίτη 18/3.
Ο Μητροπολίτης κ.κ. Παύλος τέλεσε τον αγιασμό
πλαισιωμένος από τον Δήμαρχο Σπύρο Πανά, τον
Περιφερειάρχη
Γιάννη
Σγουρό, τον Γεν. Γραμματέα Επενδύσεων ΕΣΠΑ
Γιώργο Γιαννούση, τον
πρόεδρο του ΟΑΠΠΑ
Γιάννη Νιτερόπουλο και
πολλά άλλα μέλη της δημοτικής αρχής, εργαζομένους και εκπροσώπων
φορέων.

μέχρι το τέλος του 2014”.
Σε δήλωσή του ο Σπ. Πανάς
ευχαρίστησε τον Περιφε-

Ευχαρίστησε επίσης τον
Δημ. Αναστασίου, πρ. Δήμαρχο Βάρης, ο οποίος εμ-

ρειάρχη Γ. Σγουρό και είπε
πως «ήδη τελείωσε πριν 5
μήνες το σχολείο στον
Ασύρματο, τώρα παραδίδουμε τον βρεφονηπιακό
σταθμό ο οποίος λειτουργεί

Όπως δήλωσε ο Γ. Σγουρός, “το 95% του έργου
έγινε με χρηματοδότηση
της Ε.Ε. και το 5% από τον
εθνικό προϋπολογισμό.
Είναι 1 από τα 65 έργα που
αναμένονται να γίνουν

εδώ και 3 μήνες, τελείωσε
το Γυμνάσιο της Βουλιαγμένης, τελειώνει το πάρκο στο
Μεγάλο Καβούρι που μέσα
στο επόμενο διάστημα θα
έχουμε κι εκεί αντίστοιχα
εγκαίνια».

πνεύστηκε και σχεδίασε το
έργο του βρεφονηπιακού
σταθμού, τον πρ. Δήμαρχο
Παν. Καπετανέα ο οποίος
ξεκίνησε την υλοποίησή
του και φυσικά την Τεχνική
υπηρεσία του Δήμου και
ιδιαίτερα την Λένα Καραστεφάνου, η οποία ασχολήθηκε μ’ αυτό το έργο
σαν να είναι το σπίτι της,
είπε χαρακτηριστικά.
Και τελείωσε λέγοντας ότι:
«Σ΄αυτή την κατεύθυνση
θα δουλεύουμε, θα αναβαθμίζουμε τις κοινωνικές
υποδομές, έχουμε δίπλα
μας την πολιτεία, έχουμε
δίπλα μας τον Υπουργό,
έχουμε όλους εσάς και
πάνω απ’ όλα έχουμε τη
δύναμη απ’ όλο αυτό το
έργο που έχει γίνει για να
το συνεχίσουμε».

...ε πε ιδή όλ α μέ σα στ η ζω ή
Τηλέφωνα: 210 8955.515, 210 9653.888,
210 8952.919, 210 3465.899

είν αι
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Ο Δήμος Κρωπίας πρωτοπόρος
στις κοινωνικές υπηρεσίες
Εγκαινιάστηκε το 1o Δημοτικό Ιατρείο στην Αγία Μαρίνα
Την Κυριακή 9 Μαρτίου, εγκαινιάστηκε το 1ο Δημοτικό
Ιατρείο στην Αγία Μαρίνα, το
οποίο πήρε το όνομα του δωρητή «Παράσχειο Κοινωνικό
Κέντρο».
Το τσουχτερό κρύο δεν εμπόδισε τον κόσμο να παρακολουθήσει την τελετή των
εγκαινίων.
Στις κοινωνικές υπηρεσίες
υγείας, ο Δήμος Κρωπίας, με
πρωτοστατούντα το γιατρό,
δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας Σπύρο Κόλλια,
έχει να επιδείξει ένα πολύ
σημαντικό έργο, που ανακουφίζει τους πολίτες του Δήμου
με την παροχή υγείας και
τους εθελοντές γιατρούς
που τις έχουν πλαισιώσει.
Ετσι, το 1ο Δημοτικό Ιατρείο
στην Αγία Μαρίνα ως οργανωμένη δομή αδειοδοτήθηκε
τον Οκτώβριο του 2012 και
λειτούργησε από τον Φεβρουάριο του 2013, αλλά
απέκτησε τον δικό του χώρο
με τη δωρεά του Σάββα Παράσχη, αφιερωμένη στον

γυιό του Διονύση, που τον
έχασε το 2011.
Το οίκημα της οικογένειας

του Σάββα Παράσχη στην
οδό Αγίου Νικολάου 10 με το
υπόγειό του, παραχωρήθηκε
στον Δήμο Κρωπίας, το 2012
και έλαβε την επωνυμία «Παράσχειο». Ο Σάββας Παράσχης έχει ήδη βραβευτεί σε
ειδική τελετή για δωρητέςευργέτες που οργάνωσε ο
Δήμος Κρωπίας και η Κοινωφελής Επιχείρηση, τον Απρίλιο του 2012 για την
προσφορά του αυτή.
Μετά την τελετή ο Δήμαρχος

Προοδευτικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος
Αγίας Μαρίνας Δήμου Κορωπίου

Kαθαρισμός Παιδικής Χαράς
Ο Σύλλογός μας στα πλαίσια και σε συνέχεια των πολλαπλών διαχρονικών προσπαθειών του για την ανάδειξη του
χώρου της παιδικής χαράς στο Κριεζή, οργανώνει, όπως
και κάθε χρόνο, την ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ και ΩΡΑ 11.00
εκδήλωση καθαρισμού συντήρησης του χώρου, με στόχο
την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση του χώρου από
τους συμπολίτες μας.
Οι ολοκληρωμένες προτάσεις μας, για το συνολικό σχεδιασμό της περιοχής, που έχουν αναπτυχθεί, σχεδιαστεί
και αποτυπωθεί σε μακέτα προ δεκαετίας περίπου, με γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ, παιδική χαρά, καθιστικό χώρο για τις μεγαλύτερες ηλικίες, χώρους
εκδηλώσεων κ.λ.π. παραμένει και είναι πάντα ο στόχος
μας για την τελική, οριστική και πλήρη αναβάθμιση του
χώρου.
Άλλωστε, και πέραν των διαχρονικών ενεργειών μας,
έχουμε πλέον και την διαβεβαίωση του κ. Δημάρχου, ότι
υπάρχει τρόπος να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα,
προκειμένου να επιλυθεί με τον προσφορότερο τρόπο το
θέμα αυτό.
Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων και στα πλαίσια αυτά,
ζητάμε από όλους τους συμπολίτες μας, την φυσική τους
παρουσία για τον καθαρισμό και συντήρηση του χώρου,
προκειμένου να είναι κατά το δυνατόν αξιοποιήσιμος.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυριδούλα Άρμστρον Παρασκευάς Καρακαλπάκης

Δημήτριος Ν. Κιούσης, αφού
ευχαρίστησε τους δωρητές,
χορηγούς, εθελοντές και συ-

νεργάτες του δημοτικούς
συμβούλους εξήγησε το γιατί
άμεσα, από το 2012, προχώρησε η δημοτική αρχή στην
ίδρυση και λειτουργία των
δημοτικών ιατρείων πρώτα
από την περιφέρεια λέγοντας: Έπρεπε να φροντίσουμε
την περιοχή αυτή μετά και
την κατάρρευση ουσιαστικά
του δημόσιου τομέα της
υγείας και του ΕΟΠΥΥ. Το
δεύτερο δημοτικό ιατρείο
στο κέντρο του Κορωπίου και
το κοινωνικό ιατρείο που λειτουργεί
συμπληρωματικά
μαζί με το πρωινό ιατρείο του
ΚΑΠΗ στο Κίτσι, συμπληρώνουν τις έκτακτες παρεμβάσεις μας για να σταθεί ο
θεσμός που υπηρετούμε
κοντά στους συμπολίτες μας,
στον τομέα της υγείας.
Ο Δ. Κιούσης ενημέρωσε επίσης ότι στο υπόγειο του Παράσχειου Δημοτικού Ιατρείου
θα οργανωθεί η σίτιση απόρων της περιοχής. Ήδη
υπάρχει συμμετοχή και οργανώνεται μαζί με τη δομή
Κοινωνικού Παντοπωλείου
και το πρόγραμμα Βοήθεια
στο Σπίτι. «Πρέπει κάθε
ενέργεια που κάνουμε να πατάει σε σίγουρες βάσεις και
γι’ αυτό δεν προχωράμε σε
εξαγγελίες. Το κράτος μάς
έχει στερήσει μεγάλους πόρους, το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων
κατέρρευσε και μόνο έργα
ενταγμένα στο ΕΣΠΑ - στις
εντός σχεδίου περιοχές μπορούμε να προγραμματίσουμε και να εκτελέσουμε»,
είπε ο δήμαρχος κλείνοντας.

Ευχαρίστησε, τον Ρόταρυ
Κορωπίου για τον πρώτο
καρδιογράφο που προσέφερε
για τον εξοπλισμό του Ιατρείου, τον Σάββα Παράσχη,
τους ιατρούς συνεργάτες
τους μεταξύ των οποίων μνημόνευσε τον Ελευθέριο
Ντούνη, τους εθελοντές και
κάθε φορέα ή πολίτη που
βοήθησε στην λειτουργία του
Παράσχειου Δημοτικού Ιατρείου.
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υγείας
Σπύρος Κόλλιας, μίλησε με
θερμά λόγια για τον Σάββα
Παράσχη και την Ρίτσα Ανεστοπούλου. Εντύπωση προκάλεσε η προτροπή του προς
τους μεγαλύτερους να πείσουν και να βοηθήσουν τα
παιδιά τους να ασχοληθούν
με τα κοινά του τόπου και τα
μεγάλα προβλήματα της
χώρας ώστε να βρει η Ελλάδα τη νέα ηγεσία και να
βγει από το σημερινό τέλμα.
Με συγκίνηση αναφέρθηκε
στους συναδέλφους του, ιατρούς για την προσφορά
τους. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε
στην Μαρία Κόλλια την οποία
χαρακτήρισε ως μια νέα
ιατρό με καλύτερη εκπαίδευση, με εξαιρετικό ήθος και
συμπερασματικά είπε, ότι οι
νέοι ιατροί της Ελλάδος
έχουν υψηλές προδιαγραφές
και τιμούν την κοινωνική αποστολή τους. Τέλος, ευχαρίστησε ονομαστικά,
τον
Αντώνη Γεωργάκη, τον Αντιδήμαρχο Ανδρέα Ντούνη,
την Σταυρούλα Μπότου, την
Ελένη Κωστίδη, την Χριστίνα
Παπαχρήστου και την Ρίτσα
Ανεστοπούλου για τη βοήθεια που προσέφεραν για να
λειτουργήσει η δομή αυτή
την πρώτη περίοδο λειτουργίας καθώς και τις υπαλλήλους που στήριξαν τον
προγραμματισμό των ραντεβού.

«Αν δεν υπάρξουν άλλες τρικλοποδιές από τον Υπουργό
Υγείας, το Παράσχειο Δημοτικό Ιατρείο θα λειτουργήσει
κανονικά και θα ομαλοποιηθεί
από την Πέμπτη 13 Μαρτίου
το πρόγραμμά του», σημείωσε ο αρδιολόγος Αντώνης
Γεωργάκης.

ΟΧΙ άλλο τσιμέντο στην Αττική!

Ο μητροπολίτης Γλυφάδας,
Ελληνικού και 3Β
κατά της τσιμεντοποίησης
του Ελληνικού
O Mητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β κ Παύλος,
στηρίζει έμπρακτα την “Κοινή Δράση” που διοργάνωσαν οι
Δήμαρχοι Αλίμου, Ελληνικού – Αργυρούπολης και Γλυφάδας με θέμα «Ελληνικό: η τύχη του στα χέρια μας», μεταβαίνοντας το Σάββατο 15 Μαρτίου στο Ολυμπιακό κέντρο
Ξιφασκίας Ελληνικού, όπου και έστειλε μήνυμα κατά της
τσιμεντοποίησης του πρώην αεροδρομίου.

Στην ομιλία του ο μητροπολίτης τόνισε ότι: «είμαστε υπέρ
της αξιοποίησης του οικοπέδου του πρώην Αεροδρομίου
Ελληνικού, αλλά αντίθετοι σε κάθε είδους προσπάθειες
τσιμεντοποίησης του χώρου του πρώην Αεροδρομίου και
του Αγίου Κοσμά. ΟΧΙ άλλο τσιμέντο στην Αττική!»

Κοινωνικό Φαρμακείο
απέκτησε ο Δήμος Παιανίας
O Δήμος Παιανίας ξεκινάει τη λειτουργία του Κοινωνικού
Φαρμακείου που απευθύνεται σε ανασφάλιστους πολίτες
του Δήμου.
Η νέα κοινωνική δομή αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου
και λειτουργεί με την υποστήριξη εθελοντών φαρμακοποιών. Τα εξυπηρετούμενα άτομα επωφελούνται από το
πρόγραμμα μέχρι να αποκτήσουν βιβλιάριο ανασφαλίστου ή ασφαλιστική κάλυψη με την καθοδήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο αναπτύσσει δράσεις προς την
τοπική κοινωνία με σκοπό την κινητοποίηση πολιτών και
τοπικών συλλογικών φορέων, ώστε να γίνει η λειτουργία
του «υπόθεση» όλων, προκειμένου να εξασφαλιστούν συνεργασία και υλικά.
Στεγάζεται στην Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής – Πρώην 1ο
Δημοτικό Σχολείο Παιανίας και λειτουργεί: Κάθε Δευτέρα, 14:00 – 16:00, τηλ. 210 6643564
Οι ενδιαφερόμενοι για την παραλαβή της αίτησης με τα
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μπορούν να προσέρχονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Παλαιό Δημαρχείο, Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου 1), 1ος όροφος, ώρες
9:00–14:00, τηλ. 210 6641610.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο συνεχίζει να μαζεύει φάρμακα
(που δεν έχουν λήξει):
- Φάρμακα (και ημιτελείς καρτέλες) - Υγειονομικό υλικό
- Παραφαρμακευτικά προϊόντα - Είδη βρεφικής ανάγκης
στο χώρο λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου.
Πληροφορίες: Κοινωνική Υπηρεσία: τηλ. 210 6641610
(καθημερινά: 9:00–14:00 )

ΕΒΔΟΜΗ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ
ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΜΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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“Παραλία ανοιχτή – καθαρή – δημόσια”
Πρώτη προτεραιότητα της “Δημοτικής Βούλησης”
Στη δενδροφύτευση της Β' πλαζ Βούλας συμμετείχαν το
Σάββατο 15 Μαρτίου τα στελέχη της “Δημοτικής Βούλησης”. Η παράταξη προσέφερε μάλιστα για την επιτυχία και
την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης 150 αρμυρίκια,
ώστε να ριζώσουν στην παραλία και να τονίζουν με την παρουσία τους για πάντα ότι ο χώρος αυτός προορίζεται αποκλειστικά για τους λουόμενους του Δήμου Βάρης • Βούλας
• Βουλιαγμένης και όλου του Λεκανοπεδίου και δεν προσφέρεται για επιχειρηματική αξιοποίηση που αψηφά το περιβάλλον, το τοπίο και τους κατοίκους.

Η ελληνική κυβέρνηση υποταγμένη στις απαιτήσεις των
δανειστών και των τοκογλύφων «επενδυτών» για γρήγορο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας έστειλε στις
Κάννες, στο μεγάλο παζάρι των Real Estate επιχειρήσεων, το ΤΑΪΠΕΔ και την ΕΤΑΔ, με εντολή να πουλήσουν όσο-όσο τα φιλέτα της ελληνικής γης και τις
χρήσιμες δημόσιες υποδομές, για τις οποίες ξοδεύτηκαν εκατομμύρια από το υστέρημα των Eλλήνων φορολογούμενων. Ιδιαίτερα στο Σαρωνικό αφού
απέκλεισαν κάθε πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα,
με ρυπογόνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις από τον
Πειραιά μέχρι την Κόρινθο, τώρα ψάχνουν να βρουν
«επενδυτές», για να παραδώσουν στην τουριστική βιομηχανία τον υπόλοιπο Σαρωνικό από τον Πειραιά μέχρι
το Σούνιο. Αδιαφορώντας για αρχαιολογικούς χώρους,
μοναδικά φυσικά οικοσυστήματα, πανέμορφα παράκτια
τοπία και κυρίως για την τοπική οικονομία είναι αποφασισμένοι αποκλείσουν όλη την παραλία και να την γεμίσουν με φαραωνικού τύπου τσιμεντένιες τουριστικές
εγκαταστάσεις

νωση των δράσεων εθελοντικού τύπου, ώστε να έχουν
αποτέλεσμα που διαρκεί. Ακόμη, με δηλώσεις υπογράμμισε
ότι “η διεκδίκηση των δημόσιων χώρων που κάποτε ήταν
στη χρήση των κατοίκων και των δημοτών της Βάρης της
Βούλας και της Βουλιαγμένης και σήμερα έχουν παραχωρηθεί σκανδαλωδώς σε επιχειρήσεις που είναι άφαντες,
όπως η Β' πλαζ Βούλας, θα αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα όταν η Δημοτική Βούληση αναδειχθεί ως Δημοτική
Αρχή”.

Οι Εξωραϊστικοί Σύλλογοι
Βούλας ευχαριστούν
Μετά από 12 χρόνια ντροπής, 12 χρόνια απομόνωσης,
το Σάββατο 15 Μαρτίου, άνοιξε επί τέλους για κάθε πολίτη, η πόρτα της Β΄Πλαζ και πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση 300 δενδριλίων.
Υλοποιήθηκε έτσι η πρότασή μας προς το Δ.Σ. Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, το οποίο και την ενέκρινε ομόφωνα.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Δήμαρχο, αλλά και
τους κ.κ. Πρόεδρο ΔΣ και Δημοτικούς Συμβούλους, τους
υποψηφίους Δημάρχους και Δημοτικές Παρατάξεις που
συμμετείχαν, και όλους όσους βοήθησαν: φορείς, δημότες, επισκέπτες, εθελοντές Κάμπιγκ Βούλας.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Κυρία Ρούσσου και το προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου μας
για την βοήθειά τους.
Ένα μεγάλο “Ευχαριστώ” πηγαίνει στη Νεολαία που
συμμετείχε και στους Προσκόπους και Ναυτοπροσκόπους που βοήθησαν.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης και υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δημοσθένης Δόγκας, αξιοποιώντας και την εμπειρία του από παρεμφερείς
πρωτοβουλίες, τόνισε τη σημασία που έχει η σωστή οργά-

OI ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟI ΣΥΛΛΟΓΟI ΒΟΥΛΑΣ:
“ΕΞΟΧΗ” “ΘΕΑ”, “ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ”, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” και ο
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Βούλας.

Οχι στον έλεγχο της διακίνησης σπόρων
σύσσωμοι οι Ευρωβουλευτές
Τα πρώτα «προνομιούχα οικόπεδα», που ήδη έχουν
βγει στο σφυρί είναι το π. αεροδρόμιο του Ελληνικού
με την παραλία του Αγίου Κοσμά και ολόκληρη η Χερσόνησος της Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους θα ακολουθήσουν όλες οι ακτές μέσω της
εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε στην οποία
πρόσφατα περιήλθαν.
Είναι σίγουρο όμως ότι σχεδιάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού με τα κινήματα
της παραλίας και όλου του λεκανοπεδίου είμαστε έτοιμοι να πούμε το μεγάλο ΟΧΙ έχοντας σαν παρακαταθήκη τους αγώνες της Χαλκιδικής και της Κερατέας.

ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΑ
Πληροφορίες 6977990887- -6979775853-6974831170

Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τη
συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, η πολυσυζητημένη πρόταση της Κομισιόν για το εμπόριο
σπόρων.
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Νίκος Χουντής, αιτιολογώντας την
αρνητική του ψήφο στην πρόταση
της Επιτροπής, επεσήμανε ότι:
«Ο προτεινόμενος Κανονισμός επιχειρεί να φέρει τον πλήρη έλεγχο
της παραγωγής και εμπορίας των
σπόρων στα χέρια των λίγων κυρίαρχων πολυεθνικών του παγκόσμιου
εμπορίου
φυτικού
αναπαραγωγικού υλικού. Η πρό-

ταση αυτή αποτελεί πλήγμα για τις
μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις
και επιχειρήσεις, αλλά και για την
προστασία του περιβάλλοντος, της
βιοποικιλότητας και της διατροφικής ασφάλειας.

Συμπορευόμαστε με τα κινήματα
και τις οργανώσεις που μάχονται
για την προστασία του περιβάλλον-

τος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, και την επισιτιστική ασφάλεια,
υποστηρίζουμε το δικαίωμα εκατομμυρίων μικρών αγροτών, οργανώσεων, αλλά και απλών πολιτών στην
διατήρηση, ελεύθερη ανταλλαγή
και διακίνηση παραδοσιακών σπόρων. Καταψήφισα την πρόταση Κανονισμού και καλώ την ελληνική
κυβέρνηση να κάνει το ίδιο. Να συμπορευτεί με την πλειοψηφία των
Eλλήνων αγροτών καταψηφίζοντας
το νομοσχέδιο στη συζήτηση του
Συμβουλίου αλλά και να σταματήσει
άμεσα την προώθηση των Γενετικά
Τροποποιημένων Οργανισμών στην
Ευρώπη».
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Ανοιχτή Επιστολή από μέλη και αγωνιστές
της «Πρωτοβουλίας Πολιτών ΒΒΒ Ενάντια στα Χαράτσια»
Συμπολίτισσες και συμπολίτες.
Εμείς που για σχεδόν δυό χρόνια πορευτήκαμε μαζί μέσα στις τάξεις της "Πρωτοβουλίας Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Ενάντια στα Χαράτσια".
Που επί δύο χρόνια δώσαμε καθημερινά τη
μάχη να μη μείνει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα
και να μην πληρωθεί το άδικο χαράτσι επί των
ακινήτων.
Που στραφήκαμε ενάντια και σε όλες τις
άλλες "έκτακτες εισφορές", ενάντια στην παράλογη και συνεχώς κλιμακούμενη αύξηση
κάθε είδους φορολογίας, ενάντια στην καθημερινή σχεδόν εφεύρεση νέων φόρων και μέτρων αφαίμαξης των όποιων εισοδημάτων
μας.
Είχαμε αναγνωρίσει έγκαιρα πως τα εμφανιζόμενα σαν μεμονωμένα μέτρα, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα πολύ καλά
προετοιμασμένο και μεθοδευμένο σχέδιο
ανακατανομής εισοδημάτων και περιουσιών.
Ανακατανομής σε βάρος των φτωχών και μεσαίων οικογενειών, και σε όφελος πολύ
λίγων διεθνών μεγιστάνων του πλούτου αλλά και Ελλήνων συνεταίρων τους.
Ήδη, πολλούς-πολλούς μήνες πριν, στις
εβδομαδιαίες συναντήσεις μας στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου τις Πέμπτες, αρκετοί συμπολίτες είχαν επισημάνει και επιχειρηματολογήσει υπέρ της ιδέας για μία
οργανωμένη συμμετοχή και παρέμβαση στα
δημοτικά πράγματα.
Η ιδέα αυτή αναζωπυρωνόταν κάθε φορά που
συμμετείχαμε σε κάποια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου γινόμασταν μάρτυρες μιάς άγονης και παράλογης δαδικασίας
διανθισμένης με προσωπικούς διαπληκτισμούς με προσβολές, ειρωνίες και βαριά υπονοούμενα με πρωταγωνιστές τον Δήμαρχο,
τους Αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς
Συμβούλους, ενώ ταυτόχρονα, πολύ σπάνια,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 20/3/14
Αρ. Πρωτ. 11283
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της “Καταπολέμησης της
βαμβακάδας, Marchallina Hellenica”, αρ. με. 5/2014, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 125/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και
τις διατάξεις της παρ. 9 του αρθ.
209 Κ.Δ.Κ. η οποία προστέθηκε με
την παρ. 13 άρθρου 20 Ν. 3731/08,
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 19.889,10 ευρώ με
Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο

για ελάχιστο χρόνο και κατόπιν αφόρητης
πίεσης δινόταν ο λόγος είτε στους δημότες
είτε στους οργανωμένους συλλόγους και κινήματα πολιτών - και μάλιστα για θέματα που
τους αφορούσαν άμεσα.
Ταυτόχρονα ζήσαμε τον παραλογισμό του να
μας παίζουν μπαλλάκι μεταξύ Δημάρχου και
Ο.Α.Π.Π.Α. για τη διάθεση της αίθουσας της
«Ιωνίας», με αποκορύφωμα όταν, πριν από
έναν περίπου χρόνο, ο πρόεδρος του Οργανισμού και δημοτικός σύμβουλος κ. Νιτερόπουλος και το μέλος του Δ.Σ. του ιδίου
Οργανισμού και επίσης δημοτικός σύμβουλος
και αντιδήμαρχος διοίκησης και οικονομικών
του Δήμου κ. Ζαχαράτος καταψήφιζαν το αίτημά μας για παραχώρηση της αίθουσας,
αγνοώντας ακόμα και αυτές τις αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου του οποίου υποτίθεται πως ήσαν εντολοδόχοι.
Και όλ΄αυτά σε συνδυασμό με τη μηδενική
αρωγή που είχαμε από το Δήμο. Δυστυχώς,
με εξαίρεση την παραχώρηση της αίθουσας
του Δ.Σ. για τις εβδομαδιαίες συνελεύσεις
μας, συν μία τηλεφωνική γραμμή για ενημέρωση και εξυπηρέτηση πολιτών στο Δημαρχείο που μας παραχωρήθηκε πολύ
καθυστερημένα, η Δημοτική Αρχή και η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων, επί δύομιση χρόνια, δεν κούνησε ούτε
το μικρό της δαχτυλάκι, επιδεικνύοντας προκλητική αναλγησία και αδιαφορία απέναντι σε
συμπολίτες μας που η ΔΕΗ - με εντολές κυβέρνησης και τρόικας - τους καταδίκαζε στο
σκοτάδι και στο κρύο και το Υπουργείο Οικονομικών τους απειλεί με κατασχέσεις και
πλειστηριασμούς.
Έτσι, πολλοί από εμάς που είχαμε δραστηριοποιηθεί στην "Πρωτοβουλία πολιτών
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης ενάντια στα
χαράτσια" αποφασίασαμε ότι ήρθε ο καιρός
να υλοποιήσουμε την παλιότερη ιδέα δημι-

Δημαρχείο Παλλήνης, επί της
οδού Ιθάκης 12, την 2α Απριλίου
2014, ημέρα Τετάρτη, με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
10:00 π.μ. και ώρα λήξης την
10:30πμ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που
διαθέτουν
την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 994,56 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείο
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
6604.719, (1ος όροφος) και ώρες
09:00 - 13:00 μ.μ.
Η δαπάνη για τη δημοσίευση βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15 - 17, 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»
του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για
την ανάθεση του έργου «Ενίσχυση
της αντιολισθηρότητας οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Περιφερειακής
Ενότητας Ανατ. Αττικής με τη μέθοδο
της σφαιριδιοβολής», με προϋπολογισμό 1.000.000,00€ με αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
08 / 04 / 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι

ουργίας μίας Δημοτικής Κίνησης των Πολιτών
που ζουν και εργάζονται στη Βάρη-ΒούλαΒουλιαγμένη. Μιάς Δημοτικής Κίνησης φτιαγμένης από εμάς τους πολίτες για τις δικές
μας ανάγκες - και όχι από κάποιον «Αρχηγό»,
ούτε για τα συμφέροντα κάποιου ή κάποιων
που μπορεί καν να μην γνωρίζουμε. Εμείς
που γνωριζόμαστε ήδη πολύ καλά εδώ και
πάνω από δύο χρόνια, φτιάξαμε, μαζί και με
άλλους συμπολίτες, τη "Ριζοσπαστική Κίνηση
Πολιτών ΒΒΒ" - ΡΙ.ΚΙ.Π.

Αγαπητοί συμπολίτες,
Δημιουργήσαμε μια δημοτική κίνηση με δημοκρατική οργάνωση, λειτουργία και ανοιχτές
διαδικασίες,
όπου
κυρίαρχο
αποφασιστικό όργανο είναι η συνέλευση των
μελών της. Με κινηματική αντίληψη και πρακτική. Μια κίνηση που θα στηρίζεται αλλά και
θα στηρίζει κάθε κίνημα πολιτών, συλλογικότητα και φορέα που παλεύει για την βελτίωση
της ζωής των δημοτών αλλά και την αλλαγή
των συνθηκών στη χώρα μας.

Δημιουργήσαμε μια πραγματικά ανεξάρτητη
και μαχητική δημοτική κίνηση που θα κινείται στον ίδιο αγωνιστικό δρόμο που άνοιξε η
Πρωτοβουλία αλλά ταυτόχρονα θα αναλάβει
ενεργό ρόλο για έναν Δήμο που δεν θα λειτουργεί ως υπάκουος εφαρμοστής των επιταγών της κεντρικής εξουσίας αλλά θα
συμβάλει στην οργάνωση της αντίστασης
απέναντι στις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού και των Μνημονίων που ασκούνται σήμερα από την κυβέρνηση.

Σας καλούμε να πλαισιώσετε την προσπάθειά
μας για μιά δημοτική αρχή πέρα από παραγοντισμούς και προσωπικές φιλοδοξίες. Μακριά από προσωπικά και επιχειρηματικά
συμφέροντα. Για την ανατροπή της βάρβαρης
κυρίαρχης πολιτικής και των επιπτώσεών της
στις τοπικές κοινωνίες. Για ένα Δήμο αλληλεγγύης και συμμετοχής.
Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, 10 Μάρτη 2014

Θέλουμε ένα Δήμο που θα είναι αλληλέγγυος
με όλους τους δημότες που πλήττονται από τα
μέτρα της μνημονιακής πολιτικής και που θα
αγωνίζεται καθημερινά για να αποτραπεί η
διάλυση των δομών του κοινωνικού κράτους.
Ένα Δήμο που δεν θα επιτρέψει την εκποίηση
της δημόσιας περιουσίας, που θα υπερασπισθεί την απειλούμενη ατομική περιουσία των
δημοτών, που θα διεκδικήσει ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ανάγκες των
πολιτών για παιδεία, υγεία, πολιτισμό & αθλητισμό και που θα υπερασπιστεί το ανθρώπινο
πρόσωπο της πόλης απέναντι στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση. Ένα Δήμο που
θα ενισχύσει τη δημοκρατία και θα καθιερώσει
τη συμμμετοχή των πολιτών στην άσκηση και
τον έλεγχο της εξουσίας.

Ενεργά μέλη της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ» που συμμετέχουμε ή στηρίζουμε τη ΡIΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ:
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ,
ΔΙΓΕΝΗ - ΜΠΕΖΑ ΖΑΪΡΑ, ΖΑΦΕΙΡATOY ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΠΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ,
ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΝΑΣ,
ΛΕΟΥΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΟΥΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ,

ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΜΠΕΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ,
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΜΑΡΑ ΒΙΚΥ, ΣΕΡΒΟΥ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ, ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ, ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΦΩΣΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ

θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην 2η, 3η και 4η (υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου) τάξη για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις
της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
σε
επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας
Αττικής ΣΑΕΠ 085 Κωδικός έργου
2013ΕΠ08500068. Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται

σε 15.960,00€ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85,
άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην
Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής,
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων
των μελών της.
7. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 588.000,00€, με
ΓΕ & ΟΕ 18% 105.840,00€, απρόβλεπτα 15% 104.076,00€, αναθεώρηση 15.092,13 € και Φ.Π.Α.
186.991,87€.
9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται.
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε πέντε (5)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά

δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων.
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την τεχνική ικανότητα.
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε.. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος
όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005333, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κος Γ.
Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση,
να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο
τεύχος για την συμπλήρωση της
προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες
πριν την ημέρα της δημοπρασίας
και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ήτοι μέχρι και Πέμπτη 03-04-2014.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ

ΕΒΔΟΜΗ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δυναμική και αποτελεσματική
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καθηγήτρια Αγ-

γλικών Ελληνοαυστραλή με πάνω από 20 χρόνια

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549
ΑΔΑ: ΒΙΞΒΟΚΥΓ-ΠΛ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΡΩΠΙΑΣ
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες: Περιβολλάρη Δ.
Τηλέφωνο : 210 6626294
FAX : 210 6624963
e-mail : Sfittos.diav@gmail.com
Kορωπί : 21 Μαρτίου 2014
Αρ. Πρωτ. : 534
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ
Διακηρύττει ότι: τη διεξαγωγή επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού
για
την
«Εργασίες
Υποστήριξης Μηχανημάτων Ήχου
για Εκδηλώσεις, Αμοιβή Δασκάλας Χορού, Έξοδα Πολιτιστικών
Δραστηριοτήτων» για τα τμήματα
1 και 7.
Οι εργασίες που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. ΤΥ/7/2014 Μελέτης
που
αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία 18-03-2014
Αριθμ. Πρωτοκ:10978
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού Προμήθειας για την «παροχή
γάλακτος
στους
δικαιούχους
υπαλλήλους
του
Δήμου»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προμήθειας με τίτλο «παροχή γάλακτος στους δικαιούχους
υπαλλήλους του Δήμου για το έτος
2014» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 42.524,85 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης, την 14η
Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και

για το σύνολο των τμημάτων, είτε
για κάθε ένα από τα δυο (2) τμήματα.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 28 Μαρτίου
2014 και ώρα 09:30 π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Παρασκευή 28 Μαρτίου
2014 και ώρα 10:00π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο ποσό των ΤΜΗΜΑ 1: 12.195.12€
πλέον
ΦΠΑ
23%,ΤΜΗΜΑ
7:
5.619,47€ πλέον ΦΠΑ 13%.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του ΝΠΔΔ
ΣΦΗΤΤΟΣ του Δήμου Κρωπίας.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ
ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Μετά την λήξη
της καθορισθείσας ώρας λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει
η
διαδικασία
της
αποσφράγισης των προσφορών.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί στο 5%
της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παλλήνης.
Υπεύθυνοι.: κ. Κακουλάκη –κ.Σπηλιοπούλου. Τηλ: 210 66 04 617,
ΦΑΧ: 210 66 04 615.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρτέμιδα 10-12-2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 48107
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολεοδομίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρώνης Χριστόφορος
Λεωφ. Καραμανλή 85 , Άρτεμις Αττικής, Τ.Κ.190 16
Τηλ.:(22940) - 80000, Fax: (22940) - 45564
ΘΕΜΑ : Ανάρτηση προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 148 της Π.Ε. 2 της Δ.Ε. Σπάτων του Δήμου
Σπάτων -Αρτέμιδος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την 348/2013 απόφαση του το Δημοτικό Συμβουλίο Σπάτων εγκρίνει
την κατ' αρχήν ανάρτηση προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 148 της Π.Ε. 2 της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος, κατόπιν συμμόρφωσης της
υπ' αρ. 10138/2007 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας με
την οποία έγινε άρση απαλλοτρίωσης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Δήμο να λάβουν γνώση
αυτών και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις σε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

SERVICE-ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ-FIT&GO
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ. & FAX. 2109631041
Email. stathatos@fitandgo.gr

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.
Αναζητά ευκαιρία διδασκαλίας παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων των εξετάσεων
Cambridge και Michigan σε όλες τις κατηγορίες μαθητών, ακόμη και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Τηλ. 6906996694

ΕΛΑΣΤΙΚΑ: CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΓΕΝΙΚΟ SERVICE - SET ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - SET ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΦΡΕΝΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΕΞΑΤΜΙΣΗ
- ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΖΑΝΤΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-SERVICE A/C-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΖΑΝΤΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ : ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ!
ΩΡΑΡΙΟ : 08:00 ΕΩΣ 19:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
08:00 ΕΩΣ 14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.
210 9932687 - κιν. 6987880112

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα…13-3-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.8272
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει:Την διενέργεια ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά,
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15 - 17 , 117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»
του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοιχείου στην Ε.Ο. 30», με
προϋπολογισμό 40.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
08-04-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.

Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη.
Τηλ. 210 8992.642.

ΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
προϋπολογιζόμενης
αξίας με ΦΠΑ 99.886,70€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου και Δημ. Χρ. Μπέκα Σπάτα Αττικής, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού , την 144-2014 ημέρα Δευτέρα και από
ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα
λήξης παράδοσης των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή, για ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι
4.994,34€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης καθώς και τη μελέτη από την
ιστοσελίδα του Δήμου «www.spataartemis.gr». και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία
του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη:
Σωτηρίου
Αναστασία,
τηλ.2132007397).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που
τηρείται
στη
ΓΓΔΕ
του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
4. Εργολήπτες εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων
κάτοχοι πτυχίου αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης που καλύπτει τον
προϋπολογισμό του έργου.
5. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
σε
επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με ΣΑΕΠ:
2013ΕΠ08500009. Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 605,00€ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του

Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει
το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της.
8. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
9. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 22.233,24€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 4.001,98€,
απρόβλεπτα 15% 3.935,28€, αναθεώρηση 2.349,82 € και Φ.Π.Α.
7.479,68€.
10. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν
επιτρέπονται.
11. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε ενενήντα
(90) ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
12. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κύριος με εμπειρία σε
εστιατόρια ζητάει οποιαδήποτε εργασία. Τηλ.
210
8992.642,
6983482726

άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων.
14. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
για την τεχνική ικανότητα.
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε.. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος
όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 6032905, FAX επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κα Ε.
Πούσια όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος
για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την
ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι
και Πέμπτη 03-04-2014.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ
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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
Σκόπιμος αυτοτραυματισμός των νέων
Διαστάσεις «επιδημίας» τείνει να πάρει το φαινόμενο του σκόπιμου αυτοτραυματισμού των νέων, που ενίοτε μπορεί να
είναι και μοιραίος!
Αυτό τονίζουν οι παιδοψυχίατροι και κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου, καθώς σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες το 13%
των νέων αντιμετωπίζει πρόβλημα αυτοτραυματισμού!
«Πίσω από το φαινόμενο του αυτοτραυματισμού των νέων κρύβεται συναισθηματικός πόνος και έντονη δυσφορία, που προκαλείται από το στρες και τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής»
τονίζει η παιδοψυχίατρος Μερσύνη Αρμενάκα, με την ευκαιρία
της Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον αυτοτραυματισμό.
Σύμφωνα με τους παιδοψυχιάτρους ο αυτοτραυματισμός (selfharm) είναι μια πράξη, όπου ο νέος επίτηδες προκαλεί αμυχές
στα χέρια του ή καταναλώνει τοξικές ουσίες ή χρησιμοποιεί
αντικείμενα με σκοπό να προκαλέσει βλάβη στον εαυτό του.
Οι νέοι αυτοί συχνότερα προτιμούν κοψίματα ή καψίματα και
μετά ακολουθούν οι αυτοδηλητηριάσεις, χτυπήματα, απόπειρα
πνιγμού, ηλεκτροπληξία ή ασφυξία.
Οι κίνδυνοι του αυτοτραυματισμού είναι οι προφανείς όπως η
απώλεια μεγάλης ποσότητας αίματος και η πιθανότητα λοίμωξης. Αλλά υπάρχουν και κρυμμένοι συναισθηματικοί κίνδυνοι
όπως το να γίνει συνήθεια και να εθιστούν οι νέοι σε αυτό με

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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

κίνδυνο να χάσουν την ζωήτους.
ΣΗΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
Οι γονείς θα πρέπει να αρχίσουν να υποψιάζονται για το πρόβλημα όταν:
➢ Παρατηρήσουν περίεργα καψίματα με τσιγάρο η αναπτήρα
και κοψίματα σε καρπούς, χέρια, πόδια ή την κοιλιά για τα
οποία το παιδί δίνει περίεργες δικαιολογίες
➢ Επιμένει να φορά μακρυμάνικα ρούχα ακόμα και σε ζεστό
καιρό
➢ Χτυπά τον εαυτό του ή το κεφάλι του
➢ Δίνει μπουνιές σε αντικείμενα ή πέφτει επίτηδες σε τοίχους
ή σκληρά αντικείμενα
➢ Κολλά αντικείμενα στο δέρμα του
➢ Εμποδίζει σκόπιμα την επούλωση τραυμάτων
➢ Καταπίνει δηλητηριώδεις ουσίες ή ακατάλληλα αντικείμενα
➢ Έχει στον προσωπικό του χώρο αιχμηρά αντικείμενα ,όπως
ξυράφια, μαχαίρια, βελόνες, κομμάτια γυαλί, καπάκια από

Ημερίδα για την ψυχική
υγεία των παιδιών
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014, ώρα 18:00, το Σωματείο
Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Διαδρομές Ψυχικής Υγείας στο Παιδί - Πράξη και εφαρμογή στην
Ανατολική Αττική: 2007-2014».
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κορωπίου (Βασ. Κωνσταντίνου 47) και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Στην Ημερίδα μεταξύ άλλων θα μιλήσουν:
- ο Γιώργος Φρέρης (Διευθυντής Παιδοψυχίατρος ΕΣΥ), με
θέμα: Το τραύμα της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας:
Από το «ιδεώδες» παιδί στις μαθησιακές δυσκολίες και
τον αυτισμό,
- ο Ανδρέας Χαμουζάς (Παιδοψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής),
με θέμα: Ο ρόλος του Κέντρου Ημέρας ως θεσμός υποστήριξης, εκπαίδευσης και θεραπείας παιδιών και οικογενειών
- η Θεοδώρα Παπαδοπούλου (Λέκτορας Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Ψυχολογίας), με θέμα: Ο ρόλος του γονέα στη
διαδικασία παρέμβασης και αποκατάστασης.

μπουκάλια
➢ Εμφανίζει κρυψίνοια και επιμένει να μένει μόνος του
➢ Πίνει αλκοόλ
«Οι νέοι που καταφεύγουν στον αυτοτραυματισμό προσπαθούν ανεπιτυχώς να αντιμετωπίσουν αισθήματα λύπης, αίσθημα κενού ενοχές και οργή» προσθέτει η παιδοψυχίατρος
M. Αρμενάκα και συμπληρώνει.
«Δυστυχώς η ανακούφιση που επιδιώκουν διαρκεί λίγο. Είναι
σαν να βάζεις ελαστικό επίδεσμο ενώ χρειάζεσαι ράμματα.Τα
εσωτερικά τραύματα και προβλήματα δεν ξεπερνιούνται και
επίσης δημιουργούνται νέα. Οι νέοι που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις προσπαθουν να το κρατήσουν κρυφό. Ντρέπονται να το δείξουν ή νομίζουν ότι κανεις δεν θα τους καταλάβει.
Η μυστικότητα και οι τύψεις επηρεάζουν τις σχέσεις τους με
την οικογένεια και τους φίλους τους με αποτέλεσμα να νοιώθουν περισσότερο μόνοι, πιο ανάξιοι και παγιδευμένοι».
Όταν οι γονείς παρατηρήσουν κάποια από τα προαναφερόμενα σημάδια θα πρέπει να ζητήσουν την βοήθεια παιδοψυχίατρου προκειμένου έγκαιρα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Σε όλο τον κόσμο το φαινόμενο αυτό απασχολεί έντονα την
επιστημονική κοινότητα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές παρόλο που είναι ένα φαινόμενο που συναντάται όλο και πιο συχνά στους παιδοψυχιάτρους σε ιδιωτικά και
δημόσια πλαίσια.
Στις αναπτυγμένες χώρες γίνονται παρεμβάσεις και προγράμματα από δεκαετιών για πρόληψη των αυτοκτονιών στους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες. Στην Ελληνική πραγματικότητα
είμαστε ακόμα στο επίπεδο της παρατήρησης του φαινόμενου
παρόλο που οι αναφορές για αύξηση όλων των κρουσμάτων συναισθηματικών διαταραχών αυξάνονται ραγδαία.
ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Οι αιτίες που συχνά αναφέρονται για την ύπαρξη του προβλήματος είναι:
➢ Πίεση στο σχολείο ή στην δουλειά,
➢ Σχολικός εκφοβισμός,
➢ Οικονομικές ανησυχίες,
➢ Σεξουαλική, σωματική ή συναισθηματική κακοποίηση,
➢ Πένθος,
➢ Σύγχυση για την σεξουαλικότητα,
➢ Χωρισμός από σχέση,
➢ Αρρώστια ή πρόβλημα υγείας,
➢ Κατάθλιψη, θυμός, άγχος,
➢ Οικογενειακά προβλήματα.
www.armenakamersyni.com Τηλ. 2105720500, 6947727140

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
- 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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
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Tουρνουά μπάσκετ κατά του φαινομένου
κακοποίησης των γυναικών
Ολοκληρώθηκε το ΜΙΝΙ τουρνουά μπάσκετ που διοργάνωσαν ο Πρωτέας Βούλας και η W.I.N. HELLAS
την Κυριακή 16 Μαρτίου στο Κλειστό Γ.Γεννηματάς,
με στόχο την ενημέρωση προς το κοινό για φαινόμενα βίας και κακοποίησης των γυναικών.

Βραχάλη, Βάσω Στασινού, Στέλλα Γιαμπουρά, Ανίτα
Ναθαναήλ, Ορθούλα Παπαδάκου, Μάντα Παπαδάκου, Χριστίνα Κοντοβά , Έλενα Λιάφου, Άντζελα Ευριπίδου, Έλλη Αγγελιδάκη, Μάσα Φασούλα, Άννυ
Κωνσταντινίδη, Εύη Αδάμ, Κέλλυ Πρωτόπαππα,
Σοφία Πασχάλη, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της W.I.N. Hellas και της Project Manager του
Οργανισμού Σαμάνθας Αποστολοπούλου έστειλαν
αγωνιζόμενες ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι μέσα από τον υγιή αθλητισμό και την ενημέρωση, μπορούν να παταχθούν ακόμη πιο εύκολα
φαινόμενα βίας στις κοινωνίες μας.

Το κλειστό της Βούλας γέμισε μέσα κι έξω ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια των διοργανωτών,
την οποία ενίσχυσαν οι χορηγοί της εκδήλωσης.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης κληρώθηκαν προς
το κοινό πολλά και πλούσια δώρα, ενώ βραβεύτηκαν
οι: Θοδωρής Παπαλουκάς, Βασίλης Κικίλιας, Παναγιώτης Φασούλας, Φραγκίσκος Αλβέρτης, Γιώργος
Καλαϊτζής, Κώστας Παπαταβούκας και Ορθούλα Παπαδάκου για την προσφορά τους στον Ελληνικό
αθλητισμό.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο δήμαρχος των 3Β,
Σπύρος Πανάς και δημοτικοί σύμβουλοι.

Το γυναικείο τμήμα του Πρωτέα και η Μ.Κ.Ο. W.I.N.
Hellas ένωσαν τις δυνάμεις τους και με την συμμετοχή των αθλητριών: Έλλη Κοκκίνου, Δέσποινα Καμπούρη, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Ζενίλντα, Χριστίνα

Διεθνείς διακρίνεις από τον ΝΑΟΒ
Με νέα, διεθνή αυτή τη φορά, επιτυχία συνέχισε τις αγωνιστικές
της παρουσίες η ομάδα Optimist
του ΝΑΟΒ καταλαμβάνοντας την
1η θέση!
Στο Διεθνή αγώνα Mussanah Race
Week 2014 που διεξήχθη στο
Ομάν από τις 10 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2014, οι αθλητές του ΝΑΟΒ
εκπροσώπησαν τον Όμιλό τους
και επέστρεψαν φορτωμένοι μετάλλια.
Συγκεκριμένα, οι αθλητές του
ΝΑΟΒ κατέλαβαν την 1η θέση στη
Γενική κατάταξη με τον Τέλη
Αθανασόπουλο και την 4η θέση με
τη Χρύσα Μαρίνου, η οποία ήταν
και 1η στην κατηγορία των κοριτσιών, ανάμεσα σε 54 επίλεκτους
ιστιοπλόους απ΄όλη την Ευρώπη.
Πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή του ΝΑΟΒ Ζαννέτο Μαλατέστα, ο οποίος συνόδεψε και
καθοδήγησε τους αθλητές του, με
αποτέλεσμα αυτήν την μοναδική,
καταπληκτική εμφάνιση.
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Διασυλλογικοί αγώνες TECHNO 293 στον Ομιλο “Κέκρωψ” Αγίας Μαρίνας
Υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες διεξήχθη
στις 8-9 και Μαρτίου 2014, ο διήμερος διασυλλογικός αγώνας, Techno 293 (Ranking
List) & RS:X. στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟ
ΚΕΚΡΩΨ στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας
Μαρίνας Κορωπίου, στο 35ο χλμ ΑθηνώνΣουνίου. H έμπειρη διοίκηση του ΝΑΟ Κέ-

Μετονομασία Αθλητικού
Κέντρου Βάρης
σε Αθλητικό Κέντρο
Κων/νος Μπαγλατζής
Ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
οργανώνει εκδήλωση για την μετονομασία του Αθλητικού Κέντρου Βάρης σε
Αθλητικό Κέντρο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ» με την ευκαιρία του εορτασμού των 50 χρόνων της ομάδας
«Κυανούς Αστήρ Βάρης» το Σάββατο 22
Μαρτίου στις 12.00 (Οδός Μουτούση 1,
Βάρη)
Θα ακολουθήσει αγώνας παλαιμάχων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ και του Αστέρα
Βάρης
και τελετή βράβευσης αθλητών και αθλητικών παραγόντων.

κρωψ, οι διαιτητές των αγώνων, οι εκπαιδευτές –προπονητές και τα πληρώματα των
ιστορικών ναυταθλητικών σωματείων (ΝΑΟ
ΚΕΚΡΟΨ, ΝΟΒ, ΝΟΚΑ, ΝΑΟΒΒ, ΝΟΛ,
ΙΟΠΟΡ) που συμμετείχαν, προσέφεραν
σπουδαίο θέαμα σε όσους είχαν την τύχη

Περιφερειακό
Πρωτάθλημα Αθηνών με
optimist & laser 4,7
Ο Ναυτικός Ομιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης οργανώνει Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών 2014 κατηγορίες
optimist & laser 4,7 από 22-25 Μαρτίου
2014 στον Όρμο της Βουλιαγμένης.

να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Είναι
χαρακτηριστικό ότι εκπροσωπήθηκαν, η
Λούτσα, η Βουλιαγμένη, η Άνδρος, η Βάρκιζα, ο Μαραθώνας, η Ραφήνα, το Κορωπί
κα.
Τη δεύτερη ημέρα, (Κυριακή) οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι 7 bf με κατά περιόδους ριπές 8bf)
ανάγκασαν τη διακοπή των αγώνων. Το μεσημέρι της Κυριακής έγιναν οι απονομές των
μεταλλίων στις διάφορες κατηγορίες, (κορίτσια και αγόρια) (U17, U15, U13 , RSX 8,5).
Τις απονομές έκαναν, ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, ο αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος Μανώλης Γρινιεζάκης, ο
δημοτικός σύμβουλος Νίκος Γιαννάκος, ο
πρόεδρος του ΝΑΟ Κέκρωψ Γεώργιος Κα-

μνής και μέλη του Δ.Σ του Ν.Ο.Βουλιαγμένης.
Εντύπωση προκάλεσε η βράβευση του μικρότερου αθλητή των αγώνων, Γιάννη Καβουνιάρη και συνολικά, το μεγάλο ταλέντο
των νεαρών αθλητών και αθλητριών που
αποδεικνύει ότι η παράδοση της χώρας μας
στα θαλάσσια αθλήματα συνεχίζεται με τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες των ναυταθλητικών ομίλων, που αγωνίζονται κάτω
από αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες
Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε τους διοργανωτές και τη διοίκηση του ΝΑΟ Κέκροψ ότι ο
Δήμος είναι αρωγός και στηρίζει τις αθλητικές διοργανώσεις ιδιαίτερα σε όσες συμμετέχουν νεαρά παιδιά.
Ο Ναυτικός Ομιλος Κορωπίου «Κέκρωψ»
έχει ιδρυθεί το 1983 και έχει αναπτύξει τμήματα optimist, laser, aquapilates, pilates,αυτόνομη κατάδυση, windsurfing, water ski,
sailing,kitesurfing,sup,wakeboard.
Κάθε
χρόνο διοργανώνει τα «Κεκρώπεια» και επίσημους, πανελλαδικούς και τοπικούς αγώνες.
Πληροφορίες 22910-90645
www.naokekrops.gr

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
«Φίλοι Βαζέχα» | ΑΠΕ Λαυρεωτικής
Με στόχο τη στήριξη των προγραμμάτων εσωτερικού των Γιατρών του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία, πραγματοποιείται τη Τρίτη 25
Μαρτίου ώρα 17:00 στο γήπεδο Λαυρεωτικής
«Γεώργιος Ραφιάς» φιλικός ποδοσφαιρικός
αγώνας μεταξύ της ομάδας «Φίλοι Βαζέχα» και
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs
ΚΑΛΥΒΙΑ 21-3-2014
Αρ. Πρωτ. 6359
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
KAI ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» συνολικής προϋπολογιζόμενης
αξίας
«22.977,63€»
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την
σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις: Α) του αρθ. 2 παρ 12 του Ν.
2286/95, Β) το αρθ. 23 παρ 4,5,6

της ΑΠΕ Λαυρεωτικής.
Στον ποδοσφαιρικό αγώνα θα συμμετάσχουν
μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ο αγώνας είναι πρωτοβουλία της ‘Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Βριλησσίων.

της Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), Γ)
του Ν.3463/06, Δ) την απόφαση
του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας
Π1/3305/2010
–
ΦΕΚ
1789/12.11.2010, Ε) Την απόφαση
του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής
του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία
εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότερου από
60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, Στ) Τον Ν.
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», Ζ) τον υπό εκτέλεση
προϋπολογισμό του Δήμου (του
ποσού 19.981,35€ με ΦΠΑ 23% σε
βάρος του Κ.Α. 30-6662.002, του
ποσού 1.997,52€ με ΦΠΑ 23% σε
βάρος του Κ.Α. 30-6662.006 και
ποσού 998,76€ με ΦΠΑ 23% σε
βάρος του Κ.Α. 30-6662.009), τα
ποσά είναι εγγεγραμμένα στον
προϋπολογισμό του έτους 2014,
Η) Την υπ’ αριθ. 46/14 απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, με την οποία
εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας, Θ) τις Τεχνικές Προδιαγραφές
(αρ. μελ. 3/14), Ι) την 72/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης, Λ) Την ανάγκη του Δήμου για

τη σχετική προμήθεια.
Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού
την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και
ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μαζί
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την διακήρυξη θα
πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού, που αντιστοιχεί
στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ 23%.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να
κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30
μέχρι 11:00π.μ.]
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com
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Δήμος και φορείς άνοιξαν και δεντροφύτευσαν την Β' πλαζ Βούλας
Σάββατο πρωί 15/3, ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς και εξωραϊστικοί σύλλογοι του Δήμου έσπασαν το λουκέτο, άνοιξαν τη Β’ πλαζ Βούλας, μπήκαν μέσα και τον
δεντροφύτευσαν.
Στόχος της δημοτικής Αρχής, εφεξής, αλλά και όλων των
κατοίκων του Δήμου είναι να περάσει στα χέρια του Δήμου
και να γίνει χώρος αναψυχής.
Η Β’ πλαζ αποτελεί ένα σκάνδαλο, των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων Α.Ε. (ΕΤΑ), που τη μίσθωσε στις Απολλώνιες Ακτές Α.Ε. και αυτές με τις σειρά τους σε ιδιωτικά
συμφέροντα, που προσπάθησαν κατ’ επανάληψιν να την μετατρέψουν σε χώρο πολυδιασκέδασης, αλλά τα άγρυπνα
μάτια των πολιτών δεν το επέτρεψαν.
Το δεύτερο σκάνδαλο, είναι ότι λίγους μήνες πριν τις εκλογές του 2010, έγινε ανανέωση της σύμβασης μέχρι το

2030! Μια κατάφωρη, καταχρηστική παράταση. Μια παράταση που την κατήγγειλε τότε η Δημοτική Αρχή και έβγαλε
ομόφωνο ψήφισμα καταγγελίας σε δημοτική συνεδρίαση
που έγινε μπροστά στη Β’ πλαζ, με συμμετοχή πολλών νομαρχιακών συμβούλων και βουλευτών.
Μια παράταση σε ομιλο συμφερόντων που ποτέ δεν τήρησε
τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Κι αυτός ήταν ένας λόγος

O υποψήφιος δήμαρχος Δημοσθένης Δόγκας, διέθεσε 150 αρμυρίκια και τα φύτευε με γνώση, αφού ως εθελοντής και πρόσκοπος διαθέτει εμπειρία.

Με τις αξίνες στα χέρια ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς και ο υποψήφιος δήμαρχος Θάνος Ματόπουλος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ
Η Δημοτική Βούληση Βάρης • Βούλας • Βουλιαγμένης και
ο Υποψήφιος Δήμαρχος κος Δημοσθένης Δόγκας προσκαλούν κάθε ενεργό φορέα του Δήμου Βάρης • Βούλας
• Βουλιαγμένης,
Σωματεία, Συλλόγους, ΑΜΚΕ, κάθε μη κερδοσκοπικό
φορέα, στην Ημερίδα με τίτλο
«Η Κοινωνία των Πολιτών σε Ενεργό Ρόλο στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση», η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο
22/03/2014 στις 11:00 πμ στο ξενοδοχείο «Divani Apollon
Palace», αίθουσα Αφροδίτη.

που ο Δήμος θα έπρεπε να τον έχει καταγγείλει και να τον
έχει εξώσει. Αντ’ αυτού επί σειρά ετών δεν εισέπραττε
ούτε το ποσοστό που του αναλογούσε από τη σύμβαση.
Για πρώτη φορά εισέπραξε ο Δήμος ΒΒΒ με την παρούσα
Δημοτική Αρχή, επί αντιδημαρχίας οικονομικών του Δημήτρη Δαβάκη.
Πρόσφατα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Σπ. Πανάς, στο
δημοτικό συμβούλιο, ο όμιλος επιχειρήσεων που την είχε
μισθώσει, απεσύρθη και την παρέδωσε στο ΤΑΙΠΕΔ.
Τώρα λοιπόν είναι η ώρα να την πάρει ο Δήμος.

Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ειδικοί Επιστήμονες και Εκπρόσωποι φορέων του Δήμου μας θα καταθέσουν τις απόψεις τους για τους τομείς:
― της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας,
― της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος,
― του πολιτισμού και της παιδείας.
Οι συμμετέχοντες θα πληροφορηθούν για τους τρόπους ενίσχυσης του πολύτιμου κοινωνικού έργου τους και για τον
ουσιαστικό ρόλο που απαιτείται να έχουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μετά το θεσμικό πλαίσιο του «Καλλικράτη».

Τα “πουλιά” των Προσκόπων δεντροφυτεύουν μαζί με το δήμαρχο
Σπύρο Πανά.

Το λουκέτο έσπασε ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς και ο κόσμος μπήκε μέσα στην πλαζ, όπου είχαν ανοιχτοί οι τρύπες για να μπουν τα φυτά.
Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα φροντίσει τα δέντρα (πότισμα, περιποίηση) και ότι θα κρατήσει την πλαζ ανοιχτή.
Ενθουσιασμένοι οι πολίτες, ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν
κάνει διαρκή αγώνα για να ανοίξει η πλαζ. Ενας εξ’ αυτών
και ο Στέλιος Γκίκας, ο οποίος είχε συγκινηθεί και δεν μπορούσε να κρατήσει τη χαρά του για το γεγονός, όπως και ο
Πέτρος Θανόπουλος.
Το παρών έδωσε, δραστήρια, και ο υποψήφιος Δήμαρχος
της Ριζοσπαστικής Κίνησης ΒΒΒ, Θάνος Ματόπουλος.
Ακόμη παρευρέθη ο υποψήφιος δήμαρχος Δημ. Δαβάκης,
ενώ ο υποψήφιος δήμαρχος Δημοσθένης Δόγκας διέθεσε
150 δενδρύλια και βοήθησε να φυτευθούν. Προς το τέλος,
λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων, ήρθε και ο Γρ. Κωνσταντέλλος.
Σημειωτέον ότι η πλαζ είχε εξελιχθεί σε έναν σκουπιδότοπο με σωρούς τα σκουπίδια από λουόμενους που έμπαιναν από …τρύπες μέσα στο χώρο.
Ακόμη ένα κανάλι με στάσιμα νερά έχει δημιουργήσει τεράστια εστία μόλυνσης, κάτι που είχε καταγγείλει η Δημοτική Αρχή στις υγειονομικές υπηρεσίες και που είχαμε
αναδείξει με σχετικό ρεπορτάζ.
Σημασία έχει ότι έγινε μια καλή αρχή και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα την πάρουμε την πλαζ. Οι ίδιοι οι πολίτες
πρέπει να την περιφρουρήσουν και να τη φροντίσουν.
Οι εξωραϊστικοί Σύλλογοι ευχαριστούν
Αννα Μπουζιάνη

