Τα νέα τρέχουν
όλη την εβδομάδα
επισκεφθείτε καθημερινά

www.ebdomi.com
και στο Facebook

“Χαράς ευαγγέλια”
Βγήκαμε στις αγορές!!

Οι νέοι παίρνουν τη σκυτάλη στην Τ.Α.

Τα δάνεια, δούλους τους ελευθέρους ποιεί.
Μένανδρος
«Μόνο κάποιος κακόπιστος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι
τώρα πλέον δεν βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ»,
είναι η διθυραμβική διαπίστωση των απολογητών της καταστροφικής οικονομικής και αντικοινωνικής πολιτικής
των τελευταίων τεσσάρων ετών.
Επειδή λοιπόν κι εγώ είμαι, προφανώς, «κακόπιστος», έχω να κάνω
κάποιες κοινές διαπιστώσεις:
- Το «φως στο βάθος του τούνελ»
είναι ότι «βγήκαμε στις αγορές».
Δηλαδή, βγήκαμε για δανεικά! Και
οι διεθνείς «επενδυτές» έτρεξαν να
του Κώστα μας προσφέρουν πολλαπλάσια, απ’
Βενετσάνου όσα ζητάγαμε! «Ανακτήσαμε την
αξιοπιστία μας», βλέπεις.
Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδες 12, 13

Ετοιμο το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης

“Πρωτοβουλία
Πολιτών
Κορωπίου”

Σελίδες, 6, 7 & 11

Συμπόρευση με τον Σπύρο Πανά
ο Πέτρος Θανόπουλος και ο Γιάννης Σκουμπούρης

Αθηνά
Κιούση

Πασχαλινή μυσταγωγία, Σελίδα

10
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«ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ». Βγήκαμε στις ΑΓΟΡΕΣ!!!
- Ζητώ δανεικά, σημαίνει ότι μου λείπουν χρήματα, που
μου είναι αναγκαία, για να καλύψω κάποιες ανάγκες μου.
Το ότι «μου λείπουν χρήματα», δεν νομίζω να ισχυρίζεται
κανένας ότι είναι κάτι ευχάριστο. Το ότι τελικά, με δανείζουν κάποιοι, που κάνουν αυτή τη δουλειά και πλουτίζουν
ακόπως, επίσης δεν μπορεί να ισχυρισθεί ένας εχέφρων,
ένας μέσης νοημοσύνης λογικός άνθρωπος, ότι δικαιολογεί τους εορταστικούς διθυράμβους της κυβέρνησης,
των απολογητών της, των εξαπτερύγων της (εννοώ τα δημοσιογραφικά και πολιτικά της ξεφτέρια) και των αντηχήσεων των πεισμόνων οπαδών της.
Το ερώτημα είναι, κυρίως, τι το κάνεις το δάνειο, που
παίρνεις και με ποιούς όρους!
- Με δανεικά, δεν ζεις! Να έχουμε κατά νού, πρωτίστως,
αυτό το αξίωμα. Αλλοιώτικα θα προσομοιάζουμε με τους
άφρονες ημιαπασχολούμενους νέους, που παίρνουν «διακοποδάνεια», για να περάσουν καλά στις διακοπές τους
και τον χειμώνα στερούνται τ’ απαραίτητα, για να το αποπληρώσουν, αν συνεχίσουν να έχουν δουλειά.
- Πρώτα – πρώτα, γιατί πήραμε τα 3 δις δανεικά, από τις
“αγορές” ενώ υπολείπονται να λάβουμε από τα δανεικά
της τρόικα, για το τελευταίο τρίμηνο του 2013 και το
πρώτο του 2014, αθροιστικά περί τα 12,4 δις;
Αφ’ ενός γιατί δεν εκταμιεύτηκαν όλα από το «άτυπο»
ΕcoFin την 1η Απρίλη, και έχουμε δανειακές υποχρεώσεις
για τον Μάη περί τα 10 δις και αφ’ ετέρου γιατί τον Μάη
έχουμε Ευρωεκλογές. Και εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε μόνον εμείς, αλλά και οι Γερμανοί
και οι άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν εφαρμόσει
τις πολιτικές της σκληρής λιτότητας και της άγριας φορολόγησης, κυρίως στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες
του Νότου.
Πρέπει λοιπόν να στηριχθεί η πειθήνια κυβέρνηση Σαμαρά
– Βενιζέλου, που τους έκανε και κάνει καλά τη δουλειά
τους, αλλά κυρίως «ν’ αποδείξουν» στους Ευρωπαίους
ψηφοφόρους τους, ότι η πολιτική τους στην Ελλάδα, η

Μήνυμα Δημάρχου Κώστα Κόκκορη
προς Ανθυποψηφίους και Μ.Μ.Ε.
Εν’ όψει της προεκλογικής περιόδου καλώ όλους τους
ανθυποψηφίους καθώς και τα τοπικά Μ.Μ.Ε. να κρατήσουμε υψηλά τον πήχη του πολιτικού διαλόγου. Θεωρώ
ότι ο σεβασμός στους συμπολίτες μας είναι πρόθεση
όλων μας για αυτό αξίζουν ενός υψηλού επίπεδου προεκλογικής συμπεριφοράς.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι ζούμε σε αυτή τη πόλη
και θα συνεχίσουμε να ζούμε και μετά τη λήξη της προεκλογικής περιόδου. Θα πρέπει να μπορούμε να κοιταζόμαστε στα μάτια.
Βέβαιος για την ανταπόκριση σας,
Σας ευχαριστώ
Κώστας Κόκκορης
Δήμαρχος Γλυφάδας

σ.σ. Ας πάρουν παράδειγμα οι υποψήφιοι της Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και ας σταματήσουν τα ανώνυμα ρυπαρογραφήματα ένθεν και ένθεν.

πολιτική της λιτότητας, της υπερδιογκωμένης ανεργίας,
της μείωσης των απολαβών, της φορομπηχτικής πολιτικής, του ξεπουλήματος, της μιζέριας, της απελπισίας, των
αυτοκτονιών ...πέτυχε!
Η τακτική των ανθρωπο-θυσιών του Ελληνικού λαού... πέτυχε, αφού πετύχαμε επίπλαστο «πρωτογενές πλεόνασμα» και οι αγορές άνοιξαν τα ταμεία τους!!
Χαράς ευαγγέλια, λοιπόν, για τη Μέρκελ και τον Σόιμπλε,
επίπλαστα συγχαρητήρια για τον Σαμαρά, υποκριτικά
«χαράς ευαγγέλια» για το Ευρωπαϊκό «λαϊκό» κόμμα των
Χριστιανο-Δημοκρατών κ.λπ., που τρίζει η καρέκλα τους
και οτιδήποτε άλλο είναι, εκτός από «λαϊκό», «Χριστιανικό» και «δημοκρατικό».
Είναι του Μαμωνά, είναι καπιταλιστικό του χειρότερου και
πλέον ακραίου καπιταλισμού, του παγκοσμιοποιημένου
νεο-«φιλελευθερισμού», δηλαδή της ασυδοσίας των αρπακτικών και της εξαθλίωσης των λαών, με προσωπείο
«δημοκρατίας». «Δημοκρατίας» της εξαπάτησης, της εκμετάλευσης, της φοβίας, της τρομοκρατίας.
Με δυο λόγια λοιπόν και το πλαστό πρωτογενές πλεόνασμα και η έξοδος στις «αγορές» μοναδικό σκοπό έχουν
να εξαπατήσουν τους λαούς – τους αφελείς των λαών.
Κι επειδή οι άνεργοι, οι φτωχοί, οι πτωχοποιημένοι, οι
χρεωμένοι και χρεοκοπημένοι επαγγελματίες που έκλεισαν τα μαγαζιά τους και τις επιχειρήσεις τους, αυτοί που
αγωνιούν, μήπως τις κλείσουν, δεν βλέπουν «το φώς στο
τούνελ», δεν βλέπουν να βρίσκουν δουλειά, ν’ ανοίγουν οι
δουλειές τους, να μειώνονται τα «φέσια τους», τους το
φέρνουν πολύ «έξυπνα» και προσεκτικά: «Δεν σημαίνει
πως βγήκαμε απ’ την κρίση, αλλά είμαστε στην καμπή·
έγινε η αρχή της προοπτικής εξόδου απ’ την κρίση». Δηλαδή ΕΛΠΙΔΑ...
Για να τους ξαναψηφίσει ο ευκολόπιστος, ο φοβισμένος,
ο πάντα δουλεμένος υπήκοος...
Γι’ αυτό και οι τυμπανοκρουσίες απ’ τη μια κα οι μύδροι
απ’ την άλλη.
Ο πολίτης όμως, ο υποψιασμένος πολίτης πρέπει να διερωτηθεί: Πώς γίνεται το 2009, με Δημόσιο χρέος 270 δις
και 127% επί του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος
(Α.Ε.Π.) να μας οδηγεί εκτός «αγορών» το Μάρτη του ’10,
ενώ το 2014, τώρα, με Δ. Χρέος 342 δις και 175% του ΑΕΠ
και την οικονομία σε κακά χάλια, να μας ανοίγονται οι
αγορές, και τα spreads που είχαν εκτιναχθεί το 2010 πάνω
απ’ τις 1000 μονάδες τώρα να πέφτουν κάτω απ’ τις 500;
- Ένα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι η διαχείριση του
νέου πενταετούς δανείου.
Γιατί δανειστήκαμε πάλι; Μήπως για να κάνουμε αναπτυξιακές επενδύσεις στον πρωτογενή και δευτερογενή
τομέα (γεωργία, ορυκτός πλούτος, βιομηχανία) με προσδοκώμενη βάσιμη απόδοση άνω του 5% που είναι το επιτόκιο;
Τότε το δάνειο θα ήταν παραγωγικό και αποδωτικό και θα
καλύπταμε μέρος της ανεργίας.
Ή για ν’ αποπληρώσουμε παλιά δάνεια και να καλύψουμε
το έλλειμα. Σ’ αυτήν την περίπτωση αποδυκνείουμε ότι μ’
όσα περάσαμε και περνάμε, μυαλό δεν βάζουμε. Οι πολιτικοί, που μας διοικούν διατεταγμένα, είναι εγκληματικά
ανίκανοι. Κι αυτή είναι η επιεικής εκδοχή.
- Τέλος, ξέρετε πόσο θ’ αποπληρωθεί το νέο 5ετές ομό-
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λογο, των 3δις, με 5% επιτόκιο; Κοντά 3 δις 830 εκατομμύρια! 830 εκατομμύρια τόκους θα δώσουμε, σε 5 χρόνια
σ’ αυτούς που εισέπραξαν από το 2000 έως το 2009 εκατό
(100) δις μόνο τόκους1! Εκατό δις, όταν οι δημόσιες επενδύσεις μόλις ξεπέρασαν τα 50 δις την ίδια δεκαετία. Έτσι,
το ίδιο χρονικό διάστημα το Δημόσιο χρέος αυξήθηκε
κατά 145,5 δις. Από 124 δις το 2000, στα 270 δις, το 2009·
και τώρα, μόλις σε 4 χρόνια, μ’ όλα τα «κουρέματα» και τα
καταστροφικά μέτρα αυξήθηκε κατά 72 δις!
Αυτό είναι το success story της οικονομίας μας!
―――――――
1. e.cynical, Θανάσης Αυγερινός, 25/3/2010

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
“Αναγέννηση” τέλος για το
Κορωπί
Σελ. 7
Απ’ την ποιητική συλλογή “ΧειΣελ. 8
μάρρους” γιάννης κορναράκης

Αχ, τι καλά! “Βγήκαμε στις
αγορές”... Γρηγόρης Ρώντας
Σελ. 9
Εγκαίνια στο “Κύμα Ενωμένων
Σελ. 10
Πολιτών ΒΒΒ”
Αφερέγγυα δημόσια πρόΣελ. 11
σωπα Κώστας Βενετσάνος
70% πληρώνουμε συμμετοχή στα
Σελ. 14
ασφαλιστικά Ταμεία!!!

“Οδική αν-ασφάλεια στην Περιφέρεια
Αττικής”, Ρένα Δούρου
Σελ. 15
Απολογισμός Πολιτικής ΠροσταΣελ. 16
σίας Περιφέρειας
Το τεκμήριο πολιτικής αθωότητας
Σελ. 17
του λαού, Βύρων Πολύδωρας

Υποψήφιοι σύμβουλοι του Θάνου
Ματόπουλου (Ρι.Κι.ΒΒΒ) Σελ. 18

Επιτυχία στο 2ο ΓΕΛ Βούλας
Σελ. 22
στην αντισφαίριση
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης υποδέχεται τα παιδιά
Ένα ένα εγκαινιάζονται τα έργα που ολοκληρώθηκαν επί θητείας του Δημάρχου Σπ.
Πανά και σειρά είχε το νέο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης.
Την Τετάρτη 9 Απριλίου έγιναν τα εγκαίνια
του Γυμνασίου Βουλιαγμένης· ενός έργου
που πρώτος οραματίστηκε ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας και ήταν όνειρό του να δει ολοκληρωμένο.
Ο μητροπολίτης κ. Παύλος, η δημοτική
αρχή, φορείς, εκπαιδευτικοί και παιδιά ήταν
εκεί για να καλωσορίσουν το άνοιγμα του
σχολείου, το οποίο ολοκληρώθηκε τον τελευταίο χρόνο, μετά από μια μεγάλη οικοδομική παύση.
Η κατασκευή του νέου Γυμνασίου Βουλιαγμένης κόστισε 2.524.091 ευρώ. Πρόκειται
για ένα διόροφο σχολικό κτίριο, συνολικού
εμβαδού 1826 τμ, με 6 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητική
αίθουσα,
βιβλιοθήκη,
αίθουσα
φυσικοχημείας, αίθουσα πληροφορικής, αί-

θουσα τεχνολογίας, γραφεία, αποδυτήρια

και υπόγειο χώρο στάθμευσης για τα αυτοκίνητα των καθηγητών.
Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς μιλώντας για το
έργο επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Στο παρελθόν δώσαμε μεγάλους αγώνες για να μην
κτιστεί και καταστραφεί αυτή η έκταση. Δεν
επιτρέψαμε να την τσιμεντοποιήσουν και να
στερήσουν από τα παιδιά μας αυτό το υπέροχο σχολείο. Γι’ αυτό σήμερα πιστεύω ότι
δικαιώνονται τα όνειρα και οι αγώνες όλων
μας, εγκαινιάζοντας ένα σχολείο που αποτελεί σύμβολο για την πόλη μας, που φέρει τη
σφραγίδα ενός σπουδαίου αρχιτέκτονα του
Στέλιου Αγιοστρατίτη.
Προσωπικά αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί
μετά από μεγάλη προσπάθεια που κάναμε,
καταφέραμε να διασφαλίσουμε την αναγκαία χρηματοδότηση για την κατασκευή
του σχολείου. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε
σε απόλυτη συνεργασία με την Πολιτεία τη
συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου το

οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ».

Χαιρετισμό απηύθηνε και ο γιος του Γρ. Κασιδόκωστα, Αλέξανδρος Κασιδόκωστας,
που σημείωσε ότι “είναι μεγάλη μου τιμή
που βρίσκομαι σήμερα εδώ εκ μέρους του
πατέρα μου για να κόψω την κορδέλα, γιατί
μετά από τόσα χρόνια ολοκληρώθηκε αυτό
το σχολείο που ήταν όνειρό του. Εύχομαι
πραγματικά να αποφοιτήσουν από εδώ τα
καλύτερα παιδιά”.

Τίποτα δεν αλλάζει, χωρίς τη συμμετοχή μας

Αγαπητοί συνδημότες,
Η απόφασή μου να ασχοληθώ με τα ζητήματα του Δήμου μας, Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, πηγάζει από την εσωτερική ανάγκη προσφοράς στην Κοινότητα και την πίστη στις συλλογικές διαδικασίες.

Ως νομικός, γνωρίζω ότι η δυνατότητα εκλογής αιρετής τοπικής διοίκησης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, αλλά και του νομικού πολιτισμού μας.
Στη χώρα μας ο θεσμός αυτός απαντάται ήδη από τα ομηρικά έπη.
Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως στον Επιτάφιο του Περικλή ο
Θουκυδίδης αναφέρει: “Τον μηδέν τούτων μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα ἀλλ' ἀχρεῖον νομίζομεν” (Δεν θεωρούμε φιλήσυχο αλλ' άχρηστο αυτόν που δεν ασχολείται με τα κοινά).
Στη σημερινή εποχή που μαστίζεται από την οικονομική κρίση,
αλλά κυρίως από την υπονόμευση των αξιών, η συμμετοχή στα
κοινά – όλων – αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ως εκπρόσωπος μιας
γενιάς που βιώνει τις συνέπειες της κρίσης αυτής τόσο στον
επαγγελματικό, όσο και στον προσωπικό τομέα, επιθυμώ, με το
παράδειγμά μου, να τονίσω πως τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει
εάν δεν το αποφασίσουμε από κοινού με την ενεργό συμμετοχή
μας. Iδιαίτερα στους νέους, αλλά και σε εκείνους που αντιμετωπίζουν την ενασχόληση με τα κοινά με καχυποψία - λόγω της πικρής εμπειρίας του παρελθόντος - επισημαίνω ότι είναι ευθύνη
μας να αποδώσουμε στον ιστορικό αυτό θεσμό τη σημασία και
την αξία που του αρμόζει.

Σε συνέχεια αυτής της συλλογιστικής, εμπιστεύομαι και στηρίζω
τον δήμαρχο Σπύρο Πανά διότι με το ζήλο και την εργατικότητά
του επί 23 χρόνια είναι παρών στα καθημερινά ζητήματα των πολιτών, τα ενστερνίζεται και συμβάλλει καθοριστικά ώστε να διατηρηθεί ο οικιστικός χαρακτήρας της περιοχής και η φυσική
ομορφιά της.
Κορυφαίο παράδειγμα της προσφοράς του είναι το οικολογικό
και αρχαιολογικό πάρκο στο Μεγάλο Καβούρι, με την ανακάλυψη
του αρχαίου αμαξιτού δρόμου, του μεγαλύτερου σε μήκος σωζόμενου δρόμου που έχει αποκαλυφθεί στη χώρα μας έως τώρα.
Θέλοντας να τιμήσω το έργο του στο Δήμο μας και να αγωνιστώ
ώστε να διατηρηθεί μια από τις ομορφότερες περιοχές της
χώρας, αλλά και να αναδειχθεί όπως της αρμόζει σε σύγχρονη
πόλη, αποφάσισα να συμμετάσχω για πρώτη φορά σε αυτήν την
κορυφαία εκδήλωση της Δημοκρατίας μας, ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος στην “Ανεξάρτητη Κίνηση Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης” και να κερδίσω τη Ψήφο σας.
Με εκτίμηση,

Κατερίνα Βαμβακούση
Δικηγόρος –Νομικός Σύμβουλος
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“Ισμήνη & Καλυψώ”
“Μαμά όταν είσαι κοντά μου, δεν φοβάμαι
το σκοτάδι. Κράτησε μου το χέρι, σφιχτά
όμως, μη φεύγεις, μαμά που είσαι;
...Ο χρόνος σταμάτησε για τα παιδιά.
Δευτέρα 31 Μαρτίου παρακολούθησα την
παράσταση της
Έφης Μεράβογλου
“Ισμήνη & Καλυψώ” στο χώρο Τέχνης
Ασωμάτων 6, Θησείο.

Σκοτάδι, μερικές νότες στο πιάνο ένα
γέλιο, μας βάζει στην ατμόσφαιρα. Το πέρασμα των δύο ηθοποιών από τη σκηνή
είναι σαν φτερούγισμα (αγγέλου;.)
“Μαμά μη φεύγεις”, για την εγκατάλειψη
τη μοναξιά, την κακοποίηση. Λόγος αποσπασματικός, άλλοτε με γέλιο άλλοτε με
φόβο, άλλοτε με πόνο, εναλλάσει το
παρόν το παρελθόν και το όνειρο. Η συνέχεια τριών γενεών γυναικών με κοινά χαρακτηριστικά και βιώματα (κακοποιήσης
και εγκατάλειψης) κι ένας μεγάλος απών·!!
ο σύζυγος, ο πατέρας, ο εραστής. Δύο κορίτσα η Ντένη Αργυροπούλου ως Ισμήνη
και η Κατερίνα Μπουζάνη ως Καλυψώ, ξετυλίγουν με μαεστρία, κάτω από την σκηνοθετική
μπαγκέτα
της
Έφης
Μεράβογλου, την εξέλιξη της ζωής με τις
μεγάλες απουσίες και τις κραυγές της εγκατάλειψης και μας οδηγεί στην κορύφωση. Γίνεται η ανατρεπτική αλλαγή,
μπαίνει η μία στην ψυχή και στα ρούχα της
άλλης, και έτσι είναι σίγουρες πως η μία
δεν θα φύγει ποτέ από την άλλη. Έξυπνη
σκηνοθεσία και έξοχες ερμηνείες. Καλή
συνέχεια.
Εφη Κανακουσάκη

«Ο ΜΟΛΥΒΕΝΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ»
Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη
(14 - 15/4 ) & Δευτέρα,
Τρίτη του Πάσχα
(21 – 22/4) στις 6 μ.μ.
στο Θέατρο Χυτήριο
και κάθε Κυριακή
στις 11.00 π.μ.
εκτός της Κυριακής
του Πάσχα
Η ιστορία διαδραματίζεται σε
ένα μικρό παραμυθένιο χωριό
κάπου στη Δανία, στο χωριό
του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.
Εκεί ζει ο Μολυβένιος Στρατιώτης, φτιαγμένος από το
λιώσιμο μιας παλιάς κουτάλας
και η χάρτινη Μπαλαρίνα...

Διάρκεια: 65 λεπτά (μαζί με
το διάλειμμα)
Τιμή εισιτηρίου: 7,5€ (με ένα
ποτήρι χυμό για τα παιδιά)
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΧΥΤΗΡΙΟ
Ιερά Οδός 44, Κεραμεικός
(στάση μετρό: Κεραμεικός)
τηλ.: 2103412313

Διήμερη εκδρομή
σε Δίον- Βεργίνα
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας, οργανώνει
διήμερη εκδρομή στο Αρχαίο Δίον και τη Βεργίνα, το
ΣαββατοΚύριακο 26-27 Απριλίου. Είναι η ωραιότερη
εποχή για εκδρομή σ’ αυτό το τοπίο.
Η εκκίνηση γίνεται από τη Βούλα στην πλατεία μεταξύ
Σωκράτους και Παπάγου (έναντι του φούρνου Στεργίου).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγό, βραδινό γλέντι και
περιήγηση.
Η τιμή κατ’ άτομο είναι σε δίκλινο 75€ και 90€ σε μονόκλινο. Στην τιμή περιλαμβάνεται μεταφορά, διανυκτέρευση σε 5άστερο ξενοδοχείο, πρωινό και δείπνο.
Πληροφορίες: Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018 και Εφη
Γαβριλάκη 6937730962.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Το πρόγραμμα απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ οργανώνει
Πασχαλινό Παζάρι, στη Στοά Κοραή (στάση μετρό: Πανεπιστήμιο), το Σάββατο 12 Απριλίου 11.00 έως 19.00
Θα βρείτε λαμπάδες, χειροποίητα δώρα και γλυκά, φτιαγμένα από τις δημιουργικές ομάδες του προγράμματος.
Τα έσοδα του Παζαριού θα διατεθούν για τις ανάγκες
του Προγράμματος και καλόν θα είναι να στηρίξουμε
αυτή την προσπάθεια.

Ημέρες παραστάσεων: Κάθε Δευτέρα
Ώρα έναρξης: 9.15μ.μ. Διάρκεια: 50 λεπτά
Εισιτήρια: 8 ευρώ, 5 ευρώ (φοιτητικό,
κάρτα ανέργων)
Αγίων Ασωμάτων 6 (στάση ΗΣΑΠ: "Θησείο"), περιοχή Θησείο
Πληροφορίες: 211-8009838
email: technophaseart@gmail.com

ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ 33ης ΜΟΙΡΑΣ
ΕΛΑΦΡΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ
Οι «ΑΩ» Εκδόσεις και η Ε.Ε.Ε.Σ. «ΚΗΡΥΚΕΙΟΝ» Α.Μ.Κ.Ε., με την συνεργασία του
Δήμου Σαρωνικού και του Ν.Π. «Αριστόδικου» οργανώνουν την του Ιστορικού Αεροπορικού Βιβλίου
ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ 33ης ΜΟΙΡΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας
και το Ελαφρύ Βομβαρδιστικό «Fairey Battle» που
θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Δημαρχειακού Μεγάρου Δήμου Σαρωνικού στα Καλύβια
(Λ. Αθηνών και Ρήγα Φεραίου) Σάββατο 12 Απριλίου και ώρα 6μ.μ.
Το βιβλιο θα παρουσιάσουν:
– Ο Υποστράτηγος έ.α. Δημήτριος Γεδεών, τ. Δντης
Δνσεως Ιστορίας Γενικού Επιτελείου Στρατού.
– Ο Εφ. Ταγματάρχης (ΠΖ-ΚΔ) Αλέξανδρος Κόντος,
Πρόεδρος Π.Σ.Ε.Ε.Δ.
– Ο Καθηγητής Αεροπορικής Ιστορίας Σχολής Ικάρων, Δρ. Κωνσταντίνος Λαγός.
– Ο Συγγραφεύς-Δημοσιογράφος, Τζών Κάρρ.
Συμμετέχουν: Η Ομάδα Αναβιωτών Ιστορίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων του
Πανελληνίου Συνδέσμου Βετεράνων Αεροπόρων και ο Σύνδεσμος Διατηρήσεως Ιστορικών Οχημάτων. Στο πιάνο, η Καθηγήτρια Μουσικής Βασιλική (Βάνα) Μαντζαβίνου.

Η δημοσιογραφική ομάδα του Infowar, στο νέο τους ντοκιμαντέρ ασχολούνται με το
ζήτημα του φασιμού. Ταξιδεύοντας από την Ιταλία του Μουσολίνι, τη Γερμανία του
Χίτλερ και την Ελλάδα της κατοχής στη σημερινή πραγματικότητα, θέτουν τα ερωτήματα: γιατί ανεβαίνει ο φασισμός; Ποιος οφελείται απ’ αυτόν; Από πού πηγάζει
και ποιοι τον τρέφουν; Και το βασικότερο: Πώς αντιμετωπίζεται;
Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με μαθητές, γονείς, καθηγητές.

Αντιφασιστικός Συντονισμός 3Β
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Στο ενεργειακό πεδίο των
χρωμάτων της Άνοιξης

Συλλογή ρούχων και τροφίμων
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ στα πλαίσια της πραγμάτωσης
του πρώτου πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής κατά την
διάρκεια την Μ. Εβδομάδος θα συλλέγει τρόφιμα μακράς
διαρκείας και ρουχισμό, σε καλή κατάσταση, τα οποία θα
αποδώσει στην Ιερά Μητρόπολη την Τρίτη του Πάσχα
για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Βάρης • Βούλας •
Βουλιαγμένης.
Τηλέφ. επικοινωνίας: 210 89 51 420 – 210 89 52 454

10o Εαρινό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

«Το Μήνυμα»
Συνεχίζει τις παραστάσεις του τ 10ο εαρινό φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου, στο Αμφιθέατρο
Πνευματικού Κέντρου Σπάτων «Χρήστος Μπέκας»
(Σταύρου Μπέκα 7), ώρα 8.30μ.μ.
6η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-4, Θεατρική Ομάδα ‘Παντός Καιρού’ Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούσας, Έργο:
«Το Μήνυμα» του Αργ. Χιόνη, Σκηνοθεσία: Δέσπ. Μαραγκουδάκη.

Εκθεση ζωγραφικής Μαρίας Ματάλα
H Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής της Μαρίας ΜΑΤΑΛΑ, “Μεσόγειος” θα ανοίξει τις πύλες της την Μ.
Τετάρτη 16 Απριλίου στις 21:00 στην αίθουσα της
Πνευματικής Εστίας Βούλας, Ζεφύρου 2.
Την έκθεση οργανώνει ο Εκπολιτιστικός - Εξωραϊστικός - Οικολογικός Σύλλογος Βούλας ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
Μουσική επιμέλεια: Μάριος Στρόφαλης
Θα προλογίσουν ο Θέμης Κοσσίδας και η Μαριάννα Μαυραγάνη Διάρκεια έκθεσης μέχρι 23/4
Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 11:00 π.μ. - 13:30
μ.μ., 18:00 μ.μ. - 21:00 μ.μ.

Εκθεση τμημάτων ζωγραφικής του
Δήμου Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» οργανώνουν τα εγκαίνια της παρουσίασης
των Τμημάτων Ζωγραφικής του Προγράμματος
«Αθλητισμός και Πολιτισμός Για Όλους», που θα
πραγματοποιηθούν το Σάββατο 12 Απριλίου και
ώρα 9 μ.μ., στο Δημοτικό Πολυχώρο, στο Πόρτο
Ράφτη (θέση Βουρλέζα).
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 16 Απριλίου και
θα είναι ανοιχτή καθημερινά 6 μ.μ. – 8 μ.μ

Oπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η εικαστικός Αγγελική
Τσεβά, παρουσιάζει στο εργαστήρι (Βασ. Κων/νου 37 – Κορωπί), τις καινούργιες της ιδέες επηρεασμένες από την
ατμόσφαιρα των ημερών. Ο τίτλος της φετινής δουλειάς
είναι: Στο ενεργειακό πεδίο των χρωμάτων της Άνοιξης.
Οπως σημειώνει στην πρόσκλησή της: «Θέλω να πιστεύω όταν
θα αντικρίσετε τα έργα μου θα αναστηθεί μεσα σας μια ξεχωριστή ελπίδα χαράς, διώχνοντας από την ψυχή σας κάθε αντίξοο γεγονός που όλους σήμερα μας επηρεάζει».
Εγκαίνια Κυριακή 13-4 και ώρα 12:00 το πρωί. θα ακολουθήσει δεξίωση. Ανοιχτά έως 8μ.μ.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή από την Μεγάλη Δευτέρα
ως την Μεγάλη Πέμπτη, από 15:00 το ως 19:30.

Φεστιβάλ Κωμωδίας
«ΦΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ»
«Το γέλιο θα μας σώσει»
Για τέταρτη χρονιά φέτος,
το θέατρο ELIART, διοργανώνει Φεστιβάλ για νέους
δημιουργούς! Φεστιβάλ κωμωδίας - επιθεώρησης με
τίτλο «Το γέλιο θα μας
σώσει»
Το 4ο Φεστιβάλ «Φτερά
στους νέους δημιουργούς»
θα πραγματοποιηθεί τον
Μάιο 2014 στο θέατρο
Eliart.
Το Φεστιβάλ προσκαλεί
νέους καλλιτέχνες - θεατρικές ομάδες, σκηνοθέτες,
συγγραφείς, ηθοποιούς - να
δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν με τον δικό
τους τρόπο στη σκηνή του
ELIARΤ, μία κωμωδία Ελληνικού ή ξένου ρεπερτορίου
ή μία νέα επιθεώρηση που
να σατιρίζει την σύγχρονη
πραγματικότητα.
Η Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, που θα αποτελείται
από διακεκριμένους ανθρώπους της τέχνης, θα ψηφίσει και θα βραβεύσει την
καλύτερη παράσταση. Η
βραβευμένη παράσταση θα
παιχτεί στο θέατρο Eliart το
Σεπτέμβρη του 2014, επιτυγχάνοντας με αυτό τον
τρόπο την καλύτερη προβολή της.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις
προτάσεις τους μέχρι 30
Απριλίου
στο e-mail:
eliart@hotmail.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο
6946-519751

«Ω γλυκύ μου Έαρ»
Το «Ω γλυκύ μου Έαρ», είναι ένα εγκώμιο επιτάφιου θρήνου της Μ. Παρασκευής και ένας από τους
εξαιρετικούς, ορθόδοξους βυζαντινούς ύμνους.
Ο ύμνος αυτός χαρίζει το όνομα και τη μελωδικότητα του στην Πασχαλινή εκδήλωση, που πραγματοποιεί το
Ν.Π.Δ.Δ. Θορικός του Δήμου
Λαυρεωτικής το Σάββατο 12
Απριλίου στις 20:00 μ.μ. στο
χώρο του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου,
στην αίθουσα «Επίπλευσις».
Στην εκδήλωση συμμετέχουν η
Δημοτική Φιλαρμονική Λαυρίου,
η Χορωδία Λαυρίου με τη συνοδεία της Ορχήστρας
Μουσικής Δωματίου και οι σολίστ: Μυρσίνη Μαργαρίτη (υψίφωνος), και Ελένη Βουδουράκη (μεσόφωνος). Θα ακουστούν έργα του Stabat Mater, G.B.
Pergolesi, G. Verdi, Fr. Chopin, Πολυκράτη κ.α..
Αφηγήτρια της μουσικής βραδιάς θα είναι η ηθοποιός Αθηνά Μαξίμου ενώ η καλλιτεχνική διεύθυνση ανήκει στον κ.Θεόδωρο Γ. Λεμπέση.
Η παρουσία όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την
πραγματοποίηση μιας μελωδικής και ιδιαίτερα ευλαβικής βραδιάς.
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Ανακοίνωση συνεργασίας στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ
“Ανεξάρτητη Κίνηση” & “Πράσινη Πόλη”
Ο Γιάννης Σκουμπούρης είναι δημοτικός
σύμβουλος και Γραμματέας του Δημοτικού
Συμβουλίου στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Με το συνδυασμό του «Πράσινη
πόλη», ανακοινώνει τη συνένωσή του με το
συνδυασμό του Σπύρου Πανά, «Ανεξάρτητη
Κίνηση ΒΒΒ».
Γράφει σχετικά:
Η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη βρίσκεται
μπροστά σε μία κρίσιμη περίοδο πέντε
ετών, που θα καθορίσει τη φυσιογνωμία
της πόλης μας με τρόπο μη αντιστρεπτό.
Στις συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης που
ζούμε, το δίλημμα που τίθεται είναι αν θα
επιστρέψουμε να επικρατήσουν αντιλήψεις παλαιές, αντιλήψεις τοπικιστικές,
αντιλήψεις οικογενειοκρατικές, αντιλήψεις που αντιλαμβάνονται το χώρο ως
εμπόρευμα, τη γη ως το αρχικό στάδιο
του τσιμέντου, τη ζωή ως προνομιακή
σχέση με την εξουσία ή αν θα δημιουργήσουμε ένα δήμο σύγχρονο, αλληλέγγυο προς τους πολίτες, με το βλέμμα
στραμμένο προς το μέλλον.
Το δίλημμα λοιπόν που τίθεται με σαφήνεια είναι, αν θα αφήσουμε την πόλη μας
σε δυνάμεις, συμφέροντα και αισθητικές
που έρχονται κατά πάνω μας από το παρελθόν ή θα επιχειρήσουμε ένα σαφές
βήμα προς μία πόλη σύγχρονη, ένα δήμο
που θα προστατεύσει το περιβάλλον του
, θα διατηρήσει και θα σεβαστεί το δημόσιο χώρο, θα αμυνθεί στην εκτεταμένη
προσπάθεια εμπορευματοποίησης που θα
εντείνεται, θα λειτουργήσει ως χώρος
αλληλεγγύης προς τους πολίτες, θα
εφαρμόζει με τον ίδιο τρόπο τους νόμους, θα υιοθετεί συνολικά μία έντιμη πολιτική στάση.
Επειδή κατανοούμε την πολιτική ως κρίσιμο δίλημμα και απόφαση, ως προσπάθεια με άλλες δυνάμεις για στόχους που
επιλέγονται και μάχες που πρέπει να δοθούν, αποφασίσαμε τη συνεργασία βάσει
αρχών αμοιβαία αποδεκτών, κρίσιμων
δεσμεύσεων για σημαντικά ζητήματα
της πόλης και βάσει πολιτικών ορίων και
κριτηρίων, με βάση τα οποία όλοι μας θα
κρινόμαστε διαρκώς.
Ο συνδυασμός της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, μέσα από τις αντίξοες συνθήκες
που διαμορφώθηκαν σε αυτόν, έφερε σε
πέρας και ολοκλήρωσε σημαντικά έργα
της πόλης, δείχνοντας την κατεύθυνση
που επιθυμεί προγραμματικά να κινηθεί.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

Ενδεικτικά αναφέρω:
― Η παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο
της Βούλας, δημιουργεί μία ενότητα
πολύ καλύτερη από αυτήν που παρέλαβε. Ο χώρος όπως διαμορφώθηκε αποτελεί πλέον ένα ιδιαίτερο σημείο
αναφοράς της πόλης.
― Το «άνοιγμα» της Β’ Πλαζ Βούλας,
έστω και με τους όρους κάτω από τους
οποίους έγινε, είναι μία θετική αρχή. Για
μας αποτελεί και έναν αδιαπραγμάτευτο
όρο η λειτουργία της πλαζ από το Δήμο,
σε κάθε περίπτωση. Ήταν εύκολο; Τότε
γιατί δεν γινόταν δέκα χρόνια που ήταν
κλειστή.
― Ακόμη και το απλό «άνοιγμα» του κάμπιγκ, έδωσε τη δυνατότητα σε συλλογικότητες της περιοχής να αναπτύξουν
θετικές δράσεις. Το άνοιγμα στην κοινωνία είναι πάντα θετικό. Στην επόμενη δημοτική περίοδο ο δήμος θα διαχειριστεί
και το κάμπιγκ, ως οφείλει.
― Η διαμόρφωση του άλσους στην οδό
Ζακύνθου αποτέλεσε μία λύση για την
περιοχή, που πόρρω απέχει από την προηγούμενη κατάσταση.
η νέα παιδική χαρά στο Νότο, στην παραλία της Βούλας, είναι ένα έργο σύγχρονης αισθητικής, ασφαλές για τα
παιδιά που κατακλύζουν την περιοχή από
όλο το λεκανοπέδιο.
― η απομάκρυνση του σταθμού μεταφόρτωσης από το Πανόραμα (που ήταν
παράνομος), διέκοψε επιτέλους τον παραλογισμό τόσων χρόνων, να ανεβαίνουν
τα σκουπίδια μίας πόλης πενήντα χιλιάδων κατοίκων σε τόσο ύψος (όχι βεβαίως
χωρίς καθημερινό κόστος) και να κατέρχονται εκ νέου, διασχίζοντας δύο φορές
το Πανόραμα!
― Η ασφαλτόστρωση 40 χιλιομέτρων
στη Μηλαδέζα της Βάρης, είναι εκεί, ένα

έργο σχεδόν ολοκληρωμένο (95%), που
άλλαξε κατά πολύ την όψη της περιοχής.
― Ο βρεφονηπιακός σταθμός της Μηλαδέζας, που άρχισε να κατασκευάζεται
από προηγούμενες δημοτικές αρχές,
ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Δεν μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς αρνητική την
ολοκλήρωση ενός έργου.
― Ολοκλήρωση μελέτης αντιπλημμυρικού έργου στη Μηλαδέζα.
― Ολοκλήρωση του Γ’ Δημοτικού Σχολείου στον Ασύρματο Βάρης (εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την
ολοκλήρωση του έργου)
― Δεν μπορεί να αγνοηθεί η νομοθετική
λύση που δόθηκε για το Χέρωμα της
Βάρης, αντιμετωπίζοντας, σε ένα πρώτο
βαθμό το υπάρχον πρόβλημα.
Ολοκλήρωση της οριοθέτησης του ρέματος Κόρμπι και διασφάλιση της χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής για
τα έργα διευθέτησης (20 εκ. €)
― Ανάπλαση της παραλίας και της παιδικής χαράς της Βάρκιζας
― Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για
την ολοκλήρωση του ΓΠΣ της Βάρης
η διαμόρφωση στο Καβούρι, με το μοναδικό αρχαίο αμαξιτό δρόμο, που ανακαλύφθηκε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Ήδη δρομολογήθηκε – με χορηγία – η
ανασκαφή του σημαντικού αυτού αρχαιολογικού ευρήματος, αναδεικνύοντας
ένα ολόκληρο αρχαιολογικό πάρκο. Η
περιοχή πέρα από το φυσικό της κάλλος,
αποκτά και μία ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα.
το Γυμνάσιο της Βουλιαγμένης, για το
οποίο το 2012 είχαν πέσει μόνο οι βάσεις,
ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Τα έργα αυτά, που ολοκληρώθηκαν, αποδεικνύουν ότι υπήρξε μία θετική κινητο-

ποίηση και έφερε ένα σαφές αποτέλεσμα
έργων. Κατά τη διάρκεια της πολυτάραχης αυτής θητείας δεν υπήρξαν αστοχίες,
λάθη ή παραλείψεις εκ μέρους της δημοτικής αρχής; Υπήρξαν. Γι’ αυτό με πολλά
διαφωνούσαμε. Θεωρούμε όμως ότι
υπάρχουν τα μεγάλα περιθώρια να γίνει
ένα σημαντικό έργο την πενταετία που
έρχεται. Το έργο αυτό ενδεικτικά θα σκιαγραφήσουμε ως κατεύθυνση στις δεσμεύσεις που ακολουθούν. Η νέα μορφή
του συνδυασμού της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ διαθέτει πραγματική θέληση, γνήσια
βούληση και γνώση για να αλλάξει σελίδα η περιοχή μας.
Προσωπικά, επειδή έχω δει πολλά έργα
να καταρρέουν, να μένουν ημιτελή ή και
να μην αρχίζουν καθόλου, θεωρώ επιτυχή
τον απολογισμό του δημάρχου Σπύρου
Πανά, για το μικρό διάστημα της μέχρι
τώρα δημαρχίας του και για τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες λειτούργησε.
Τιμούμε όλες τις παρατάξεις που κατέρχονται στις δημοτικές εκλογές. Η όποια
συζήτηση ή διαφωνία μαζί τους θα είναι
συζήτηση και διαφωνία πολιτική. Με ορισμένες μάλιστα υπάρχουν σημαντικές
διαφωνίες. Αυτό όμως είναι θεμιτό.
Επιλέγουμε τη συνεργασία μας με τη δημοτική παράταξη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, του
δημάρχου ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑ, βάσει αρχών
και πολιτικών δεσμεύσεων, επειδή θεωρούμε ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να
οδηγήσει την πόλη μας σε μία νέα
εποχή.
Ι. Σκουμπούρης, Δημοτικός Σύμβουλος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου
Κώστας Μαυραγάνης
Γιώργος Πανταζής
Χρήστος Σαββόπουλος
Αντιγόνη Πετρέλη
Ανδρέας Βερροιόπουλος
Χρήστος Προκοπίου
Συνυπογράφει τις παραπάνω θέσεις η Βάνα
Φερτάκη, Αντιπρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Βούλας
Συνυπογράφουν το παραπάνω
Σπύρος Τρίβιζας, Χρήστος Ριφιώτης, Χαρά
Τζήλιου Τριβιζά, Δημήτριος Στίγγας, Πανταλάκη Βασιλική (Βιβή), Βασιλική Αρβανιτοπούλου, Αλέξανδρος Οικονομάκος
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Αρχές πολιτικής συμφωνίας για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Καθημερινότητα του πολίτη: Η νέα δημοτική
αρχή υιοθετεί κατά απόλυτη προτεραιότητα
δράσεις για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του πολίτη
Χρήσεις Γης: Σεβόμαστε και προστατεύουμε
ενεργά τη χρήση της αποκλειστικής κατοικίας. Προστατεύουμε το δημόσιο και τον κοινόχρηστο χώρο. Εφαρμόζουμε τους νόμους
και τις αποφάσεις του ΣτΕ, για όλους.
Παραλιακή ζώνη. Η θάλασσα και το παραλιακό μέτωπο αποτελούν τη φυσική συνέχεια
της πόλης. Η παραλιακή ζώνη υφίσταται σημαντικές πιέσεις εμπορευματοποίησης. Η νέα
δημοτική αρχή θα ασκήσει πολιτική πλήρους
απελευθέρωσης ακτών και ανοικτών παραλιών.
Κοινωνική Πολιτική: Θα υπάρξει ενεργός
στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων, που
πλήττονται από την κρίση. Θα δημιουργηθούν
δομές κοινωνικής αλληλεγγύης με τη βοήθεια και εθελοντών. Ο δήμος θα λειτουργήσει
ως θεσμός – αρωγός του πολίτη.
Παιδεία: Η παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό.
Ο σύγχρονος δήμος θα πρέπει να εξασφαλίσει δημόσιες και ασφαλείς υποδομές παιδείας σε όλα τα επίπεδα
Αθλητισμός: Ο αθλητισμός αποτελεί κορυφαίο στοιχείο συνοχής της κοινωνίας και θα
στηριχθεί ενεργά από τη νέα δημοτική αρχή.
Διαχείριση απορριμμάτων: Η διαχείριση των
στερεών αστικών αποβλήτων θεωρείται πρώτης προτεραιότητας ζήτημα για το νέο δήμο.
θα σχεδιασθεί νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, με διαλογή στην
πηγή (ΔσΠ), εκτεταμένο πρόγραμμα κομποστοποίησης, κάδους νέας τεχνολογίας,
υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και χρήση
νέων τεχνολογιών σε κάθε επίπεδο.
Προστασία του Περιβάλλοντος:
Διατήρησης της οικιστικής φυσιογνωμίας
της περιοχής. Η ολοκληρωμένη προστασία
του ορεινού όγκου του Υμηττού και των περιαστικών δασών είναι ιδιαίτερα υψηλής προτεραιότητας.
Η προστασία της πόλης από το θόρυβο αποτελεί σημαντική προτεραιότητα.
Η προστασία του θαλασσίου οικοσυστήματος
βρίσκεται σε υψηλή προτεραιότητα.
Υγεία: Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα
του Ασκληπιείου Βούλας και του Κέντρου
Υγείας της Βάρης.
Συμμετοχικός προϋπολογισμός του Δήμου:
Ο προϋπολογισμός του Δήμου, δηλαδή η διάθεση του δημοσίου χρήματος θα γίνει με
βάση τις δεσμεύσεις προς την τοπική κοινωνία και με τη συμμετοχή και δικαίωμα λόγου
όλων των φορέων της περιοχής. Κάθε πε-

ριοχή της πόλης θα προτείνει, μέχρι ενός
ύψους, το δικό της σχεδιασμό, δεσμευτικό
για τη νέα διοίκηση του δήμου.
Τοπική δημοκρατία:
Δικαίωμα λόγου φορέων στα δημοτικά συμβούλια
Τηρήση της αρχής τη ισονομίας
Ανάκληση άστοχων αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου
Πολιτικές δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες
που θα αναληφθούν κατά προτεραιότητα
από τη νέα δημοτική αρχή - :
Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη:
Νέο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων,
με κάδους νέας τεχνολογίας, πρόγραμμα
ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή και
κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων.
Σύγχρονο σύστημα δημοτικού φωτισμού
χαμηλής ενέργειας, για αύξηση της ασφάλειας της πόλης
Δημιουργία υποδομών για ΑΜΕΑ σε όλη την
πόλη.
Σύγχρονη διαχείριση δημοτικών πάρκιγκ με
χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονος
έλεγχος της στάθμευσης.
Κυκλοφοριακό - Δημοτική Συγκοινωνία Αναπλάσεις :
Λειτουργικό δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας,
που θα διέρχεται από όλα τα επιμέρους κέντρα της πόλης και θα ενώνει λειτουργικά τις
επιμέρους περιοχές.
Δημιουργία κυκλικών κόμβων
Εκπόνηση και εφαρμογή νέας κυκλοφοριακής
μελέτης
Απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων και
πεζοδρομίων:
Πρόγραμμα απελευθέρωσης των κατειλημμένων πεζοδρομίων της πόλης και απόδοση
του χώρου στους πεζούς.
Πρόγραμμα απελευθέρωσης και ανάκτησης
κοινόχρηστων χώρων
Κοινωνικές υποδομές - υγεία:
Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου
Αναβάθμιση κοινωνικού ιατρείου και κοινωνικού φαρμακείου
Δωρεάν κοινωνική σίτιση για άπορους πολίτες
Αγορές χωρίς μεσάζοντες
Περιβάλλον:
Οριοθέτηση των ρεμάτων της πόλης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άμεση εκπόνηση των σχετικών μελετών.
Χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονου εξοπλισμού για την προστασία των δασών
Διεξαγωγή τακτικών μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων, που θα ανακοινώνονται
δημόσια (νερό γεωτρήσεων, νερά κολύμβησης)
Αντιμετώπιση θορύβου μέσω σύγχρονων και
υψηλής αισθητικής ηχοπετασμάτων στους
οδικούς άξονες
Δημοτική Βιβλιοθήκη – Κέντρο Πολιτισμού:
Δημιουργείται σύγχρονη βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, με όλα τα έργα της ελληνικής
γραμματείας και με συνδρομές σε όλες τις

μεγάλες βιβλιοθήκες πανεπιστημίων του εξωτερικού. Η βιβλιοθήκη θα στεγασθεί στο κτίριο της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου,
που βρίσκεται στη Βούλα και θα αποτελέσει
κέντρο πολιτισμού για τους κατοίκους και
τους μαθητές. Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης
θα συνδυαστεί με το κτίριο της Ακαδημίας
Αθηνών, όπου θα γίνει σπίτι πολιτισμού.
Δημιουργία υπαίθριου θεάτρου στον Κοκκινόβραχο της Βάρης
Β’ Πλαζ Βούλας – Κάμπιγκ Βούλας: Η νέα
δημοτική αρχή θα αναλάβει, σε κάθε περίπτωση και με κάθε μέσο τη διαχείριση και
λειτουργία της Β’ Πλάζ Βούλας και του Κάμπινγκ, που θα είναι ανοικτά προς τους πολίτες.
Παραλίες της πόλης: Διεκδίκηση ανοικτών
παραλιών για όλους του πολίτες. Άμεση
διεκδίκηση Α’ πλαζ Βούλας, Πλαζ Βουλιαγμένης, Πλαζ Βάρκιζας. Λειτουργία από το
δήμο.
Γ’ Γυμνάσιο - Λύκειο:
Απόλυτη δέσμευση της νέας δημοτικής
αρχής για την αγορά γης για το Γ’ Γυμνάσιο
– Λύκειο της Βούλας.
Αθλητισμός:
Δημιουργία δημοτικού κολυμβητηρίου
Άμεση απαλλοτρίωση της έκτασης δίπλα από
το Β Γυμνάσιο – Β Λύκειο της Βούλας και δη-

μιουργία αθλητικού πολυχώρου.
Βασιλέως Παύλου – Πλατεία Βούλας:
Πλήρης ανάπλαση όλης της Βασ. Παύλου και
νέα αντίληψη για την πλατεία της Βούλας. Το
έργο θα αποτελέσει ένα από τα στοιχεία ταυτότητας της πόλης. Δημιουργία ποδηλατοδρόμου και διαδρομής περιπάτου σε όλο το
μήκος του δρόμου.
Λιμάνι της Βάρκιζας:
Το λιμάνι της Βάρκιζας, αναβαθμίζεται συνολικά και προστατεύεται περιβαλλοντικά, διατηρώντας την ταυτότητα και το χρώμα του.
Δημιουργία Ιστορικού μουσείου, σε χώρο
που θα επιλεγεί, σχετικά με την τοπική ιστορία και τη συμφωνία της Βάρκιζας.
Οριστικοποίηση της λύσης για το Χέρωμα
της Βάρης:
Η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να εντείνει τις
προσπάθειές της, ώστε το Χέρωμα να αποτελέσει επίσημα το νέο οικισμό της πόλης μας.
Ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής στο
Κόρμπι. Ο δήμος θα ασκήσει σημαντική
πίεση στην κατεύθυνση αυτή. Δημιουργία
δομής για την αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων χρηματοδοτικών μέσων
Ψηφιακός δήμος: Εκτεταμένη χρήση νέων
τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών – καταγραφή και διαχείριση παραπόνων
και αιτημάτων με σύγχρονή τεχνολογία. Εγκατάσταση ηλεκτρονικών κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (τύπου ΑΤΜς) στις τρεις
πλατείες (Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης)
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΣ Ι. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

Αναγέννηση τέλος για το Κορωπί
Μία δημοτική κίνηση στο Κορωπί, η “Αναγέννηση”, που έγινε πρότυπο για πολλές μετέπειτα δημοτικές κινήσεις σε άλλους δήμους, έκλεισε τον κύκλο της
πολύ νωρίς...
Μια Δημοτική κίνηση που ξεκίνησε την επομένη των εκλογών του 1998 και εργάστηκαν μία ομάδα σαν το μελίσσι στην κυψέλη και γι’ αυτό στην επόμενη
εκλογική αναμέτρηση (2002) έγιναν δημοτική Αρχή.
Η πρώτη τους τετραετία κύλησε πολύ καλά και με έργο. Η δεύτερη κάπου σκάλωσε... αγκυλώσεις ενδοπαραταξιακές και την τρίτη έχασαν περίτρανα τις
εκλογές. Τώρα, σ’ αυτή την αναμέτρηση που έρχεται θα απέχουν...
Την Κυριακή 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανεξάρτητης
Δημοτικής Κίνησης Κορωπίου «Αναγέννηση», στα γραφεία της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Κορωπίου για
τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Αριστείδης Γκίκας στην ομιλία
του πρότεινε τη μη συμμετοχή της Αναγέννησης στις προσεχείς αυτοδιοικητικές
εκλογές του Μαΐου 2014. Επίσης, ενημέρωσε τα μέλη της Συνέλευσης ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα συγκαλέσει Γενική
Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της
Δημοτικής Αρχής προκειμένου να εκλεγεί
νέα Συντονιστική Επιτροπή.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα

την πρόταση του Προέδρου.
Στη συνέχεια παραιτήθηκε από τη θέση του
στη Συντονιστική Επιτροπή ο Γραμματέας
της Διονύσιος Κερασιώτης, που αντικαταστάθηκε από τον Πέτρο Μανούση.
Η νέα Συντονιστική Επιτροπή στην πρώτη
της συνεδρίαση στις 23/03/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Γκίκας Αριστείδης
Γραμματέας Γιάννης Γιάγκου
Ταμίας Γεωργίου Δημήτρης
Μέλη: Γκίκα Μαρία, Καραπάνος Νίκος, Κωστούρος Κώστας, Μανούσης Πέτρος, Παπανικολάου Δημήτρης, Ψιλάκη-Σωφρόνη
Αθηνά
Web: www.anagennisi-koropi.gr
Email: anagennisi.koropi@gmail.com
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Βγήκαμε στις αγορεεεεές...
Βγήκαμε στις αγορές, βγήκαμε στις αγορές!! φωνάζουν οι σύγχρονοι ντελάληδες από τα γυάλινα παράθυρα, από το πρωί ώς το βράδυ.
Δανειστήκαμε κι άλλα, με μικρό επιτόκιο, μόνον
4,75%, όταν αυτοί που μας τα δανείζουν, τα δανείζονται με 0% επιτόκιο!

Και το χρέος αυξάνει, και ο κόσμος πεινάει και πεθαίνει.
― 70% αυξήσαμε την ασφαλιστική εισφορά στην
αγορά φαρμάκων.
― 60% περικόψανε μισθούς και συντάξεις.
― Τα νοσοκομεία καταρρέουν.
― Το Ασκληπιείο νοσοκομείο, μία εβδομάδα τώρα,
έχει κλειστά χειρουργεία, γιατί ο υπουργός κατήργησε τους οδηγούς και δεν μπορούν να μετακινηθούν οι ασθενείς!
― 28 κτήρια του δημοσίου αγοράστηκαν από δύο
εταιρείες με αλλοεθνή συμφέροντα.
― Το “Ελληνικό” δόθηκε σε εξευτελιστική τιμή.
Η χώρα, το χώμα μας πουλιέται και υποδουλώνεται.
Τι άλλο περιμένουμε να μας συμβεί;

Από την ποιητική συλλογή “Χειμάρρους”
Του Κριτίωνα
Ο φίλος μου Μιχάλης Μαρκάκης, είναι γνωστός στους λογοτεχνικούς κύκλους με το
όνομα Κριτίων, συνθετικό τού Κρήτη και
Ιωνία.
Η ποιητική μούσα του Κριτίωνα, σπάζει την
ύλη που πρυτανεύει στην εποχή μας και επαναφέρει το λυρισμό μιάς γενιάς παλιότερης
και αθώας.
Εξ ού και ο εν τω προκειμένω ποιητής, στον
οραματισμό του προβάλλει το διηνεκές εφηβικό του ουτοπικό είδωλο, το οποίο εξακολουθεί να διακατέχει την παροντική του
ωριμότητα. Και αυτό το διηνεκές είναι το
ωραίο, το οποίο αναζωογονεί καθώς διατρυπά και φωτίζει τη ρουτινιαρισμένη πεζή
καθημερινότητα.
Συνηθίζεται να λέγεται, πως η ποιητική
τέχνη προσιδιάζει στη βιωματική μορφή του
δημιουργού. Το περιεχόμενο της ποίησης
είναι, ούτως ή άλλως κοινό, όσον αφορά τα
ερεθίσματά του. Δηλαδή σε γενικές γραμμές, ο θεματικός πυρήνας ταλανίζεται στο
ίδιο και παρόμοιο μοτίβο: Έρωτας και θάνατος, πλάση και φύση, θλίψη και χαρά, πατρίδα και λατρεία σε θρησκευτική θεότητα,
άρνηση κοινωνική και εναντίωση, καταξίωση θεσμών και προσώπων και απαξίωση.
Στον Κριτίωνα αναδύονται πηγές εναλλασσόμενης άντλησης, οι οποίες σε ριψοκίνδυνη κινητικότητα απάγονται από την φτηνή
και πεζή λαϊκότητα και καταφέρνουν την ουράνια προσέγγιση του ωραίου. Ο Κριτίων
ιδρώνει με γραφή την οποία επιμελείται
προσεκτικά, προτού τη δώσει στην κοινή
κρίση, αυτό δε καταφαίνεται από την ξεχωριστά υποσημειούμενη χρονολογική δήλωση των ποιημάτων. Ένα δυό ποιήματα
κάθε χρόνο τα οποία προφανώς διυλίζονται
στη βάσανο μιας συνεχούς διόρθωσης, μέ-

χρις ότου δοθούν στην δημοσίευση και ευρύτερη απόλαυση. Στη συλλογή του αυτή,
μνήμες συνειδησιακά καταπιεσμένες, έρχονται αυθόρμητα, σε έκφραση ερινύων ή
και νοσταλγικών φαντασιώσεων.
Από αυτές τις νοσταλγικές αναπολήσεις,
όπου το ερωτικό στοιχείο καταγράφεται
στην ουράνιο μορφή του, στο παρόν άρθρο
γίνεται η επιλεκτική και φυσικά εν πολλοίς
αποσπασματική σταχυολόγηση.
Τα περαιτέρω όμως λόγια λιγοστεύουν,
όταν μπορεί κανείς και διατρέξει τους στίχους, του “Χειμάρρους” (Β΄).
Από το “Δίχως Φύλλα”
«Ποιός άνεμος σου μάδησε / λουλούδι μου
τα φύλλα/ και το κορμί σου άφησε/ παντοτινά γυμνό.
»Λουλούδι που σε μύρισα / κι ένοιωσα ανατριχίλα/ κάποια βραδιά που φίλησα / το
στόμα σου τ΄αγνό.
»Ποιός άνεμος λουλούδι μου/ ποιός άνεμος
στα πήρε / και τώρα αγγελούδι μου / έμεινες
μοναχό;
»Αν θέλεις στην αγκάλη μου / έλα ξανά και
γύρε / και “Δίχως Φύλλα” αγάπη μου/ ακόμη
σε ποθώ.»
Δεν νομίζω ότι μπορώ κάτι περισσότερο
σχολιάσω, χωρίς να μιάνω αυτούς τους τρυφερά αλληγορικούς παραπάνω στίχους.
Στο παρακάτω ποίημα βλέπω τον ποιητή να
κλείνει τα μάτια του σε μια ερωτική φαντασίωση και να ανασυνθέτει νοερά τη Βεατρίκη του. Απόσπασμα λοιπόν από το
“Δροσοσταλιά”:
«Δροσοσταλιά στα μάτια σου η αυγή, / στον
ουρανό αστέρι που φωτίζει. /Δροσοσταλιά

Ευρωεκλογές...
Μαζί με τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές,
έχουμε και τις ευρωεκλογές, που εφέτος θα έχει και
σταυροδοσία. Δηλαδή οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές
θα πρέπει να λάβουν σταυρούς.
Ολα τα γυάλινα παράθυρα διαγκωνίζονται ποιος θα
υποστηρίξει περισσότερο τη σημασία των ευρωεκλογών, που η σημασία γι’ αυτούς είναι ότι πρέπει να
συνεχίσουμε στις ίδιες μνημονιακές πολιτικές, που
μας στραγγίζουν το αίμα στάλα - στάλα.
Ας ξυπνήσουμε και ας στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα
στην Ευρώπη. Η Ευρώπη που έπαψε να είναι των
λαών και έγινε των ...Γερμανών

στα μάτια σου η αυγή,/ πέφτει στη γή και
λούλουδα ποτίζει.»
Το ίδιο σχεδόν σκηνικό στη “Φλόγα της Νιότης” πλημμυρίζει “βιωματικά;” τη ψυχή του:
«Ένα βραδάκι καθώς είχε γύρει / στο πλάί
μου να ξεκουραστεί/ νερό μου ζήτησε
απ΄το ποτήρι ,/ που έπινα να δροσιστεί.
»Στα χείλη της το φέρνει και δροσίζει/ τη
φλόγα, της καρδιάς το μυστικό,/ τη βλέπω με
λαχτάρα να πασχίζει, σταγόνα να μη μείνει
απ΄ το “νερό”.
«Μα κάποτε τελειώνει.. με κοιτάζει ../ άν
θέλει κι άλλο τότε τη ρωτώ … /Γυρνά ,
μέσα τα μάτια με κυττάζει / κι έγώ στα χείλη
τη γλυκοφιλώ.»
Το “Δίχως φύλλα” γράφτηκε το 1958, το
“Δροσοσταλιά” το 1981 Το “H Φλόγα της
νιότης” πάλι το 1958.
Αλλά από το 1968 με το ποίημα “Όλα σβήνουν” όταν μας λέει ερωτηματικά πως:
«Κεραυνοβόλος έρως στην ψυχή μας; / Ο
χρόνος όμως μπαίνει στη ζωή μας!» δείχνει
με τη μούσα του, πως από τα νιάτα του ποτέ
δεν πήρε ανέμελα τη ζωή, αλλά πάντα εύρισκε κάτι να τον κατατρύχει φιλοσοφικά.
Και αυτό πάντοτε αν αποδεχτούμε σε ένα
δικό του ερωτικό απολογισμό, αν δεχθούμε
την βιωματική απεικόνιση του όλου στιχουργικού σκηνικού.
Έτσι το 2006, αναζητώντας εικονικά τον χαμένο χρόνο, αλληγορικά σε τρίτο πρόσωπο
διαβάζομε στο παρακάτω ποίημα “Κανείς
μόνος”, να αφήνει να συμβολίζεται μια
Nτοστογεφσκική μοναξιά:
«Δεν άντεχε η έρημος/ τη γύμνια της να βλέπει / και την απέραντη σιωπή / στον άμμο ξαπλωμένη.
»Ξάφνου αγέρας φύσηξε/ με λύσσα και
μανία / σκόνη τον άμμο σήκωσε / κόκκινο στα
ουράνια.
»Αντάρα απλώθηκε παντού/ τον ουρανό θολώνει /και με βροντές και αστραπές / και κεραυνούς πληγώνει, / τα σύννεφα που
μαύρισαν κι έπεσε η βροχή τους / πούχε τον
άμμο συντροφιά/ με θόρυβο κι αντιλαλιά. …/
»Τώρα σταμάτησε η βροχή / και στην απόλυτη σιγή/
Η έρημος αντήχησε: Σιωπή δεν είμαι μόνη!
Το 1981, μας είχε μιλήσει πάλι για μοναξιά
με το ποίημα, “Σιωπή”, αλλά τότε σε προσωπική απολογία «Μόνος, και στόμα ούτε χείλη
να μιλήσω/ δεν έχω, και με πνίγει η σιωπή./
δώς μου τα χέρια σου, στα χέρια μου να

σφίξω,/ μόνη να μείνει μόνο η σιωπή»
Μοναξιά, σιωπή, ταλανίζουν αβάστακτα τον
ποιητή που απογοητευμένος στο “Δρόμος
Λιθόστρωτος” (1970) πάντα σε απόσπασμα
εξομολογείται:
« ….Ποιός θα βρεθεί στη μνήμη μου να στείλει/ λουλούδι δροσερό,/ και σε φτωχό
σταυρό / το δάκρυ το καυτό, / της λησμονιάς
να ανάβει το καντήλι»…..
Και η απόγνωση κορυφώνεται στον “Πόθο”
(1958):
«…. Μά απ’ αγάπη ορφανός/ κι από φιλιά θα
μείνω,/ σαν φύγω ο φτωχός / και θα με βάλλουν στο στερνό, / αιώνιό μου, κλίνο,/ άγγιχτο και αγνό!»
Ο Κριτίων ακόμα και στην ωριμότητα του
εξακολουθεί στο στίχο του να είναι ένας ρομαντικό αιώνιος έφηβος.
Δυστυχώς μας ξαφνιάζει όταν αιφνίδια αρχίζει να διακατέχεται από μια υπαρξιακή
κάμψη. Μα κανείς δεν βρέθηκε να του πεί
ότι το παρόν είναι διηνεκές; Ότι μόνο ο άνθρωπος έχει αντίληψη του χρόνου, άν και
αυτού του χρόνου η ύπαρξη αμφισβητείται ή
είναι απλά σχετική; Ότι το φόβητρο του θανάτου, είναι φόβητρο γιατί είναι το σλόγκαν της αγοράς και ότι κάποιοι κερδίζουν
ποικιλότροπα από αυτόν; Και γιατί αυτόν
να τον θυμόμαστε στα στερνά μας, αφού
ήδη έχει υπογραφεί με τη γέννησή μας;..
Τέλος πάντων οι στίχοι του Κριτίωνα δεν
είναι στίχοι, ούτε για να διαβάζονται, ούτε
για να απαγγέλλονται, αλλά μοναχά για να
γίνονται τραγούδι. Και αυτό και μόνο πρέπει
και αρκεί για να τον βγάλει από τη μοναξιά
του, που προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει,
αφού έχει κοντά του την ποιητική του
μούσα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Σημείωση και διόρθωση ημαρτημένου:
Ο Κριτίων απαγγέλλει κάθε Πέμπτη στον
Αττικό Πνευματικό Σύλλογο Γλυφάδας. Το
ίδιο και η κυρία Δήμητρα Καραφύλλη που το
όνομά της στο περασμένο άρθρο εκ λάθους ανεγράφη Καρ(ο) φύλλη. Η κυρία όμως
Καραφύλλη είναι αδιάθετη και απέχει προς
το παρόν μέχρι της ανάρρωσης της, την
οποία ευχόμαστε ολόψυχα.
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Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανεργία στο Κορωπί
H Πρωτοβουλίας Πολιτών Κορωπίου με υποψήφια δήμαρχο
την Αθηνά Κιούση, πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανεργία, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κορωπίου την Κυραική 6 Απριλίου.
Ηταν μία άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα, που δεν έτυχε, της
συμμετοχικής αποδοχής.
Παραστατικά και αμείλικτα για την κατάσταση που βιώνει η
χώρα μας, τα νούμερα που παρουσίασε ο Σάββας Ρομπόλης, καθηγητής, διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 37 δις χάθηκαν
την τριετήα 2010 - 2013. 4 δις έχασαν οι επιχειρήσεις
― 30% μειώθηκε η κατανάλωση.
― 25 - 30% μειώθηκε ο μέσος μηνιαίος μισός.
― 230.000 επιχειρήσεις έκλεισαν.
Το πρόγραμμα οδηγεί σε εικόνες της Βόρειας Αφρικής. Τελευταία επικουρική σύνταξη θα είναι το Δεκέμβριο του
2014! Χρειάζονται 20 με 22 χρόνια για να φτάσουμε στο
επίπεδο του 2009!
Εάν δεν αναθεωρηθεί η συνθήκη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
η ανεργία. Αναφέρθηκε ειδικότερα σε λύσεις που μπορούν να
δώσουν οι Δήμοι μέσα από μελέτες σε τοπικό επίπεδο.

Στη συνέχεια μίλησε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου
Γ. Κατρούγκαλος, με σαφή τρόπο για το “μνημονιακό παρασύνταγμα” και την αναγκαιότητα για θεμελίωση νέων ριζοσπαστικών προτάσεων για την καταπολέμηση της
ανεργίας σε τοπικό επίπεδο.
“Η Ελλάδα μοιάζει με τη Χιλή του Πινοσέτ. Οι αλλαγές επιβλήθηκαν από έξω και όχι εκ των έσω”, τόνισε.
Η απάθεια είναι ο πρώτος μεγάλος κίνδυνος, τόνισε και ο
φόβος ο οποίος κυβερνά. Μοιάζει με την “Ηθική του σκλάβου” κατά τον Νίτσε.
Ο Ν. Σκορίνης εκ μέρους της ΓΣΕΒΕ εξέφρασε τους φόβους του ότι μέχρι το τέλος του έτους το 25% των μικρών
επιχειρήσεων, που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα, θα
έχουν κλείσει απλά και μόνο λόγω του φορολογικού συστήματος. Μίλησε για σεισάχθεια στα χρέη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να μην πεθάνουν άλλες
επιχειρήσεις. Βέβαια, όπως είπε, στόχος της Ευρωπαϊκής
Ενωσης είναι να βγάλει 200.000 επιχειρήσεις ακόμη οφ.
Από την μεριά της ΠΠΚ η υποψήφια δήμαρχος Κορωπίου
Αθηνά Κιούση πρότεινε απλές και ουσιαστικές λύσεις για

την καταπολέμηση της ανεργίας με ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου και μπροστάρη τον Δήμο.
Μετά τις ομιλίες ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση.
http://www.protoboulia.gr/
Ολο το πάνελ σε φωτογραφικό στιγμιότυπο.
email: protovouliapolitonkoropiou@gmail.com
https://el-gr.facebook.com/protoboulia

Αχ, τι καλά! «Βγήκαμε στις αγορές». Γίναμε «αγοραίες»
Θα ήτο άγος. Αλλά έτσι όπως άκουγα, το πρωί της περασμένης Πέμπτης, τον Άρη Πορτοσάλτε να κορυβαντιά «βγήκαμε
στις αγορές», είχα την φρίττουσα αίσθηση ότι θα τον υποστώ να απαγγέλει τους στίχους με τους οποίους ο άρχοντας
ποιητής Άγγελος Σικελιανός αποχαιρέτησε τον Κωστή Παλαμά:
Ηχήστε οι σάλπιγγες...Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρα, πέρα ως πέρα...
Βογγήστε, τύμπανα πολέμου...Οι φοβερές
σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα!
Ο Αντωνάκης του Χάρβαρντ έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι
είναι πανεύκολο να παραμυθιάσεις τους Έλληνες. Εμείς οι
ίδιοι του έχουμε χαρίσει αυτήν την πεποίθηση. Άλλωστε δικαιολογείται να σκέφτεται ότι εξαπατηθήκαμε πανεύκολα,
ακόμα κι από εκείνον τον υδροκέφαλο συμφοιτητή και συγκάτοικό του στο Χάρβαρντ.
Το άλλοθι γιά να δεθούμε πισθάγκωνα με τα μνημόνια ήταν
ότι το δημόσιο χρέος μας ήταν πριν τέσσερα χρόνια στο
120% επί του Α.Ε.Π. Τότε οι αγορές και οι οίκοι ανοχής, που
αυτοβαπτίσθηκαν «οίκοι αξιολόγησης», συνέπλευσαν με την
διεθνή παλιοπαρέα των μεγαλοτραπεζιτών γιά να καταναυμαχήσουν την Ελλάδα, αφού πρώτα ελέω απίστευτης μωρίας
τινών εξ ημών είχαν βάλει καπετάνιο στο τιμόνι της χώρας
μας κάποιον μούτσο του χεριού και του ποδιού τους, που
ούτε γιά φασίνα στο κατάστρωμα δεν κάνει το παιντί.
Σήμερα που το δημόσιο χρέος μας λόγω του συνεχούς μεθοδευμένου δανεισμού και της ωσαύτως μεθοδευμένης ύφεσης έχει εκτιναχθεί στο 180% επί του Α.Ε.Π., σήμερα οι
«αγορές» μάς αξιολογούν ως αξιόχρεους και μας δανείζουν
μέσω ομολογιακού δανεισμού, με τοκογλυφικό επιτόκιο που
αγγίζει το 5%. Εύγε μας λοιπόν και ζήτω μας, βγήκαμε στις
«αγορές», ούτως ή άλλως «αγοραίες» του πεζοδρομίου
έχουμε καταντήσει, εκπορνευόμενοι από «θεσμικές» εταίρες
του σαλονιού.
«Σώζουμε» την Ελλάδα μωρέ! Με το 40% των Ελλήνων σε
ανεργία και ημιαπασχόληση, με παραγωγικές επενδύσεις στο
μηδέν, με τα νιάτα να ξενιτεύονται πανικόβλητα και τα γηρατιά ν’ αργοπεθαίνουν με συντάξεις ατιμωτικές και δημόσια
υγεία τιμωρητική, «σώζουμε» την Ελλάδα με τον βρόγχο του
αέναου δανεισμού και τις αμύθητες πλουτοπαραγωγικές
πηγές της χώρας ανέγγιχτες, να τις βρουν «παρθένες» οι κατακτητές μας, όποτε αποφασίσουν να τις γλεντήσουν. Σιχαίνομαι να τους βλέπω στο «γυαλί», σιχαίνομαι να τους ακούω,
σιχαίνομαι και που γράφω γιά μορφές ξερασμένες από την

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Κόλαση του Δάντη, ωσάν εκείνη την «κυρία» βουλευτή, που
φύτρωσε εκει που έκαναν «πιπί» οι αληθινές κυρίες και δήλωνε με στόμφο ότι: «τα δύο κορυφαία ζητήματα που πρέπει
να προτάξουμε ως χώρα αυτή τη στιγμή, είναι η έξοδός μας
στις αγορές και η Χρυσή Αυγή».
Δεν θέλω να μιλώ άλλο γιά δαύτους. Θα σας μιλήσω γιά τον
Λευκαδίτη αρχοντάνθρωπο Άγγελο Σικελιανό, που τον ανέφερα στην αρχή του κειμένου μου. Έτσι, γιά να θυμηθούμε
από ποιούς Έλληνες καταγόμαστε και τους προσβάλλουμε
με την κατάντια μας. Θα σας πάω λίγο πίσω στον χρόνο, στο
1930. Ο Σικελιανός, φτασμένος, καταξιωμένος ποιητής στα
46 του, επισκεπτόταν κάθε μέρα την νεαρή ποιήτρια φίλη του
Μαρία Πολυδούρη, που αργόσβηνε από φυματίωση στο «Σωτηρία».
-Μαράκι, τι θες να σου φέρω αύριο; Πες μου, ότι θέλεις.
-Δεν θέλω να μου φέρεις τίποτα Άγγελε. Θέλω να βγω, να
βγω έξω, να δω τον κόσμο έξω, ν’ ανασάνω καθαρό αέρα.
-Εντάξει, θα έρθω αύριο να σε πάρω, να πάμε όπου θέλεις.
Στα ματάκια της σπίθισε μιά στιγμή η λαχτάρα κι ύστερα τα
σκέπασε πάλι η μελαγχολία. Του χαμογέλασε θλιμμένα.
-Ωραίε τρελλέ, δεν θα μ’ αφήσουν.
-Δεν θα τους ρωτήσουμε. Θα έρθω και θα σε κλέψω.
Έκανε να γελάσει και την έπιασε ο βήχας. Κάθισε κείνος στο
κρεβάτι, την πήρε στην αγκαλιά του και της χάϊδευε τα μαλλιά.
-Μη, σε παρακαλώ, μη, θα σε κολλήσω, μη με πλησιάζεις.
-Εσύ να σκέφτεσαι που θέλεις να σε πάω. Αλήθεια, που θέλεις να πάμε;
-Θέλω να δω τη θάλασσα Άγγελε, θέλω να τη μυρίσω, να την
αγγίξω, να... ω έλα τώρα, τι με κάνεις κι ονειρεύομαι; αφού
δεν θα μ’ αφήσουν.
Τη φίλησε στο μέτωπο και σηκώθηκε.
-Θάλασσα λοιπόν. Ξεκουράσου τώρα Μαράκι. Θα κάνουμε μεγάλη βόλτα αύριο.
Έκλεισε την πόρτα πίσω του κι άφησε τα δάκρυά του να κυλήσουν. Θα την έχανε σύντομα, το ήξερε, κι ας της έλεγε πειραχτικά ότι θα ζήσει πολλά χρόνια ακόμα ...γιά να την
«βασανίζει» απαγγέλοντάς της τα καινούργια του ποιήματα.
Η αυριανή μέρα έπρεπε να της μείνει αξέχαστη, γιά να την
πάρει μαζί της στο μεγάλο ταξίδι.

Έψαξε και της αγόρασε, αυτό που του φάνηκε το πιό όμορφο
φόρεμα της Αθήνας. Νοίκιασε την πιό όμορφη άμαξα με δυό
άλογα ολόλευκα, φόρεσε λευκό κοστούμι, διάλεξε 27 λευκά
τριαντάφυλλα –ήταν τ’ αγαπημένο χρώμα της- και καταμεσίς
ένα κατακόκκινο, στα 28 της έφυγε η Μαρία. Και το επόμενο
πρωί ο Άγγελος Σικελιανός σήκωσε την Μαρία Πολυδούρη
στα χέρια του, την ανέβασε στην άμαξα κι οδηγώντας ο ίδιος,
πέρασε με γρήγορο καλπασμό την πύλη του «Σωτηρία», αφήνοντας πίσω τούς έξαλλους γιατρούς να φωνάζουν ότι θα
καλέσουν την αστυνομία.
Φάληρο. Της μιλούσε ακατάπαυστα, την έκανε να γελάει, την
πείραζε, την κρατούσε στην αγκαλιά του, την κρατούσε ζωντανή. Ώρες ατέλειωτες, πικνίκ με τα πόδια στο νερό κι
ύστερα το σούρουπο, στο Τροκαντερό, δείπνο στο φως των
κεριών και βιολιά. Επέμενε να χορέψουν βαλς και κρεμόταν
πάνω του τ’ αδύναμο κορμάκι, αν την άφηνε θα σωριαζόταν
η Μαρία, αλλά γελούσε, γελούσε...Γελούσε μέχρι που έφτασαν νυχτιάτικα στο νοσοκομείο, γελούσε μέχρι που την ξάπλωσε στο κρεβάτι της και την καληνύχτισε μ’ ένα φιλί.
-Ήταν η πιό όμορφη βόλτα της ζωής μου τρελλέ μου πρίγκηπα, σ’ ευχαριστώ.
-Κι εγώ σ’ ευχαριστώ ωραία μου κυρία, φεύγω τώρα πρίν με
δολοφονήσουν οι γιατροί σου, η επόμενη βόλτα μας θα είναι
στην Κηφισιά.
Η επόμενη βόλτα της Μαρίας Πολυδούρη, λίγες μέρες μετά,
ήταν στη γειτονιά των αγγέλων. Και λίγο πριν φύγει
έγραφε...
Ω, χαμηλώστε αυτό το φως!
Στη νύχτα τι ωφελάει;
Πέρασε η μέρα. Φτάνει πιά!
Ποιός ξέρει ο ύπνος μου κρυφός
Αν κάπου εδώ φυλάει.
...................................................
Πάρτε το φως.Είναι η στιγμή!
Τη θέλω όλη δική μου.
Είναι η στιγμή να κοιμηθώ.
Πάρτε το φως! Με τυραννεί.
Μου αρνιέται την ψυχή μου.
Είτε μας αρέσει, είτε όχι, τέτοιους ανθρώπους έχουμε στα
γονίδιά μας, τέτοιους ανθρώπους κουβαλάμε στην ψυχή
μας, θαμμένους κάτω από τις πολύτιμες πενταροδεκάρες
της εξαγοράς μας, πικραμένους γιά την κατάντια μας. Είναι
ζωή αυτό που ζούμε ορέ; Ξεφτίλα είναι, συνέλθετε.
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Πασχαλινή μυσταγωγία και βυζαντινό μεγαλείο
Πολιτισμό και κοινωνική πολιτική “πάντρεψε” στο κατανυκτικό πνεύμα των ημερών του Πάσχα η “Δημοτική Βούληση” την Τετάρτη 9/4 το βράδυ.
Η αίθουσα “Ιωνία” στη Βούλα, πλημμύριζε μελωδίες
και ψαλμούς από τα πάθη της μεγάλης εβδομάδας. Ο
κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και μετουσιώθηκε από την κατανυκτική ατμόσφαιρα, τους ψαλμούς, τα κεριά και τη φλογέρα, το φλάουτο, το πιάνο.
Το εξαιρετικό οπτικοακουστικό θέαμα, περιελάμβανε
βυζαντινούς ύμνους και κομμάτια κλασικής θρησκευτικής μουσικής.

την ψηφοθηρία, την υποσχεσιολογία, τις «βρώμικες»
αντιπαραθέσεις. “Η κλασική συμφωνική έκφραση της
μουσικής, ενώνεται με τη γενεσιουργό αιτία της, το
πατρώο και αιώνιο παραδοσιακό μέλος, όπου δεσπόζει το αυτοκρατορικό ύφος της βυζαντινής μουσικής”,
αναφέρθηκε εισαγωγικά, ο Δημοσθένης Δόγκας, για
να περιγράψει το όμορφο μουσικό σύνολο.

O υποψήφιος δήμαρχος Δημοσθένης Δόγκας παρέδωσε τις υποτροφίες που κληρώθηκαν.

τής, ο Παλιουδάκης Ηλίας, Λυράρης και ο Χρήστος
Κουνής, Ερμηνευτής Συναξαριστής.

Ο συνδυασμός του Δημοσθένη Δόγκα «Δημοτική
Βούληση» έδειξε το δρόμο για έναν πολιτικό πολιτισμό, για έναν προεκλογικό αγώνα, που είναι έξω από

Στη μυσταγωγική αυτή μουσική παράσταση συμμετείχαν από τη μια μεριά της σκηνής το Amberlink Ensemble με τους Stacy και Stephie Koulouris στο Πιάνο,
τη Ράνια Μιχαλοπούλου ως Σοπράνο, τον Μιχάλη
Ραμό στο φλάουτο και την Nathalie Κorniluk Sdralis
στο Βιολί, ενώ στην άλλη πλευρά της σκηνής βρίσκονταν ο Σωτήρης Δογάνης, Ψαλμωδός - Ερμηνευ-

Παιδικό παπούτσι και
αξεσουάρ στη Βούλα!
Ενα νέο κατάστημα - το Maloo - με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες
της αγοράς, άνοιξε στη Βούλα, στην οδό Πλαστήρα 10.
Λιλιπούτια παπουτσάκια, όλων των χρωμάτων και των μεγεθών,
υψηλής αισθητικής· δερμάτινα και ανατομικά.
Εχει τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τόσο στις επώνυμες όσο και
στις πιο οικονομικές σειρές.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης κληρώθηκαν δέκα
υποτροφίες ως προσφορά της Δημοτικής Βούλησης
σε νέους ενεργούς δημότες για την εκμάθηση και πιστοποίηση γνώσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πρόκειται για μια συμβολική, αλλά και
ουσιαστική προσφορά για μια ενεργητική αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της ανεργίας. Στο
τέλος πραγματοποιήθηκε μικρή δεξίωση με νηστίσιμα
εδέσματα.

Εγκαίνια στo «Κύμα Ενωμένων Πολιτών Β.Β.Β»
Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν
τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Συνδυασμού «Κύμα Ενωμένων Πολιτών Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης» με επικεφαλής τον
Δημήτρη Δαβάκη, την Τετάρτη 9 Απριλίου.
Ο Δημήτρης Δαβάκης, καλωσορίζοντας
τους παρευρισκόμενους, υποστήριξε ότι οι
εκλογές στον Δήμο δεν είναι ένα ντέρμπι
ανάμεσα σε δύο· είναι η απήχηση του συνδυασμού «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» η
οποία διευρύνεται και ισχυροποιείται διαρκώς. «Η δική μας πρόταση, ο δικός μας συνδυασμός, είναι αυτός που κάνει τη διαφορά.
Και αυτό φαίνεται, όλο και περισσότερο,
μέρα με τη μέρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

καθαρά γίνεται: στις εκλογές για το Δήμο
μας αντίπαλοι είναι η εντιμότητα με την
αδιαφάνεια. Η δράση με την ακινησία και τη
στασιμότητα. Οι ασυμβίβαστες αρχές με
την συνδιαλλαγή και τις συμφωνίες κάτω
από το τραπέζι. Είμαστε εμείς, απέναντι σε
όλους τους υπόλοιπους, γιατί όσο και να
αναδεικνύουν τις διαφορές τους, στην
πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά
όψεις του ίδιου νομίσματος. Του νομίσματος της αδιαφάνειας, της εξυπηρέτησης αλλότριων συμφερόντων, της υποταγής του
κοινού καλού σε προσωπικούς, κομματικούς
ή επιχειρηματικούς σχεδιασμούς» ανέφερε.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Δημήτρης Δαβάκης, άσκησε σφοδρή κριτική στους ανθυποψηφίους του και έθεσε ευθύς εξ’ αρχής το
δίπολο με βάση το οποίο καλούνται να ψηφίσουν οι πολίτες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις προσεχείς εκλογές.
«Θα το πω να ακουστεί όσο πιο δυνατά και

Στη συνέχεια ο επικεφαλής του συνδυασμού «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» απαρίθμησε
τους
κύριους
άξονες
του
προγράμματός του, το οποίο διαμορφώθηκε
με βάση τη γνώμη των πολιτών, τις ανάγκες
και τις προκλήσεις για το μέλλον του
Δήμου.
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Ο Πέτρος Θανόπουλος εγγύηση για τον συνδυασμό του Σπύρου Πανά
Συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της «Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης»
Ο Πέτρος Θανόπουλος, ενεργός πολίτης, επί 33 χρόνια στην πρώτη γραμμή,
επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος,
με αγώνες για να μην αλλοιωθεί το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής στη
Βούλα, στηρίζει τον Δήμαρχο Σπύρο
Πανά συμμετέχοντας στην παράταξη
της «Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης» (ΑΚΙΒΒΒ) ως
υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στις
εκλογές του Μαΐου.
Ο Πέτρος Θανόπουλος, έχει βάλει την
προσωπική του σφραγίδα σε αγώνες
που διασφάλισαν έως σήμερα τον χαρακτήρα της Βούλας ως «Κηπούπολη».
Εχει έρθει κατά καιρούς αντιμέτωπος
με απειλές για τη δράση του.
Θεωρούμε ότι η συμμετοχή του Πέτρου
στο ψηφοδέλτιο του Σπ. Πανά, αποτελεί εγγύηση για την πορεία του συνδυασμού και του Δήμου γενικότερα.
Κι αυτό γιατί:
Χρήσεις Γης στη Βούλα: Το 1993 ο Πέτρος Θανόπουλος είχε προσφύγει
μόνος του στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ενάντια στον Νόμο που
είχε ψηφιστεί και στόχευε στην εμπορευματοποιήση της Βούλας (ΓΠΣ –
Χρήσεις γης). Αποτέλεσμα της δικής
του προσφυγής ήταν να εκδοθεί από το
ΣτΕ η 554/2000 απόφασή του βάσει της
οποίας επιβεβαιώθηκε ότι η Βούλα είναι
πόλη αποκλειστικής κατοικίας (κηπούπολη)
124 στρέμματα Πανοράματος: Επί 25
χρόνια αγωνιζόταν – σε συνεργασία με
τους φορείς - για τη διάσωση της δασικής έκτασης των 124 στρεμμάτων Πανοράματος, που αποτελεί τον μεγαλύτερο
πνεύμονα οξυγόνου της Βούλας, συντονίζοντας συνολικά 13 συνεχείς νικηφό-

ρες δίκες. Αποτέλεσμα ήταν η αποτροπή
της οικοπεδοποίησης της δασικής έκτασης που βρίσκεται μεταξύ Πανοράματος
και Δικηγορικών.
Στο τέλος των δικαστικών αγώνων το
Δημοτικό Συμβούλιο, με προσωπική
εξουσιοδότηση στο άτομό του, του

φείου «μαμούθ» πάνω από τη συνοικία
του Πανοράματος που θα κάλυπτε τις
ανάγκες του του πληθυσμού της Αττικής, την αποτροπή της λειτουργίας
νυχτερινών κέντρων στην παραλία, τη
διάσωση του χώρου του γηπέδου μπάσκετ δίπλα από το 2ο Γυμνάσιο Βούλας
και άλλα.

Για το λόγο αυτό συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Κίνησης
Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης του Δημάρχου Σπύρου Πανά και στηρίζω την
υποψηφιότητά του γιατί πιστεύω ότι:
Είναι πολύ εργατικός, άριστος γνώστης
της διοίκησης, άνθρωπος των έργων
και όχι των λόγων.
Είναι εγγυητής της προστασίας του περιβάλλοντος πράγμα που απέδειξε με
τις ενέργειές του επί 23 χρόνια στη
Βουλιαγμένη, αλλά και πρόσφατα από
τη 2ετή του Διοίκηση ως Δήμαρχος της
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Κατόρθωσε επιτυχώς τη συγχώνευση
και οργάνωση των υπηρεσιών του
Δήμου παρά την οικονομική κρίση που
είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του
προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στην καθαριότητα το προσωπικό μειώθηκε ως 70%.
Ελ.Πε.
Λίγα λόγια για τον Πέτρο:

ανέθεσε την ανάδασωση, την οποία οργάνωσε σε συνεργασία με συλλόγους
και κατοίκους της περιοχής. Το μένος
των αντιπάλων του γι’ αυτή του τη
δράση οδήγησε τον Πέτρο Θανόπουλο,
αντιμέτωπο με δύο μηνύσεις και έξη
κατηγορίες για τις οποίες και τελικά
αθωώθηκε.
3ο Δημοτικό Σχολείο: Αγωνίστηκε για
τη δημιουργία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος, την κατασκευή
της Πλατείας Άλσους ως Πρόεδρος
του 1ου Συνοικιακού Συμβουλίου, τη δημιουργία του δεύτερου αύλειου χώρου
του 3ου Δημοτικού Σχολείου, την αποτροπή της κατασκευής του νεκροτα-

ΑΦΕΡΕΓΓΥΑ
Δημόσια πρόσωπα
Χρωστάνε και δεν πληρώνουν
Οχι· δεν θ’ αναφέρουμε ονόματα προς το παρόν. “Ας κοιμούνται ήσυχοι”. Οχι πως δεν έχουμε στοιχεία. Και αποδείξεις γραπτές έχουμε και μαγνητοσκοπημένες
συνομιλίες έχουμε και μάλιστα νόμιμες (από εκδηλώσεις)
και μαρτυρίες, αλλά ακόμη και υπογραφές με σφραγίδες!
Σκοπός, όμως, αυτού του σχολίου είναι να προειδοποιήσουμε και να συνετίσουμε, ακριβώς επειδή πρόκειται για

Όπως ο ίδιος σημειώνει: «Το περιβάλλον αποτελούσε και αποτελεί για
εμένα απόλυτη προτεραιότητα, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η πόλη μας είναι
η επέκταση της αυλής του σπιτιού μας
και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από
όλους μας με σεβασμό. Πολύ δε περισσότερο τώρα, που με την πρόφαση της
οικονομικής κρίσης κινδυνεύει να γίνει
βορά διαφόρων συμφερόντων και να
καταστραφεί ο τελευταίος ποιοτικός
θύλακας της Αττικής. Θεωρώ υποχρέωσή μου - και όχι επιλογή - να αγωνιστώ και αυτή τη φορά για αυτό τον
σκοπό.

πρόσωπα που έχουν εκτεθεί στη δημόσια ζωή ή φερέλπιδα
δημόσια πρόσωπα. Κι ακόμα να συστήσουμε στους ψηφοφόρους να είναι πιο προσεκτικοί ποιους θα εκλέξουν να
διαχειριστούν το δημόσιο χρήμα· το χρήμα το δικό σας·
των δημοτών!
Εχει παρατηρηθεί από πολλές δοκιμασίες, είτε στο επίπεδο των συναλλαγών, είτε της διαχείρισης του δικού τους
χρήματος - επιλογή είδους δαπανών, τρόπων και μέσων
προβολής κ.ά. - ότι ορισμένοι είναι κάκιστοι διαχειριστές
του δικού τους χρήματος!
Ας προσέχουμε λοιπόν τα “καλά παιδιά”. Κάποιες φορές,
ευτυχώς τις λιγότερες - όχι ολίγηστες - δεν είναι και τόσο
“καλά παιδιά”. Συχνά ευθύνεται ο διακαής πόθος τους να
τα “δώσουν όλα”, για την κατάκτηση της εξουσίας. Η άμετρη και αλόγιστη επιδίωξη να πετύχουν οπωσδήποτε το
στόχο τους και... “καίνε τη μηχανή". Μόνο που μαζί με τη
“μηχανή” καίνε και κάποιους ανθρώπους που τους “φεσώ-

Ο Πέτρος Θανόπουλος γεννήθηκε στα
Ιωάννινα. Σπούδασε στα Πολυτεχνεία
Βιέννης, Γκρατς και Μονάχου. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.
Σπούδασε και στην Ανώτατη Οικονομική Σχολή της Βιέννης.
Από του έτους 1980 κατοικεί στη
Βούλα. Από την εγκατάστασή του στην
πόλη ασχολείται ενεργά με την τοπική
Αυτοδιοίκηση. Επί σειρά εκλογικών
αναμετρήσεων υπήρξε επικεφαλής
συνδυασμού και υποψήφιος Δήμαρχος.
Έχει διατελέσει πολλάκις Δημοτικός
Σύμβουλος της Βούλας με ουσιαστική
δράση για το περιβάλλον και τις υποδομές της πόλης.

νουν”, είτε από απλήρωτες εργασίες, είτε ακόμη κι από δανεικά. Δεν τους φταίνε οι άλλοι, αν έχουν διάφορες αδυναμίες...
Και το κυριότερο: Με τέτοιες αδυναμίες, με έλλειψη ικανότητας διαχείρισης των δικών τους χρημάτων, πώς θα
διαχειριστούν το δημόσιο χρήμα· το ξένο χρήμα. Εκεί που
οι προκλήσεις και οι πειρασμοί είνα πολλοί και άκρως ελκυστικοί. Πώς θ’ αντισταθούν; Οταν, μάλιστα, τους προσφέρονται και “έξυπνοι”, εναλλακτικοί τρόποι...
Δυστυχώς, οι “Ακιδες” είναι αρκετοί· μόνο που είναι φτωχ...
δες. Αλήθεια, αναλογιστήκατε, ποιος είναι χειρότερος· ο
τσαντάκιας που κλέβει τη σύνταξη της γιαγιάς, ή αυτός
που ληστεύει την τράπεζα;
Ο ληστής, ο κλέφτης ή ο απατεώνας;
εξαρτάται από ποιο πρίσμα θα το δεις...
Πάντως προσέχετε.
Κώστας Βενετσάνος

ΕΒΔΟΜΗ
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Παρέμβαση εισαγγελέα
για τις σχολικές μεταφορές
στην Ανατολική Αττική
Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διέταξε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών, Π. Φάκου, για
την υπόθεση των σχολικών μεταφορών στην Ανατολική Αττική από την Περιφέρεια. Η Περιφέρεια τα
έδινε σε εταιρείες λεωφορειούχων κι αυτοί με τη
σειρά τους τα έδιναν σε τρίτες εταιρείες.
Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε με αφορμή δημοσιεύματος στην εφημερίδα “Ελευθεροτυπία”
(1/4/14).
σ.σ. Δεν ξέρω πόση αλήθεια κρύβει ή είναι κι αυτό
ένα “όπλο” στο βρώμικο πόλεμο των εκλογών...

Τοπικά σχέδια για την
Απασχόληση προσαρμοσμένα
στις ανάγκες της τοπικής αγοράς
Τη Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου (ώρα 11:00 έως 14:00)
θα λάβει χώρα η ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα
“Μεσογαία” με θέμα: «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς
εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων-Αρτέμιδας & Παλλήνης».
Η Ημερίδα θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας.

Υπαίθρια δωρεάν λαϊκή αγορά
για ανέργους, απόρους
και οικονομικά αδύναμους
πολίτες στο Κορωπί
Κυριακή 13 Απριλίου, 11:00
Πλατεία Αγάλματος, Κορωπί
H Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Παραγωγών
Λαϊκών αγορών της περιφέρειας Αττικής διοργανώνει σε συνεργασία με τον Δήμο Κρωπίας, δωρεάν υπαίθρια λαϊκή αγορά, για μακροχρόνια
ανέργους, απόρους και οικονομικά αδύναμους πολίτες, την Κυριακή 13 Απριλίου 2014, και ώρα
11:00 το πρωί στην πλατεία Αγάλματος Κορωπίου
( Λ. Βασιλ. Κωνσταντίνου)
Θα διανεμηθούν δωρεάν οπωρολαχανικά, είδη
παντοπωλείου και ψάρια, σε όσους είναι μακροχρόνια άνεργοι και διαθέτουν κάρτα ανεργίας, άποροι που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας καθώς και
άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ή άλλοι πολίτες
που διαθέτουν κάρτα δικαιούχου υποστήριξης από
άλλες κοινωνικές υπηρεσίες των όμορων Δήμων
της Ανατολικής Αττικής

70% η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα
Πριν από λίγο καιρό, το Υπ.
Υγείας ξεκίνησε μια νέα τακτική για να μειώσει την φαρμακευτική
δαπάνη,
αυξάνοντας με έμμεσο τρόπο
την συμμετοχή του ασφαλισμένου στα φάρμακα.
Προσδιόρισε
Ασφαλιστική
τιμή για κάθε φάρμακο, την
τιμή δηλαδή, σύμφωνα με την
οποία αποζημιώνεται αυτό,
από το Ταμείο, ανεξάρτητα αν
είναι πρωτότυπο ή γενόσημο.
Ο τρόπος που καθορίστηκε
αυτή, δεν είναι τίποτε άλλο
από την μετακύλιση της δαπάνης στον ασφαλισμένο με την
εξωφρενική αύξηση της συμμετοχής του από 70% έως και
100%!.
Κι ενώ η λιανική τιμή των φαρμάκων μειώθηκε κατά επιπλέον 7-8% μεσοσταθμικά, το
τελευταίο διάστημα, η ασφαλιστική τιμή μειώθηκε μέχρι &
45%, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί, μέχρι και στο 100% το
ποσό που πληρώνει ο ασφαλισμένος!
Ενα φάρμακο για τη χοληστερίνη που η λιανική του τιμή
είναι 8,50 €, η ασφαλιστική
τιμή 4,35.
Αν συνυπολογίσεις και τα 10
ευρώ που πληρώνει στο γιατρό να σου γράψει τη συνταγή, γιατί ο γιατρός του

ΕΟΠΠΥ έχει κλείσει το πλαφόν του, τότε πληρώνεις περισσότερα από όσο κοστίζει
το φάρμακο!
Δεν μπορούσα να το φανταστώ ως τη στιγμή που το
έζησα.
Ο γιατρός, όταν πήγα να μου
γράψει τα φάρμακα μου είπε
ότι έχει κλείσει το πλαφόν του
και έπρεπε να βρω άλλο γιατρό ή να περιμένω μετά από
δύο εβδομάδες να αλλάξει ο
μήνας.

Πήγα λοιπόν σε γιατρό που
έπρεπε να πληρώσω τη συνταγή 10 ευρώ.
Μου έγραψε τέσσερα φάρμακα. Και τα 4 μαζί στη λιανική
έκαναν 24,32 ευρώ. Είχα
16,28 συμμετοχή· δηλαδή
μόλις 6 ευρώ διαφορά. Εδωσα
και 10 ευρώ στο γιατρό. Συνο-

λικά λοιπόν πλήρωσα 26,28 με
τη συμμετοχή μου στο ταμείο.
Τώρα, αν δεν πήγαινα στο γιατρό και πήγαινε κατευθείαν
στο Φαρμακείο να τα αγοράσω χωρίς συνταγή, θα είχα
πληρώσει 24,32 ευρώ. Δηλαδή
πλήρωσα επιπλέον 2 ευρώ
από την αξία των φαρμακάκων. Με 70% συμμετοχή στο
Ταμείο!!! Σκέτη ληστεία.
Αν ένας ασθενής πρέπει να
παίρνει π.χ. 2 αντιλιπιδαιμικά
φάρμακα των 40mg (χοληστερίνης), αξίας 37,18 € πληρώ-

νει συμμετοχή 31,80€!!! Τώρα
αν πληρώσει και στο γιατρό το
10άρικο φτάνει τα 41,80.
Αυτή είναι η γυμνή αλήθεια.
Μας ληστεύουν ασύστολα και
όσοι το έχουμε συνειδητοποιήσει πάμε κατευθείαν στο
Φαρμακείο για τα φάρμακα,
χωρίς να επιβαρύνουμε το ταμείο ούτε λεπτό.

Είδατε πώς βγαίνει το πλεόνασμα;;
Με το… εύρημα της ασφαλιστικής τιμής στην ουσία μετακυλίεται το κόστος στον
ασφαλισμένο και βέβαια διαψεύδονται όσα υποστήριξαν η
υποστηρίζουν ακόμη κυβερνητικοί παράγοντες, πέρα από
τους υπουργούς:
- «Από την μείωση της λιανικής τιμής των φαρμάκων επωφελείται ο ασφαλισμένος».
- «Η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι η μικρότερη όλης
της Ευρώπης» όπως ανερυθρίαστα υποστηρίζει ο Άδωνις
Γεωργιάδης.
Γίνεται κατανοητό, ότι:
-.Αυξήθηκε υπέρμετρα η συμμετοχή του ασφαλισμένου
στα φάρμακα, με αντίστοιχη
μείωση της δαπάνης του
ΕΟΠΥΥ.
- Είναι αδιάφορο πλέον για
τον ΕΟΠΥΥ, αν θα αυξηθεί η
χρήση των γενοσήμων, αφού
σ’ αυτόν, πρωτότυπο ή γενόσημο, το ίδιο θα κοστίσει. Ο
ασφαλισμένος επιβαρύνεται
το κόστος της επιλογής του.
- Ο γιατρός εξαναγκάζεται κάποιες φορές, να αλλάξει φαρμακευτική αγωγή
όταν
γνωρίζει ότι ο ασθενής του
είναι σε οικονομική δυσχέρεια.

Είμαστε οι «ΠανΟΡΑΜΑτιστές»
Έχουμε ένα ΟΡΑΜΑ. Να κάνουμε καλύτερη
τη γειτονιά όπου ζούμε.
«ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ!»
ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ
ΤΗΝ 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13η ΑΠΡΙΛΙΟΥ
στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΣΟΥΣ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ)
ΑΠΟ τις 11.00 μέχρι και τις 19.00.
Ελάτε με, ένα ή περισσότερα:
1. ΒΙΒΛΙΑ για τη δανειστική βιβλιοθήκη που επιδιώκουμε να
φτιάξουμε.
2. ΚΟΥΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ για να ενισχύσουμε το κοινωνικό ιατρείο του Δήμου.
Εμείς, με τη σειρά μας, σάς περιμένουμε και έχουμε ετοιμάσει:
1. Για τους μικρούς μας φίλους: θα έχουμε ανάγνωση παιδικών βιβλίων από τη συγγραφέα Λέλα Μαγκανάρη (ώρα
12.00 – 13.00) και «κέρασμα» σπιτική λεμονάδα με γλυκό(!)
2. Για τους «μεγάλους» θα έχουμε τα παρακάτω:
➢ Πρόληψη του καρκίνου του μαστού: Δωρεάν Ιατρικές
συμβουλές από τη γυναικολόγο ιατρό Χριστίνα Τόκου
(ώρες 11:00 - 14:00)
➢ Οστεοπόρωση: Δωρεάν Ιατρικές συμβουλές από τον ορθοπεδικό ιατρό Βασ. Φωτόπουλο (ώρες 11:00 -13:00)
➢ Μνήμη: Δωρεάν έλεγχος από το νευρολόγο ιατρό
Ιωάννη Μάρκου (ώρες 17:00 - 19:00)
ΟΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΙΣΤΕΣ

Προϊόντα χωρίς μεσάζοντες
και χωρίς παραγγελία
στο Δήμο Γλυφάδας
Ο Δήμος Γλυφάδας συμμετέχοντας στο κίνημα «ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» διαθέτει διάφορα προϊόντα, απευθείας από τους
παραγωγούς, όπως Πατάτες, Όσπρια, Αλεύρι, Μέλι, Λάδι, Τυροκομικά, κλπ.
Οι Δημότες και οι κάτοικοι της Γλυφάδας που επιθυμούν να
προμηθευτούν προϊόντα μπορούν να:
· «κατεβάζουν» το ενημερωτικό έντυπο των προϊόντων που θα
διατεθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου www.glyfada.gr,
· ή να τo παραλαμβάνουν από τα παρακάτω σημεία:
· ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Άλσους 15 (ισόγειο)
· ΚΑΠΗ
Αγ. Τρύφωνα, Αρχιπελάγους 31 - τηλ.: 210 96 51 207
Τερψιθέας - Βορείου Ηπείρου 107 – τηλ.: 210 96 43 243
Αγίας Τριάδας 20 – Αγ. Τριάδα – τηλ.: 210 96 30 826
Αγίου Νικολάου – Ήρας 27 – τηλ.: 210 89 82 664
Άνω Γλυφάδας - Σοφίας Βέμπο 18 – τηλ.: 210 96 26 493
· ΚΕΠ
Γ. Γεννηματά 62 & Πλαπούτα 59 - 210 9652 152, 210 96 52 058
(Επιδαύρου 5 Α - 210 9607 304, 210 9604 625)
Η παράδοση θα γίνει το Σάββατο 12 Απριλίου στο parking του
Δημαρχείου (Άλσους 15), 08.00 – 13.00
Για περισσότερες πληροφορίες: 213 2025 395-6

ΕΒΔΟΜΗ

Ο ρόλος των Κέντρων Ημέρας
στην ψυχική υγεία των παιδιών
Με κεντρικό θέμα την ψυχική υγεία των παιδιών πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Ενημέρωσης, που οργάνωσαν οι Φίλοι
Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά»
και το Κέντρο Ημέρας Κορωπίου, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Κορωπίου.

Στην Ημερίδα μίλησαν:
η Πρόεδρος της «Ανοιχτής Αγκαλιάς» Γιολάντα Βλάχου, η
οποία αναφέρθηκε στο έργο που επιτελεί το Κέντρο Ημέρας Κορωπίου, ο Διευθυντής Παιδοψυχίατρος ΕΣΥ Γιώργος
Φρέρης, με θέμα: Το τραύμα της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας: Από το «ιδεώδες» παιδί στις μαθησιακές δυσκολίες
και τον αυτισμό, ο Παιδοψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής Ανδρέας Χαμουζάς, επιστημονικά υπεύθυνος της «Ανοιχτής Αγκαλιάς», 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
Παράλληλα έγινε και παρουσίαση της λειτουργίας και των
δράσεων του Κέντρου Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά» στο Κορωπί, από την έναρξη λειτουργίας του το 2006 έως σήμερα.
Η παρουσίαση έκλεισε με ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα
από την 5μελη μικρή-χορωδία του Ωδείου Αθηνών, ενώ το
φουαγιέ του Αμφιθεάτρου “διακοσμήθηκε” με έκθεση από
έργα ζωγραφικής των παιδιών του Κέντρου Ημέρας.
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H οδική αν-ασφάλεια στην Περιφέρεια Αττικής
Δημόσια διαβούλευση με πρωτοβουλία της Ρένα Δούρου
Με πρωτοβουλία του συνδυασμού
“Δύναμη Ζωής”, για την Περιφέρεια
Αττικής της Ρένας Δούρου, πραγματοποιήθηκε 7 Απριλίου, δημόσια διαβούλευση για το θέμα της οδικής
ασφάλειας στην πολυπληθέστερη Περιφέρεια της χώρας, την Περιφέρεια
Αττικής. Συμμετείχαν θεσμικοί φορείς της πολιτείας (Υπουργείο Μεταφορών, Τροχαία, Μόνιμη Επιτροπή
της Βουλής), δημόσιες υπηρεσίες
(ΕΚΑΒ, ΚΑΤ), επιστημονικοί φορείς
καθώς και συλλογικότητες ενεργών
πολιτών.
Όλοι οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν
τη χρησιμότητα της πρωτοβουλίας της
«Δύναμης Ζωής» και της επικεφαλής
της, Ρένας Δούρου προκειμένου να
αναδειχθεί κάτι, που ελάχιστες φορές
βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου
διαλόγου. Κατέθεσαν παράλληλα τις
δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπιση της οδικής ασφάλειας.
Το 2011 μετρήθηκαν 280 θάνατοι στο
οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής. Τον Σεπτέμβριο του 2013, σε 548
τροχαία περιστατικά, θρηνήσαμε 18
νεκρούς και 690 τραυματίες. Τον Ιανουάριο του 2014 είχαμε 18 νεκρούς,
15 σοβαρά τραυματίες και 600 ελαφρά τραυματίες.
Πολλοί οι θεσμικοί παράγοντες που
εξέθεσαν σοβαρότατες θέσεις, στοιχεία και απόψεις.

χρόνια, η Ελλάδα παραμένει σε πολύ
χαμηλή θέση σε σχέση με την Ε.Ε.
όσον αφορά την οδική ασφάλεια.
Έχουν αυξηθεί τα ατυχήματα με πεζούς (+30%) και με ποδηλάτες. Οι κύριοι λόγοι των τροχαίων ατυχημάτων
είναι: η μη τήρηση του ΚΟΚ, η αύξηση
των δικύκλων, η χρήση του κινητού τηλεφώνου, η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, η κακή συντήρηση και η
μεγάλη ηλικία των οχημάτων.
Στο μεγαλύτερο μέρος της εθνικής
οδού Αθηνών Σουνίου, δεν υπάρχουν
μπάρες.

Δημ. Παπαπαναγιώτου- Διευθυντής
Τροχαίας Αττικής: Αν και τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα έχουν μειωθεί κατά 28% τα τελευταία 10

Γ. Κουβίδης - SOS Τροχαία Εγκλήματα
Αν και έχουν μειωθεί οι θάνατοι από
τα τροχαία ατυχήματα, έχει αυξηθεί ο
αριθμός των βαριά τραυματιών, καθώς

Κ. Νικολαΐδης- προϊστάμενος Τμήματος Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων
Το πρώτο τρίμηνο του 2014 είχαμε 4
θανατηφόρα τροχαία στην Αττική. Τα
2 από αυτά ήταν στο ύψος της Γεωπονικής Σχολής, στην Ιερά Οδό, κι αυτό
ενώ έχουμε επανειλημμένως επισημάνει ότι η σήμανση είναι ελλιπής.

έχουν αυξηθεί οι ταχύτητες οδήγησης.
- Η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο
αριθμό βαρέων φορτηγών σε σχέση
με τον πληθυσμό της στην ΕΕ.
- Λίγο πριν φύγει από το Υπουργείο
Μεταφορών ο Μάκης Βορίδης πέρασε
νόμο με τον οποίο παρατείνεται ο χρόνος ζωής των σχολικών λεωφορείων,
από τα 22 στα 28 χρόνια.
Νίκος Ποριώτης - Μελετητής μηχανικός
οδικής ασφάλειας, σύμβουλος ΕΛΠΑ.

Θέλω να συγχαρώ τον συνδυασμό της
Ρένας Δούρου για την πρωτοβουλία
της ημερίδας αυτής για την οδική
ασφάλεια. Είναι πολύ λίγες οι πολιτικές πρωτοβουλίες για το θέμα.
Τα τροχαία δυστυχήματα έχουν μειωθεί στο μισό τα τελευταία 10 χρόνια
κυρίως λόγω της εξαιρετικής ποιότητας της αστυνόμευσης και της βελτίωσης της παθητικής ασφάλειας των
οχημάτων. Ωστόσο η οδική ασφάλεια
στην Ελλάδα και κυρίως στην Αττική
παραμένει προβληματική. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία οδών άλλες μικρές και
άλλες ταχείας κυκλοφορίας. Υπάρχει
επίσης αδυναμία στο συντονισμό των
εμπλεκόμενων φορέων. Δεν έχουμε
καν ενιαία χιλιομέτρηση με αποτέλεσμα από αλλού να μετράει η Τροχαία
και από αλλού η Περιφέρεια Αττικής.
Μαρία Κανελοπούλου - μέλος μόνιμης
επιτροπής της Βουλής για την οδική
ασφάλεια: Η περιφέρεια Αττικής, ενώ

έχει σημαντικές αρμοδιότητες, είτε δεν
τις ασκεί, είτε τις ασκεί πλημμελώς.
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Απολογισμός δράσης Πολιτικής Προστασίας
Σχέδιο δράσης για την καλοκαιρινή περίοδο
Υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθης Κισκήρα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014, η
συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής με θέματα τον απολογισμό
της χειμερινής περιόδου 2013 και το σχεδιασμό και τις δράσεις της
Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και σεισμών.
Η Αντιπεριφερειάρχης Χρυσάνθη Κισκήρα, ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για το πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας, επεμβάσεων και πληροφόρησης που επικράτησε κατά τη φετινή χειμερινή
περίοδο καθώς και για το υψηλό αίσθημα καθήκοντος και υπευθυνότητας που έδειξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι.
Αναφέρθηκε στον απολογισμό εκτενέστερα, αν και όπως είπε, ο φετεινός
χειμώνας ήταν ήπιος. Μίλησε για το
σχεδιασμό που πρέπει να οργανώσουν
για να αντιμετωπίσουν την καλοκαιρινή
περίοδο, αλλά και τις τροποποιήσεις
που έγιναν στο νόμο προς το καλύτερο
για τις δράσεις και για τους εθελοντές.
Επεσήμανε ότι: «Στην περασμένη αντιπυρική περίοδο, τα περιστατικά που
προέκυψαν αντιμετωπίστηκαν με αποτελεσματικότητα και επιτυχία. Αυτό
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δουλέψαμε όλοι μαζί, ο καθένας από τη
δική του θέση, και έχοντας συναίσθηση
των ευθυνών του, σαν μία ομάδα και
πάντοτε υπό την καθοδήγηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ίδια λογική θα πρέπει να προχωρήσουμε με
οργανωμένο σχέδιο και για την αντιμε-

Ο Δήμος Μαρκοπούλου,
προετοιμάζεται για την
αντιπυρική περίοδο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου την Τρίτη, 8 Απριλίου, συνεδρίασε με το Συντονιστικό Τοπικό Οργανο (Σ.Τ.Ο.) της Πολιτικής του
Προστασίας με θέμα: «Συζήτηση και απόφαση για λήψη προληπτικών μέτρων, για
την ερχόμενη θερινή αντιπυρική περίοδο
2014».
Ηταν η πρώτη γόνιμη συζήτηση μεταξύ
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την
καλύτερη δυνατή προετοιμασία, της θερινής αντιπυρικής περιόδου.

τώπιση τυχόν πυρκαγιών και φέτος. Το
ιδανικό θα ήταν να μην υπάρξει καμμία

πυρκαγιά, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο
είναι ανέφικτο.
Γι΄ αυτό κι εμείς θα βαδίσουμε βάσει συγκεκριμένης στρατηγικής συνεργασίας,
ώστε στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου
να έχουμε πετύχει το καλύτερο δυνατόν
αποτέλεσμα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε
με συγκεκριμένες και συντονισμένες ενέργειες για την πρόληψη καταρχάς και φυσικά
και την καταστολή των πυρκαγιών, όπου θα
υπάρξει πρόβλημα.
Και φέτος, η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση δασικών
πυρκαγιών. Ξεκινήσαμε έγκαιρα την προετοιμασία και τον συντονισμό των ενεργειών μας για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση των πυρκαγιών».
Αναφέρθηκε στα μέτρα που πρέπει να λη-

φθούν προς την κατεύθυνση της πρόληψης:
― Έργα αντιπυρικής προστασίας δασών και
δασικών εκτάσεων
Καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του
κινδύνου.
― Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αστικών Απορριμμάτων
που ανήκουν στους Δήμους.
― Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και
άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης
στην ύπαιθρο.
― Επιτήρηση δασών – Μικτές Περιπολίες
Δήμων και εθελοντικών οργανώσεων σε
συνεργασία πάντα με την Πυροσβεστική,
όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι υψηλός.
― Συνεργασία φορέων με το Πυροσβεστικό
Σώμα για τη διάθεση υλικών και μέσων.
― Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών
λόγω δασικής πυρκαγιάς.
― Κινητοποίηση και συντονισμό Εθελοντικών Οργανώσεων - Οργάνωση Εθελοντισμού σε επίπεδο Δήμων.
Επίσης ζήτησε από τους Δήμους να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας και
να
μεριμνήσουν εγκαίρως για τους προληπτικούς καθαρισμούς βλάστησης, που έχουν
ιδιαίτερη σημασία στις περιόδους υψηλών
θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων.
Επεσήμανε άλλη μια φορά ότι η συνάντησή τους έχει σκοπό να αποσαφηνίσει
το ρόλο και τις αρμοδιότητες του κάθε
φορέα που συμμετέχει στο ΣΟΠΠΕ.

Τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος
Τέλος, έκανε αναφορά στο νέο νόμο που αφορά την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κυρίως στα σημεία
εκείνα που ενισχύουν το θεσμό της Πολιτικής Προστασίας
σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Εθελοντές.
Συγκεκριμένα επεσήμανε:
Συστήνεται Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.), που αποτελείται από το Συντονιστικό - Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (το παλιό
199), το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και το
Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης
Ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού,
αναλαμβάνει τη διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και το
συντονισμό των πυροσβεστικών και λοιπών τακτικών επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δυνάμεων Πολιτικής Προ-

στασίας σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς, θεομηνίας ή
άλλης επιχείρησης πολιτικής προστασίας.
Αναβαθμίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας.
Εκτός των άλλων θα παρέχει εκπαίδευση (προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης) σχετικά με την
διαχείριση κρίσεων σε στελέχη της Πολιτικής Προστασίας
που ασχολούνται στον Α’ και Β’ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην Πυροσβεστική Ακαδημία θα πραγματοποιούνται ειδικά
προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης
εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας.
Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ο επιχειρησιακός βραχίονας
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Σε κάθε Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση δημιουρ-
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Το τεκμήριο πολιτικής αθωότητας του λαού
Στα πίσω χρόνια τα πικρά
όπου φωτιά δεν είχε,.
Ο κόσμος στις βαθιές
σπηλιές τ΄αλέτρι δεν κατείχε…
(Από το «Χρονικό» του Μαρκόπουλου,
Στίχοι Κ.Χ. Μύρης)

Από τότε που βγήκαν από τις
σπηλιές οι μοναχικοί πρωτόγονοι
άνθρωποι και έγιναν ομάδα και
ύστερα «λαός» και διάλεξαν τον
πιο δυνατό (ας τον πούμε Ηρακλή) και τον πιο έξυπνο (ας τον
πούμε Ιάσωνα) για ηγέτη-βασιλιά
τους, μια έννοια κυριαρχεί στην
κοινωνική ανθρωπολογία. Αυτή
του υπεύθυνου για το καλό και το
κακό ηγέτη και του ανεύθυνου
για πράξεις ή παραλείψεις του
λαού. Στο μακρύ δρόμο της ιστορίας (της πάλης και της σύγκρουσης) αυτή η έννοια της ευθύνης
του ηγέτη-βασιλιά έγινε το απόλυτο κριτήριο της αξιοσύνης του.
Όταν τηρούσε υπεύθυνη στάση
στο καθήκον της προστασίας της
φυλής, του λαού του, τότε μεγαλουργούσε, μακροημέρευε και

εδοξάζετο. Όταν έπαυε να είναι
υπεύθυνος και γινόταν αδιάφορος ή ιδιοτελής, εξουσιομανής ή
άπληστος, τότε εξέπιπτε μόνος
του ή κατερρίπτετο από τον λαό.
Ο λαός κατείχε το παράξενο και
μονοπωλιακό προνόμιο να συντηρεί την ύπαρξή του μόνο και τη
σχέση του με τον ηγέτη του σύμφωνα με το ένστικτό του και την
λογική του.
Αυτό είναι το τεκμήριο αθωότητας του λαού! Για τις πολλές χιλιάδες χρόνια έτσι βρίσκονταν οι
ισορροπίες. Σήμερα ο λαός έγινε
από υποκείμενο φροντίδας και
προστασίας, αντικείμενο χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης
από τους «πολιτικούς». Και οι πολιτικοί έγιναν ανεύθυνοι (όχι
μόνον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας). Και όχι μόνον ανεύθυνοι,
αλλά και διώκτες του. Και υβριστές και συκοφάντες του. Αφού
διέπραξαν τα πάντα, από ανικανότητα, φιλαρχία, ιδιοτέλεια και
άλλα όμοια αίτια, χιλιάδες ακρισίες και επιορκίες σε βάρος του

Λαού, στη συνέχεια οι εκμεταλλευτές του τον κατηγόρησαν ότι
«μαζί τα έφαγαν», τον εξύβρισαν
ως τεμπέλη, χαροκόπο, γλεντοκόπο, μπαταχτσή και … εθνολάτρη.
Το
αβάστακτο
και
προσβλητικό αιώνιο σκαμπίλι (παρηγοριά μας ότι και οι Ρωμαίοι
στρατιώτες στην αυλή του Πιλάτου έπαιζαν «μπιζ» στο σβέρκο
του Χριστού και τον ρωτούσαν
χλευάζοντες όπως πάντα οι βάρβαροι αιώνιοι χουλιγκάνοι: «Αφού
τα ξέρεις όλα, πες μας ποιός σε
βάρεσε;») που του αστράφτουν
στο μάγουλο είναι το «ποιος νομίζεις εσύ ότι είσαι;». Δεν τον θέλουν να κρατάει από τη μεγάλη
καλή γενιά των αρχαίων Ελλήνων, των Αλεξανδρινών ή των Βυζαντινών ή των οπλαρχηγών του
΄21 ή των βιοπαλαιστών που έχτισαν την Νέα Ελλάδα, την κατακαημένη, την καθημαγμένη και
λεηλατημένη από τους Γερμανούς κατακτητές.
Οι προσκυνημένοι και εθελόδουλοι κυβερνώντες ορίζουν τον

εαυτό τους ως ανεύθυνους και
κατ΄επέκτασιν ως μοχθούντες να
σώσουν την οικονομία και τη
χώρα. Δουλόφρονες, δουλέμποροι των συμπατριωτών τους και
«ευεργέτες» συνάμα. Και ζητούν
από τον λαό τα «σωστικά», τα
«σώστρα».

Γράφει ο Βύρων Πολύδωρας
Βουλευτής

Προχθές στη Βουλή μάς έφεραν
ένα κείμενο δουλοπαροικίας, που
αυτάρεσκα το ονόμασαν «πολυνομοσχέδιο». Εκεί όρισαν τους
νέους όρους της ταπεινωτικής
δούλωσης. Είπαν με τον καινούργιο αρχιϊμάμικο ή Σουλτανικό
«φετφά» τους: Δεν δικαιούσθε να
πίνετε φρέσκο γάλα, μόνον νερωμένο και χωρίς θρεπτικές ουσίες λόγω υπερθέρμισης, δεν
δικαιούσθε να τρώτε φρέσκο καλοψημένο ποιοτικό ψωμί, παρά
μόνον κατεψυγμένο, δεν δικαιούσθε να έχετε καθαρό φάρμακο
που θα σας το προσφέρουν επιστήμονες στην υπηρεσία σας σε
κάθε γειτονιά, αλλά μόνον γενόσημα αγνώστου προελεύσεως,
χωρίς συνταγή γιατρού και εκτε-

θειμένα στο ράφι του super market. Και δεν δικαιούσθε – έλεγαν
– να τρώτε αγνό, παρθένο ελαιόλαδο, παρά μόνον μείγμα νοθευμένο με σπορέλαιο! Τι είναι
αυτό, αν δεν είναι ένας ζηλότυπος φασισμός που κατοχυρώνει
την φυλετική «ανωτερότητα»
ανάλογα με το ποιος φοράει την
καλύτερη προβειά ή τρώει τα περισσότερα «βουρστ». Μικρά, ασήμαντα
κριτήρια
που
τους
χαρακτηρίζουν σαν άτομα, σαν
λαούς, σαν Ευρώπη υποκείμενης
στους τοκογλύφους τραπεζίτες
και τους ξυπνά μέσα τους όλη τη
δουλοπάροικη ιστορία τους.
Εμείς μένουμε όρθιοι ως ελεύθεροι και υπερήφανοι Έλληνες.-

Τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος
γούνται Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων στα οποία συμμετέχουν και στελέχη της Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας.
Στη Γ.Γ.Π.Π. δημιουργείται η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, κάτω από την οποία
διαρθρώνεται η δομή της Γενικής
Γραμματείας.
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής
Προστασίας εισηγείται στον
Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη την κατανομή
πιστώσεων (τακτικών ή έκτακτων)
προς τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού.
Από την μέχρι τώρα κείμενη νομοθεσία χρήματα δίνονταν μόνο
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.

Αναγνωρίζονται
οι εθελοντικές
δράσεις
Γίνεται εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των εθελοντών Πολιτικής

Προστασίας στην Πυροσβεστική
Ακαδημία.
Κατηγοριοποιούνται και εντάσσονται εθελοντικες οργανώσεις
και ειδικευμένοι εθελοντές στις
ακόλουθες κατηγορίες: A. Δασοπροστασία, Β. Δασοπυρόσβεση, Γ.
Έρευνα και Διάσωση, Δ. Παροχή
Βοήθειας, Ε. Τηλεπικοινωνίες.
Προσδιορίζεται η επιχειρησιακή
εμπλοκή και ο συντονισμός των
εθελοντικών οργανώσεων που
είναι ενταγμένες στο μητρώο της
Γ.Γ.Π.Π.
Προβλέπεται ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών πολιτικής
προστασίας.
Ορίζονται προϋποθέσεις οικονομικής ενίσχυσης των εθελοντικών
οργανώσεων.
Μετά την Αντιπεριφερειάρχη το
λόγο πήρε o Προϊστάμενος του
τμήματος Πολιτικής Προστασίας
Αντολικής Αττικής και στη συνέχεια
ο Διοικητής
Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής και
εκπρόσωποι
εμπλεκόμενων
φορέων.
Τέθηκαν ζητήματα που χρήζουν

ιδιαίτερης
προσοχής
και
αναφέρθηκαν οι τομείς που
απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια
και ενίσχυση ενώ έγινε ειδική
αναφορά στον καταμερισμό των
αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα
ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές
τόσο οι προληπτικές ενέργειες όσο
και οι δράσεις αντιμετώπισης τη
στιγμή
που
τα
φαινόμενα
λαμβάνουν χώρα.
Οι συμμετέχοντες στο ΣΟΠΠ
αναγνώρισαν
τα
θετικά
αποτελέσματα του απολογισμού
της χειμερινής περιόδου ως προς τη
βοήθεια που είχαν από τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας και τους
εμπλεκόμενους
φορείς
και
δήλωσαν την ικανοποίησή τους για
τη μέχρι τώρα συνεργασία με το
τμήμα Πολιτικής Προστασίας της
Περιφερειακής
Ενότητας
Ανατολικής Αττικής, εκφράζοντας
παράλληλα τις ευχαριστίες τους
στην Αντιπεριφερειάρχη η οποία
ήταν ανελλιπώς πλάι τους, στο
δύσκολο έργο τους, συντονίζοντας
και υποστηρίζοντας τις δράσεις
τους.

Ημερίδα για την πρόληψη
των δασικών πυρκαγιών
στα Καλύβια
Σάββατο 12 Απριλίου

Ο Δήμος Σαρωνικού, σε συνεργασία με τη Διοίκηση
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής και
το Δασαρχείο Λαυρίου διοργανώνει ημερίδα εργασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών
στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Αθηνών και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια) το Σάββατο 12
Απριλίου, με ώρα έναρξης τις 09:30 και ολοκλήρωσης τις 14:00 και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, εθελοντές και ιδιώτες να
συμμετέχουν και να συμβάλουν ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πρόληψη της εκδήλωσης
πυρκαγιών και η αποφυγή καταστροφών κατά την
ερχόμενη αντιπυρική περίοδο.
Η ημερίδα έχει σαν στόχο την προώθηση της καλύτερης συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων
για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας σύγχρονες γνώσεις και μία μεθοδολογία
που αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού
ερευνητικού έργου με τον τίτλο INCA. Η μεθοδολογία στηρίζεται στον καθορισμό και τη συμφωνία
κοινών στόχων πρόληψης και τη δημιουργία ομάδας εργασίας που θα αναλάβει να σχεδιάσει και να
εκτελέσει δράσεις προς επίτευξη των στόχων.
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Οι πρώτοι υποψήφιοι της
Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών Β.Β.Β.
Θάνος Ματόπουλος
Στην προγραμματισμένη 4η Συνέλευση
της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών
ΒΒΒ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
30 του Μάρτη, στην Πνευματική Εστία
Βούλας, εκφωνήθηκε η οριστικοποιημένη
πρώτη λίστα υποψηφίων Δημοτικών και
Τοπικών Συμβούλων η οποία εγκρίθηκε
από το σώμα.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος της ΡΙ.ΚΙ.Π.
Β.Β.Β., Θάνος Ματόπουλος ευχαρίστησε
όλους τους υποψηφίους για την στήριξη
που δηλώνουν έμπρακτα στην ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ, συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο της κίνησης.
Η πρώτη λίστα των υποψηφίων είναι:
Βούλα: Ακρίβος Αποστόλης, Αλεξίου Πάνος, Αναστασάκης Αλέκος, Απατζίδου Κλάιρη, Αρώνη Ασπα, Βαρδαβάς Δημήτρης, Βαρδαβάς Μανώλης, Βέλλη
Ανθή, Βήχας Γίωργος, Βλάχου - Κοιλάκου Ειρήνη, Γάσπαρης Βαγγέλης, Γκίκας
Στέλιος, Γρηγοριάδης Σταύρος, Δεληβοριάς Βασίλης, Ηλιάδη Μαίρη, Θεοδώρου
Τάκης, Καρβουνάς Χαράλαμπος, Καρδαρά Ανδριανή, Κιρκιλέση Γεωργία, Κοιλάκος Σταμάτης, Κορομηλά Μαρία, Κότογλου Χρυσάνθη, Κότσαλης Γιωργος, Μαγουλά Ευγενία, Μακρής Γιώργος, Μιχιώτη Βασιλική, Μπακατσέλος Παναγίωτης,
Σέρβου Μαριέττα, Σιμωνετάτος Αντρέας, Σπανολιός Αντώνης, Σπηλιώτου Αντα,
Τρανταλίδου Κατερίνα, Τριανταφυλλίδου Τζίνη,
Βάρη: Καρίμαλης Μπάμπης, Ματθαίου Άννα, Ματθαίου Δημήτρης, Μαυρίδης Ηρακλής, Μονιάκης Χρήστος, Παπαθανασόπουλος Γίωργος, Τσίλος Θεόδωρος, Φαφούτη Κατερίνα, Φαφούτης Αποστόλης, Φωσκολάκης Χάρης
Βουλιαγμένη: Φραντζή Κορνηλία, Φραντζής Αλέξανδρος
Blogs:http://rikipvvv.blogspot.gr/

Email: rikipvvv@gmail.com

Ανδρέας Βασιλόπουλος “Δύναμη Ελπίδας”
Συνέχεια από τη σελ. 12
που μας έφτασε σε αυτή τη πρωτοφανή κοινωνική και οικονομική κρίση. Η πορεία του καθενός
που ασχολείται με τα κοινά κρίνεται από τους πολίτες. Θεωρώ βέβαιο, ότι οι Δημότες της Ραφήνας και του Πικερμίου δεν θα ξεχάσουν ποιοι ήταν οι εκλεγμένοι, που μετά από τόσα χρόνια τολμούν και λένε: «Δεν πρόλαβα τα τελευταία χρόνια να υλοποιήσω τις δεσμεύσεις μου και
για αυτό ξανά ζητάω τη ψήφο σας» Αυτή η κοροϊδία πρέπει να τελειώνει.
. Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου αντιμετωπίζει πληθώρα προβλημάτων, που κυρίως οφείλονται στην απαράδεκτη νοοτροπία των παρελθόντος που διατηρούσε και συνεχίζει να διατηρεί η παρούσα δημοτική αρχή. Επίσης οφείλουμε να παραδεχτούμε, ότι με την εφαρμογή του
Καλλικράτη, ο Δήμος βρέθηκε να κληρονομεί στα ήδη υπάρχοντα ανοικτά ζητήματα, μία τεράστια οικονομική «τρύπα» από τον τέως Κοινοτάρχη Πικερμίου. Όλα τα παραπάνω λειτουργούν
σωρευτικά στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους Δημότες. Το σημαντικότερο πρόβλημα ωστόσο παραμένει το αποχετευτικό, που εξακολουθεί να αποτελεί «την καυτή πατάτα»
των περισσότερων Συνδυασμών. Δεν ισχύει βέβαια το ίδιο και για τη Δύναμη Ανάπτυξης, ο Συνδυασμός του οποίου έχω τη τιμή να ηγούμαι. Έχουμε ξεκάθαρα δηλώσει τις προθέσεις μας σε
αυτό το πρόβλημα, χωρίς να κρυβόμαστε από κανέναν και μάλιστα έχοντας καταθέσει συγκεκριμένες προτάσσεις, προαπαιτούμενες και απαραίτητες για την υλοποίηση του.
. Καλώ όλους τους συμπολίτες μας, να έρθουν κοντά και να μας γνωρίσουν. Να ενημερωθούν για τις θέσεις και τις απόψεις μας. Ο Δήμος μας έχει διοικητικά και οργανωτικά μείνει
πολύ πίσω. Χάθηκαν πολλές ευκαιρίες και τα επόμενα χρόνια αποτελούν ίσως την τελευταία
μας ευκαιρία να αναχαιτίσουμε τον χαμένο χρόνο και τα χαμένα κονδύλια. Διαθέτουμε ομάδα
ικανών και ενεργών πολιτών, που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο μας, ώστε να διεκδικήσουμε τα
απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη του Δήμου μας, όπως αυτή προκύπτει
από τον στρατηγικό σχεδιασμό 5ετίας, που εξειδικεύεται στο εκλογικό μας πρόγραμμα. Ελάτε
και γνωρίστε τη Δύναμη Ανάπτυξης.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs
ΚΑΛΥΒΙΑ 3/ 4/ 2014
Αρ. Πρωτ. 7246
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού
διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
υπηρεσία «Επισκευή-Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων-Μηχανημάτων
Έργου και Αντικατάσταση των Ελαστικών» συνολικής προϋπολογιζόμενης
αξίας
211.084,21€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
α). Το ότι η ανωτέρω προμήθεια θα
γίνει με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις:
α.1. Tης Αποφ. Υπ. Προεδρίας

3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της
4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών
& προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει
Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι
του Ν.Δ/τος 2396/53».
α.2. Της Υ.Α. 79400/2490 (ΦΕΚ
496/Β/ 16.06.1989) «Ελαστικά οχημάτων».
α.3 Της Υ.Α. 29871/2622/24-8-92
(ΦΕΚ 589/Β/30.09.1992) «Ελαστικά
των οχημάτων με κινητήρα και των
ρυμουλκουμένων τους και εγκατάσταση τους σ΄ αυτά, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της
οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της
31ης Μαρτίου 1992.»
α.4.Του Π.Δ. 28/1980/τ.Α’/11 –
Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες
και του άρθρου 41 «Τροποποίησης
προϋπολογισμού - Παράτασης προθεσμίας».
α.5. Του ΕΚΠΟΤΑ, Υ.Α 11389/23-0393 ΦΕΚ 185Β.
α.6. Του Ν. 2286/95 (Περί Προμη-

θειών του Δημόσιου τομέα & ρυθμίσεων συναφών θεμάτων»
α.7. Του Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 –
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».
α.8. Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α΄/20-32007«Καταχώρηση δημοσιεύσεων
των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες
διατάξεις».
α.9. Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-72010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
α.10. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010
«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
α.11. Την Εγκύκλιο 2/11-1-2007
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. του διαγωνισμού και η εκτέλεση της
προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την
σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις:
β) τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Δήμου στους Κ.Α.

Πρώτη κατηγορία - Επισκευή μεταφορών μέσων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑ Εξόδων
Ποσό με ΦΠΑ 23%
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
10-6263.001
5.999,99€
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15-6263.001
7.000,00€€
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
20-6263.001
69.999,98€
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
25-6263.001
15.000,00€
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
30-6263.001
4.000,00€
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
35-6263.001
999,99€
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
70-6263.001
5.999,99€
Σύνολο
108.999,95€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δεύτερη Κατηγορία - Συντήρηση μεταφορικών μέσων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑ Εξόδων
Ποσό με ΦΠΑ 23%
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
10-6263.003
3.300,00€
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15-6263.003
8.000,00€€
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
20-6263.003
21.999,96€
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΆΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
25-6263.003
5.000,00€
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
30-6263.003
3.000,00€
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
35-6263.003
700,00€
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
70-6263.003
3.000,00€
Σύνολο
44.999,96€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Τρίτη Κατηγορία - Αντικατάσταση ελαστικών μεταφορικών μέσων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑ Εξόδων
Ποσό με ΦΠΑ 23%
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
10-6263.002
3.000,00€
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15-6263.002
9.000,00€
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
20-6263.002
30.000,00€
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΆΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
25-6263.002
6.000,00€
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
30-6263.002
3.500,00€
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
35-6263.002
584,30€
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
70-6263.002
5.000,00€
Σύνολο
57.084,30€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
γ) Την υπ’ αριθ. 73/14 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία εγκρίνει την διενέργεια της
προμήθειας.
δ) την 84/14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης
και ψήφιση πίστωσης.
ε) τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ.
μελ. 6/14).
στ) Την ανάγκη του Δήμου για τη
σχετική προμήθεια.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού την Δευτέρα
28 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 (5.934,22€). Η
εγγύηση συμμετοχής για τις κατηγορίες πρώτη και δεύτερη ίση προς ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), όπως
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης συμπερι-

λαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, ενώ
για την τρίτη κατηγορία εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ίση προς ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), όπως
αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης συμπεριλαμβανομένου του 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

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δυναμική και αποτελεσματική

καθηγήτρια Αγ-

γλικών Ελληνοαυστραλή με πάνω από 20 χρόνια
ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη.
Τηλ. 210 8992.642.

Κων/νος Μπουλμέτης,
“Οφείλουμε στον Άνθρωπο”
Συνέχεια από τη σελ. 13
μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες. Δυστυχώς είναι πάρα
πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και είναι όλα σημαντικά. Τίποτα όμως δεν μπορεί να γίνει αν δεν συγκροτηθούν οι απαραίτητες δομές και αν, πρωτίστως, δεν αλλάξουμε νοοτροπία
ως διοικούντες. Είναι βασικό να οργανώσουμε διοικητικά τον
Δήμο ακυρώνοντας τις υφιστάμενες πελατειακές σχέσεις με
τους δημότες και εγκαθιδρύοντας μια ανθρώπινη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Έχουμε το πλεονέκτημα να είμαστε ένας σχετικά μικρός Δήμος και αυτό μας επιτρέπει να
επιφέρουμε αλλαγές γρηγορότερα από άλλους. Αρκεί να πετύχουμε αυτά τα δύο πράγματα: αλλαγή νοοτροπίας και ευέλικτη διοικητική οργάνωση. Όλα τα άλλα είναι θέμα δουλειάς.
. Πολλά.. Αυτό όμως που ενδιαφέρει εμένα και τους συνεργάτες μου είναι να ακούσουμε τους δημότες και εν τέλει
να κάνουμε διάλογο. Κανείς δεν ξέρει τα προβλήματα του
Δήμου και της καθημερινότητας καλύτερα από τους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
Από τους γονείς που πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, τη νοικοκυρά που ψωνίζει στα καταστήματα, το συνταξιούχο που του
λείπουν οι στοιχειώδεις παροχές, τους νέους που βιώνουν τα
πρωτόγνωρα προβλήματα της εποχής.
Ως εκ τούτου λοιπόν καλώ τους ανθρώπους να μας πουν τους
προβληματισμούς και τις σκέψεις τους, να μας ακούσουν για τις
προτάσεις μας και το πρόγραμμά μας και να μας κρίνουν. Γιατί
αρχή του συνδυασμού μας είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός που
εκπορεύεται από τις ανάγκες της κοινωνίας και δημιουργήθηκε
μέσα από το διάλογο και τη συναναστροφή με τους δημότες και
όχι κατά παραγγελία στα γραφεία μιας εταιρείας.
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ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛ6-1ΑΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡ(ΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
Kορωπί : 04-04-2014
Αρ. Πρωτ. : 7452
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι: Θα γίνει ανοικτός
διεθνής διαγωνισμός για την εργασία «Εργασίες επισκευής και μετατροπής συστημάτων πέδησης,
ηλεκτρικού συστήματος, ταχογράφων και ελαστικών οχημάτων του
Δήμου» έτους 2014.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης εργασίας.
Εργασία εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Η εργασία θα εκτελεστεί προκειμένου να συντηρηθούν και να επισκευασθούν τα ηλεκτρολογικά,
ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου
των οχημάτων και μηχανημάτων
του Δήμου, τα συστήματα πέδησης
των οχημάτων και μηχανημάτων
του Δήμου, καθώς και τα ελαστικά
επίσωτρα αυτών.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο, είτε για κάθε ένα
από τα ανωτέρω τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται

δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των
αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται ανά τμήμα στους αναλυτικούς
όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως την 23
Απριλίου 2014 ώρα 15:00 πριν από
την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς
χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Δευτέρα 28 Απριλίου
2014 ώρα 9:00 π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Δευτέρα 28 Απριλίου
2014 ώρα 9:00π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-

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

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

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

σμό σε ποσοστό 5%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης
από την υπηρεσία δαπάνης, ανά
τμήμα, όπως περιγράφεται στο
Άρθρο 29 §1 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 68.254,00 ευρώ
(€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 83.952,42
€. Η χρηματοδότηση της εργασίας
θα γίνει από ίδιους πόρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες,
τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλ.π. εφόσον
πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών
όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 8
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της
ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού
προσφοράς. Αναλυτικές πληροφορίες
στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 12 Απριλίου 2014
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γέρακας 9/4/2014
Αρ. πρωτ.: 13661
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει
ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή, για την κατηγορία 1 και συμφερότερη προσφορά για την κατηγορία 2
για την Προμήθεια
«Εξοπλισμού Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ο. Τ. 136Α Δ. Ε. Παλλήνης», αρ. προμ. 19/2013,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.
266/2013 & 146/2014 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής . Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
90.787,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο
Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού
Ιθάκης 12, την 29η Απριλίου 2014,
ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και
ώρα λήξης την 10:30.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας
εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
το 5% επί της προϋπολογισθείσης
δαπάνης, δηλαδή 4.540,00 € και
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας,
Πληροφορίες: Σταματία Τσούκα &
Παναγιώτη
Καλδή
τηλ:
2106604715 & 210.6604642, (1ος
όροφος) και ώρες 9:00-14:00 μ.μ.
Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

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

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ. - Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 10-4-2014
Aρ. Πρωτ.: 18640
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2014 -2015»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας
της με α/α 11/2014 μελέτης της
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2014-2015»,
προϋπολογισμού 100.000,00€ και
πιο συγκεκριμένα για 122 οχήματα
του Δήμου.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό

τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το
άρθρο
72
παρ.1
του
Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με
α/α 11/2014 και την με αρ. Πρωτ.
17475/4-4-2014 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 6
Μαΐου 2014 με ώρα έναρξης του
διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα
λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος
ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
θα καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα οχήματα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό
5.000,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
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

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

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»

www.petridoulemoniapsychologist.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

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)

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

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

Specia-

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

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

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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

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

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

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

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
Κύστη Κόκκυγα
Η κύστη κόκκυγα (τριχοφωλεακό συρίγγιο) είναι πάθηση που συναντάται κυρίως σε νέους άνδρες. Προκαλείται από διείσδυση τριχών στο δέρμα της
περιοχής του κόκκυγα, που δημιουργούν στη συνέχεια μία (ή περισσότερες) κοιλότητα (κύστη) κάτω
από το δέρμα. Η κύστη αυτή εκτός από τρίχες περιέχει βακτήρια και όταν αποφράσσεται δημιουργεί απόστημα και στη συνέχεια χρόνιο συρίγγιο.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της κύστης
κόκκυγος όταν αυτή προκαλεί
απόστημα είναι ερυθρότητα
του δέρματος της περιοχής
του κόκκυγος, πόνος, οίδημα,
εκροή δύσοσμου ή πυώδους
υγρού και σπανιότερα πυρετός.
Όταν δεν υπάρχει απόστημα, μπορεί να μην υπάρχει
κανένα σύμπτωμα ή μόνο εκροή υγρού.

Θεραπεία
Η θεραπεία της κύστης κόκκυγος είναι χειρουργική.
Όταν υπάρχει μεγάλο απόστημα, γίνεται διάνοιξη και
παροχέτευση του πύου και σε μερικές περιπτώσεις

κυγος γίνεται υπό τοπική ή γενική αναισθησία. Περιλαμβάνει εντοπισμό όλων των στομίων της κύστης
και στη συνέχεια αφαίρεση του δέρματος της περιοχής μέχρι το υποδόριο λίπος και σύγκλιση του τραύματος. Τοποθετείται σωλήνας παροχέτευσης για 3-5
μέρες.
Οι περισσότεροι ασθενείς αισθάνονται αρκετά καλά
για να φύγουν από το νοσοκομείο την ίδια μέρα. Το
τραύμα πρέπει να διατηρηθεί στεγνό και καθαρό. Τα
εξωτερικά ράμματα και ο σωλήνας παροχέτευσης
αφαιρούνται στο ιατρείο.
Μετεγχειρητικά συνίσταται αποτρίχωση και προσοχή
στην υγιεινή της περιοχής του κόκκυγος για την αποφυγή υποτροπής.
Νικηφόρος Μπαλλιάν, MBBS, Χειρουργός,
email:www.nballian.gr

χορηγούνται αντιβιοτικά. Η οριστική αφαίρεση της
κύστης κόκκυγος ενδείκνυται όταν το απόστημα έχει
αντιμετωπιστεί.
Η οριστική χειρουργική αντιμετώπιση της κύστης κόκ-

Πηγές
Bascom J, Bascom T. Failed pilonidal surgery: new paradigm
and new operation leading to cures. Arch Surg
2002;137:1146-50.
http://www.pilonidal.org/_assets/pdf/Kitchen_Karydakis_Technique.pdf

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Kροτίδες & βεγγαλικά “φονικά” όπλα στα χέρια παιδιών
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», εν όψει του
Πάσχα και για μία ακόμα
χρονιά ενημερώνει τα
παιδιά, τους γονείς,
τους εκπαιδευτικούς για
τις εξαιρετικά επικίνδυνες επιπτώσεις που έχει
η χρήση κροτίδων και
βεγγαλικών από τα παιδιά.

πους που ζουν γύρω μας
και αναπάντεχα βρέθηκαν αντιμέτωποι με σο-

βαρά προβλήματα.
Επιμένουμε στην τεράστια σημασία της πρόλη-

Τα στοιχεία, που κάθε
χρόνο δημοσιοποιούνται
αντιπροσωπεύουν παιδιά, οικογένειες, ανθρώ-

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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.

ψης. Αρκετά είναι τα
περιστατικά σε όλη την
Ελλάδα που έχει μέχρι
σήμερα χειριστεί «Το
Χαμόγελο του Παιδιού»
και τα οποία πέρα από
σοβαρές σωματικές βλάβες επιφέρουν και σοβαρά
ψυχολογικά
προβλήματα.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

Οι προσπάθειες που κα-

ταβάλλει η Ελληνική
Αστυνομία είναι δεδομένες, οφείλουμε όμως και
εμείς ως γονείς και εκπαιδευτικοί να ενημερώσουμε τα παιδιά και να
τα βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν
τον
κίνδυνο και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει
η χρήση βεγγαλικών και
κροτίδων.
Δυστυχώς το να προμηθευτούν τα παιδιά αυτά
τα είδη παραμένει εξαιρετικά εύκολο, πολύ
απλά από το κατάστημα
της γειτονιάς τους. Πρέπει όμως πάντα να θυμόμαστε ότι δυναμιτάκια,
κροτίδες και βεγγαλικά
στα χέρια των παιδιών
γίνονται «φονικά όπλα»
που απειλούν τη σωματική τους ακεραιότητα
και πρέπει όλοι να απλώσουμε ένα δίχτυ προστασίας!
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Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης

Eνατη θέση το 2ο ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ
Σπουδαία κατάκτηση για την Ελλάδα και το 2ο Λύκειο Βούλας, που βρέθηκαν στην ένατη θέση στο
Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης.
Η διοργάνωση στο Κλερμόν Φεράν του Γαλλικού
Νότου, άρχισε το προηγούμενο Σάββατο με τους
αγώνες του ομαδικού. Το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο
δεν επέτρεψε μεγάλες βλέψεις, ωστόσο όλα τα παιδιά παλέψανε και η καλύτερη στιγμή ήρθε από το 2ο
Λύκειο Βούλας το οποίο είχε στην σύνθεση του δύο
δυνατές αθλήτριες της κατηγορίας νεανίδων, την Θάλεια Κορδούτη και την Στέλα Πατεράκη.
Στο ομαδικό μαθητριών, το 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, άρ-

χισε την προσπάθεια του στον όμιλο κόντρα στο
ΒΕΛΓΙΟ από το οποίο ηττήθηκε με 5-2 (τις δύο νίκες
σημείωσαν η Κορδούτη και η Πατεράκη). Ακολούθως

ήρθαν ήττες με 7-0 από την ΤΣΕΧΙΑ και 4-3 από την
ΑΡΜΕΝΙΑ, εναντίον της οποίας σημείωσε 2 νίκες η
Κορδούτη και μια η Πατεράκη .
Η πρώτη νίκη ήρθε εύκολα με 7-0 απέναντι στην ΙΡΛΑΝΔΙΑ (2 νίκες η Κορδούτη, 2 η Πατεράκη και μια
της Χριστίνας –Ιωάννας Πιτσούλη και άλλη μια στο
διπλό).
Οι αγώνες της πρώτης φάσης έκλεισαν με ήττα 7-0
από την πανίσχυρη ΤΑΠΕΪ. Τα κορίτσια συνέχισαν για
τις θέσεις 9-12.
Στην αρχή αναμετρήθηκαν με την ΑΓΓΛΙΑ και την νίκησαν με 4-1 (δύο νίκες η Κορδούτη, μία η Πατεράκη
και μία στο διπλό). Έπειτα με το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
και επικράτησαν με 4-2 και έτσι κατέκτησαν την 9η
Θέση. Στην ομάδα του Λυκείου συμμετείχε και η Ιφιγένεια-Κυριακή Παπαγεωργοπούλου.

Αγώνες Δρόμου Αντοχής Σχολείων
Συλλόγων Αττικής με φυσικά εμπόδια
"Οι Γονείς να φέρουν τα
παιδιά τους στο αθλητισμό στην ευγενή άμιλλα
στην άσκηση του σώματος και του πνεύματος".

να περάσουν τα φυσικά
εμπόδια που ήταν αχυρόμπαλες.
Παράλληλα με τους αγώ-

νες, στα παιδιά Ε΄ και Στ΄
Δημοτικού έγινε από τον
Τεχνικό του ΣΕΓΑΣ Σωτήρη Λιβιτσάνο επίδειξη

για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου
και
φαρμακείου
του
Δήμου Γλυφάδας, εν’

του προγράμματος Kids
Athletics.
Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν
μετάλλια, στους νικητές,
σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων, ανά
κατηγορία δόθηκαν κύπελλα.

όψει της εορτής του
Πάσχα, προκειμένου να
ενισχυθούν συνάνθρωποι
μας που έχουν ανάγκη.
Τη δράση διοργάνωσε ο
Δήμος Γλυφάδας και ο
Αθλητικός Τομέας του
Κ.Α.Π.ΠΑ. με την υποστήριξη του Γ.Σ. Γλυφάδας.
Χορηγός των αγώνων
ήταν η "ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ"
που κάλυψε τους αγώνες
με το φυσικό μεταλλικό
νερό ΖΑΓΟΡΙ.

Περισσότερα από 650
παιδιά ηλικίας 5-15 ετών
έλαβαν μέρος στους αγώνες, που οργάνωσε ο
Δήμος Γλυφάδας, από
πολλές περιοχές της Αττικής όπως: Κερατσίνι,
Πέραμα, Πειραιά, Π. Φάληρο, Καλλιθέα, Βουλιαγμένη, Ν. Σμύρνη, Βύρωνα,
Άγιο Δημήτριο και φυσικά
τη Γλυφάδα.
Την παράσταση έκλεψαν
τα παιδιά της κατηγορίας
προνήπια - νήπια του Γ.Σ.
Γλυφάδας, καθώς έπρεπε

Η εκδήλωση, εκτός από
την αθλητική της διάσταση, είχε και κοινωνική,
αφού τα παιδιά προσκόμισαν τρόφιμα και φάρμακα
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
OPTIMIST 2014 ΣΤΟΝ Ι.Ο.Π.Ο.Ρ.
12 - 16 Απριλίου στο Πόρτο Ράφτη
Μετά την παρέλευση αρκετών ετών η διοργάνωση του πανελλήνιου
πρωταθλήματος Optimist,
ο κορυφαίος θεσμός για
σκάφη αυτού του τύπου
στη χώρα μας, επιστρέφει στον Ιστιοπλοϊκό
Όμιλο Πόρτο Ράφτη.
Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και με την
πολύτιμη
συνεργασία
της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Μαρκοπούλου και του ΙΟΠΟΡ,
προετοιμάζεται με έντονους
ρυθμούς
και
εστίαση στην ποιότητα
της διοργάνωσης μέσα
και έξω από τη θάλασσα,
το πρωτάθλημα που αναδεικνύει τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές
optimist.
Η άψογη διοργάνωση
του πιο σπουδαίου από
όλους τους αγώνες απο-

τελεί τιμή και στοίχημα
για τον Ι.Ο.Π.Ο.Ρ, καθώς
εκατοντάδες αθλητές απ'
όλες τις γωνιές της
χώρας μας και πολλαπλάσιοι φίλαθλοι και παράγοντες
της
ιστιοπλοΐας που θα συρρεύσουν, θα φιλοξενηθούν και θα γνωρίσουν
από κοντά τις ομορφιές
και τις ιδιαιτερότητες
του τόπου.
Σε έναν από τους ευνοϊκότερους υγρούς στίβους της θαλασσινής
μας πατρίδας, θα ξεχωρίσουν οι αθλητές που θα
απαρτίσουν την εθνική
μας ομάδα της κλάσης
optimist, η οποία αποτελεί το μεγάλο σχολειό
και συγχρόνως την πύλη
της ιστιοπλοΐας προς τα
σκάφη ολυμπιακών κατηγοριών και την ανοιχτή
θάλασσα.

Η διοίκηση του ομίλου, η
οργανωτική
επιτροπή
του πρωταθλήματος και
οι εθελοντές-γονείς σε
απόλυτο συγχρονισμό με
τη θερμότατη ανταπόκριση της τοπικής αγοράς, των υπηρεσιών του
Δήμου, της Περιφέρειας
και της Ομοσπονδίας,
ετοιμάζουν με τους καλύτερους οιωνούς αυτούς τους εξαιρετικά
σημαντικούς αγώνες.
Έτσι, με άψογα συντονισμένες προσπάθειες από
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πρόσωπα και πάντα με κοινό
στόχο την οργάνωση
ενός πανελλήνιου που
θα μείνει αλησμόνητος,
οδεύουμε προς την 12η
Απριλίου 2014 με αληθινά μεγάλες προσδοκίες.

5ος ποδηλατικός γύρος Αρτέμιδος
Μικροί αλλά και μεγάλοι ποδηλάτες έδωσαν όλοι μαζί
ένα μήνυμα οικολογίας,
αλλά και αισιοδοξίας μέσα
από τα χαμόγελά τους την
Κυριακή 6 Απριλίου.
Χίλιοι περίπου πεταλιστές
απέδειξαν πως υπάρχουν
και πράγματα που ενώνουν
αρκεί να δοθεί η αφορμή.
Την διοργάνωση άνοιξε ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
Χρήστος Μάρκου τονίζοντας:

«... Αυτός ο ποδηλατικός
γύρος, σκοπό έχει να μας
προτείνει έναν διαφορετικό
τρόπο ζωής. Έναν τρόπο
εξωστρεφή υγιεινό και φιλικό
προς τους εαυτούς μας,
προς τον συνάνθρωπο αλλά
και το περιβάλλον…..» δίνοντας ακολούθως το σύνθημα
της εκκίνησης.
Ο ποδηλατικός γύρος, χωρισμένος σε δύο διαδρομές,
ολοκληρώθηκε χωρίς προ-

Το Παιδικό Τμήμα
του Αναγυρούς στις
6 καλύτερες ομάδες ΕΣΚΑΝΑ
To Παιδικό Τμήμα του Συλλόγου “Ο Αναγυρούς” συνεχίζοντας τις εμφανίσεις, εξασφάλισε την συμμετοχή του στις έξι
καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος της Γ’ κατηγορίας
της .Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και διεκδικεί την άνοδό του στην επόμενη
κατηγορία.
Αυτή τη φορά επικράτησε το Σάββατο 5 Απριλίου με σκορ
63 - 50 (αποτέλεσμα Πειραϊκός - Βάρη 50 - 63).
για την ομάδα έπαιξαν:
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Φ.Ο, ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΧΡ. 5, ΔΡΙΤΣΑΣ ΗΛ. 9(1),
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ Ι. 19(3), ΚΩΤΣΗΣ Β. 9, ΚΟΝΤΗΣ ΣΤ. Ι, ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ Ζ.0, ΠΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΑΛ. 2, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Θ. 17,
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. 4, ΒΟΥΡΓΟΥΤΖΗΣ ΟΡ. 4.

βλήματα, χάρη στη συνδρομή των ανδρών της τροχαίας Αγ. Παρασκευής, του
ΕΚΑΒ αλλά και εθελοντών
κατοίκων καθ’ όλη την διαδρομή.
Ο Πρόεδρος του Αθλητικού
Οργανισμού Ι. Λεδάκης τόνισε χαιρετίζοντας:
«Είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε το ποδήλατο! Είμαστε
εδώ γιατί αγαπάμε τη φύση!
Είμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε και να δείξουμε
πως, παρά τις δύσκολες
πραγματικά συνθήκες της
καθημερινότητας που ζούμε
όλοι, μπορούμε μαζί να χαρούμε αυτές τις λίγες στιγμές και να γεμίσουμε τα
πρόσωπά μας με χαμόγελα».
Ευχαρίστησε τους χορηγούς που ήταν πολλοί, αλλά
και τους φορείς και τους
εθελοντές που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν.
Ακολούθησε κλήρωση 13
ποδηλάτων, που προσφέρθηκαν από εμπόρους της
περιοχής και οι μικροί ξεφάντωσαν στα φουσκωτά
παιχνίδια.

Run the Lake Τρέχω & Προσφέρω!
Αρχάριοι και έμπειροι δρομείς δίνουν ραντεβού στη Λίμνη Βουλιαγμένης
Κυριακή 13 Απριλίου, 08.30
Run the Lake και φέτος «τρέχει» στη
Λίμνη Βουλιαγμένης. Μια διοργάνωση που αποτελεί πλέον έναν αθλητικό θεσμό, σας προσκαλεί και σας
προκαλεί να συμμετέχετε σε έναν
αγώνα με βασικό κριτήριο τη διάθεσή
σας για προσφορά.
Το Run the Lake που απευθύνεται σε
έμπειρους, αλλά και σε αρχάριους
δρομείς, δεν είναι απλά άλλος ένας
αγώνας δρόμου, αποτελεί μια προσπάθεια ανάπτυξης και διάδοσης του
τρεξίματος ως μέσο άθλησης, υγιεινού τρόπου ζωής, εκτόνωσης και ψυχαγωγίας. Παράλληλα, μέσω του
«Τρέχω & Προσφέρω», επωφελούνται
Κοινωφελή Ιδρύματα που εδρεύουν
στην περιοχή με ξεχωριστές παροχές
που θα προσφέρει η Λίμνη Βουλιαγμένης στα μέλη τους. Τα ιδρύματα και
οι παροχές θα ανακοινωθούν στους

συμμετέχοντες μετά τον αγώνα, μέσα
από το newsletter της διοργάνωσης.
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 13 Απριλίου στις 8:30 το
πρωί στο ομορφότερο σημείο της Αττικής, στη Λίμνη Βουλιαγμένης.
Οι συμμετέχοντες δρομείς θα αγωνιστούν στο τρέξιμο 10.000m δίπλα στη
θάλασσα, σε αγώνα trail 6.000m (στο
βράχο της Φασκομηλιάς) και στο δυναμικό βάδισμα 3.000m (στο βράχο
της Φασκομηλιάς), με αφετηρία και

τερματισμό τη μαγευτική Λίμνη.
Η Διαδρομή θα χρονομετρηθεί με
ηλεκτρονικό τσιπάκι της εταιρείας
Chronolog.
Μετά τον τερματισμό, οι γυμναστές
του Athletic Development Center “Performnce 22” προσκαλούν όλους τους
συμμετέχοντες σ’ ένα χαλαρωτικό
πρόγραμμα διατάσεων και αποθεραπείας ενώ θα μπορούν να απολαύσουν το κολύμπι στα ιαματικά νερά
της Λίμνης.
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