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Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ
...θεσμοθετημένη!
«Είναι η βαρβαρότητα!
Την βλέπω να ‘ρχεται μεταμφιεσμένη,
κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις...»
είχε προφητεύσει στοχαστικά
ο Οδυσσέας Ελύτης.
Πρώτη επιβεβαίωση της “προφητείας” η ...προφητικού περιεχομένου
προσφώνηση τής πριν δέκα χρόνια,
προέδρου της Βουλής Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη, προς τον αποχωτου Κώστα ρήσαντα ήδη τ. πρόεδρο της
Βενετσάνου
Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια:
«Τα εθνικά σύνορα κι ένα μέρος της Εθνικής Κυριαρχίας θα περιοριστούν [...] τα δικαιώματα του
ανθρώπου και του πολίτη [...] ίσως και να παραβιάζονται [...] και πάντως η Δημοκρατία θα δοκιμαστεί
από νέες μορφές διακυβέρνησης...»
Εκείνος τα άκουγε απαθής, σαν να άκουγε ιστορίες
της ...Σταχτοπούτας ή της Κοκκινοσκουφίτσας και
που επιβεβαιώθηκαν - δυστυχώς - κατά τη διάρκεια
της δεύτερης θητείας του και με τη σύμπραξή του!
Και συμπληρώνει ο Ελύτης:
«... Δεν θα πρόκειται για φούρνους του Χιτλερ
ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον πλήρη
εξευτελισμό του. Για την ατίμωσή του».
Τα ζούμε ήδη, τα επιβεβαιώνουμε ιδίοις όμμασι
άπαντες, πλην των ευρισκομένων σε “κατάσταση
μέθης”, φοβίας και ευρωλαγνείας!
Εχουν πεισθεί κάποιοι ότι “χρειαζόμαστε το ...Γερμανό μας”! Κατά το πρότυπο του... Οττο Ρεχάγκελ... που έγινε διαφημιστικό εφεύρημα ομώνυμης
εταιρείας. Τυχαίο;

Εκφοβιστικές συστάσεις
εκβιαστικές ενέργειες
Ο ...Γερμανός μας λοιπόν και οι δορυφόροι του, μας
λένε συνεχώς, σε διάφορους τόνους τις ...νουθεσίες τους: «Η Ελλάδα πρέπει να κατανοήσει ότι δεν
υπάρχει άλλος δρόμος, εκτός από τις μεταρρυθμίσεις1», μας λέει ο Βέλγος τραπεζίτης Λ. Κοέν και
συμπληρώνει ότι “αν επιθυμεί η Αθήνα να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ)» της οποίας είναι σύμβουλος, “θα πρέπει να
Συνέχεια στη σελ. 2
τηρεί τους κανόνες”.

Υπέγραψε ο Υπουργός
την καταβολή αποζημιώσεων
για τις απαλλοτριώσεις
στον ποταμό Ερασίνο σελ. 7
Αποφασίστηκε η
μείωση τελών
ελλιμενισμού στο
αλιευτικό
καταφύγιο της
Βάρκιζας.

“Πεταμένα λεφτά”
οι επισκευές,
επισημαίνει ο
Δημ. Κιούκης
Ενδιαφέρουσα
πρόταση του
Δημοσθένη Δόγκα

Σελίδa 14

Η συμβολή του τουριστικού
αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες. Πρόταση 20 αυτοδιοικητικών
απʼ όλη την Ελλάδα

Στο Δήμο Παλλήνης η Μελέτη
για το Κτήμα Καμπά Σελίδα 16

Σελίδα 8

Oδοιπορικό αλληλεγγύης στο
Κομπάνι της Συρίας Σελίδα 12

H πρόεδρος της Βουλής
στο ΥΠ.ΕΘ.Α.

Επανασύσταση της Δημοτικής
Σελίδα 16
Αστυνομίας
Επιτυχίες του “Αρη Βούλας”
Σελίδα 22
στην Ιταλία

Σελίδa 16
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Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Κι ακολουθούν οι απειλητικοί εκφοβισμοί: Αν βγουν
οι Ελληνες από το ευρώ “θα είναι δέκα φορές χειρότερα γι’ αυτούς. Δέκα φορές» συνεχίζει ο ίδιος. Η μία
φορά επομένως θα είναι για εκείνους. Και δεν θα
είναι μία.
Εδώ, βρε σύντεκνε, πάει το πόκερ. Μπλόφα κάνουν!
Η Μέρκελ, αν και Γερμανίδα, ως θεραπαινίδα του Ρωμαίου Ιανού - του θεού με τα δύο πρόσωπα - εκφράζει την “αγάπη” της για την Ελλάδα τονίζοντας για
μια ακόμη φορά ότι “πολιτικός τους στόχος είναι να
παραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη”, αφού εδώ και
χρόνια “δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση”(!)
αλλά επειδή “το νόμισμα έχει δύο όψεις, απ’ τη μια
είναι η αλληλεγγύη των εταίρων και από την άλλη η
ετοιμότητα (η προθυμία) να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις και άλλες δεσμεύσεις”.
Ενώ ο Σόιμπλε για πολλοστή φορά τονίζει ότι “το
πρόγραμμα θα συνεχίσει να εκτελείται από την
τρόικα την οποία δεν μπορούμε να αποκαλούμε
...τρόικα”!
Δεν τρέφουμε εχθρικά αισθήματα προς τη Γερμανία.
Θέλουμε τη Γερμανία στην Ευρώπη, ως εταίρα χώρα,
αλλά πρέπει να κατανοήσει ότι αυτό συνεπάγεται
υποχρεώσεις και για εκείνην! Πολλές υποχρεώσεις·
και ως εταίρας και ως εχθράς και ένοχης πολλών εγκλημάτων χώρας, στο παρελθόν.
Μάλιστα! Και τίθεται το ερώτημα: Είμαστε ή δεν είμαστε ελεύθερη χώρα που έχει επάξια και με πολύ
αίμα κερδίσει αυτήν την ελευθερία της; Μήπως βρισκόμαστε υπό επιτροπεία; υπό κηδεμονία ή “προστασία” - προτεκτοράτο - Δεν νομίζω στις ιδρυτικές
συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) να προβλέπεται κάτι τέτοιο και να μου έχει διαφύγει. Ούτε διαφαίνεται στις προθέσεις των ιδρυτών η δημιουργία
προτεκτοράτων. Το καθεστώς των μνημονίων περιέχει στοιχεία πρώτης βαθμίδας “προτεκτοράτου”2.
Πολύ περισσότερο, δεν νομίζω να προβλέπεται σε
κάποια Συνθήκη η μετατροπή ανεξάρτητου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή και της ΟΝΕ σε “δανείου υποτελές”
κατ’ αναλογία προς το “φόρου υποτελές”, όπου το

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
ΔΗΜΟΣ 3Β
Η Δημοτική Κοινότητα Βούλας, συνεδριάζει τη Δευτέρα 16/3 στις 7μ.μ. με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη, που αφορούν αίτηση χορηγήσεων άδειας
λειτουργίας καταστημάτων.
Η Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης συνεδριάζει
την 18η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00
για χορήγηση καταστήματος και παρατάσεις ταφής.

προστατευόμενο “προτεκτοράτο” εντέλλεται “να ψηφίσει νόμο” ή “η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση
νόμο στη Βουλή”, όπως προβλεπόταν σε σωρεία άρθρων του Α’ μνημονίου.
Και που, επιπρόσθετα, επιμένουν ακόμη και τώρα ν’
απαιτούν οι εταίρες μας, προτού φέρει η Κυβέρνηση
κάποιο νόμο, που άπτεται δημοσιονομικών θεμάτων
να τυγχάνει της εγκρίσεως των “θεσμών” (των “θεσμικών οργάνων” είναι το σωστότερο).
Αυτό θεωρώ ότι είναι άκυρο και απαράδεκτο γιατί
άπτεται της κυριαρχίας του κράτους. Εξ’ άλλου νόμους δεν φέρνει μόνο η κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα και μια ομάδα βουλευτών. Εάν λοιπόν ένας
τέτοιος νόμος ψηφιστεί από την πλειοψηφία των βουλευτών, τί θα γίνει; Θ’ ακυρωθεί ο νόμος από το ...θεσμοβούλιο(!) ή θα πέσει η κυβέρνηση;
Η Συνθήκη της Λισσαβώνας (το Ευρωσύνταγμα κατ’
ουσίαν, το οποίον είναι προϊόν απάτης διεθνούς εμβέλειας, αφού, όταν καταψηφίστηκε από δύο χώρες
Γαλλία, Ολλανδία - μασκαρεύτηκε σε “Συνθήκη” και
πέρασε απ’ το παράθυρο και πάλι, με “εμβρυουλκό”).
Η Συνθήκη λοιπόν αυτή προβλέπει στο άρθρο 2 ότι:
“Σκοπός της Ε.Ε. είναι η άκρως ανταγωνιστική, κοινωνική(!) οικονομία της αγοράς”. Δηλαδή ο νεο-φιλελευθερισμός του Χάγιεκ και του Φρίντμαν, που
εφήρμοσαν τη δεκαετία του ‘70 ο Πινοσέτ στη Χιλή
και η Θάτσερ στην Αγγλία και ακολούθως το ‘80 και
‘90 στις ΗΠΑ ο Ρέιγκαν και Μπους, για να φτάσουμε
στην οικονομική κρίση του 2008, που έγινε αντιληπτή
στην Ε.Ε. και ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου από το
2010 και μετά. Λέω λοιπόν τώρα:
Υπόθεση εργασίας κάνω. Εάν σε μια χώρα της Ε.Ε.,
ο Λαός με ξεκάθαρες εκλογές αποφασίσει με μια ξεκάθαρη και απόλυτη πλειοψηφία π.χ. 53%, να ψηφίσει
ένα κόμμα που επαγγέλεται, όχι ορθόδοξο σοσιαλισμό (κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής), αλλά
κοινωνική, παρεμβατική οικονομία a la Λόρδου Κeys
- όπως ήταν τα καθεστώτα “στη δύση” μέχρι τη δεκαετία του ‘70, με κρατικο-κοινωνικό παρεμβατισμό
και πάντως πόρω απέχοντα από την “άκρως ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς”, τί θα γίνει; Θα διαλυθεί η Ε.Ε.;
Θα εξοβελιστεί το κράτος, που έκανε αυτό το
“λάθος”, αυτή την επιλογή; Θα πέσουν οι λύκοι (Wolf
= Βολφ) να το φάνε;” Μήπως καταργήσουμε τελείως
τη Δημοκρατία - έστω αυτή την democracy - ώστε να
ψηφίζουν οι ...τραπεζίτες, το μεγάλο κεφάλαιο και τα
funds με βάση τα χαρτοφυλάκια των μετοχών τους;
Το οικοδόμημα της Ε.Ε. όπως είναι δομημένο, είναι
σαθρό και πρόσκαιρο και θα καταρρεύσει.
Εκτός και προλάβει να ξεγελάσει, να εξαπατήσει, να
υπνωτίσει τους λαούς, να ομοσπονδοποιήσει την
Ενωση, να καταστήσει τα πρώην ανεξάρτητα κράτη
σε επαρχίες της “Ευρώπης”, με επικυριαρχία ισχυρών
κρατών - σωστά μαντέψατε, τη Γερμανία - και τη μετατροπή της Ε.Ε. σε καθαρά οργουελικό “κράτος” εταιριοκρατίας. Τα κράτη είναι πλέον όργανα των μεγάλων - των πολύ μεγάλων εταιρειών, όπως η Goldman sachs, όπου στρατιές υπαλλήλων της κατέχουν
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θέσεις - κλειδιά στην Ε.Ε. και αξιώματα σε κυβερνητικά κλιμάκια υποχείριων κρατών3.
Δεν είναι σενάριο πολιτικής φαντασίας. Είναι προμηθείες βάσει δεδομένων. Πάρτε σήμερα μια γεύση, για
να καταλάβετε γιατί τους ενοχλεί τόσο η επιλογή του
ελληνικού Λαού της 25ης Ιανουαρίου. Ο ιστορικός
Mark Mazower λέει: “Οι Ναζί [...] αντί για την ελευθερία του εμπορίου πρότειναν το συντονισμό των ευρωπαϊκών οικονομιών ως ενιαίας μονάδας, κάτω
απ΄τη Γερμανική ηγεσία”4. Οι Ναζί απέτυχαν, οι επίγονοι το επιχειρούν!
Η βαρβαρότητα όπως ΔΕΝ την είχαμε ονειρευτεί ούε
στους εφιάλτες μας.
――――――
1. Λ. Κοέν Μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κέντρική Τράπεζα),
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου.
2. Unesco: “Λεξικό Κοινωνικών Ορων” τόμος 3ος (βλέπε λήμα).
3. Marc Roche: “Η ΤΡΑΠΕΖΑ”
4. Mark Mazowerq (Καθηγητής της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Columbia): “Σκοτεινή Ηπειρος” Εκδ. Καθημερινή, τομ. 1ος, σελ.14.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πλειστηριασμοί

Σελ. 6

Σχολές Γονέων στο Δήμο ΠαλλήΣελ. 6
νης

Επιβάλλεται τώρα μια νομική αντεπίθεση Γρ. Ρώντας
Σελ. 9
Οι Γερμανοί απαιτούσαν μη συνεργασία ΑΝ.ΕΛ. - ΣΥΡΙΖΑ Σελ. 9
Παιχνίδια με την υγεία μας;
Σελ. 8

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Ματαιώνεται η επένδυση στον
Αστέρα. Νέα πρόταση! Σελ. 13
Υπερκορεσμένο το Κοιμητήριο
Βάρης,
Σελ. 14

ΒRICS, Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης
Σελ. 16
Εκμισθώσεις παραλιών για ομπρέλες στη Βουλιαγμένη
Σελ. 18, 19
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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Συνάντηση των καταστηματαρχών με τη Δημοτική Αρχή στα 3Β
Μία αμφίπλευρη σχέση που πρέπει να διέπεται από κανόνες
Συνάντηση με τους καταστηματάρχες του Δήμου 3Β,
πραγματοποίησε ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, την περασμένη εβδομάδα (4/3/15) σε δύο φάσεις.
Την πρώτη ώρα είχε καλέσει γενικά καταστηματάρχες
διαφόρων δραστηριοτήτων, ενώ την επόμενη ώρα είχε καλέσει τους καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος.

υπηρεσίες του Δήμου. Εξήγησε πως η τήρηση των κανονισμών είναι προς όφελος όλων, αφού η αισθητική αναβάθμιση της πόλης θα φέρει περισσότερο κοινό.

ενέργειες της Δημοτικής Αρχής στα πλαίσια της στήριξης
της τοπικής αγοράς. Ανέπτυξε τα σχέδια ανάπλασης των
περισσοτέρων κεντρικών πλατειών του Δήμου, η οποία
έχει ήδη ξεκινήσει από την κεντρική πλατεία της Βούλας,
με υπογειοποίηση των καλωδίων και αλλαγή του φωτισμού με νέες κολώνες και σύγχρονες λάμπες φωτισμού.

Στην πρώτη συνάντηση δεν υπήρξε ανταπόκριση, θα λέγαμα, αφού η παρουσία ήταν ιδιαίτερα ισχνή, εν αντιθέσει
με τους καταστηματάρχες υγειονομικού ενδιαφέροντος
που γέμισαν την αίθουσα.
Βέβαια είναι η κατηγορία που έχει και τα περισσότερα
προβλήματα όσον αφορά τη σχέση τους με το Δήμο, γιατί
αδειοδοτούνται από αυτόν και ελέγχονται σε όλα τα επίπεδα.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις

Σε ότι αφορά τη συμβολή των ιδιοκτητών των τοπικών επιχειρήσεων, ο Δήμαρχος τόνισε πως η σημερινή εικόνα της
πόλης, με τις παράνομες πέργκολες, τις υπερβάσεις
στους χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, τις παράνομες διαφημίσεις και σειρά άλλων παραβάσεων, δεν
είναι αυτή που αισθητικά αρμόζει σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη. Κάλεσε του επαγγελματίες να συμβάλουν
στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για την αισθητική
αναβάθμιση της πόλης, και να εφαρμόσουν από μόνοι
τους τα νόμιμα χωρίς να χρειάζεται αστυνόμευση από τις

Ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανεχτεί αντικοινωνική συμπεριφορά από καμμία επιχείρηση, ειδικά σε θέματα ηχορύπανσης. Οσοι δεν το κατανοήσουν δεν θα έχουν
επαγγελματικό μέλλον στο Δήμο. Επεσήμανε σε όλους
τους τόνους, ότι δεν πρόκειται - η παρούσα Δημοτική
Αρχή - να ανεχτεί συμπεριφορά επιχείρησης, που δεν θα
σέβεται και θα αλλοιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου.
Δόθηκε η ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις, τα παράπονα
και τα αιτήματά τους, πολλά από τα οποία απαντήθηκαν
άμεσα από τον Δήμαρχο, ή τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Δημοσθένη Βαμβασάκη.
Τέλος, ο Δήμαρχος θύμισε πως αυτή η διαδικασία θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ κάλεσε τους
επαγγελματίες της πόλης να δημιουργήσουν ενιαίο σύλλογο επαγγελματιών προκειμένου να μπορεί να γίνει μόνιμος θεσμικός συνομιλητής της διοίκησης του Δήμου.
Ηδη, όπως είδαμε, οι καταστηματάρχες της πλατείας στη
Βούλα, άρχισαν να “συμμορφώνονται” και ξήλωσαν υαλοπετάσματα. Εκείνο που μας ξένισε είναι το βάψιμο με
άσπρο χρώμα των ξύλινων κατασκευών, που δεν προσδίΑννα Μπουζιάνη
δει στο χώρο.
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"Ασκήσεις Ύφους"
Την KΥΡΙΑΚΗ 15 Μαρτίου στις 21:00 οι “Πολιτιστικές
Απόπειρες Νέας Μάκρης” θα παρουσιάσουν τη θεατρική
παράσταση "Ασκήσεις Ύφους" του Ραιημόν Κενώ, Απόδοση: Αχιλλέας Κυριακίδης, από την ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Κώστα Καστανά.
Με πόσους τρόπους μπορεί να περιγραφεί ένα ασήμαντο επεισόδιο, απ’ αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, στην καθημερινή μας
ζωή;
Με ενενήντα εννέα απαντά ο Ραιημόν Κενώ και ιδού η απόδειξη:
Οι Ασκήσεις ύφους είναι ένα από τα πιο διασκεδαστικά και, σίγουρα το πιο πρωτότυπο βιβλίο στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Σε κάποιο Παρισινό λεωφορείο μιαν ώρα αιχμής, ένας αντιπαθητικός νεαρός ξεκινάει έναν καβγά με τον διπλανό του «δι’ ασήμαντον αφορμήν».
Μ’ ένα ανεξάντλητο καταιγισμό απολαυστικών ευρημάτων, ο
Κενώ, ένας από τους πιο πνευματώδεις συγγραφείς του αιώνα
μας, παρουσιάζει 99 παραλλαγές του επεισοδίου, 37 απ΄τις
οποίες παρουσιάζουμε σήμερα.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Περπατώντας στα αχνάρια των αρχαίων φιλοσόφων
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 11πμ
Η “Εναλλακτική Δράση” μετά από την ξενάγηση στην
Ακαδημία του Πλάτωνα θα πραγματοποιήσει ξενάγηση
στον ειδυλλιακό χώρο, όπου στην αρχαιότητα κυλούσαν
τα νερά τους ο Ιλισός και ο Ηριδανός. Στο χώρο αυτό
ανάμεσα στα δύο αυτά ποτάμια που πήρε το όνομά του
από το ιερό του Λυκείου Απόλλωνα, ίδρυσε ο Αριστοτέλης τη φιλοσοφική σχολή του, το περίφημο Λύκειο, το
335π.Χ, όταν διαφοροποιημένος φιλοσοφικά και ιδεολογικά από τον δάσκαλό του, αποχώρησε από την Ακαδημία
του Πλάτωνα.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας, διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 με προορισμό δύο Ιερές Μονές της Ιεράς Μητροπόλεως
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. Πρόκειται για τις Ιερές
Μονές: α) Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου και β) της Ι.Μ. Αγίας
Λαύρας. Θα επισκεφθούν και θα αποθέσουν φόρο τιμής
στο Μνημείο Πεσόντων του 1943, από τους Γερμανούς.
Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα και περιλαμβάνει τη μεταφορά και την επιστροφή,
χωρίς διατροφή και χωρίς το εισιτήριο στην προαιρετική
επιλογή, να ταξιδέψουμε με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο
από το Διακοφτό προς τα Καλάβρυτα.
Δηλώσεις συμμετοχής στις κυρίες του Φιλοπτώχου Ταμείου του Ιερού Ναού.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ
Βραδιά Αργεντίνικου Τάνγκο (milonga) με τίτλο "El Contacto", θα παρουσιάσει το “Athenaeum Κελάρι”, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, στις 9μ.μ.
Χορευτές από διάφορες σχολές της Αθήνας θα χορέψουν
με όμορφες μουσικές επιλογές παραδοσιακής Αργεντίνικης Τάνγκο μουσικής.
Μια αξιόλογη χορευτική απόδραση, όπου μπορείτε να έρθετε "Σε Επαφή" με ανθρώπους και μελωδίες μέσω του
αγαπημένου τους χορού! ΕΙΣΟΔΟΣ: 5 ευρώ
ΑTHENAEUM "Κελάρι"
Αδριανού 3 Θησείο, Αθήνα (σταθμός ΗΣΑΠ «Θησείο»)
Τηλ.: 210 3210 239 & 6945 160 385

CoolspiriTrio
Αυτοσχεδιασμοί σε jazz standards & pop-funk

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ Λ. Μαραθώνος 26, Ν. Μάκρη.
Τηλ.: 22940 98500 - Web: http://www.apopeires.gr/

Προσκύνηματική εκδρομή
στα Καλάβρυτα

Αργεντίνικο Τάνγκο

Στο χώρο αυτό τα πρωινά, παρέα με τους μαθητές και τα
απογεύματα μπροστά σε ευρύτερο ακροατήριο, ο Αριστοτέλης δίδασκε τη δική του φιλοσοφία, για την οποία θα μιλήσουν και στην ξενάγηση.
Η Περιπατητική Σχολή του Αριστοτέλη αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους τόπους της ιστορίας του ανθρώπινου πνεύματος, και όπως η Ακαδημία του Πλάτωνα
ιδρύθηκε μέσα σε αθλητικό χώρο εκφράζοντας και αυτή
το πνεύμα του “Νους υγιής εν σώματι υγιεί”.
Η συνάντηση θα είναι στις 11 το πρωί στο σταθμό μετρό
Ευαγγελισμός, έξοδος Πολεμικό μουσείο.
Την ξενάγηση, που θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου,
η συμμετοχή είναι ελεύθερη
Δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660
(10πμ-2μμ) - 6982209948 - ena.drasi@gmail.com

ΓΙΟΡΤΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ...

Οι CoolspiriTrio, εμφανίζονται στο "Κελάρι", στις 13 & 20
Μαρτίου 2015, ώρα 22.00.
Τρεις μουσικοί, η Σωτηρία Ρουβολή, ο Θάνος Δασκαλόπουλος και ο Περικλής Τριβόλης συναντιούνται για να κάνουν ένα ταξίδι με οδηγό τη χαρά του αυτοσχεδιασμού
ΑTHENAEUM "Κελάρι"Αδριανού 3 Θησείο

“Ελληνικό Μεταπολεμικό
Θέατρο”
O Αττικός Πνευματικός Σύλλογος Γλυφάδας, οργανώνει κάθε Πέμπτη στις 7μ.μ., εκδηλώσεις με ομιλίες
και συζητήσεις, στο ξενοδοχείο Congo Palace (Ποσειδώνος 81 Γλυφάδα 210 8946715).
Την Πέμπτη 19.3.2015 θα μιλήσει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, φιλόλογος και κριτικός θεάτρου, με
θέμα: “Ελληνικό Μεταπολεμικό Θέατρο”.

«Το Τρίτο Πρόσωπο»
στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις»

ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
Στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του πρ. Κάμπινγκ
Βούλας, κάθε Πέμπτης στις 6 μ.μ. η καθηγήτρια
Ασπα Αρώνη, διαβάζει Οδύσσεια και ταξιδεύει με
τους ακροατές στην εποχή του Ομήρου!

«Το μεγάλο ποτάμι της Ιλιάδας που ξεκινήσαμε το
Σεπτέμβρη, μας έφερε σε νέα μονοπάτια. Από την
Πέμπτη 12 Μάρτη και κάθε Πέμπτη στις 6.00 μμ θα
ταξιδεύουμε στον κόσμο της Οδύσσειας με οδηγό
μας το κείμενο του Ομήρου. Καθένας με τις δικές
του αποσκευές σε μια μεγάλη περιπλάνηση σε τόπους άγνωστους. Οι προσωπικές μας διαδρομές
δίπλα σε αυτήν του Οδυσσέα θα κάνουν το ταξίδι
αυτό ακόμη πιο πλούσιο και γοητευτικό.»
Άσπα Αρώνη

Οι μουσούδες της ΖΕΗ ξαναχτυπούν! Αν τις χάσατε την
πρώτη φορά, … έχετε κι άλλη ευκαιρία!
H Zωοφιλική Ενωση Ηλιούπολης οργανώνει γιορτή υιοθεσίας, στο πάρκο Καλαβρύτων, που βρίσκεται ανάμεσα
στην πλατεία Κανάρια και στην πλατεία Παλαιών Πατρών
Γερμανού (ΙΚΑ), στην Ηλιούπολη.
Την Κυριακή 15 Μαρτίου από τις
11.00 μέχρι τις 15.00 θα βρίσκονται
στο πάρκο Καλαβρύτων στην Ηλιούπολη Aττικής στο ύψος του μικρού θεάτρου και θα κάνουν βόλτα
τους εθελοντές.
Σας περιμένουν όλους, για να γνωριστείτε και να κάνετε βόλτα μαζί
τους. Και ποιος ξέρει, ίσως την Κυριακή γνωρίσετε το νέο μέλος της οικογένειάς σας…
Το πάρκο Καλαβρύτων βρίσκεται ανάμεσα στην πλατεία
Κανάρια και στην πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού
(ΙΚΑ).
https://www.google.com/maps/dir//37.9373316,23.7486958/
@37.936972,23.7486744,17z

O Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου “Αρτεμις” θα
παρουσιάσει την ταινία “Το Τρίτο πρόσωσπο”, από την
Πέμπτη 12, έως και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015
«Ρώμη, Παρίσι, Νέα Υόρκη: Τρεις πόλεις – τρεις έρωτες. Η
ζωή μπορεί να αλλάξει, με το γύρισμα μιας σελίδας», σε
αυτή την αριστοτεχνική σπονδυλωτή ταινία, όπου οι πρωταγωνιστές, αντιμετωπίζοντας ο καθένας το δικό του προσωπικό «Γολγοθά», οδηγούνται σε μια λύτρωση, που δεν
μπορούν να φανταστούν...
Προβολές: 6.45 μ.μ. και 9.00 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Πολ Χάγκις
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Λίαμ Νίσον, Μίλα Κούνις,
Εϊντριεν Μπρόντι, Τζέϊμς Φράνκο, Μόραν Ατίας, Μαρία
Μπέλο και Κιμ Μπεϊσινγκερ.
Είσοδος 5 Ευρώ για φοιτητές, ανέργους και μαθητές (έως
17 ετών).
Κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγοράζουν δυο εισιτήρια,
στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!
ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924
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«Στα ίχνη της αρχαίας Σφηττίας Οδού»

Από τη ρεματιά της Ντούκας,
στη χαράδρα του Γυρισμού»
H Oμάδα πολιτών “Συνεργασία για το περιβάλλον
του Κορωπίου” σε τη συνεργασία του Ν.Π.Δ.Δ
Σφηττός του Δήμου Κρωπίας, του Επιμορφωτικού
Συλλόγου Κορωπίου «Αριστοτέλης» & του Αμπελουργικού Συνεταιρισμού Κορωπίου (Α.Σ.Κ) οργανώνουν την 2η περιήγηση - πεζοπορία “Από τη
ρεματιά της Ντούκας, στη χαράδρα του Γυρισμού”
στο Κορωπί
Πρόγραμμα:
Σάββατο 21 Μαρτίου 2015, ώρα 10:00 π.μ.
09:30 Αναχώρηση λεωφορείου του Δήμου Κρωπίας
από την πλατεία Ελευθερίας (απέναντι από το Δημαρχείο Κρωπίας, Λεωφ.Β Κωνσταντίνου 47).
10:10 Άφιξη λεωφορείου στη Ντούκα Υμηττού και
έναρξη πορείας.
10:50 Άφιξη στο διάσελο Σταυρού Υμηττού ύστερα
από πορεία 810 μ. με υψομετρική διαφορά ανάβασης 154 μ.
11:10 Αναχώρηση για σπήλαια, βάραθρα και σήραγγες της χαράδρας Γυρισμού (η ρεματιά Πουρναρής).
12:10 Επίσκεψη στα αξιοθέατα (σπήλαια, βάραθρα,
σήραγγες) της χαράδρας και άφιξη στο σημείο θέασης αναρριχητικών πεδίων ύστερα από πορεία
1.050 μ. με υψομετρική διαφορά κατάβασης 151 μ.
12:30 Αναχώρηση για επιστροφή στη Ντούκα ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία.
14:00 Άφιξη στη Ντούκα και επιβίβαση στο λεωφορείο για επιστροφή στην πλατεία Ελευθερίας.
Η πεζοπορία είναι ορεινή μέτριας δυσκολίας. Απαιτείται
κατάλληλος εξοπλισμός, ρουχισμός (μπότες, μπατόν,
τζάκετ, φλις, κλπ) καθώς και νερό- πρόχειρη τροφή.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κρωπίας.

8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
9-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
H Εναλλακτική Δράση οργανώνει εκδρομή στην Ισπανία
για τις ημέρες του Πάσχα επιλέγοντας τα μέρη και τα
μνημεία, που θα επισκεφθούν με κριτήριο να παρακολουθήσουν την ιστορική πορεία όχι μόνο της Ισπανίας, αλλά
και ολόκληρης της Ευρώπης, αφού είναι η μοναδική ίσως
χώρα, όπου συνυπάρχουν μνημεία της οικονομικής, κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής εξέλιξης όλων των
ιστορικών περιόδων της γηραιάς ηπείρου.
Από το ρωμαϊκό υδραγωγείο της Σεγκόβια, το Αλκαζάρ
των ευγενών, το πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, το πρώτο
(1218μ.Χ) ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, η Καστίλη-Λεόν, τα
εκπληκτικά έργα αραβικής τέχνης, τα μνημεία της εμπορικής και πολιτισμικής σχέσης της Σεβίλλης με τη Γένοβα
και τη Φλωρεντία κατά το 15ο αι. τα μοναδικά έργα της
αναγέννησης στη σημαντικότερη Πινακοθήκης στον
κόσμο στη Μαδρίτη κά.
Αναχώρηση Πέμπτη 9/4, στις 6.30 π.μ. στο αεροδρόμιο.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) 6982209948 ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

Θεατρική
ομάδα
ενηλίκων
Πραγματοποιήθηκε η η
πρώτη συνάντηση της
ομάδας που θα παρακολουθήσει τα μαθήματα
θεατρικού λόγου και
πράξης και θα δημιουργήσουν την θεατρική
ομάδα ενηλίκων, στον
αυτοδιαχειριζόμενο
χώρο του πρ. Κάμπινγκ
Βούλας.

Την ομάδα θα διδάσκει η
εξαίρετη δασκάλα Έφη
Κανακουσάκη σκηνοθέτης και ηθοποιός.
Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τρίτη 79μ.μ. στο κτίριο του πρ.
Κάμπινγκ Βούλας, που
βρίσκεται στην είσοδο.
Πληροφορίες:
6945275524

«Ανέβα στη Στέγη να Φάμε το Σύννεφο»
Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Σαρωνικού
Το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι του Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης
Παιδιών Δήμου Σαρωνικού
ανεβάζει τη θεατρική παρά-

δικές
παραστάσεις
με
πολλά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους.
Η Αννούλα, ο κύριος και η
κυρία Φουρφουρίδου, ο Δή-

μαρχος και όλοι οι κάτοικοι
της Τσιμεντούπολης υπό τις
σκηνοθετικές οδηγίες του
δασκάλου τους και σκηνοθέτη Γιώργου Πετρινόλη θα
ανέβουν στις στέγες, θα
δουν την άχαρη πλευρά του
τσιμέντου και τελικά θα
αγαπήσουν περισσότερο τα
φυτά, τα λουλούδια και τα
πάρκα, ομορφαίνοντας όλοι
μαζί την πόλη τους.

σταση «Ανέβα στη Στέγη να
Φάμε το Σύννεφο», το Σάββατο και την Κυριακή 14 &
15 Μαρτίου 2015, στις
19:00, στο Αμφιθέατρο του
Δήμου Σαρωνικού, στα Καλύβια.
Πρόκειται για μεταφορά στη
σκηνή του ομώνυμου βιβλίου
του
συγγραφέα
Γιάννη Ξανθούλη και μια
από τις πιο αγαπημένες παι-

“Eχω Λόγο”
Η Ομάδα Γυναικών Παλλήν η ς - Αν θ ο ύ σ α ς - Γέ ρ α κ α
(μέλος της ΟΓΕ) προσκαλεί
το Σάββατο 14 Μάρτη, στις
7 το απόγευμα, στο Οινοποιείο Πέτρου, Λεωφ. Μαραθώνος 135, Παλλήνη, στη
Θεατρική παράσταση «ΕΧΩ
ΛΟΓΟ» αφιερωμένη στη ΓΥΝΑΙΚΑ.

Οι Wedding Singers στο Αεροδρόμιο της Αθήνας!
Το Μουσικοδρόμιο υποδέχεται
τους
Wedding
Singers, που «προσγειώνονται» στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για ένα
ξέφρενο χορευτικό πάρτι!
Η θρυλική τετραμελής
μπάντα μας επιφυλάσσει

μια επίθεση αγάπης, αστερόσκονης, χορευτικής διάθεσης με βάση τα 80ς και
τα 90s.
Θοδωρής Μαυρογιώργης
(κιθάρα-φωνή)
Λάμπης Κουντουρόγιαννης
(κιθάρα-φωνή)
Σεραφείμ Γιαννακόπουλος

(τύμπανα)
Χρήστος Αλεξάκης (πλήκτρα)
Παρασκευή 20 Μαρτίου
στις 13.30, Επίπεδο Αναχωρήσεων - Εμπορικό Κέντρο
Αεροδρομίου - Χώρος
Ελεύθερης Πρόσβασης.

“Πολιτισμός, τέχνες και η αναγνώριση
του Αλλου, ανάμεσα σε Αραβες και Ελληνες”

Μέσα από κείμενα Ελλήνων
και ξένων συγγραφέων, που
βασίζονται
σε αληθινές
μαρτυρίες, θα γνωρίσουμε
την απλή λαϊκή γυναίκα,
μάνα, εργαζόμενη, προσφυγοπούλα, αγωνίστρια, που
με κάθε τρόπο πάλεψε και
παλεύει για την αξιοπρέπεια
και τη ζωή που της αξίζει.
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Σχολές Γονέων στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης, σε συνεργασία με τις Σχολές Γονέων - Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ξεκινάει
Σχολές Γονέων για τους γονείς μαθητών και μαθητριών της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα και Παλλήνης,
με αντικείμενο την «Οικογένεια στη Σύγχρονη Εποχή
και τη Συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας στην
ανάπτυξη των παιδιών».
Οι γονείς που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στα τμήματα και δεν
έχουν υποβάλλει αίτηση, προσκαλούνται να παρευρεθούν και να συμπληρώσουν την αίτηση στην
συνάντηση που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
ΓΈΡΑΚΑ, Ναυαρίνου 43 και ώρα 18.00 μ.μ.
Τα θέματα που θα συζητηθούν μέσα από τις συναντήσεις ενδεικτικά είναι :
1. Επικοινωνία, Σχέσεις και Ρόλοι στη Σύγχρονη Οικογένεια
2. Θέματα Ανάπτυξης και Εξέλιξης των Παιδιών: Βασικά αναπτυξιακά, μαθησιακά και συναισθηματικά ορόσημα στη ζωή
του παιδιού
3. Ειδικά Θέματα και Προβλήματα της Σχολικής Ηλικίας: Μαθησιακές Δυσκολίες, Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής,
Συναισθηματικές Εκδηλώσεις των παιδιών σχολικής ηλικίας
: Τρόποι Παρέμβασης από τη μεριά του σχολείου και των γονέων
4. Σύγχρονα προβλήματα στη σχολική ζωή των παιδιών : Το
φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying), Επιθετικότητας, χρήση Η/Υ και παιχνιδιών με υπολογιστή.

"Δικαιοσύνη στους πρόσφυγες
και τους μετανάστες
Αξιοπρεπής ζωή για όλους”
Mε ευκαιρία την Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού (21 Μαρτίου), οργανώνεται συζήτηση με θέμα
"Δικαιοσύνη στους πρόσφυγες και τους μετανάστεςΑξιοπρεπής ζωή για όλες και όλους”, στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο πρ. Κάμπινγκ Βούλας, την
Παρασκευή 20 Μαρτίου 7μμ
Ομιλητές: Χαρά Τσουκαλά (Εκπαιδευτικός) &
Παναγιώτης Λίλης (Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό")
Θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας «Τα παιδιά του
σουίνγκ»

Στο Δήμο η Πολεοδομική Μελέτη ΠΟΑΠΔ
στην Κάντζα Παλλήνης για την αξιοποίηση
του Κτήματος Καμπά
Ο Δήμος Παλλήνης παρέλαβε
από το ΥΠΕΚΑ το φάκελο που
αφορά στην έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης της ΠΟΑΠΔ,
στην περιοχή Κάντζα, προκειμένου να εκφράσει γνώμη.
Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος,
ενημέρωσε άμεσα τους αρχηγούς
όλων των δημοτικών παρατάξεων.
Τους ζήτησε να συσταθεί Διαπαραταξιακή Επιτροπή Διαβούλευσης, που θα χειρισθεί το ζήτημα
και τους παρέδωσε τον φάκελο
της μελέτης, προκειμένου να λάβουν λεπτομερή γνώση και να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Παράλληλα, τους ενημέρωσε ότι
το θέμα θα τεθεί για Δημόσια Διαβούλευση στην Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης,
που

αποτελείται από εκπροσώπους
όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Στο μεταξύ, δόθηκε εντολή στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης, να εξετάσει τη νομιμότητα
και την πληρότητα του φακέλου,
καθώς και την ορθή εφαρμογή των
Πολεοδομικών διατάξεων, όπως
και να ετοιμάσει την εισήγηση της
προς το δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Παλλήνης.
Επίσης, θα γίνει η απαραίτητη επεξεργασία της προς έγκριση πολεοδομικής μελέτης για την
αξιοποίηση του Κτήματος Καμπά,
στο πλαίσιο της ήδη χωροθετημένης ΠΟΑΠΔ και σύμφωνα με τις
γνωμοδοτήσεις του πρώην Δήμου
Παλλήνης για την έγκρισης της
- από το Νοέμβριο του 2006 Στρατηγικής Μελέτης Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Κάθε εβδομάδα εκατοντάδες άνθρωποι
χάνουν τα σπίτια τους
Περιμένοντας το νομοσχέδιο για την προστασία της
Α' κατοικίας, οι πλειστηριασμοί συνεχίζονται με δραματικά μεγάλους αριθμούς.
Ηδη την Τετάρτη 11 Μαρτίου είχαν προγραμματιστεί
79 πλειστηριασμοί στο Νομό Αττικής. Πολλοί εξ'
αυτών στην Ανατολική Αττική (Αχαρναί, Ιλιον, Κο-

Κίνηση “Απελάστε το Ρατσισμό”
Εθελοντές αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. κάμπινγκ Βούλας

ρωπί, Μαραθώνα, Λαύριο). Ανθρωποι καθημερινά χάνουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, γιατί η τους
γονάτισε η κρίση.
Από τους 79 πλειστηριασμούς οι 78 προέρχονται από
τις Τράπεζες. Μόνο ένας προέρχεται από Δ.Ο.Υ. στο
Ιλιον.
To κίνημα “Πλειστηριασμοί STOP” βρίσκεται την
ημέρα που εκπλειστηριάζονται τα ακίνητα προσπαθώντας να τους ματαιώσουν.
Οι συνέλεύσεις τους είναι ανοιχτές και μπορεί ο καθένας να συμμετέχει, τόσο για να ενημερωθεί για θέματα πλειστηριασμών-κατασχέσεων, όσο και να
συμμετέχει στις δράσεις που οργανώνουν.
Η συνέλευση γίνεται στο Πoλυτεχνείο κτήριο Γκίνη.
Επικοινωνία:
plistiriasmoistop@gmail.com.
Τηλέφωνο: 6971-755712

Δεκάδες αλληλέγγυοι από τις 15.30 είχαν αποκλείσει την είσοδο
του Ειρηνοδικείου, στο Χαλάνδρι, με αποτέλεσμα οι πόρτες να
κλείσουν και να μη γίνει κανένας πλειστηριασμός.
Στην κινητοποίηση μετείχαν δεκάδες αλληλέγγυοι πολίτες και
μέλη από:΄Δίκτυο Αλληλεγγύης Εξαρχείων, την Πρωτοβουλία
Πλειστηριασμοί-Stop, Αλληλεγγύη για Όλους, Δίκτυο Αλληλεγύης
Αγ. Παρασκευής, ΕΠΑΜ, Ανεξάρτητους Έλληνες, Δεν Πληρώνω.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
211 800 2055
Βούλα 6944652699, 6948 000 171
Βάρη Βουλιαγμένη 6944 539 542, 6945 027 027
Μαρκόπουλο - Πόρτο Ράφτη 6934 552 574
Ραφήνα-Πικέρμι 6945 447 226

ΕΒΔΟΜΗ

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 7

Υπεγράφη η καταβολή αποζημιώσεων
για τις απαλλοτριώσεις του Ερασίνου
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Γ. Σταθάκης, υπέγραψε για την καταβολή των χρηματικών

ταβολή των χρηματικών αποζημιώσεων, για τις Απαλλοτριώσεις στο

αποζημιώσεων, για τις Απαλλοτριώσεις στο Ρέμα Ερασίνου!

Ρέμα Ερασίνου!

Αίσια ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του Δήμου Μαρκοπούλου, στον

Ετσι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, αλλά είχε πανηγυρικό χαρακτήρα

αγώνα δρόμου, να εξασφαλίσει τα χρήματα των αποζημιώσεων για τους

θα λέγαμε, αφού ήδη είχε μπει η υπογραφή.

δικαιούχους από τις απαλλοτριώσεις του ποταμού Ερασίνου.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, με επιστολή του περιγράφει το τρέ-

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες πρίν την προγραμματισμένη δημοτική συνε-

ξιμό τους εδώ και τρεις μήνες και ευχαριστεί όλους όσους έτρεξαν γι’

δρίαση (Δευτέρα 9/3/15) ο Υπουργός Γ. Σταθάκης υπέγραψε για την κα-

αυτό το σκοπό.

Αγαπητοί Συμπολίτες,
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, βρίσκεται στην εξαιρετικά ευχάριστη
θέση να σας ανακοινώσει, ότι μετά από οργανωμένη προσπά-

“Aμεση Δημοκρατία”
ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 7.30μμ
Οι κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο
και στη χώρα μας, δείχνουν ότι η μοναδική ελπίδα για
βελτίωση των συνθηκών της ζωής των ανθρώπων με παράλληλη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι η
συμμετοχή των πολιτών σε όλες τις κοινωνικές οικονομικές και πολιτικές διεργασίες και η λήψη των αποφάσεων
για το παρόν και το μέλλον από τους ίδιους.
Δυστυχώς το σύστημα που ζούμε έχει σα στόχο το κέρδος για πολύ λίγους και στη λογική αυτή του κέρδους
προσπαθεί –και σε μεγάλο βαθμό το έχει καταφέρει- να
μετατρέψει τα πάντα σε εμπόρευμα (παιδεία, υγεία, ενέργεια, δάση, παραλίες, ποτάμια ακόμη και τα μνημεία του
πολιτισμού) και τον πολίτη σε παθητικό και αδιάφορο καταναλωτή. Και αυτή η εμπορευματοποίηση των πάντων σε
συνδυασμό με την αδρανοποίηση των πολιτών και την
τάση να αναθέτουν σε άλλους την επίλυση των προβλημάτων τους, έχει οδηγήσει στα σημερινά, τραγικά σε πολλές περιπτώσεις, αδιέξοδα που βιώνουμε στη χώρα μας
αλλά βιώνουν οι πολίτες και σε πολλές άλλες χώρες.
Η Εναλλακτική Δράση, όπως και πολλές άλλες συλλογικότητες, πιστεύει ότι μοναδικός δρόμος για την αντιμετώπιση των σημερινών αδιέξοδων είναι ενεργητική και
δραστήρια συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και η λήψη
από τους ίδιους των αποφάσεων για όλα τα θέματα που
τους αφορούν. Αυτή άλλωστε η πολιτική που έμεινε γνωστή στην παγκόσμια ιστορία σαν άμεση δημοκρατία είχε
εφαρμοσθεί για πολλούς αιώνες στην Αρχαία Αθήνα και
μάλιστα με τόσο λαμπρά αποτελέσματα, ώστε είναι η μοναδική ιστορική περίοδος σε όλο τον κόσμο που δίκαια
χαρακτηρίσθηκε σαν Χρυσός Αιώνας.
Ναι είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί και στις μέρες μας.
Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει εκδήλωση με ομιλητή
τον Διδάκτορα Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης
Γιώργο Οικονόμου με θέμα: Η “Άμεση Δημοκρατία στην
εποχή μας-Από την Πνύκα και την Εκκλησία του Δήμου
στη σύγχρονη Ελληνική και διεθνή πραγματικότητα” την
Τρίτη 17 Μαρτίου 7.30μμ στην Πνευματική Εστία Βούλας
Αγίου Ιωάννου 2 Κεντρική Πλατεία Βούλας.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

θεια τριών μηνών, έντονη κινητοποίηση και εποικοδομητική συνεργασία της Δημοτικής Αρχής, πολλών Βουλευτών και του
Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής, χθες, Δευτέρα, 9/3/2015, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την τελευταία απαραίτητη υπογραφή, του αρμόδιου Υπουργού κου Γιώργου Σταθάκη, για την
παρακατάθεση των χρηματικών αποζημιώσεων, για τις Απαλλοτριώσεις στο Ρέμα του Ερασίνου, ύψους 20,8 εκ. Ευρώ!
Η επιτυχής τελική έκβαση, υπήρξε λίγες ώρες, πριν την
έναρξη της δεύτερης, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Μαρκοπούλου, με μοναδικό θέμα, την λήψη από-

φασης σχετικά με τις τελευταίες ενέργειες, στις οποίες θα
μπορούσαμε να προβούμε, δεδομένης της καταληκτικής ημερομηνίας, της 17ης Μαρτίου 2015, για την καταβολή των χρηματικών αποζημιώσεων.
Παρότι η τρίμηνη προσπάθειά μας ήταν δύσκολη και γεμάτη
εμπόδια και αμφισβητήσεις, η Δημοτική Αρχή συνέχισε να μάχεται μέχρι και την τελευταία στιγμή, για να φτάσει σήμερα,
στην μεγάλη αυτή επιτυχία, εξασφαλίζοντας χρηματικές αποζημιώσεις ύψους 20,8 εκ. Ευρώ για τους δικαιούχους συμπολίτες μας!
Κι αυτό, σε μία χρονική περίοδο οικονομικής στενότητας και
πίεσης της Κυβέρνησης, για εξεύρεση και εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από παντού! Το γεγονός αυτό καταδεικνύει
από μόνο, του το μέγεθος της επιτυχίας μας.
Είναι ενδεικτικό επίσης, της πίεσης που ασκήσαμε διαρκώς, με
όλα τα μέσα και επί τρεις μήνες ως Δημοτική Αρχή, ότι σε όλα
τα συναρμόδια Υπουργεία, υπήρχε διαρκής ενημέρωση και
διεκδίκηση, από κάθε αρμόδιο διοικητικό στέλεχος και πολι-

τικό παράγοντα!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει εκ βάθους καρδιάς, όλους τους Βουλευτές και τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄ & Β΄ βαθμού, που ενδιαφέρθηκαν,
κατέβαλαν προσπάθειες και άσκησαν πιέσεις για την διευθέτηση ενός ζητήματος, που απασχολεί περίπου πεντακόσιες
(500) οικογένειες συμπολιτών μας, όσον αφορά στο κομμάτι
των αποζημιώσεων και το σύνολο των δημοτών και κατοίκων
της περιοχής μας, όσον αφορά στην αναγκαιότητα υλοποίησης
του αντιπλημμυρικού έργου!

Η σημασία του έργου είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς:
α) Θα εξαλειφθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, στον
δρόμο του Βαραμπά,
β) Δεν θα καταστρέφονται και δεν θα σαπίζουν απ’ τα νερά,
γεωργικές καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων, ενώ
γ) Θα προστατευτεί ο Ναός της Βραυρωνίας Αρτέμιδος!
Να σημειωθεί, ότι την Συνεδρίαση, τίμησαν με την παρουσία
τους, σχεδόν όλοι οι πολιτικοί της περιοχής μας, που βοήθησαν τον αγώνα μας.
Ο αγώνας για το συγκεκριμένο θέμα δεν σταματά εδώ και θα
έχουμε το νου μας μέχρι τέλους, καθώς απομένει ένα 2% για
την ολοκλήρωση της διαδρομής, αν και πρόκειται για την τεχνικής φύσεως λεπτομέρεια, της δημοσίευσης της απόφασης
του Υπουργού κου Γιώργου Σταθάκη, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και την διενέργεια, δύο διαδικαστικών πράξεων και
υπογραφών, υπηρεσιακών παραγόντων, σε δύο Υπουργεία.
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Οι τελευταίες εξελίξεις μάς φέρνουν πολύ κοντά στην Κυβέρνηση
- Το αλαζονικό και υβριστικό
ύφος του Σόιμπλε, που φαίνεται ότι βρίσκει σύμφωνη την
μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών,
- Η απόφαση για τη δημιουργία
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
με στόχο την επιδίωξη της
αποπληρωμής του κατοχικού
δανείου και την διεκδίκηση
των πολεμικών αποζημιώσεων
από την Γερμανία,
- Η δήλωση του Υπουργού Δι-

καιοσύνης για την κατάσχεση
της γερμανικής ιδιοκτησίας
στην Ελλάδα σε περίπτωση
που οι Γερμανοί αρνηθούν να
ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματά μας και
- Η υβριστική εκστρατεία του
συνόλου των γερμανικών
ΜΜΕ κατά της χώρας μας
είναι γεγονότα και πράξεις
που μας φέρνουν σε μετωπική
σύγκρουση με την ηγεμονική
δύναμη της Ευρώπης, την Γερ-

μανία, που θα θελήσει να μας
οδηγήσει με όσα μέσα διαθέτει σε εθνική ασφυξία.
Δεν θα τα καταφέρει!
Με την προϋπόθεση βεβαίως,
ότι η Κυβέρνηση δεν θα κάνει
ούτε μισό βήμα πίσω και ότι η
μεγάλη πλειοψηφία του Λαού
μας θα σταθεί σταθερά στο
πλευρό της.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες, γιατί
όλοι γνωρίζουμε τη δύναμη
των Γερμανών. Πρέπει όμως
να έχουμε εμπιστοσύνη και
στις δικές μας δυνατότητες,
που μπορούν να υπερασπίσουν τα Δίκαια της Πατρίδας
μας αλλά και να μας οδηγήσουν σε πλήρη ικανοποίηση
των εθνικών μας συμφερόντων.
Αθήνα, 12.3.2015

Μίκης Θεοδωράκης
www.mikistheodorakis.gr/el/writings/statements/?nid=5164

Η συμβολή του αθλητικού τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες
Παρέμβαση 20 νέων αυτοδιοικητικών από όλη την Ελλάδα
Νέοι αυτοδιοικητικοί απ όλη την Ελλάδα παίρνουν πρωτοβουλία και συνυπογράφουν την
ανάγκη εξεύρεσης επιπλέον πόρων για τις τοπικές κοινωνίες και την ανάπτυξή τους, από τον
αθλητικό τουρισμό.
Έχοντας περάσει περίπου μια δεκαετία από την
μεγαλύτερη διοργάνωση που ανέλαβε ποτέ η
Ελλάδα, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004,
πολλά έχουν αλλάξει, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, με την κρίση, όσο και στο τι είδους ανάπτυξη θέλουμε και επιδιώκουμε ως χώρα, αλλά
και ως τοπικές κοινωνίες ξεχωριστά. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πέραν από την αίγλη που έδωσαν στην χώρα, άφησαν μεγάλα δημοσιονομικά
κενά με τον υπέρογκο προϋπολογισμό που
είχαν, αλλά δυστυχώς και αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ ξανά
και αφέθηκαν σε εγκατάλειψη, χωρίς κάποιο μεταολυμπιακό πλάνο αξιοποίησής τους. Το πρίσμα και η λογική ότι αφού τη διοργάνωση την
ανέλαβε η Αθήνα και οι εγκαταστάσεις έγιναν
εκεί, άφησε ουσιαστικά πολύ πίσω την ανάπτυξη της περιφέρειας και των αθλητικών εγκαταστάσεων της επαρχίας, που θα μπορούσαν
και χρήματα να φέρουν στις κατά τόπους τοπικές κοινωνίες, όσο και αθλητές θα μπορούσαν
να αναδείξουν. Και εδώ, δέκα χρόνια μετά, καθίσταται η ανάγκη ανάδειξης του αθλητικού
τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες, με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων, όπου αυτό
είναι εφικτό, προκειμένου να έρθουν επιπλέον
πόροι στις τοπικές κοινωνίες, με συγκεκριμένο
στρατηγικό σχεδιασμό και πλάνο, στο θεματικό
κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, που η τοπική
αυτοδιοίκηση έχει την ανάγκη να προβάλει και
να στηρίξει. Το συγκριτικό πλεονέκτημα που
έχουμε ως χώρα, με το μεσογειακό κλίμα, είναι
ικανό να φέρει δωδεκάμηνο τουρισμό που θα
δημιουργούσε τις κατάλληλες συνθήκες για την
ανάληψη αθλητικών οργανώσεων σε πολλές
τοπικές κοινωνίες, είτε στα νησιά, είτε στην
ηπειρωτική Ελλάδα, όπου και αθλητές θα διέμεναν στις πόλεις αυτές κατά τη διάρκεια των
events, αλλά και θεατές θα συνδύαζαν τις διακοπές τους, με την αθλητική τους ψυχαγωγία.
Επιπλέον η διαφήμιση ενός αθλητικού γεγονότος, θα λειτουργούσε πολλαπλασιαστικά για
την προβολή της πόλης ή του χωριού, όπου θα

έδινε και τις εναλλακτικές επιλογές ανακάλυψής τους. Οι περιφέρειες και οι δήμοι θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για τη
δημιουργία ενός πλάνου ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού, αφού βρίσκεται σε πρώιμο
στάδιο αυτή τη στιγμή και με δεδομένο ότι
εστιάζεται μέχρι στιγμής, μόνο στην Αθήνα, με
την ανάληψη κατά καιρούς, μεγάλων αθλητικών
διοργανώσεων και συνεδρίων. Πολλά παραδείγματα υπάρχουν από τοπικές κοινωνίες που
έχουν αρχίσει την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για τη δημιουργία branding στον
αθλητικό τουρισμό, αφού ευνοούνται τόσο από
το φυσικό περιβάλλον, όσο και από τη γεωγραφική τους θέση.
Ενδεικτικά, στην Ήπειρο για παράδειγμα, διοργανώνονται, τόσο στα Γιάννενα κάθε χρόνο, ο
παραλίμνιος γύρος της Παμβώτιδας με εκατοντάδες δρομείς απ’ όλη την Ελλάδα, που
φέρνει επιπλέον επισκέπτες για την πόλη, όσο
και στον ορεινό όγκο της Ηπείρου, που διοργανώνονται με επιτυχία στα Ζαγόρια ημιμαραθώνιοι ορεινού όγκου, με βαθμό δυσκολίας. Όπως
και κωπηλατικοί αγώνες στην Παμβώτιδα, κατά
μήκος της λίμνης, κάνοντας την πόλη ευρύτερα
γνωστή και σε αυτό το άθλημα.
Η Καλαμάτα με το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, το ήπιο κλίμα, το πανέμορφο θαλάσσιο μέτωπο, την πεδινή ενδοχώρα και τον επιβλητικό
ορεινό όγκο του Ταϋγέτου να αγκαλιάζει την
πόλη, μπορεί να αναπτύξει τον αθλητικό τουρισμό σε όλες τις μορφές (θαλάσσια αθλήματα,
ιστιοπλοΐα, ορειβασία, πεζοπορία, ορεινή και
πεδινή ποδηλασία, κλασικός αθλητισμός, αναρρίχηση) υπό την μορφή διοργανώσεων και εκδηλώσεων σε επίπεδο μαζικού, αλλά και
προπονητικού αθλητισμού, συνδυάζοντας τις
διακοπές με την άθληση. Επίσης η εκμετάλλευση του παραλιακού κομματιού της πόλης για
θαλάσσια σπορ, μπορεί να φέρει επιπλέον παραθεριστές το καλοκαίρι. Στην Μάνη οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τοπία που σπάνια
συναντάς, πεζοπορίες στο Ακρωτήριο Ταίναρο
ή Κάβο Ματαπάς, το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και της βαλκανικής χερσονήσου, σου αφήνουν εικόνα μοναδική.
Πρόκειται για το ακρωτήριο της μεσαίας νότιας
χερσονήσου της Πελοποννήσου μεταξύ του
Λακωνικού και του Μεσσηνιακού κόλπου. Σε

μικρό και απομονωμένο σπήλαιο του Ταινάρου,
αναφέρεται η ύπαρξη νεκρομαντείου του Ποσειδώνα ή ψυχοπομπείου τόσο από τον Παυσανία, όσο και από τον Πλούταρχο, μοναδική
εξόρμηση. Σημαντική ανάδειξη στη πόλη του
Γυθείου τα τελευταία δυο χρόνια είναι η φιλοξενία του πανελλήνιου πρωταθλήματος beach
soccer όπου συμμετέχουν ομάδες από όλη την
Ελλάδα κι έχει προσεγγίσει το ενδιαφέρον του
τουρισμού, ενώ σε εξέλιξη είναι ποδηλατόδρομος που θα χαρίζει στους επισκέπτες την ευκαιρία να περάσουν από όλη την πόλη του
Γυθείου και να οδηγηθούν προς την παραλία. Τα
μαθήματα ιστιοπλοΐας, αλλά και οι αγώνες που
διεξάγονται κατά καιρούς, φιλοξενούν τουρίστες και δίνουν σημαντική πνοή στην αύξηση
του τουρισμού. Σε όλες τις παραλίες γίνονται
θαλάσσια σπορ, μαθήματα kite surfing κλπ. Σύλλογοι διοργανώνουν ορειβασίες στον Ταΰγετο,
ενώ υπάρχουν πολλά αθλήματα που μπορούν
να προσεγγίσουν τον τουρισμό σε όλο το Δήμο
Ανατολικής Μάνης με σωστή και καλή ανάδειξη
αυτών.
Στην Θεσσαλονίκη, στο περίφημο περιαστικό
δάσος του Σέιχ Σου, αλλά και στον Χορτιάτη,
τόσο η ορεινή ποδηλασία, όσο και οι αγώνες αντοχής, μπορούν να φέρουν επιπλέον επισκέπτες και έσοδα στην πόλη, όπως και από τις
εγκαταστάσεις στo Πανόραμα του δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη (κλειστό κολυμβητήριο, κλειστό αθλητικό κέντρο) και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από επισκέπτες και αθλητές,
(από Ρωσία για παράδειγμα) λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, με πολλαπλά οφέλη.
Η Ξάνθη, με τις αθλητικές της υποδομές κυρίως
στο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να φιλοξενήσει
διεθνή τουρνουά.
Στα νησιά, όπως η Σύρος, η πρωτεύουσα των
Κυκλάδων, που φέτος διοργανώνει και το final
4 του βόλεϊ, τέτοιες διοργανώσεις θα φέρουν
επιπλέον έσοδα και επισκέπτες στην πόλη.
Τέλος, σε περιφερειακές πόλεις της Αττικής,
όπως η Πεντέλη, που θα μπορούσε να αναδείξει
το βουνό, για αθλητισμό βουνού (ορειβασία,
αναρρίχηση, ορεινή ποδηλασία, αλεξίπτωτο
πλάγιας κ.α) που και θα αναδείκνυαν το φυσικό
περιβάλλον, αλλά και θα έφερναν επιπλέον
έσοδα, αφού η ιδιομορφία του εδάφους επιτρέπει και την ανάπτυξη μηχανοκινήτου αθλητι-

σμού. Η Παλλήνη και ο Γέρακας θα μπορούσαν
να διοργανώνουν ακόμη και διεθνείς αγώνες
στο κολυμβητήριο του Γέρακα και αγώνες handball στο κλειστό της πόλης. Τα Μέγαρα θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν το παραλιακό τους
μέτωπο, σε Πάχη, Ν. Πέραμο και Κινέττα, δημιουργώντας εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ,
εφικτό μιας και είναι δίπλα στην Αθήνα και αναδεικνύοντας την πόλη. Στον Μαραθώνα, με το
μουσείο του μαραθωνίου δρόμου και τον κλασικό μαραθώνιο, μια περιοχή που είναι γνωστή
ως την Κίνα.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να βρει καινούργιους και καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης και ανάδειξης των τοπικών κοινωνιών, για
τόνωση της τοπικής οικονομίας, με στρατηγική
και όραμα, προκειμένου να προσελκύσει η κάθε
πόλη επιπλέον επισκέπτες, που και χρήματα θα
αφήσουν σε αυτή και θα την διαφημίσουν χωρίς
κόστος. Ένας από αυτούς τους τομείς ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών είναι ο αθλητικός
τουρισμός που πρέπει να μπει σε προτεραιότητα υποδομών και δράσεων, εφόσον θέλουμε
να αναπτυχθούν οι τοπικές κοινωνίες, με τα ίδια
τα όπλα που έχουν και μην περιμένοντας μόνο
λύσεις στα προβλήματά τους, από το κεντρικό
κράτος.
Το κείμενο συνυπογράφουν 20 νέοι αυτοδιοικητικοί από όλη την Ελλάδα:
Νεκτάριος Καλαντζής, Δ.Σ. δήμου Παλλήνης
Δημήτρης Μιχαλέλης, Δ.Σ. δήμου Πεντέλης
Ασημίνα (Μίνα) Παπαναστασίου, Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας
Δημήτρης Κούβελας, Δ.Σ. δήμου Θεσσαλονίκης
Θεώνη Λειβαδάρου, Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Ανατολή Κωνσταντινίδου, Δ.Σ. δήμου Πυλαίας
Βανέσσα Μαυροειδή, Δ.Σ. δήμου Μεγαρέων
Ανδριάνα Αλεβίζου, Δ.Σ. δήμου Ιλίου
Μαρία Καζαντζάκη, Δ.Σ. δήμου Σύρου
Καλλιόπη (Κέλλυ) Καραμάνη, Π.Σ. Ηπείρου
Ευριδίκη (Φρύντη) Νάκη, Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Μανώλης Μάκαρης, Δ.Σ. δήμου Καλαμάτας
Ειρήνη Λελέκη, Δ.Σ. δήμου Καστελλορίζου
Αναστασία Παππά, Δ.Σ. δήμου Μαραθώνα
Ιορδάνης Μπάντης, Δ.Σ. δήμου Αμυνταίου
Κατερίνα Κολοκοτρώνη, Δ.Σ. δήμου Αν. Μάνης
Δάφνη Δεληπάλα, Δ.Σ. δήμου Ωραιοκάστρου
Ιωάννα Αλεξιάδου,Δ.Σ. δήμου Νεάπολης-Συκεών
Αλεξία Γκιρτζίκη, Δ.Σ. δήμου Ξάνθης
Βένη Τσέλιου-Παναγοδήμου, Δ.Σ. δήμου Ιεράς Πόλης
Μεσολογγίου

σ.σ. Υποχρεωτικά έγιναν κάποιες περικοπές λόγω του
μεγάλου όγκου του.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Οι Γερμανοί απαιτούσαν να μη
συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ
με τους ΑΝ.ΕΛ.
Καταγγελία του Π. Καμμένου,
επιβεβαίωση του Αλ. Τσίπρα και Γ. Δραγασάκη!
Πόσα θα βγαίνουν λίγο λίγο στο φως, είναι πρωτόφαντα και
αδιανόητα, όπως αυτό που αποκαλύφθηκε στο 6ο Εθνικό
Συμβούλιο των ΑΝ.ΕΛ., όπου ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας
και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος,
είπε ότι οι Γερμανοί πίεζαν το ΣΥΡΙΖΑ να μη συνεργαστεί με
τους ΑΝ.ΕΛ.
Βγήκε, όπως δήλωσε, στο φως της δημοσιότητας από τον
ίδιο τον πρωθυπουργό πριν από μία εβδομάδα στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής.
Είπε χαρακτηριστικά: Εσωτερικό έγγραφο της Deutsche
Bank, το οποίο περιέγραφε τις πιέσεις που πρέπει να ασκηθούν προς όλα τα μέσα και αυτά ήταν ελληνικές τράπεζες,
μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είχαν πάρει διαφημίσεις και

πολιτικά κόμματα, προκειμένου να μην αποτελέσουν οι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ τον πυλώνα συγκρότησης κυβέρνησης. Το κείμενο κατέληγε λέγοντας «εάν είναι να γίνει
αντιμνημονιακή κυβέρνηση, ας γίνει, αλλά προς Θεού, να
μην συμμετέχουν οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ».
[...] Το επιβεβαίωσε ακόμα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, όταν μας είπε ενώπιον του Κυβερνητικού Συμβουλίου ότι εκλήθη από τον Γερμανό
πρέσβη, ο οποίος του υπέδειξε «εάν είναι να συνεργαστείτε
αύριο, να μην συνεργαστείτε με τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, αλλά με οποιονδήποτε άλλον».
Eίπε και άλλα σημαντικά ο Π. Καμμένος στο Εθνικό Συμβούλιο, όπως: Δεν πρόκειται να μείνει κανείς ατιμώρητος, μην
έχετε καμμία απολύτως αμφιβολία. Για αυτό όμως, χρειάζεται η στήριξη του ελληνικού λαού. Αυτό φοβούνται. Το μόνο
που φοβούνται είναι τη μία κοινή φωνή του ελληνικού λαού.
Μην παρασυρθείτε ποτέ από την προπαγάνδα που προσπαθούν να κάνουν οι εναπομείναντες μνημονιακοί.

H Πρόταση Βαρουφάκη για
Φοροδιαφυγή δεν ήρθε από τον ...Αρη
Επειδή κάποιοι …πρόθυμοι πολιτικοί μας σχολιάζουν
ως γελοία την πρόταση του Βαρουφάκη για τους καλωδιωμένους ελεγκτές της εφορίας, να σας ενημερώσω ότι δεν αποτελεί δική του ανακάλυψη. Στην
Αμερική και συγκεκριμένα στο περίφημο IRS, υπάρχει

ειδικό τμήμα με τους whistleblowers.
Υπάρχει όμως μία μεγάλη διαφορά αντίληψης. Στην
Αμερική το να δίνει κάποιος πληροφορίες για παράβαση του νόμου θεωρείται πράξη πατριωτική. Στη Ελλάδα θεωρείται «κάρφωμα».
Με τέτοια μυαλά βέβαια φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Με βάση τα στοιχεία του IRS, το 2008 οι whistleblowers εντόπισαν αδήλωτα εισοδήματα ύψους 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Δεν θα μας άρεσε να γίνει το ίδιο και στην Ελλάδα?
Μήπως τελικά τα δάκρυα που χύνουν κάποιοι για την
φοροδιαφυγή είναι κροκοδείλια?
(σχόλιο Μαρίας Χωριανοπούλου)

Oι αν-εγκέφαλοι...
Οι αν-εγκέφαλοι που έβαψαν με κβαντικό τρόπο το Μετσόβειο Πολυτεχνείο, άραγε λειτούργησαν εν αγνοία της
πρυτανικής αρχής; Πολύ παράξενο ακούγεται αφού χρησιμοποιήθηκαν σκαλωσιές και πολλές - πολλές ώρες.
Αν το δούμε ως γκράφιτι είναι πάρα πολύ ωραίο, και αν
αναλογιστούμε πόσα δεκάδες γκράφιτι σκέπασε το συγκεκριμένο, δεν έβλαψε· μάλλον έδωσε μία άλλη διάσταση
στη νέα εποχή που έρχεται...

Επιβάλλεται ΤΩΡΑ μία νομική αντεπίθεση
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
Η ελληνική κυβέρνηση έχει πλέον κατανοήσει απόλυτα, ότι ευρίσκεται σε πόλεμο με τους υποτιθέμενους εταίρους μας. Οι οποίοι εταίροι, αφού ως κοινοί
τζογαδόροι τζογάρισαν πάνω στην πεσμένη Ελλάδα,
τώρα τρώνε τα λυσσακά τους για να αποτρέψουν
κάθε πιθανότητα να ξανασταθεί το αιμόφυρτο θήραμα
στα πόδια του. Οι «θεσμοί» του κώ… δεν είναι παρά
ετερόκλητη και ευκαιριογενής αγέλη αρπακτικών, περιλαμβάνουσα λέοντες, ύαινες, τσακάλια και γύπες,
με εμφανέστατη την αδυναμία του «θεσμικού» φύλλου συκής να ενδύσει σεμνοτυφία την γερμανική
αδηφαγία και την όπισθέν της διαφαινόμενη παλιοπαρέα των διεθνών μεγαλοτραπεζιτών.
Όμως, στην εποχή της πληροφορίας, της παραπληροφόρησης και του ελέγχου των μαζών από τα συστημικά ΜΜΕ έχει τεράστια σημασία η επικοινωνιακή
αντεπίθεση με τα ίδια όπλα του αντιπάλου. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει τάχιστα να προετοιμάσει νομική αντεπίθεση με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χρησιμοποιώντας ένα επιτελείο αρίστων νομομαθών, Ελλήνων
και ξένων, αλλά και κορυφαίων οικονομολόγων, οι
οποίοι (δεν εννοώ την κυρία Παναρίτη, έλεος!) με τη
γλώσσα νόμων και αριθμών θα καταδείξουν το γιατί,
από ποιούς και με ποιά αποτελέσματα στήθηκε η επιχείρηση οικονομικής παγίδευσης της Ελλάδος.
Επιπλέον, πρέπει να παρουσιασθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η οφθαλμοφανής αντίφαση να δανείζουν
κράτη της ευρωζώνης ένα άλλο κράτος της ευρωζώνης, παραβιάζοντας κατάφωρα σειρά ευρωπαϊκών κανόνων δικαίου. Η Ελλάδα αντιμετωπίσθηκε και
αντιμετωπίζεται ως κατακτημένη χώρα και όχι ως ισότιμος εταίρος. Οι δανειστές «εταίροι» μας εζήλωσαν
την δόξα του σαιξπηρικού τοκογλύφου Σάϋλοκ, αφού

δανείστηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
με επιτόκιο 0,5% για να μας δανείσουν στη συνέχεια
με 5,2 και 4,7%.
Μόνη δε η επιβολή του αποικιοκρατικού, βρετανικού
δανειακού δικαίου να διέπει τις σχέσεις δανειστή και
δανειολήπτη, αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για «διάσωση» οικονομίας, αλλά γιά λαφυραγώγηση χώρας,
κοινώς πλιάτσικο, γι’ αυτό άλλωστε περιελήφθη και
ο δρακόντειος όρος στην πρώτη δανειακή σύμβαση,
ότι ο δανειολήπτης παραιτείται κάθε ασυλίας την
οποία έχει, ή πρόκειται να αποκτήσει, και προέρχεται
εκ της εθνικής του κυριαρχίας.
Όμως, ακόμα και αυτό, το αποικιοκρατικού χαρακτήρα βρετανικό «δίκαιο» αναγνωρίζει ότι ο δανειστής δεν δικαιούται να εξωθήσει τον δανειολήπτη
στην εξαθλίωση. Είναι, λοιπόν, σημαντικό στην προσφυγή στο Ε.Δ.Α.Δ να συμμετέχουν κάποιοι εξ όσων
έχασαν τη εργασία τους, είτε κινδύνευσε η υγεία
τους επειδή έμειναν ανασφάλιστοι, είτε έχασαν οικεία τους πρόσωπα, τα οποία στην απόγνωσή τους
αυτοκτόνησαν. Η δε αναγκαστική μετανάστευση,
στην οποία οδηγήθηκαν από τον εφιάλτη της ανεργίας εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, δέον όπως θεωρηθεί ως παράπλευρη ζημία μίας εκ των πραγμάτων
σκοπούμενης γενοκτονίας, εφόσον εκείνοι οι οποίοι
μεταναστεύουν είναι συνήθως κάτω των 40 ετών, δηλαδή το αύριο της χώρας.
Κάθε αρνητική συνέπεια της ψευδεπίγραφης επιχείρησης «διάσωσης» πρέπει να παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η κατακόρυφη αύξηση της
ανεργίας, τα χιλιάδες «λουκέτα», η διαρκής συρρίκνωση του Α.Ε.Π, η ανυπαρξία παραγωγικών επενδύσεων και η συνεχής αφαίμαξη μισθωτών,

συνταξιούχων και μικρομεσαίων επαγγελματιών με
τα ποικιλώνυμα χαράτσια και τους πολυάριθμους έμμεσους φόρους, μόνο υπέρ μιάς χιμαιρικής «διάσωσης» δεν συνηγορούν.
Άλλωστε, όπου γης, το Δ.Ν.Τ δεν κατόρθωσε ποτέ
την ανόρθωση κάποιας οικονομίας. Όπου και να έμπηξαν τα νύχια τους έφυγαν νύχτα και κλωτσηδόν,
αφήνοντας πίσω τους οικονομικά ερείπια και κατεστραμμένες ζωές, επαληθεύοντας στο έπακρο τον δίκαιο τίτλο ο οποίος τους απεδόθη: «Οικονομικοί
Δολοφόνοι».
Παράλληλα και αλληλένδετα με την νομική προσφυγή στο Ε.Δ.Α.Δ και ταυτόχρονα με την εκστρατεία ενημέρωσης της διεθνούς κοινής γνώμης, η
ελληνική κυβέρνηση οφείλει να παραπέμψει στη Δικαιοσύνη τούς με σωρεία συντριπτικών στοιχείων
ενοχής, πρωτεργάτες της οικονομικής παγίδευσης
της Ελλάδος Γ. Α. Παπανδρέου, Γ. Παπακωνσταντίνου, Προβόπουλο (τ. διοικητή της ΤτΕ), Γεωργίου
(πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ) και σειράς άλλων «Ελλήνων»(;) υπηκόων οι οποίοι έδρασαν ιδιοτελώς και ως
πράκτορες ξένων δυνάμεων εις βάρος της Ελλάδος.
Σε παλαιότερες εποχές, τα εκτελεστικά αποσπάσματα θα ήταν υπόθεση ρουτίνας. Σήμερα, ας καταδειχθεί τουλάχιστον ποιοί εξαργύρωσαν πλουσιοπάροχα τον θεσμικό τους ρόλο, εκποιώντας μιά
χώρα και τον λαό της. Μιά χώρα την οποία –αποδεδειγμένα- ουδέποτε αγάπησαν κι έναν λαό τον οποίο,
ως «ανώτεροι» κόπροι, πάντοτε ελεεινολογούσαν.
Είναι τελικά τραγικό, η χώρα η οποία χάρισε το Φως
στην ανθρωπότητα, είναι απίστευτο ότι κυβερνήθηκε
και εκποιήθηκε από έναν μισέλληνα, μη δυνάμενο να
χωρίσει δυό γαϊδουριών άχυρα.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Παιχνίδια με την υγεία μας;
Είναι πολλές οι φωνές που λένε
πως ακόμα και η υγεία έχει μετατραπεί σε βιομηχανία. Είναι πολύ
συχνό το φαινόμενο, όταν μπαίνουν τα οικονομικά συμφέροντα
στη μέση, να ξεχνιούνται ιατρικοί
όρκοι, να ξεχνιούνται τα αγαθά και
οι αξίες τους.
Γιατί να μην μειώσουμε την ζάχαρη π.χ. όταν αποδεδειγμένα
προκαλεί τερηδόνα;;
Διότι είναι πιο προσοδοφόρο, να
αναζητήσουμε άλλες μεθόδους

πρόληψης· ας πούμε εμβόλιο. Έτσι
και οι εταιρείες με ζαχαροπροϊόντα δεν θα πληγούν και οι φαρμακοβιομηχανίες θα κερδίσουν. Το
σενάριο αυτό δεν είναι φανταστικό, είναι πραγματικό γεγονός.
Στις αρχές της δεκαετίας του
1970, η βιομηχανία ζάχαρης κατάφερε να πείσει την αμερικανική
κυβέρνηση να μην συστήσει μείωση της κατανάλωσης γλυκών,
αλλά να αναζητήσει άλλες μεθόδους πρόληψης της τερηδόνας.
Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει
η εξέταση εσωτερικών εγγράφων,
τα ντοκουμέντα δείχνουν ότι
«ένας εμπορικός οργανισμός που
εκπροσωπούσε 30 διεθνείς εταίρους είχε αποδεχτεί ακόμα και
από το 1950 το γεγονός ότι η ζάχαρη προκαλεί τερηδόνα».
Η βιομηχανία όμως κατάφερε να

πείσει την αμερικανική κυβέρνηση να μην τα βάλει με τη ζάχαρη: το 1969, τα Εθνικά
Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ αποφάσισαν ότι η μείωση της κατανάλωσης ζάχαρης, «αν και είναι
θεωρητικά εφικτή», δεν θα ήταν
πρακτική ως μέτρο δημόσιας
υγείας.
«Η βιομηχανία ζάχαρης δεν μπορούσε να αρνηθεί το ρόλο της
σουκρόζης [επιτραπέζιας ζάχαρης]
στην εμφάνιση τερηδόνας, δεδο-

μένου ότι υπήρχαν επιστημονικές
ενδείξεις». Θέλοντας όμως να
αποπροσανατολίσει τόσο τους
επιστήμονες όσο και την κοινή
γνώμη, η βιομηχανία έστρεψε την
προσοχή σε μεθόδους που θα περιόριζαν τις επιπτώσεις της ζάχαρης, αντί να μειώσουν την
κατανάλωσή της.
Για παράδειγμα, η βιομηχανία ζάχαρης χρηματοδότησε μελέτες σε
ένζυμα που θα διασπούσαν την βακτηριακή πλάκα στο στόμα, ακόμα
και σε εμβόλια κατά της τερηδόνας.
Όπως ήταν αναμενόμενο, λένε οι
ερευνητές, οι ερευνητικές προσπάθειες που προώθησε η βιομηχανία «απέτυχαν να οδηγήσουν
σε αποτέλεσμα» όσον αφορά την
καταπολέμηση της τερηδόνας,

από την οποία πάσχουν σήμερα
περίπου οι μισοί ενήλικες στις
ΗΠΑ.

Έκλειψη Ηλίου
Μερικώς ορατή από τη χώρα μας θα είναι η ολική
έκλειψη Ηλίου που θα σημειωθεί στις 20 Μαρτίου,
οπότε η Σελήνη θα σκεπάσει εντελώς τον Ήλιο.

Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα
για τον τρόπο λειτουργίας των
βιομηχανιών, είτε μιλάμε για τρόφιμα, είτε μιλάμε για υγεία, είτε μιλάμε για παιδεία.
Τώρα, κάποιοι ερευνητές σαν του
προηγούμενου παραδείγματος,
έρχονται και δημοσιεύουν μια νέα
έρευνα, που “αποδεικνύει” ότι η
ομοιοπαθητική δεν είναι τίποτα
άλλο από ένα πλασίμπο.
Μάλιστα το Εθνικό Συμβούλιο
Υγείας και Ιατρικής της Αυστραλίας (NHMRC), το οποίο καθοδηγεί τις εθνικές πολιτικές υγείας,
προειδοποιεί εκφοβίζοντας τον
κόσμο που επιλέγει την ομοιοπαθητική αντί της κλασικής ιατρικής
- και άρα των συμφερόντων των
φαρμακοβιομηχανιών - ότι «ενδέχεται να θέσουν την υγεία τους σε
κίνδυνο αν απορρίψουν ή αναβάλλουν θεραπείες για τις οποίες
υπάρχουν επαρκή στοιχεία ασφάλειας και αποτελεσματικότητας».
Ο καθηγητής Πολ Γκλάζλιου, πρόεδρος της επιτροπής του NHMRC
που εξέτασε το θέμα, δήλωσε ότι
οι ασφαλιστικές εταιρείες θα
έπρεπε να πάψουν να καλύπτουν
τα έξοδα της ομοιοπαθητικής, και
οι φαρμακοποιοί θα έπρεπε να
επανεξετάσουν την πώληση τέτοιων σκευασμάτων.
Μετάφραση των παραπάνω: χάνουμε πολλά λεφτά από την αύξηση της ομοιοπαθητικής και των
αποτελεσμάτων της και πρέπει
κάπως να στρέψουμε ξανά τον
κόσμο προς τα δικά μας “ασφαλή”
χημικά χάπια, που σίγουρα θα σας
κρατήσουν πελάτες μας για
...πάντα.

Η έκλειψη της 20ής Μαρτίου θα γίνει ορατή ως ολική
σε μια λωρίδα πλάτους μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων και η οποία περνά από τον Βόρειο Ατλαντικό
και διασταυρώνεται μόνο με τις Φερόες Νήσους, μεταξύ Ισλανδίας και Βρετανίας, καθώς και το απομονωμένο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ στην Αρκτική.
Η σκιά της Σελήνης θα περάσει από ένα μεγάλο μέρος
του βόρειου ημισφαιρίου, συμπεριλαμβανομένης της
Ευρώπης, της Γροιλανδίας, της Νέας Γης στον Καναδά,
της βόρειας Αμερικής και της δυτικής Ασίας.
Στην Ελλάδα η έκλειψη θα ξεκινήσει στις 10.40, θα
κορυφωθεί περίπου στις 11.45, ενώ αναμένεται να
ολοκληρωθεί στις 12.55. Σύμφωνα με το Time and
Date, η έκλειψη δεν θα είναι εντελώς ορατή από την
Αθήνα, αλλά θα παρατηρηθεί ως μερική.
Είναι η τελευταία ορατή από την Ευρώπη ηλιακή
έκλειψη μετά το 1999, ενώ η επόμενη τοποθετείται
χρονικά στις 12 Αυγούστου 2026.
Όσοι την παρακολουθήσετε, μην την δείτε με γυμνό
μάτι, φορέστε απαραίτητα γυαλιά, διότι προκαλεί
πηγή: hmerisia
βλάβες.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Λεξικό αργκό - τεύχος1:
σε παίρνει= Μπορείς, σου τηλεφωνεί, χωράς να στρίψεις,
σε πηδάει.

4 Χάνετε το μυαλό σας, χάνετε την υπομονή σας, χάνετε
τα λογικά σας, χάνετε τον μπούσουλα. Χάνετε πάσα ιδέα,
κανά κιλό όμως δεν χάνετε.

4 Αν το σεξ ήταν παράνομο, θα το κάναμε πιο συχνά.
4 Και επιτέλους πότε θα ζητήσουμε ένα συγνώμη από τον
Σόιμπλε για την Γερμανική κατοχή και το κακό που τους κάναμε;

4 Το πιο επικίνδυνο θηλαστικό στον πλανήτη είναι η ανύστοιχεία: Βαγγέλης Πρατικάκης Newsroom ΔΟΛ

παντρη 35άρα.
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επιστολές - σχόλια...
Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
Έτσι ξεκίνησε το 1962 ο αγώνας υπέρ του καταναλωτή,
δια στόματος του Jonh Kennedy ο οποίος παρουσίασε
εκείνη την χρονιά, για πρώτη φορά τον Νόμο για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή: "Καταναλωτές είμαστε
όλοι… Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική ομάδα, η
οποία επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε
δημόσια ή ιδιωτική οικονομική απόφαση, τη μόνη σημαίνουσα οικονομική ομάδα η οποία δεν είναι αποτελεσματικά οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις δεν
ακούγονται..." είχε δηλώσει στην ομιλία του ο αείμνηστος Αμερικανός πρόεδρος.
Σε εκείνην την πρώτη συγκλονιστική ομιλία για τους καταναλωτές, είχε πλέον κατατεθεί όλο το αποτέλεσμα
πολύχρονων προσπαθειών των ανήσυχων Αμερικανών
καταναλωτών.
Στην Ευρώπη η προστασία του καταναλωτή θα φτάσει
τελικά πολύ αργότερα. Το 1975 μέσω της ΕΟΚ και στην
Ελλάδα ακόμα πιο αργά(1991) , θα κατοχυρωθούν επιτέλους, μετά από ψήφισμα τα δικαιώματα του Πρώτου
Νόμου περί Προστασίας του Καταναλωτή.
* Το Δικαίωμα του Καταναλωτή στην Ασφάλεια.
* Το Δικαίωμα του Καταναλωτή στην Πληροφόρηση.
* Το Δικαίωμα του Καταναλωτή σε Επιλογή.
* Το Δικαίωμα του Καταναλωτή σε Εκπροσώπηση.
* Το Δικαίωμα του Καταναλωτή σε Αποκατάσταση.
* Το Δικαίωμα του Καταναλωτή σε Επιμόρφωση.
* Το Δικαίωμα του Καταναλωτή σε Ικανοποίηση των Βασικών του Αναγκών.
* Το Δικαίωμα του Καταναλωτή σε Καθαρό Περιβάλλον.

O Γιάννης Νιτερόπουλος “επιστρέφει”
ευχαριστήρια επιστολή του Δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου
Οπως γράφαμε στη προηγούμενο φύλλο μας, ο
Γιάννης Νιτερόπουλος, είχε θέσει υποψηφιότητα
στην εκλογή για Συμπαραστάτη του δημότη στα 3Β.
Αν και ανήκε στην παράταξη της πλειοψηφίας, (ήταν
και υποψήφιος στο ψηφοδέλτιό της) έλαβε μόνο 5
ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία και έναν στην δεύτερη!
Ο Γ. Νιτερόπουλος εργάστηκε “υπέρ το δέον” στην
προηγούμενη δημοτική αρχή από τη θέση του Προέδρου του νομικού προσώπου του Δήμου (ΟΑΠΠΑ)
και είχε όλα τα εχέγγυα να ασκήσει πραγματικά καθήκοντα ως συμπαραστάτης του δημότη, γιατί αυτό
που τον χαρακτηρίζει είναι το κυνήγι της νομιμότητας. Επομένως δεν θα υπολοιπόταν να τα βάλει και
με το δήμαρχο εφόσον είχε ευθύνη προς όφελος
του δημότη.

Προς τον Δήμαρχο Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης
Κύριον Γρ. Κωνσταντέλλο
10.3.2015
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Λαμβάνοντας υπ όψιν τα όσα προηγήθηκαν στο παρασκήνιο της εκλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη, και
το γεγονός ότι αποτελώ μέλος της παράταξής σας,
θεωρώ, επιεικώς, την ευχαριστήρια και με παραινέσεις
επιστολή που μου απευθύνατε σαν μια άστοχη ενέργειά σας, που ενέχει και δόση ειρωνείας.
Αναγκάζομαι λοιπόν να σας την επιστρέψω σαν απαράδεκτη.
Γιάννης Νιτερόπουλος
H ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αλλά ας δούμε τι γράφει ο ίδιος:

Κύμα Ενωμένων Πολιτών
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Παγκόσμια Μέρα του Καταναλωτή είναι μέρα κατά του
καταναλωτισμού και υπέρ του ανθρωπισμού που γιορτάζεται εδώ και 28 χρόνια με κάποιο σκοπό.
Ο σκοπός αυτός είναι πολύ απλά για να μας βγάλει από
μια πληροφοριακή νάρκη που εδώ και καιρό βρισκόμαστε
λόγω της media-κης εποχής.
Να μας θυμίσει πως όπου υπάρχουν δικαιώματα υπάρχει
αντίστοιχα και η υποχρέωσή σου να τα σέβεσαι.
Αθήνα 10/3/2015
Φώτης Αλεξόπουλος

Οι μπάρες στη ζωή μας
Ο αγαπητός Δημήτρης Κιούκης, μας απέστειλε επιστολή
όσον αφορά τις μπάρες, που γέμισαν τη Βούλα και που
έχει ανοίξει μία αλληλογραφία, την οποία θα κλείσουμε με
το παρόν δημοσίευμα.
Επισημαίνουμε γιατί κάποιοι θέλουν να παρανοούν, ότι κανείς δεν μίλησε για την αντιπυρρική περίοδο. Κανείς δεν
μίλησε για συγκεκριμένα πρόσωπα.
Κανείς δεν ασχολήθηκε για το πόσο εργατικός ή μή είναι
ο αντιδήμαρχος ως εθελοντής ή μη.
Εμείς μιλήσαμε για τις μπάρες που όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παν. Σωτηρόπουλος την ημέρα του απολογισμού
της Πολιτικής Προστασίας, ότι έχουν τοποθετήσει περισσότερες από 30 μπάρες στα 3Β και οι 23 είναι στη Βούλα!
Οι οποίες μπάρες λειτουργούν όλο το χρόνο, όλο το εικοσιτετράωρο!
Και δεν έχουμε μάθει να χαϊδεύουμε αυτιά και μάτια. Και
οι εθελοντές πρέπει να λειτουργούν με κανόνες και όχι
όπως τους αρέσει ή τους βολεύει.

Το Κύμα Ενωμένων Πολιτών υποστηρίζει το θεσμό του
Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Ο θεσμός αυτός, πέρα και πάνω από δημοτικές παρατάξεις,
πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των δημοτών και του
Δήμου μας. Η επιλογή του προσώπου αποτελεί την αρχή
για τη σωστή λειτουργία του θεσμού.
Το Κύμα Ενωμένων Πολιτών συγχαίρει τον Σωτήρη Ελευθερίου για την εκλογή του στη θέση αυτή και του εύχεται
καλή δύναμη στα καθήκοντά του.

ΠΡΟΣ : ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ
Αγαπητή κα Μπουζιάνη
Τελευταία γίνεται λόγος για τις μπάρες δασοπροστασίας.
Θέλω να πιστεύω καλόπιστα από ορισμένους, δυστυχώς
όμως όχι από όλους.
Εν’ όψει και της νέας αντιπυρικής περιόδου θέλω να καταθέσω την άποψή μου, που θεωρώ ότι πηγάζει και από την μακρόχρονη εμπειρία μου και ενασχόλησή μου με την
αυτοδιοίκηση.
Έχω επίσης συνεργαστεί με τον κο Σωτηρόπουλο, (που στοχοποιείται για το θέμα) και ως Αντιδήμαρχος και ως απλός δημότης και γνωρίζω τις προσπάθειές του για την προστασία
του δάσους, προσπάθεια που και εγώ ο ίδιος συνέδραμα αφιλοκερδώς προσφέροντας εξοπλισμό της εταιρείας μου για
την διάνοιξη και συντήρηση δασικής οδοποιίας, αλλά και την
απομάκρυνση εκατοντάδων κυβικών (ανω των 60 δρομολογίων των 15 κυβικών) μπαζών, τσιμέντων και κάθε λογής εύφλεκτων υλικών από το δάσος στην περιοχή της Βούλας.
Μετά την τοποθέτηση των μπαρών, σταμάτησε το φαινόμενο
της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπάζων, αλλά και καμία φωτιά
δεν ξεκίνησε από την περιοχή που ελέγχει η ομάδα πυροπροστασίας της δημοτικής Ενότητας της Βούλας. Όσες δε

πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε άλλες περιοχές και απείλησαν το
δάσος μας, αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία χωρίς να επεκταθούν σε εμάς ενώ κατέκαψαν εκτάσεις σε Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Γλυφάδα κλπ.
Θέλω επίσης να επισημάνω την σημασία του εθελοντισμού
στην προστασία του δάσους και την υποστήριξη δράσεων
αναδασώσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την προστασία και
αναγέννηση του δάσους στον ανατολικό Υμηττό. Έχουμε
υποχρέωση όλοι να στηρίζουμε εθελοντικές δράσεις ακόμη
και όταν αυτές αναγνωρίζονται από τους Δημότες και μεταφράζονται σε σταυρούς προτίμησης στις Δημοτικές εκλογές.
Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό ενόχλησε πολλούς αντίπαλους του
κου Σωτηρόπουλου εντός και εκτός της Δημοτικής ομάδας με
την οποία πολιτεύτηκε, επιλογή του με την οποία και εγώ διαφωνώ, όμως αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει την άποψή μας
για τον εθελοντισμό και την προσφορά στην κοινωνία που
πρέπει να αναγνωρίζεται και να υποστηρίζεται, ιδιαίτερα στις
δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η Αυτοδιοίκηση.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΒΒ
ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ

12 ΣΕΛΙΔΑ - 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Οδοιπορικό αλληλεγγύης στο Κομπάνι της Συρίας
Ανάγκη Ανθρωπιστικού Διαδρόμου στα σύνορα με την Τουρκία
Ολοκληρώθηκε στις 26/2/2015 η αποστολή των 23 μελών
που συνοδεύουν την μεγαλύτερη σε όγκο ανθρωπιστική
βοήθεια που συγκεντρώθηκε για αντίστοιχο σκοπό στην Ελλάδα με 13 τόνους τροφίμων μακράς διαρκείας, 124 κούτες
φαρμάκων, 1.400 πακέτα με είδη προσωπικής υγιεινής και
1.000 καινούργιες κουβέρτες για τους πρόσφυγες. Η βοήθεια συγκεντρώθηκε μέσω της καμπάνιας αλληλεγγύης
στην οποία συμμετείχαν οι παρακάτω φορείς: Η αλληλεγγύη για όλους, το ΚΕΘΕΑ, ο ραδιοσταθμός το Κόκκινο, τα
Μητροπολιτικά Ιατρεία και Φαρμακεία, η ΑΔΕΔΥ, Δήμοι και
δομές αλληλεγγύης από όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα τους
και το Στέκι Αλληλεγγύης της Παλλήνης που η εκπρόσωπος του Ζέλα Φυκούρα, μας αφηγείται το οδοιπορικό αφού
υπογραμμίσει την μεγάλη αυθόρμητη συμβολή του κόσμου
της Παλλήνης στην συλλογή της βοήθειας.
Το Κομπάνι είναι η μαρτυρική περιοχή της Συρίας στα σύνορα με την Τουρκία, που οι κάτοικοί της κατάφεραν, μόνο
αυτοί, να σταματήσουν την προέλαση των φανατικών
στρατιωτών του Ισλαμικού Μετώπου-ISIS-. Έχει μεγάλη σημασία ότι ισότιμο βάρος της αντίστασης σήκωσαν οι γυναίκες του Κομπάνι που κέρδισαν με την γενναιότητα τους
τον σεβασμό όλων μας και προκάλεσαν ένα μεγάλο κίνημα
συμπαράστασης στον αγώνα τους.
Αξίζει να σημειώσω ότι ταξιδεύουμε στη χώρα των
Κούρδων. Φτωχότερες οι πόλεις, τα χωριά αλλά η γη
όμορφη. Απλώνεται από το Ερζερούμ το Κάρς και τη Βάν
στην Τουρκία, το Σαναντάζ στο Ιράν, τη Σουλειμανίγια και
το Ερμπίλ στο Ιράκ, έως την Αίν αλ Αράμπ και την Αφρίν
στην Συρία. Μυθικές περιοχές που γνώρισαν όλες τις
μεγάλες αυτοκρατορίες της αρχαιότητας μα και των
αποικιοκρατών, που τις διέσχιζαν οι μεγάλοι εμπορικοί
δρόμοι του μεταξιού, των μπαχαρικών, των δούλων και
σήμερα οι μεγάλοι αγωγοί του πετρελαίου και τα μονοπάτια
απελπισίας των μεταναστών, οι οποίες εξακολουθούν να
αποτελούν την μεγάλη πρόκληση λόγω του πλούσιου
υπεδάφους, των μεγάλων υδάτινων όγκων του Τίγρη και
του Ευφράτη και της εξαιρετικής γεωγραφικής θέσης τους.
Σήμερα περίπου τριάντα επτά εκατομμύρια Κούρδοι ζουν
εδώ παρόλο που πολλοί έχουν μεταναστεύσει. Η
καταστολή απ’ όλα τα κράτη της περιοχής στην
πλειοψηφία των ισχυρών κουρδικών μειονοτήτων υπήρξε
αγριότατη. Απαγορεύθηκε η διδασκαλία και η ομιλία της
γλώσσας τους, μετονομάστηκαν τα τοπωνύμια, και η
ιστορία τους δεν αναφερόταν στα σχολικά εγχειρίδια. Στην
Τουρκία ονομάστηκαν Ορεινοί Τούρκοι. Στην Συρία από περίπου εκατό χιλιάδες Κούρδους αφαιρέθηκε η συριακή ιθαγένεια και το καθεστώς μετέφερε αραβικές φυλές και τις
εγκατέστησε στις περιοχές που ζούσαν. Αντίστοιχες
συνθήκες αντιμετώπιζαν και στο Ιράν και στο Ιράκ.
24-25 -26/2/2015 στα σύνορα Τουρκίας –Συρίας
Συνάντηση στο Πολιτιστικό κέντρο Αμάρα με την σκιώδη
κυβέρνηση από το Κομπάνι, υπεύθυνη για τα ζητήματα που
προκύπτουν με τους πρόσφυγες. «Μας καλωσορίζουν από
τη χώρα μας μέχρι εκεί, για όλο το μεγάλο δρόμο που κάναμε. Μας καλωσορίζουν στο κεφάλι τους στα μάτια τους
στην καρδιά τους. Μας ευχαριστούν». Θα ήθελαν να μας
υποδεχτούν στο ελεύθερο Κομπάνι. Η Φαουζία Αμπντί μας
λέει: «Είχαμε δώσει όρκο στο λαό μας ότι θα αντισταθούμε
και τώρα δίνουμε όρκο ότι θα το ξαναχτίσουμε». Ξέρουμε
την Ελλάδα και την ιστορία της. Πιστεύουμε ότι μπορεί να
είναι η σύνδεση ανάμεσα σε ανατολή και δύση. Όπως πιστεύουμε ότι το Κομπάνι θα γίνει το κλειδί για τη λύση του
ρατσισμού στη Μέση Ανατολή.
Στο Κομπάνι οικοδομούμε μια κοινωνία που ενώνει όλες
τις εθνότητες, όλες τις θρησκείες. Που καταργεί τη διά-

κριση των φύλων. Στην περιοχή μας έχουν θεσπιστεί νόμοι
οι οποίοι εξασφαλίζουν την πλήρη αναγνώριση και σεβασμό στη θέση της γυναίκας η οποία συμμετείχε με ποσοστό 40% σε όλα τα όργανα και κέντρα λήψης αποφάσεων.
Χωρίσαμε το Κομπάνι που έχει 400 χωριά σε 13 περιοχές.
Κάθε περιοχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της γης, για
την οικονομική ανάπτυξη σε οικολογική κατεύθυνση, για
την δίκαιη λειτουργία της κοινωνίας. Από κάθε μία από τις
περιοχές εκλέγονται αντιπρόσωποι και το σύνολο των αντιπροσώπων αποτελεί το Νομοθετικό συμβούλιο του Κομπάνι. Στόχος η προστασία της κοινωνίας από την
εκτελεστική εξουσία. Σε αυτό το σύστημα υπάρχουν δύο
βασικοί παράμετροι. Η γυναίκα, γιατί χωρίς αυτήν δεν
υπάρχει κοινωνία και η οικολογία, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα
υπάρχουμε όλοι. Αν η γυναίκα δεν είναι ελεύθερη τότε και
η κοινωνία δεν θα είναι ελεύθερη.

Αυτές τις αρχές υπερασπίστηκαν οι γυναίκες με τα όπλα
τους στο Κομπάνι. Γι’ αυτές θυσιάστηκε η πρώτη γυναίκα
από τους 500 μάρτυρες που έδωσαν τη ζωή τους για τη
σωτηρία του λαού και του τόπου τους. Το στρατόπεδο που
επισκεφθήκαμε είχε το όνομα της· Αρίν Μιρχάν. Σε αυτό
το στρατόπεδο είναι στημένα 447 αντίσκηνα που
φιλοξενούν 3.150 πρόσφυγες με 1.700 κάτω των 18.
Έχουν σε σκηνές ιατρείο, χώρο μουσικής και συναντήσεων
και 17 χώρους σχολείων που γίνεται μάθημα πρωί
απόγευμα στα 1.020 παιδιά από 18 εθελοντές δασκάλους.
Όμως ο μεγάλος όγκος της βοήθειας από το εξωτερικό δεν
φθάνει σε αυτά τα στρατόπεδα γιατί την κρατάει η Τουρκική
κυβέρνηση για το δικό της στρατόπεδο που φιλοξενεί μόνο
5,000 από τους 68.000 πρόσφυγες της περιοχής. Οι
δάσκαλοί μας πήγαν στις “αίθουσες” του σχολείου. Μεγάλα
πλαστικά τόλ, όμως στρωμένα με χαλιά και ζωγραφισμένα
απ τα παιδιά, με τα θρανία τους και τον πίνακα τους.
Πήγαμε στην “αίθουσα” μουσικής κι ακούσαμε μουσική και
τραγούδια κυρίως για το Κομπάνι και γέλια και χορούς από
τα παιδιά που μας έπαιξαν. Πετύχαμε την ώρα του φαγητού
που ερχόταν σε τεράστια καζάνια κατακάθαρα. Παρά την
ολοφάνερα δύσκολη κατάσταση που βρίσκονταν οι
άνθρωποι δεν ανέδιδαν μιζέρια αλλά κουράγιο, υπομονή
και πίστη.
Η εικόνα στο στρατόπεδο των προσφύγων που ήταν
συγγενείς των 500 μαρτύρων που έδωσαν τη ζωή τους σε
επιθέσεις αυτοκτονίας, ήταν διαφορετική. Η γιαγιά με τα
ζωγραφιστά σημαδάκια στο πρόσωπο και το εγγόνι της
στην πλάτη ήταν σαν κάπου αλλού να έχει δεθεί το βλέμμα
της, ο πατέρας με την εικόνα του γιού του στα χέρια να
εξηγεί το ανεξήγητο της απώλειας… Μας αποχαιρέτησαν
με τις φωτογραφίες των νεκρών τους στα χέρια σε
παράταξη. Αυτοί οι ενδιάμεσοι, και οι σκοτωμένοι οι
παρόντες!
Θλιμένη ήταν η εικόνα των χωριών στα σύνορα. Άνθρωποι
πολύ φτωχοί που ζουν σε σπίτια χωμάτινα σημαδεμένα
από τις σφαίρες, μες τις λάσπες. Όμως και κει βρήκαμε να
λειτουργούν τα σχολεία των προσφύγων, και εκεί υπάρχει

συσσίτιο φτωχικό μα καθαρό, αλλά εκεί υπάρχουν και τα
νεκροταφεία και οι φωτιές που άναβαν όλο το βράδυ για
συμπαράσταση στους αγωνιστές του Κομπάνι. Απ την άλλη
μεριά των συνόρων στο Κομπάνι, το έδαφος είναι
σκαμμένο από τις βόμβες και τα παράθυρα των σπιτιών
χάσκουν στο κενό. Απ αυτή τη μεριά οι τοίχοι με τα
συνθήματα της αλληλεγγύης φωνάζουν το δίκιο τους.
Όπως μας ενημέρωσε η δήμαρχος του Soruc Ζεϊχάλ
Εκμέζ, στο δήμο τους από τους 68.000 πρόσφυγες 15.000
είναι σε στρατόπεδα, 20.000 φιλοξενούνται σε σπίτια και
30.000 στα χωριά. Η διατροφή στους καταυλισμούς γίνεται
από συλλογική κουζίνα και δύο φούρνοι εξασφαλίζουν το
ψωμί. Δημιουργήθηκε ιατρείο για να βοηθά την περίθαλψη
των τραυματιών και των προσφύγων. Περιέθαλψε πάνω
από 60.000 ανθρώπους. Όλοι οι Κουρδικοί Δήμοι
συμμετέχουν. Τον αγώνα τους στήριξαν και στηρίζουν τα
μέσα ενημέρωσης των Κούρδων που λειτουργούσαν
σταθερά ακόμη και μέσα στην εμπόλεμη περιοχή. Τον
αγώνα τους στήριξαν οι αλληλέγγυοι σε όλο τον κόσμο.
Καταφέραμε μετά από πολλές δυσκολίες -εγκλωβισμός της
νταλίκας 3 μέρες στα σύνορα, αλλαγή κατεύθυνσης την
τελευταία στιγμή για το στρατόπεδο της Τουρκικής
κυβέρνησης να παραδώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια
στον Δήμο του Soruc.
Στο τέλος του ταξιδιού όταν αποχαιρετούσαμε ο ένας τον
άλλον, ανάμεσα στις ευχαριστίες και στις ευχές να ξαναβρεθούμε στο ειρηνικό Κομπάνι πια, μία ήταν η παράκληση
τους. Η εξασφάλιση ενός Ανθρωπιστικού Διαδρόμου στα
σύνορα με την Τουρκία, από τον οποίο να μπορούν να περνούν τα υλικά που χρειάζονται για να ξαναχτιστεί η πόλη
και η ανθρωπιστική βοήθεια για τους κατοίκους. Κατήγγειλαν, και το ζήσαμε κι εμείς ότι με την απαγόρευση διόδου,
η Τουρκική Κυβέρνηση δημιουργεί πολλά προβλήματα για
το πέρασμα ανθρώπων ή πραγμάτων από τα σύνορα της και

H Ζέλα Φυκούρα (δεύτερη από αριστερά) με μέρος της αποστολής, χαίρονται γιατί κατάφεραν και παράδωσαν τη βοήθεια.

ζήτησαν την συμπαράστασή μας έτσι ώστε να διογκωθεί η
πίεση προς την Τουρκική Κυβέρνηση.
Με συγκίνηση γι’ αυτά που μοιράστηκα αυτές τις μέρες με
τους πρόσφυγες, τις αγωνίστριες γυναίκες, τους εκπροσώπους της Διοίκησης και του κόμματος των Κούρδων και
με τους συνταξιδιώτες μου, ελπίζω αυτή η καταγραφή να
συνδράμει τον στόχο τους της δημιουργίας Ανθρωπιστικού
Διαδρόμου και να συμβάλει στην άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση της Τουρκίας.
Προκειμένου να αναγκαστεί να διευκολύνει τους ανθρώπους του Κομπάνι να ξαναχτίσουν μέσα από τα φρικτά
ερείπια, με τους άταφους νεκρούς, με τις βόμβες που ενεδρεύουν ακόμη και στα παιδικά παιχνίδια, και τις ενεργές
νάρκες, τα σπίτια τους.
Ζέλα Φυκούρα
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H απόφαση του ΣτΕ έχει ως συνέπεια την οριστική ματαίωση της
σύμβαση πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης
Διευκρινίσεις έδωσε στις 6.3.15 στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, η εταιρεία
Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης, σχετικά
με την απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, που γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, ότι απέρριψε την
επένδυση των 100 κατοικιών και συνακόλουθα άλλων εγκαταστάσεων προς
εξυπηρέτησή τους.
Με αυτό το Πρακτικό Επεξεργασίας
(αριθμό 28/2015 Ε΄ Τμήμα Σ.τ.Ε.) απορρίπτεται, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος, το οποίο είχε προταθεί
στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών,
Πολιτισμού
και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
Στη σχετική ανακοίνωση της “Αστήρ
Παλάς” τονίζεται:
"Με αυτό το Πρακτικό Επεξεργασίας
απορρίπτεται το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είχε
προταθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόταση των συναρμόδιων
Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
Η Εταιρία μας μελετά το εν λόγω Πρα-

κτικό Επεξεργασίας, προκειμένου να
διαμορφώσει υπεύθυνη γνώμη για το
ακριβές περιεχόμενό του. Πάντως, η
απόρριψη του προαναφερθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος έχει ως
συνέπεια την οριστική ματαίωση της
σχετικής αναβλητικής αίρεσης, υπό
την οποία –μεταξύ άλλων- τελεί η σύμβαση πώλησης πλειοψηφικού πακέτου
μετοχών της Εταιρίας μας από την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το
ΤΑΙΠΕΔ προς το Στρατηγικό Επενδυτή
Apollo Investment HoldCo.

Υπέρ της επένδυσης ο
δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος!
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 9/3/15, όταν
πλέον είχε ανακοινωνθεί η απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
για τον Αστέρα Βουλιαγμένης, ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης Δόγκας ζήτησε την επίσημη
άποψη του Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος δήλωσε: «Ο τόπος και ειδικότερα η περιοχή μας, αν αυτή η
επένδυση δεν γίνει, που μάλλον δεν θα
γίνει, θα ζημιωθεί. Και αν αυτοί οι
οποίοι έκαναν την επιχείρηση της συγ-

Καλά, πάνε καλά στο Δήμο 3Β;
Εβαψαν τις προστατευτικές μπάρες ανεβαίνοντας στο βουνό της Βούλας μπλε;
Ετσι που τη νύχτα να μη φαίνονται καθόλου; Ποιός φαεινός νους σκέφθηκε να
βάψει τις μπάρες; Κι αφού τις έβαψε δεν έβαζε ένα πορτοκαλί, ένα ανοιχτό
χρώμα;

Κι απ’ την άλλη έβαλαν τους καταστηματάρχες να βάψουν τις πέργκολες άσπρες;
Κατέστρεψαν τις ξύλινες, ωραίες κολόνες με ένα άσπρο καρακίτς!

κεκριμένης επένδυσης έγραφαν ότι οι
15 βίλες που θέλουν να φτιάξουν και
να γκρεμίσουν αυτό το έκτρωμα του
ξενοδοχείο “Αφροδίτη” δεν τις χαρακτήριζαν οικίες, αλλά τουριστικά καταλύματα μακράς μίσθωσης, τότε αυτό θα
πέρναγε από το ΣτΕ.
Η δικιά μου άποψη είναι ότι ο Δήμος
πρέπει να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και να το κάνει μαχητικά,
αλλά θα πρέπει επίσης να σχεδιάσει
την επόμενη ημέρα αυτής της κοινωνίας. Αν η ανάπτυξη που εσείς ευαγγελίζεστε κ. Δόγκα είναι τα καβουράκια
πάνω στα βραχάκια αυτή είναι μία
άποψη. Μία άλλη άποψη είναι ότι οι
ομορφιές της περιοχής μας θα πρέπει
να αναπτυχθούν με ήπιες μορφές ανάπτυξης, να φτιαχτούν θέσεις εργασίας,
να έρθει κόσμος στην περιοχή, να αξιοποιηθεί αυτό το φυσικό κάλλος επ’
ωφελεία της εμπορικής ζωής, της κοινωνικής ζωής και της γενικής αστικοποίησης της περιοχής μας.
Η λογική αυτή που την εκφράζω ακόμα
και προεκλογικά είναι μία καθαρή τοποθέτηση, η οποία έχει να κάνει με οτιδήποτε
δεν
καταστρέφει
το

περιβάλλον, πέραν από τη μπουρδολογία, που μπορεί κάποιοι να υιοθετούνε.
Οτιδήποτε δεν καταστρέφει το περιβάλλον και προσδίδει κάτι θετικό για
την περιοχή, εγώ και νομίζω και η πλειοψηφία του Συμβουλίου θα το στηρίζω.
Μήπως ο δήμαρχος δείχνει “το δρόμο”
στην εταιρεία, γιατί κάτι ακούγεται ότι
μάλλον θα καταθέσει νέα πρόταση
...βελτιωμένη.
Οπως διαβάσαμε “Στα Νέα”, η εταιρεία
εξετάζει υποβολή νέας πρότασης για
ανάπλαση από τον Αστέρα Βουλιαγμένης και το Μικρό Καβούρι.
Το νέο πλάνο που θα κατατεθεί μέσα
στο Μάρτιο θα περιλαμβάνει σαφώς λιγότερες από τις 100 κατοικίες του αρχικού, με πιθανώς χαμηλότερους
συντελεστές, και γενικότερη αλλαγή
στη φιλοσοφία δόμησης
σ.σ.: Αν θεωρείται επένδυση η κατασκευή 100 πολυτελών κατοικιών, είναι
ένα ζητούμενο και μία θεώρηση για το
πώς βλέπεις κανείς την επένδυση και
την εμπορική ζωή...

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Αννα Μπουζιάνη

Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

y Υπερηχογραφήματα παίδων
y Γυναικολογικός υπέρηχος
μαστών
ενδοκολπικό
y Triplex αγγείων
αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
καρωτίδων και σπονδυλικών
κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών
y Θυρεοειδούς
y Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
y Μαλακών μορίων
y Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως
παγκρέατος - σπληνός
y Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως
Προστάτη
y Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων
θήλεως
Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax: 210 899 6543
w w w. m e r i m n a - yg e i a s. g r
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Ναι στο Δημοτικό Φυτώριο,
όχι με προχειρότητα
Παρέμβαση του Δημοσθένη Δόγκα
Παρέμβαση για τη δημιουργία Δημοτικού Φυτωρίου έκανε
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο
επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης, Δημοσθένης Δόγκας.
Στο παρελθόν η φύτευση λουλουδιών και φυτών στο
Δήμο έγινε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς
ενώ όλοι αναγνωρίζουν την αισθητική σημασία που έχει
ο στολισμός αυτός της πόλης, το κόστος της μπορεί να
ανέλθει σε δυσθεώρητα ύψη. Μεταξύ όμως της σπατάλης για λουλούδια που ξεραίνονται αμέσως και της δαιμονοποίησης των φυτών και των φυτεύσεων, υπάρχει η
μέση οδός της ανάπτυξης ενός Δημοτικού Φυτωρίου που
θα τροφοδοτεί την Υπηρεσία Πρασίνου.
Η “Δημοτική Βούληση” ήταν η μοναδική παράταξη που
προεκλογικά στο πρόγραμμά της έκανε επισταμένη σχετική έρευνα και ενέταξε στις προτάσεις της τη δημιουργία Βοτανικού Κήπου και Δημοτικού Φυτωρίου, που θα
αποτελεί πόλο έλξης για δημότες και επισκέπτες και ταυτόχρονα θα καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου σε φυτά και
δέντρα.
Μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης, Δημοσθένης Δόγκας, ζήτησε από τη
δημοτική αρχή να προσέξει ιδιαίτερα τη στελέχωση του
Δημοτικού Φυτωρίου με ανθρώπους που “διαθέτουν μεράκι για τη δουλειά τους και αντιμετωπίζουν το Φυτώριο όπως τον κήπο τους”. Σημείωσε ακόμη ότι με
ορθολογικές επιλογές, ο Δήμος μπορεί να πετύχει πολύ
καλές τιμές στο “χρηματιστήριο φυτών”, που λειτουργεί
στην αγορά, κάτι που θα εξοικονομήσει χρήματα των δημοτών.
Στόχος ενός Δημοτικού Φυτωρίου πρέπει να είναι η δημιουργία τράπεζας ανταλλαγής σπόρων και η διαχείριση
του κομπόστ/λιπάσματος που θα προκύπτει από τα κλαδέματα των δέντρων στον Δήμο. Παράλληλα, ένα Δημοτικό Φυτώριο μπορεί να αποτελέσει φορέα δημιουργίας
και ανάπτυξης εφαρμογών στην καλλιέργεια βιολογικών
φυτών, ανθέων, θαμνοειδών, αρωματικών ειδών καθώς
και οπωροφόρων δέντρων της αττικής γης.
Είναι θέμα δημοτικής βούλησης.

Διαβούλευση για ανακατασκευή
του Κοιμητηρίου Βάρης
Ενα υπερκορεσμένο και άτακτα τοποθετημένο Κοιμητήριο
Τους πολίτες της Βάρης κάλεσε ο Δήμαρχος την περασμένη Κυριακή 8/3
προκειμένου να συζητήσουν για την
αναβάμιση του Κοιμητηρίου της
Βάρης, το οποίος όπως δήλωσε είναι
“μία ωρολογιακή βόμβα!”.
Δεν υπάρχει κανονισμός, δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι ταφής.
«Από τους 623 τάφους, οι 124 είναι
των κληρούχων γηγενών, οι
115 είναι αυθαίρετοι οικογενειακοί, οι 4 είναι τιμητικοί και
οι 379 τριετούς ταφής, ενώ ο
κανονισμός προβλέπει μόνο
τάφους τριετούς ταφής!
Ακόμα και στους διαδρόμους
έχουν δημιουργηθεί τάφοι.
Υπάρχουν ωστόσο τάφοι
τριετούς ταφής που με τις
παράτυπες παρατάσεις έχουν
φτάσει ακόμα και στα 58 χρόνια(!!!)», εξήγησε ο δήμαρχος.
Όμως μία συνεχιζόμενη παράτυπη συμπεριφορά δεν δημιουργεί
νόμιμο δικαίωμα. Αυτή τη στιγμή
έχουμε φτάσει σε σημείο κορεσμού.
Έχουμε μόνο 8 θέσεις ελεύθερες. Επιβάλλεται να προβλέψουμε για το μέλλον».
Στη συνέχεια παρουσίασε το νέο σχέδιο του Κοιμητηρίου, όπως εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και
την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του

Δήμου, στο οποίο προβλέπονται συνολικά 566 τάφοι εκ των οποίων οι 68-70
θα παραχωρηθούν στους κληρούχους
γηγενείς και οι 42 στον ΣΑΑΚ κτηνοτρόφων του Διλόφου.
Από τους υπόλοιπους, οι 340 θα διατεθούν προς πώληση ως οικογενειακοί
τάφοι, 9 θα δεσμευτούν ως παιδικοί
και 18 ως τιμητικοί. Οι υπόλοιποι 226

(το 40% του συνόλου) θα είναι τριετούς χρήσεις. Εν τω μεταξύ απελευθερώθηκαν 64 οστεοθυρίδες ενώ στο
σχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για κατασκευή άλλων 780. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ελεύθερος χώρος μπροστά
από τον ιερό ναό ώστε να αναδειχθεί
η βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Πάντων και να υπάρχει δυνατότητα τέλεσης μυστηρίων.

Προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω
είναι να γίνει ανακατάταξη των τάφων,
μία διαδικασία επίπονη αλλά απαραίτητη ώστε σε περίπου τέσσερα χρόνια
το Νεκροταφείο της Βάρης να έχει
πάρει την μορφή που επιβάλλει ένας
τέτοιος χώρος.
Αναφερόμενος στους κληρούχους γηγενείς, ο Δήμαρχος τόνισε ότι ο Καλλικρατικός Δήμος αναγνωρίζει
την προσφορά τους στη Δημοτική Ενότητα της Βάρης και για
το λόγο αυτό θα παραχωρηθεί
ειδικός χώρος για τους κληρούχους (κάτι πού εξάλλου
έγινε και στη Βούλα για τους
εκεί κληρούχους πριν από μερικά χρόνια). Ζήτησε δε από
τους παρευρισκόμενους να κάνουν εντός των επόμενων ημερών τις παρατηρήσεις και τις
προτάσεις τους ώστε, μετά
από συνεννόηση με τους αρχηγούς όλων των παρατάξεων
του Δήμου, να καταλήξει ο Δήμος σε
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα
πάει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τη συζήτηση για το Κοιμητήριο στο
δημοτικό Συμβούλιο 9/3, προκάλεσε ο
Θάνος Ματόπουλος (επικεφαλής της
ΡΙ.ΚΙ.Π.).

Mειώσεις τελών στο αλιευτικό καταφύγιο της Βάρκιζας
Η αναπροσαρμογή τελών στο αλιευτικό καταφύγιο της
Βάρκιζας, συζητήθηκε στην ημερήσια διάταξης της δημοτικής συνεδρίασης 9/3/15 στα 3Β.
Αν και είναι αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής, το
παρέπεμψε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Είναι άλλο ένα “αγκάθι” στην περιοχή της Βάρης - Βάρκιζας, γιατί έχει πολλά προβλήματα, κατασκευαστικά και
συντήρησης. Οι ερασιτέχνες αλιείς δηλώνουν ότι δεν
βγαίνουν οικονομικά στα τέλη που καταβάλλουν, αλλά και
με αυτά που παίρνει ο Δήμος δεν φθάνουν να συντηρηθεί
το λιμανάκι.
Προβληματισμός υπάρχει διότι τα έσοδα φθάνει να είναι
λιγότερα από τα έξοδα και η δραστηριότητα αυτή είναι
ανταποδοτική.
Ο πρόεδρος των ερασιτεχνών αλιέων Ν. Κασελάκης μίλησε κατά τη συνεδρίαση και ζήτησε μειώσεις των τελών,
τονίζοντας ότι:
Στο λιμανάκι ελλιμενίζονται σκάφη διαφόρων μεγεθών.
113 σκάφη συνολικά. Ολα αυτά προσκρούουν στο κρηπίδωμα, δεν προστατεύονται από τον καιρό, ο ανατολικός

Κανένας πλέον δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα τέλη.
Αναβάθμιση γλίστρας πρότεινε ο Δημ. Δόγκας και να χαρακτηριστεί ψαροχώρι, γιατί έτσι μπορεί να πάρει επιδοτήσεις και να μπορέσει να γίνει παραδοσιακό και
τουριστικό.
Ο Δημ. Κιούκης επεσήμανε ότι το λιμάνι έχει κατασκευαστικό λάθος και πετάμε συνέχεια λεφτά και πάλι θα
πετάξουμε. Εκβάλλει ο αγωγός ομβρίων μέσα και το χτυπάει ο νοτιάς και φέρνει άμμο και το κλείνει. Εχει πρόβλημα στατικότητας ο λιμενοβραχίονας.

και νότιος άνεμος τα χτυπάει και τα καταστρέφει.
Είναι σκάφη 5 - 6 μέτρων και οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες.
Οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν μπορούν να πληρώσουν 600 ευρώ πλέον.

Ο Δήμαρχος πρότεινε τις παρακάτω μειώσεις, τις οποίες
ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο
Μέχρι 6 μέτρα μείωση τελών κατά 30%
Πάνω από 6 μέτρα μείωση τελών 10%
Στην Α’ περιοχή που ελλιμενίζονται 40 σκάφη, το Λιμενικό
έχει ειδοποιήσεις ότι πρέπει να αποσυρθούν διότι δεν επιτρέπεται μόνιμος ελλιμενισμός σε πλωτές εξέδρες.
Εξ’ αυτού του λόγου αφαιρούνται 40 θέσεις.
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Οι γυναίκες της Γυμναστικής
ξεφάντωσαν πάλι στη Βούλα

6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
14-19 ΑΠΡΙΛΟΥ 2015
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 375ε ΚΑΤ ΆΤΟΜΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
-2 Δ/ΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
-3 Δ/ΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΤΑΞΙΜ
-5 ΠΡΩΙΝΑ-5ΔΕΙΠΝΑ
-ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Οι γυναίκες της Γυμναστικής στο Δήμο 3Β, και συγκεκριμένα στη Βούλα, μαζί με φίλες ξεφάντωσαν στο
ξενοδοχείο “Οασις”, σ’ ένα τρελό αποκριάτικο γλέντι
με ρυθμούς λάτιν.
Παράλληλα, αφού οι αποκριές πρόλαβαν τις ...πίτες,
έκοψαν και την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους μαζί με τη
γυμνάστριά τους Σούλα Κυριακίδου.

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ TRAVEL
Βασ. Κωνσταντίνου 198 Κορωπί
ΤΗΛ. (210) 6623.018 - 6626.928
κιν. 6944.543920 - mail: georbus@otenet.gr

ξίζει να σημειωθεί ότι πριν ένα μήνα, έχασαν μία
αγαπημένη φίλη, την Αμαλία Βασιλοπούλου,
που έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή.
Θα τη θυμούνται όλες για το γέλιος της.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Α
Ψυχή της εκδήλωσης, ποια άλλη; η ακούραστη Φιλίτσα Κοσοβού, η οποία εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις
της. Συνδιοργανώτριες η Χάρις Σταθάκη και η Ευαγγελία Δανιγγέλη.
Μπράβο βρε κορίτσια και σε επόμενα...
Να θυμίσουμε εδώ, ότι οι γυναίκες γυμνάζονται στις
εγκαταστάσεις του Αρη Βούλας, κάτω από τη γέφυρα.
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Πτυχιούχος τμήματος
μουσικών Σπουδών
Αριστοτέλειου
Παν/μίου Θεσ/νίκης

διδάσκει
πιάνο - αρμόνιο
όλων των επιπέδων
κλασσικό & τζαζ
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας

Θεωρία
Solfeze - Dictee
Αρμονία - Αντίστιξη
κιν. 6973 063821

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052

christy1985.mus@hotmail.com

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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Eπανασύσταση της
Δημοτικής Αστυνομίας

Δημιουργήθηκε Τράπεζα Ανάπτυξης των
χωρών του οργανισμού BRICS
Βρυξέλλες, Ρωσσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική

To Yπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, απαντά σε δημοσιεύματα σχετικά με την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα
εξής:
Το μέτρο εντάσσεται στην γενικότερη ρύθμιση για την
επαναφορά των απολυμένων και σε διαθεσιμότητα
υπαλλήλων, που αποσκοπεί όχι μόνον στην αποκατάσταση αδικιών, αλλά και στην κάλυψη των αναγκών της
διοίκησης. Η ρύθμιση της επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία συντάχθηκε λαμβάνοντας
υπόψη και σχετικές προτάσεις της ΚΕΔΕ, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία σέβεται απολύτως
τις παραπάνω αρχές. Ανασυστήνει μια υπηρεσία, η οποία
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την καθημερινή ζωή των πολιτών και προσπορίζει σημαντικά οικονομικά έσοδα
στους δήμους.
Με τη νομοθετική ρύθμιση κανένας πρώην δημοτικός
αστυνομικός δεν χάνει τη δουλειά του. Οι απολυμένοι ή
όσοι επρόκειτο να απολυθούν γιατί δεν είχαν τοποθετηθεί αλλού επιστρέφουν στην παλαιά τους θέση.
Όπως συμβαίνει με όλους τους υπαλλήλους, που είχαν
τεθεί σε διαθεσιμότητα, όσοι έχουν τοποθετηθεί οριστικά παραμένουν στις νέες θέσεις τους. Όσοι δεν
έχουν τοποθετηθεί οριστικά, αλλά με βάση προσωρινούς
πίνακες του ΑΣΕΠ έχουν δικαίωμα να επιλέξουν αν θα
παραμείνουν στις θέσεις αυτές ή θα επιστρέψουν στην
Δημοτική Αστυνομία. Οι μόνοι που υποχρεωτικά επιστρέφουν στην παλαιά τους θέση του δημοτικού αστυνομικού είναι αυτοί που είχαν μετακινηθεί στην Ελληνική
Αστυνομία, και τούτο διότι κρίθηκε από το αρμόδιο
Yπουργείο ότι δεν ήταν λειτουργικά χρήσιμη η αξιοποίησή τους εκεί.
Το Υπουργείο μας, συνεπώς, και στην περίπτωση αυτή
εφάρμοσε ομοιόμορφους και αντικειμενικούς κανόνες,
ίδιους για όλους τους «διαθέσιμους» υπαλλήλους, ακολουθώντας, ως προς την εκτίμηση των πραγματικών
αναγκών, την γνώμη των αρμόδιων Υπουργείων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν
υπέγραψε 10 Mαρτίου την κύρωση της
συμφωνίας για την δημιουργία της νέας
Τράπεζα Ανάπτυξης των χωρών του οργανισμού BRICS (Βρυξέλλες, Ρωσσία,
Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική), δημιουργώντας έτσι έναν εναλλακτικό δρόμο
χρηματοδότησης για την Ελλάδα λίγο
πριν το Eurogroup στο οποίο οι Ευρωπαίοι θα προσπαθήσουν να επιβάλουν
την ισοπέδωση της χώρας.
Tο έγγραφο έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα των νομικών πληροφοριών της ρωσικής προεδρίας και
αποτελεί πλέον νόμο του κράτους.
Tην ίδια στιγμή ο ΥΕΘΑ Π.Καμμένος
ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός Α.Τσίπρας θα μεταβούν στην
Μόσχα στις 9 Μαϊου όπου και θα παρακολουθήσουν την “Παρέλαση της
Νίκης” κατά του γερμανικού Ναζισμού.
Εκεί θα συζητηθεί και το θέμα της χρηματοδότησης απο τον νέο οργανισμό. Η
Δούμα επικύρωσε τη συμφωνία για την
ίδρυση της νέας Τράπεζας Ανάπτυξης
στις 20 Φεβρουαρίου, και τώρα εγκρίθηκε οριστικά από τον Β.Πούτιν.
Απ’ αυτή τη τράπεζα θα υπάρχουν χρηματοδοτοδοτήσεις χωρών, όπως η Ελλάδα, οι οποίες θέλουν να μη
βρίσκονται υπό τον θανατηφόρο εναγκαλισμό και τα “λάθη” του Ταμείου που
εδρεύει στις ΗΠΑ.
Μετά από αυτή την απόφαση υπάρχει
και τυπικά το νομικό πλαίσιο για την
άμεση έναρξη δανειοδότησης της Ελλάδας και άλλων χωρών.
Κύριος σκοπός της τράπεζας είναι η
χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης, τα
οποία αρχικά θα αφορούν στις χώρες
μέλη των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία,
Κίνα, Νότια Αφρική), στη συνέχεια όμως

πρόκειται να επεκταθούν και σε χώρες
που δεν είναι μέλη της συμφωνίας.
Συμφωνα με το καταστατικό για την
ίδρυση της τράπεζας, που υπεγράφη τον
Ιούνιο του 2014 στην βραζιλιάνικη πόλη
της Φορταλέζα, η Τράπεζα θα είναι ένα
από τα σημαντικότερους πολυμερείς
αναπτυξιακούς οργανισμούς, με δηλω-

μένο κεφάλαιο 100 δισεκατομμυρίων
δολαρίων.
Τα χρήματα αυτά θα διοχετευθούν για
την χρηματοδότηση έργων υποδομής
στις χώρες του οργανισμού BRICS, «και
τις αναπτυσσόμενες χώρες».
Ο επικεφαλής της ρωσικής Δούμας είπε
ότι η τράπεζα θα χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα υποδομής «σε όλο τον
κόσμο».
Το περασμένα καλοκαίρι στην πόλη
Ούφα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των
BRICS, η οποία αποφάσισε σχετικά με
την υποψηφιότητα του Προέδρου και
του Αντιπροέδρου της τράπεζας των
χωρών του οργανισμού BRICS.
Το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας
αναμένει ότι η νέα Τράπεζα Ανάπτυξης
θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος

του 2015, και θα είναι πλήρως λειτουργική σε τέσσερα ή πέντε χρόνια.
Λόγω της Ελλάδος, η δημιουργία της
τράπεζας των χωρών του οργανισμού
BRICS, έχει μεγάλη πιθανότητα να έχει
ως πρώτους πελάτες τις Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία.
Η οικονομική κατάσταση και η συνεχιζόμενη γερμανική πολιτική λιτότητας και
πιέσεων από το Βερολίνο, θα αναγκάσει
τις χώρες του Νότου, να απευθυνθούν
στην τράπεζα των χωρών του οργανισμού αυτού.
Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας
πρόκειται να πραγματοποιήσει την
πρώτη συνεδρίασή του τον ερχόμενο
Απρίλιο στην πόλη Ufa της Ρωσίας, ενώ
ο υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας.
Όπως είναι φυσικό, η έγκριση του ποσού
των 100 δισ.$ από τη ρωσική Δούμα,
(παρόμοιες εγκρίσεις θα ακολουθήσουν
και από τις άλλες χώρες μέχρι το τέλο
της άνοιξης), που βάζει σε τροχιά υλοποίησης το σημαντικότερο τραπεζικό και
οικονομικό γεγονός στη δεκαετία που
διανύουμε, πρόκειται να απολέσει την
αφετηρία για σημαντικότατες εξελίξεις
στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.
Από το τέλος του 2015 και μετά θα είναι
η πρώτη φορά στα οικονομικά χρονικά
από το τέλος του Β΄ΠΠ, και μετά που
μια αναπτυξιακή τράπεζα που δεν ανήκει στην σφαίρα επιρροής της Δύσης θα
μπορεί να χρηματοδοτεί αναπτυσσόμενες και όχι μόνο χώρες.
Στο μεταξύ της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα και ΥΕΘΑ Π. Καμμένου, θα προηγηθεί επίσκεψη του
υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Μόσχα
από 17 έως 21/4 καθώς και μια σειρά εκπροσώπων της κυβέρνησης.
www.athensmagazine.gr

«ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ»
Eνας αστυνομικός ανά 3.500 κατοίκους!!!
Ανοιχτή Επιστολή προς το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής και κοινοποίηση
προς το διευθυντή της Τροχαίας Αττικής
(Π.Ο.ΑΣ.Υ.) την Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, απέστειλε ο αντιπρόσωπος
της
Π.Ο.ΑΣ.Υ,
Χρήστος
Συνδρεβέλης με θέμα την Υποστελέχωση
των Αστυνομικών Τμημάτων της Τροχαίας.

Κύριε Γενικέ
Όπως καλώς γνωρίζετε ένας σημαντικός
τομέας ευθύνης της Ελληνικής Αστυνομίας,
έχει σχέση και με την τροχαία κίνηση και ειδικότερα, με την λήψη των αναγκαίων μέτρων τόσο σε προληπτικό, όσο και σε
κατασταλτικό επίπεδο, για την ασφαλή κίνηση όλων των τροχοφόρων καθώς και των
πεζών.

Τον παραπάνω τομέα ευθύνης, έχουν επωμιστεί, οι υπηρεσίες τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δυστυχώς, όμως από τον κανόνα της υποστελωσης των υπηρεσιών σε επίπεδο αστυνομικού τμήματος, δεν μπόρεσαν να
«ξεφύγουν», ούτε τα τα Τμήματα Τροχαίας.
Χαρακτηριστικά σας αναφέρω, ότι από την
πρόσφατη επίσκεψη μας (με την συνδικαλιστική μας ιδιότητα) στο τμήμα Τροχαίας
Κερατέας, διαπιστώσαμε ότι αν και καταβάλλεται άοκνη και φιλότιμη προσπάθεια
από την Διοίκηση και το Αστυνομικό προσωπικό, προκειμένου να ανταπεξέλθουν
στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, οι ελλείψεις σε υπάρχουσα και παρούσα δύναμη
δεν θα επιτρέψουν, να επικοινωνήσουν το
παραγόμενο έργο τους στις τοπικές κοι-

νωνίες.
Κύριε γενικέ,
Η συνολική έκταση των Δήμων Θορικού,
Μαρκοπούλου και Σαρωνικού που εμπίπτει
στην τοπική αρμοδιότητα της Τροχαίας Κερατέας ανέρχεται σε 392,1 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ο δε πληθυσμός σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή σε 71,462 μόνιμους
κατοίκους. Με πρόχειρους υπολογισμούς
αντιστοιχεί δηλαδή. σύμφωνα με την υπάρχουσα δύναμη, ένας τροχονόμος ανά 20 τετραγωνικά χλμ περίπου, καθώς και ένας
για 3500 κατοίκους.
Όπως γίνεται αντιληπτό, η παραπάνω δυσαναλογία, δεν θα επιτρέψει αφ’ ενός, να
αναδείξουμε το έργο μας, στο τομέα της
«προσφοράς στον πολίτη» αφ’ ετέρου θα

καταπονήσει πέραν
του μέτρου το υπάρχων
Αστυνομικό
προσωπικό.
Κύριε γενικέ
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και
στο μέτρο του δυνατού, παρακαλώ όπως
προβείτε στις επιβαλλόμενες από πλευρά
σας ενέργειες, για την επαρκή στελέχωση
της παραπάνω Υπηρεσίας.
Με εκτίμηση
ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΑΝ.Α.Σ.Α

ΕΒΔΟΜΗ

"Νίπτει τας χείρας της"
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Στις αρμόδιες ελληνικές αρχές παραπέμπει ο πρόεδρος της
ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι τον ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονο,
σε απάντηση τριών ερωτήσεών του σχετικά με τις καταστροφικές και αντίθετες στο ενωσιακό δίκαιο μνημονιακές πολιτικές σχετικά με την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και την
ανεργία. Ο Μ. Ντράγκι υποστηρίζει ότι "όπως συμβαίνει με
όλες τις επιμέρους ενέργειες και νομοθετικές διατάξεις οι τελικές αποφάσεις για όλα τα συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνονται από τις ελληνικές αρχές".
Η πρώτη ερώτηση αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές που μειώθηκαν δραματικά στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του 2014, κατόπιν απαίτησης της τρόϊκας, η οποία αποτελείται κατά τα
2/3 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.
Οπως σημειώνει ο Κ. Χρυσόγονος: «Αυτό, σε συνδυασμό με
την υψηλή ανεργία και τη μείωση των μισθών που επήλθαν
επίσης ως επακόλουθο των μνημονιακών πολιτικών, συνέβαλε στη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων κατά 79,8%(!), τα οποία από 2.155 εκατ. ευρώ
περιορίσθηκαν στα 435 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μόλις χρόνο.
Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε την πρόσβαση στην κοινωνική
ασφάλιση και τις υπηρεσίες, όπως αυτή ορίζεται «σύμφωνα
με το άρθρο 34 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Μετά τις περικοπές που επιβλήθηκαν στα επιδόματα ανεργίας στην Ελλάδα κατ' απαίτηση της Tρόικας, το ποσοστό
των επιδοτούμενων ανέργων είναι μόλις το 11,35% του συνόλου. Σύμφωνα δε με τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την εργασιακή κατάσταση στην Ε.Ε., προκύπτει
ότι το 74,4% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι, ποσοστό που θεωρείται το υψηλότερο στην Ευρώπη. Προβλέπεται
δε, ότι το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα θα μειωθεί με πολύ
αργούς ρυθμούς...», σημειώνει ο Κ. Χρυσόγονος.
Και η τρίτη ερώτηση αφορούσε το δικαίωμα των παιδιών στην
προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους.
Στην Ελλάδα σήμερα, ως αποτέλεσμα των περικοπών, κρίσιμες εξετάσεις για την υγεία της εγκύου και του εμβρύου δεν
καλύπτονται από τον ΕΟΠΠΥ.
Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας που δημοσιεύτηκε πέρυσι, κατά τα πρώτα χρόνια της
εφαρμογής των δολοφονικών μνημονιακών πολιτικών, το ποσοστό των νεκρών εμβρύων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά
21,1%, όπως άλλωστε επιβεβαιώθηκε από μελέτες του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αν σκοπεύει να σεβασθεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Ο Μάριο Ντράγκι σε κάθε ερώτηση, απαντά εν ολίγοις, ότι όλα
αυτά έγιναν για το καλό μας. Για να γίνουν καλύτερα τα ταμεία, για να συμμορφωθούμε στις υποχρεώσεις μας για τις
ασφαλιστικές εισφορές. Οσον αφορά για τα επιδόματα των
ανέργων, μας λέει ότι τα επιδόματα αυτά βασίζονται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και παρέχονται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
«Όσον αφορά την ερώτησή σας για τις πολιτικές που αφορούν τον τομέα της υγείας, στόχος του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής είναι να σταθεροποιηθούν οι δαπάνες
για τη δημόσια υγεία».
σ.ε.: Ολα καλώς καμωμένα δηλαδή. Τώρα αν πηδάνε από τις
ταράτσες, γιατί δεν έχουν ασφάλιση, αν πεθαίνουν τα έμβρυα
γιατί δεν έχουν περίθαλψη οι έγκυες, αυτό είναι πρόβλημα
της χώρας μας και όχι οι πολιτικές που μας επιβάλουν.
Που μας υποχρεώνουν να παράγουμε συγκεκριμένες ποσότητες στα πρωτογενή προϊόντα, να μην έχουμε βιομηχανία,
να μην έχουμε ηλιακή ενέργεια και ατελείωτα άλλα...
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Μηνύματα ουσίας από τη συνάντηση
του Υπουργού Εθνικής Αμυνας
και της Προέδρου της Βουλής
Η Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Ζωή Κωνσταντοπούλου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπου
ενημερώθηκε από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία.
Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συνάντηση, γιατί μέσα από τις ομιλίες και του Υπουργού και της Προέδρου διαφαίνεται ότι θα υπάρξει συνεργασία για να καταδειχθούν τα οικονομικά εγκλήματα που έχουν
διαπραχθεί μέσα στους κόλπους του Υπουργείου με τα εξοπλιστικά και
τις μίζες...
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος
Καμμένος καλωσορίζοντας την πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρουσία και όλων των
επικεφαλής των Επιτελείων της άμυνας της χώρας μας, είπε μεταξύ
άλλων:
«Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε
ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η
πολιτική ηγεσία, επιθυμούμε στενή
συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων, με την Επιτροπή Εξωτερικών και
Άμυνας και μάλιστα η πρόταση που
θα σας κάνουμε, είναι να έχουμε μια
ενημέρωση κάθε δύο μήνες σε αυτήν
εδώ την αίθουσα, η οποία θα είναι εμ-

κυριαρχία και πολλές φορές και την
εδαφική μας ακεραιότητα. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την
παρουσία σας».
Η πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας απάντησε μεταξύ
άλλων:
«Κύριε Υπουργέ,
Με χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή
σας, γιατί πράγματι πιστεύω ότι τα
ζητήματα που αφορούν το πεδίο του
ΥΠΕΘΑ είναι ζητήματα τα οποία
άπτονται και συναρτώνται και των

Συγκρότηρη Επιτροπής
Λογιστικού Ελέγχου Χρέους
Να σας ενημερώσω με τη σειρά μου
ότι η μεν Επιτροπή Εξωτερικών και
Άμυνας έχει ήδη συγκροτηθεί, η δε
Επιτροπή Εξοπλιστικών Υποθέσεων
είναι υπό συγκρότηση. Θα μου επιτρέψετε να εκφράσω μία ευχή, με δεδομένη την πρωτοβουλία που
αναλαμβάνω ως Πρόεδρος της Βουλής για τη συγκρότηση μια Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους,
νομίζω ότι θα είναι απολύτως χρήσιμη η συμβουλή και η συνδρομή του
ΥΠΕΘΑ σε σχέση με όλες εκείνες τις
υποθέσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων που πρέπει να ελεγχθούν και να
αντιπαραβληθούν με αντίστοιχες δανειακές υποχρεώσεις που ανελήφθησαν από τη Χώρα μας σε καιρούς
κατά τους οποίους με τρόπο αλόγιστο και παράλογο διασπαθίστηκε το
δημόσιο χρήμα.
...
Σε καιρό ειρήνης όπου ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, ο έλεγχος στις
δαπάνες των εξοπλισμών, ο έλεγχος
για τη λειτουργία της Δημοκρατίας
στο στράτευμα γίνεται μέσα από τη
Βουλή των Ελλήνων, αλλά και στον
καιρό των κρίσεων, όπου η Πρόεδρος
της Βουλής όποτε χρειάζεται αντικαθιστά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
στις αποφάσεις που λαμβάνονται για
τις Ένοπλες Δυνάμεις του τόπου.

Χωρίς μπάρες η παρέλαση
της 25ης Μαρτίου

πιστευτική. [...]Σας έχουμε προετοιμάσει μια ενημέρωση σε απόρρητο
επίπεδο για τα θέματα που αφορούν
την Εθνική Άμυνα, τη σημερινή κατάσταση που βρίσκονται οι ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις και εν συνεχεία
θα μας κάνετε την τιμή να σας ενημερώσουμε στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων.
[...]
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το
ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι
πάρα πολύ υψηλό, το αξιόμαχο των
Ενόπλων Δυνάμεων είναι άριστο και
η στενή συνεργασία, σε μια Δημοκρατία, των Ενόπλων Δυνάμεων, της
Βουλής των Ελλήνων και του ελληνικού λαού είναι απαραίτητη ιδίως σε
τέτοιες περιόδους που κάποιοι θέλουν να προσβάλουν την εθνική μας

συμφερόντων και των δικαιωμάτων
του Ελληνικού Λαού, που το Κοινοβούλιο είναι ταγμένο να εκπροσωπεί.
Είναι όχι απλώς καλοδεχούμενη,
είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτη η πρότασή σας και είναι μία πρόταση προς
την κατεύθυνση και της διαφάνειας,
αλλά και της αποτελεσματικότητας
για μια τακτική, συστηματική ενημέρωση της Βουλής σε σχέση με τα ζητήματα του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, είναι ακόμη πιο επιβεβλημένη αυτή η συνεργασία στο πεδίο
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, αλλά ιδίως –θα μου
επιτρέψετε να υπογραμμίσω- και της
Επιτροπής Εξοπλιστικών της Βουλής, της ειδικής αυτής Επιτροπής η
οποία αποτελείται από μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας.

Χαιρετώντας την πρόεδρο της Βουλής
ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας, είπε:
Αυτό που θέλουμε να κάνουμε κ. Πρόεδρε, είναι την 25η Μαρτίου, στη μεγάλη παρέλαση, που αυτή τη φορά δε
θα έχει μπάρες, ο ελληνικός λαός να
γιορτάσει μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις την Εθνική εορτή και να στείλουμε μαζί ένα μήνυμα εθνικής
κυριαρχίας.
Να είναι η παρέλαση των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και δίπλα ο
ελληνικός λαός που θα στείλει από το
Σύνταγμα ένα μήνυμα ότι είμαστε
ενωμένοι και δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική μας κυριαρχία, είτε
αυτή είναι στην καταπάτηση των συνταγματικών δικαιωμάτων που εσείς
υπερασπίζεστε, είτε στην καταπάτηση
της εδαφικής ακεραιότητας και των
κυριαρχικών δικαιωμάτων που οι Ένοπλες Δυνάμεις προστατεύουν.
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Στη διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις
Εχει τεθεί σε διαβούλευση το Νομοσχέδιο για ευνοϊκές
ρυθμίσεις χρεών προηγουμένων ετών και μέχρι το τέλος
του μήνα θα έχει πάει στη Βουλή
Μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο γίνεται ευνοϊκότερη η κλίμακα διαγραφής των προσαυξήσεων ανάλογα με τον
αριθμό των δόσεων, η ελάχιστη μηνιαία δόση περιορίζεται
σε 20 ευρώ, καταργείται η επιβάρυνση με τόκους για οφειλές εντός ρύθμισης έως 5.000 ευρώ ενώ για υψηλότερα
ποσά ο ετήσιος τόκος περιορίζεται σε 3%.
Στο νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης ευνοϊκότερες διατάξεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑ 13-3-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10137
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΤΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ “DIVANI HOTEL”
ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δηµοτικού χώρου στάθμευσης που
βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο “DIVANI HOTEL” στη Βουλιαγμένη, χωρητικότητας τριάντα
τεσσάρων (34) θέσεων εκ των
οποίων επτά (7) θέσεις θα διατίθενται δωρεάν για τους δημότες της
Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης
και μία (1) θέση θα διατίθεται δωρεάν για ΑΜΕΑ, όπως φαίνεται από
το σχεδιάγραμμα της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑ 13-3-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10139
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 48 ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ 96 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση παραλιακού χώρου Αγίου Νικολάου στη
περιοχή της Βουλιαγμένης για τοποθέτηση 48 ομπρελών και 96 καθισμάτων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
26/3/2015, και ώρα 12:00 π.μ. στο

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑ 13-3-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10140
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΜΟΥ ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 24 ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ
48 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση παραλιακού χώρου όρμου Μαλτσινιώτη στη
περιοχή της Βουλιαγμένης για τοποθέτηση 24 ομπρελών και 48 καθισμάτων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
26/3/2015, και ώρα 14:00 π.μ. στο Δη-

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
26/3/2015, και ώρα 10:00 π.μ. στο
Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
(Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα). Η
δημοπρασία είναι φανερή και προφορική.
Κατώτατο όριο προσφοράς (μισθώματος) ορίζεται το ποσό των επτά
χιλιάδων ευρώ (7.000€).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054
(Μερόπη
Μοσχογιάννη)
&
2132020075 (Δημήτριος Τάγαρης)
και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους
στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι
24/3/2015.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
(Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα). Η
δημοπρασία είναι φανερή και προφορική.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000 €).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054
(Μερόπη
Μοσχογιάννη)
&
2132020075 (Δημήτριος Τάγαρης)
και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους
στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι
24/3/2015.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

μοτικό κατάστημα Βούλας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ.
Κ.Καραμανλή 18, Βούλα). Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων
ευρώ (20.000 €).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054
(Μερόπη
Μοσχογιάννη)
&
2132020075 (Δημήτριος Τάγαρης)
και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους
στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι
24/3/2015.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

στικά ταμεία, αύξηση από 5.000 σε 50.000 ευρώ του ορίου
της ληξιπρόθεσμης οφειλής, ώστε το αδίκημα να οδηγεί σε
ποινικές διώξεις, κατάργηση των προστίμων 10%,20% και
30% τα οποία επιβάλλονται σήμερα σε ληξιπρόθεσμες
οφειλές ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης, κατάργηση
της ελάχιστης ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης
σε περιπτώσεις απόκτησης εισοδήματος μόνο από τόκους
και ακίνητα και συγκέντρωση του συνόλου των ακινήτων
του δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ.
α) Εφάπαξ καταβολή, με απαλλαγή των προσαυξήσεων
κατά 100%.
β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑ 13-3-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10141
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΖ
“ΑΣΤΕΡΑ” ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 20 ΟΜΠΡΕΛΩΝ
ΚΑΙ 40 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση παραλιακού χώρου έναντι πλαζ
“Αστέρα” στη περιοχή της Βουλιαγμένης για τοποθέτηση 20 ομπρελών και 40 καθισμάτων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
26/3/2015, και ώρα 15:00 π.μ. στο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Ημ/νια:
09 -03-2015
Αρ. Πρωτ: 535
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης &
Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός
για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»
Προϋπολογισμός μελέτης: 49.823,38 €
ΦΠΑ 23%
11.459,38 €
Σύνολο:
61.282,76 €
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις
23/03/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ.
Οι διαγωνιζόμενοι που θα εμφανιστούν στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτητημένο προσωπικό, θα γίνονται δεκτοί μόνο εάν προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερό-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
19010 ΚΑΛΥΒΙΑ
Πληροφορίες Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Τηλ. 22993 20300, 20345
Φαξ: 22990 48289
Καλύβια 2/3/2015
Αριθ. Πρωτ. 2127/15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 1/2015
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Σαρωνικού, απο-

Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
(Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα). Η
δημοπρασία είναι φανερή και προφορική.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων
ευρώ (8.000 €).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054
(Μερόπη
Μοσχογιάννη)
&
2132020075 (Δημήτριος Τάγαρης)
και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους
στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι
24/3/2015.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

τητα.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί
του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, 3.065,00 €,
η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον
εξήντα (60) μέρες μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού και η
οποία θα απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης
&
Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο
22920 22109 (αρμόδια υπάλληλος
κα. Δρούμπουλα) και να παραλάβουν
τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), τις εργάσιμες
μέρες και ώρες από τα γραφεία της
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή
20/03/2015,καταβάλλοντας το ποσό
των είκοσι (20) ευρώ.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής
Κρητικός Σταύρος

φάσισε την τροποποίηση του εγκεκριμένου και εν ισχύ ρυμοτομικού
σχεδίου της τοπικής Κοινότητας
Σαρωνίδας στον Κοινόχρηστο
χώρο παραπλεύρως του οικοδομικού τετραγώνου 121 για ανέγερση
σχολικών κτιρίων.
Καλούνται οι ενδαιφερόμενοι όπως
εντός προθεσμάις δέκα πέντε (15)
ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης, να λάβουν
γνώση της παραπάνω αναφερόμενης τροπποίησης του σχεδίου πόλεως και να υποβάλλουν τις τυχόν
ενστάσεις τους.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Β. Σοφρώνης

λαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
δ) από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό 75%.
ε) από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 70%.
στ) από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό 65%
ζ) από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.
θ) από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό 50%.
ι) από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.
ια) από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό 40%
ιβ) από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%

ΑΔΑ: 7Κ98ΩΞΚ-7Τ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Διακηρύσσει ότι την 27η Μαρτίου 2015,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο
«αμοιβή για την παραγωγή, εμφακέλωση, εκτύπωση & αποστολή
λογαριασμών ύδρευσης» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 46.008,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομί-

ΑΔΑ: ΩΘΘ8ΟΚΥΓ-5N8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47
ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ
Πληροφορίες: Τ.Κ. 19 400
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963
Κορωπί, 13 Μαρτίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. : 406
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για την εργασία «Εργασίες Υποστήριξης Μηχανημάτων Ήχου για Εκδηλώσεις, Αμοιβή
Δασκάλας Χορού, Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης εργασίας.
Εργασία εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν προκειμένου για την εκτέλεση εργασιών που είναι απαραίτητες για την
υποστήριξη μηχανημάτων ήχου για
εκδηλώσεις του ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ»
του Δ. Κρωπίας, την παροχή υπηρεσίας δασκάλας/ου χορού, για την
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και Δημιουργικής
απασχόλησης και σε πολιτιστικά
προγράμματα που υλοποιούνται
από μεμονωμένους καλλιτέχνες
της Φιλαρμονικής του ΝΠΔΔ.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο, είτε για κάθε ένα από τα
τμήματα 1έως 6. 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.

σουν εγγυητική επιστολή ύψους
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (άνευ ΦΠΑ), ήτοι
876,00 €.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή
Διαύγεια, στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα του
Δήμου στη διεύθυνση www. palini.gr
και στον εγχώριο Tύπο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 210-66 04 617 ΦΑΧ:
210-66 04 615, αρμόδιοι υπάλληλοι
κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορίζεται ανά τμήμα στους αναλυτικούς
όρους διακήρυξης.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 27η Μαρτίου 2015 ώρα
λήξης 10:00π.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 27η Μαρτίου 2015 ώρα
λήξης 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά ΤΜΗΜΑ 1:
14.636,15€
πλέον
ΦΠΑ
23%,ΤΜΗΜΑ 2:
6.194,69€ πλέον ΦΠΑ 13%,
ΤΜΗΜΑ3: 4.424,78€ πλέον ΦΠΑ
13%, ΤΜΗΜΑ 4: 4.424,78€ πλέον
ΦΠΑ
13%, ΤΜΗΜΑ 5: 3.982,30€ πλέον
ΦΠΑ 13%, ΤΜΗΜΑ 6: 3.982,30€
πλέον ΦΠΑ 13%.
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα
γίνει από ίδιους πόρους.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικές πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους
Διακήρυξης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

και

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ
TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

"Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες &
συμπεριφορά παιδιών/εφήβων"
Στα πλαίσια δράσεων με σκοπό την πρόληψη σε θέματα
ψυχικής υγείας των παιδιών, το 3ο Δημοτικό Σχολείο
Βούλας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου,
διοργανώνει και αυτή τη χρονιά σειρά διαλέξεων με θέματα παιδικής ψυχολογίας και ομιλητή τον Σωτήριο Ευστρατιάδη, Διδάκτορα του Τμήματος Ψυχολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου και Επιμελητή Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών.
Η πρώτη διάλεξη με τίτλο "Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες
& συμπεριφορά παιδιών/εφήβων" θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 18 Μαρτίου και ώρα 19:30 στο χώρο του θεάτρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας και απευθύνεται σε γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑ 13-3-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10138
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 81 ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ
162 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση παραλιακού χώρου Μεγάλου Καβουρίου
στη περιοχή της Βουλιαγμένης για
τοποθέτηση 81 ομπρελών και 162
καθισμάτων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
26/3/2015, και ώρα 13:00 π.μ. στο

Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
(Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα). Η
δημοπρασία είναι φανερή και προφορική.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των δώδεκα χιλιάδων
ευρώ (12.000 €).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054
(Μερόπη
Μοσχογιάννη)
&
2132020075 (Δημήτριος Τάγαρης)
και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους
στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι
24/3/2015.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

άλλα

Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά
με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791
Zητείται για αγορά ή ενοικίαση διαμέρισμα,
κάτω από 100 τετραγωνικά μέτρα, γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στη Βούλα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΟΥΛΑ 13-3-2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10136
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΊΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
¨ΛΑΜΠΡΟΣ¨ ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δηµοτικού χώρου στάθμευσης που
βρίσκεται μπροστά από το εστιατόριο “Λάμπρος”, χωρητικότητας
εβδομήντα ενός (71) θέσεων εκ
των οποίων δέκα τέσσερις θέσεις
(14) θέσεις θα διατίθενται δωρεάν
για τους δημότες της Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης και δύο (2) θέσεις θα διατίθενται δωρεάν για
ΑΜΕΑ, όπως φαίνεται από το σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας

του Δήμου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
26/3/2015, και ώρα 11:00 π.μ. στο
Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
(Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα). Η
δημοπρασία είναι φανερή και προφορική.
Κατώτατο όριο προσφοράς (μισθώματος) ορίζεται το ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000€).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054
(Μερόπη
Μοσχογιάννη)
&
2132020075 (Δημήτριος Τάγαρης)
και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους
στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι
24/3/2015.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Βιβλιάρια ανασφάλιστων
εκδίδει ο Δήμος Γλυφάδας
Τα βιβλιάρια ανασφάλιστων πολιτών αναλαμβάνει πλέον
να εκδίδει ο Δήμος Γλυφάδας για τους μόνιμα διαμένοντες στο Δήμο, βοηθώντας έτσι τους ανασφάλιστους
συμπολίτες να εξοικονομήσουν σημαντικό χρόνο και να
γλιτώσουν από μετακινήσεις και ταλαιπωρία.
Οι σχετικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από, Τετάρτη, 11
Μαρτίου και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 9 π.μ. ως
τις 12 μ.μ. στο Δημαρχείο Γλυφάδας (Άλσους 15, 3ος όρ).

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
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

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)
Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Ειδικός Ρευματολόγος

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία
Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

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

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

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

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία

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

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

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

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής
Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
«Ταξίδι στην ακριτική Ελλάδα, με πυξίδα την Υγεία!»
Ξεκίνησε Πέμπτη 12 Μαρτίου, με πρώτο σταθμό το
ορεινό χωριό Απείρανθος της Νάξου, το «Ταξίδι στην
ακριτική Ελλάδα, με πυξίδα την Υγεία!» με αποκλειστικό χορηγό την ELPEN, σε συνεργασία με την Άγονη
Γραμμή Γόνιμη και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Πρόκειται για ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών σε Δημοτικά σχολεία που βρίσκονται σε
απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές της Ελλάδας, το
οποίο εντάσσεται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ELPEN για το 2015. Τη
διοργάνωση του προγράμματος αναλαμβάνει η Άγονη
Γραμμή Γόνιμη ενώ πραγματοποιείται σε συνεργασία με
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ.) και τους ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους νοσηλευτές του.

μοτικού σε γνώσεις που άπτονται των βασικών αρχών
των Πρώτων Βοηθειών, ώστε τα παιδιά να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά και να
συμβάλλουν στην ασφάλεια των φίλων, των συμμαθητών ή ακόμα και των μελών της οικογένειάς τους. Στο
πλαίσιο της χορηγίας της ELPEN, κάθε σχολείο θα λάβει
ένα πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο - κουτί Πρώτων
Βοηθειών καθώς και ένα βιβλίο Πρώτων Βοηθειών
(Π.Β.) του Τομέα Νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ., εναρμονισμένο με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες παροχής Π.Β.
και με επεξηγηματικές φωτογραφίες για μη εξειδικευμένο κοινό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, σε πρώτη
φάση, επίσκεψη σε 25 σχολεία σε νησιά του Αιγαίου και
σε απομακρυσμένα χωριά των Νομών Έβρου και Ιωαννίνων όπως Κυπρίνος, Νέα Βύσσα, Καστανιές, Ρίζια,
Ορεστιάδα, Λεπτή, Λογγάδες, Φέρες, Θάσος, Ικαρία, Σαμοθράκη κ.α.
Στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση των μαθητών του ΔηΟι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, θα παρακολουθούν
ένα δίωρο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από τους νοσηλευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Τα παιδιά μέσω σύγχρονης, διαδραστικής διδασκαλίας
και συμμετοχής τους, θα μάθουν να αξιολογούν σωστά
ένα ατύχημα, την κατάσταση υγείας του ασθενούς,
αλλά και τη σωστή σειρά των βημάτων που πρέπει να

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ακολουθήσουν για την ασφαλή και αποτελεσματική παροχή Πρώτων Βοηθειών. Κι ακόμα, να αναγνωρίζουν μια
διάσειση και ποια είναι η πρώτη βοήθεια που πρέπει να
παρέχουν σε μια τέτοια περίπτωση, να περιποιούνται
τραύματα και να σταματούν μια εξωτερική αιμορραγία ή
μια αιμορραγία από τη μύτη, να αποφεύγουν ένα έγκαυμα ή να βοηθούν σε περίπτωση εγκαύματος, να αντιμετωπίζουν επιτυχώς ένα ξένο σώμα στον λάρυγγα
αλλά και μια λιποθυμία. Επίσης, τα παιδιά θα μάθουν
ποια είναι τα απαραίτητα υλικά που πρέπει να περιέχει
ένα πλήρες Φαρμακείο – κουτί Πρώτων Βοηθειών και
πώς να τα χρησιμοποιούν σε κάθε περίπτωση.
Η ELPEN αποκλειστικός χορηγός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πρώτων Βοηθειών, σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Άγονη Γραμμή
Γόνιμη και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
«Η ELPEN γιορτάζοντας φέτος 50 χρόνια προσφοράς στον
άνθρωπο, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ταξιδεύει μακριά από τις μεγάλες πόλεις,
για να γνωρίσει από κοντά και να προσφέρει σε παιδιά που
ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν τυγχάνουν
ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε θέματα εκπαίδευσης ή
άλλων ερεθισμάτων» σημείωσε ο Διευθυντής Ανθρωπίνου
Δυναμικού & Εταιρικής Επικοινωνίας της ELPEN Κωνσταντίνος Ιωαννίδης.

«Η αξία της σωστής διατροφής
στην Ελληνική Οικογένεια κατά την
περίοδο της οικονομικής κρίσης».
Η Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου 3Β, οργανώνει διάλεξη με θέμα:
«Η αξία της σωστής διατροφής στην Ελληνική Οικογένεια κατά
την περίοδο της οικονομικής κρίσης».
Ομιλητές:
Πολυχρονόπουλος Ευάγγελος- Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Πάκα Ευστρατία – Διαιτολόγος Διατροφολόγος, Υποψ. Μεταπτ.
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Φώσκολου Αλεξάνδρα – Διαιτολόγος Διατροφολόγος, Υποψ. Μεταπτ. Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου στην αίθουσα «Ιωνία», Κ. Καραμανλή 18, Βούλα (δίπλα στο Δημαρχείο)
στις 7.30 μ.μ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

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.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Με χάλκινο μετάλλιο για τον ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟ και με
εξαιρετικές εμφανίσεις από Τέρπου, Φίσερ, Δαμιάνη
ολοκλήρωσαν οι αθλητές των ομάδων τις υποχρεώσεις τους στο Διεθνές Τουρνουά της Ιταλίας που
συγκαταλέγεται στα βαθμολογούμενα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
Ο Γιάννης Σγουρόπουλος του Γ.Σ. Άρη Βούλας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ατομικό παίδων,
πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις καθ’ όλη
τη διάρκεια του τουρνουά. Ήταν το 3ο φαβορί της
διοργάνωσης και το επιβεβαίωσε με τον καλύτερο
τρόπο. Ξεκινώντας από τον γύρο των 32, έφτασε
μέχρι τον ημιτελικό αποκλείοντας κατά σειρά τους
LEVAJAC (Σερβία) με 3-2, KOUCHLY (Ισραήλ) 3-1,
ROSSI (Ιταλία) 3-1.
Στον ημιτελικό αντιμετώπισε το Νο. 1 της διοργάνωσης, STANKEVICIUS (Λιθουανία) και έφτασε πολύ
κοντά στη συμμετοχή του στον τελικό αλλά κάμφθηκε με 3-1 ύστερα από δυνατή μάχη.
Στις κορασίδες, η Ελισάβετ Τέρπου του Α.Ο. Άρη
2006 προχώρησε μέχρι τον γύρο των 32. Καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση του ομίλου κερδίζοντας
την Ιταλίδα MESCIERI(φαβορί του ομίλου) με 3-1 και
την MORRI από το Σαν Μαρίνο, αντιμετώπισε στο
γύρο τω 64 τη KAIZOJI από την Αργεντινή, την οποία
και κατέβαλε με 3-1. Στον γύρο των 32 γνώρισε την
ήττα με 3-0 από την Σλοβένα STRAZAR και τον απο-

κλεισμό από την συνέχεια. Η Έλλη Φίσερ επίσης του
Α.Ο. Άρη 2006, επικεφαλής του 17ου ομίλου, είχε
την ατυχία να αντιμετωπίσει την αβαθμολόγητη AOKI
από την Ιαπωνία η οποία τελικά κατέλαβε την 3η
θέση, και γνώρισε την ήττα με 3-0.
Στο κρίσιμο παιχνίδι αντιμετώπισε την Ιταλίδα DELASA την οποία και κατέβαλε με 3-0. Στον γύρο των
64 και ύστερα από σκληρό αγώνα με την LUNDSTROM από την Φιλανδία γνώρισε την ήττα με 3-1.

Στους εφήβους ο Σγουρόπουλος πέρασε τον όμιλο
με 2 νίκες και μια ήττα και στον γύρο των 64 αποκλείστηκε από τον BRUCKNER(Ουγγαρία) με 4-1. Ο
Στράτος Δαμιάνης, επίσης του Γ.Σ. Άρη Βούλας, ο
οποίος αποκλείστηκε από τους ομίλους με 2 ήττες
και μια νίκη έφτασε μέχρι το τελικό των αγώνων πα-

ρηγοριάς, νικώντας αξιόλογους αθλητές, όπου και
γνώρισε την ήττα από το Ελβετό KARIN με 3-2 σετ.
Στο διπλό εφήβων οι Σγουρόπουλος και Δαμιάνης
στον 1ο γύρο απέκλεισαν τους FRIEDRICH(AUT) και
SINGEORZAN (ROU) με 3-0 και στον γύρο των 32
αποκλείστηκαν με 3-1 από τους Ιταλούς BRESSAN
και PICCOLIΝ. Στο διπλό κορασίδων, οι Φίσερ και Τέρπου κάνοντας την ανατροπή, καθώς βρίσκονταν με 20 πίσω στο σκορ, κέρδισαν με 3-2 τις GUIDON (BEL)
και KAIZOJI (ΑRG) και
προκρίθηκαν στον γύρο
των 16 όπου και ηττήθηκαν με 3-0 από το ζευγάρι από την Κροατία,
MARN και PAVLOVIC.
Τέλος στα ομαδικά, έφηβοι και κορασίδες, αποκλείστηκαν στην φάση
των ομίλων. Οι έφηβοι
νίκησαν με 3-2 την Τσεχία, ενώ ηττήθηκαν με 31 από μεικτή ομάδα
(Ιάπωνας, Λευκορώσος,
Ρουμάνος) και με τριπλή
ισοβαθμία κατέλαβαν
την 3η θέση του ομίλου.
Στις κορασίδες με μία νίκη επί της Πολωνίας με 3-1
και μία ήττα από την Κροατία με 3-0 κατέλαβαν την
2η θέση του ομίλου. Και στις δύο περιπτώσεις μόνο ο
πρώτος του ομίλου συνέχιζε στην επόμενη φάση.
Στην Φωτογραφία η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στον Σγουρόπουλο.

1ο Ευρωπαϊκό Grand Prix Τοξοβολίας στον Μαραθώνα
Ηλίας Ψινάκης: Εγώ τον στόχο μου το πέτυχα!
«Εγώ τον στόχο μου τον πέτυχα... 23-28 Μαρτίου θα γίνει το 1ο Ευρωπαϊκό Grand Prix Τοξοβολίας στον Μαραθώνα,
με περισσότερες από 36 Χώρες και 400 Αθλητές και αθλήτριες!!! Η μεγαλύτερη συγκέντρωση Τοξοβόλων ever !!!. Ελπίζω και η Εθνική μας ομάδα Τοξοβολίας να πετύχει και τον δικό της
στόχο όπως πέτυχε και το μήλο στο
κεφάλι μου!!! ΚΑΛΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!», ήταν τα λόγια του δημάρχου
Ηλία Ψινάκη, στην συνάντησηή του
με την Εθνική Ομάδα της τοξοβολίας,
δύο εβδομάδες πριν από το μεγάλο
ραντεβού της τοξοβολίας στον Μαραθώνα, στο European Grand Prix
Marathon», όπου θα δοθούν τα τελευταία εισιτήρια για το Μπακού του
Αζερμπαϊτζάν.
Μια διαφορετική μέρα για την Εθνική
ομάδα της τοξοβολίας η οποία βρέθηκε στον Μαραθώνα και μετά την
προπόνησή της συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε με τον Δήμαρχο Ηλία
Ψινάκη.
Οι 1οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Μπακού 2015 θα γίνουν 12-28 Ιουνίου στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, υπό την αιγίδα των
Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, με την συμμετοχή περίπου 6.000 αθλητών και αθλητριών που θα διαγωνισθούν σε 20
αθλήματα, 16 Ολυμπιακά και 4 μη Ολυμπιακά (μπάσκετ 3Χ3, μπιτς σόκερ, καράτε και σάμπο).
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Α.Ο. ΆΝΟΙΞΗΣ ΧΑΝΤΜΠΟΛ - AEK!
Η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή.
Μπορεί το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα
χάντμπολ μεταξύ του Α.Ο. Άνοιξης και της
ΑΕΚ να βρήκε ηττημένη την ομάδα Παμπαίδων Β΄ του Α.Ο Άνοιξης με 17 – 27,
αλλά από μόνο του το γεγονός ότι τα παιδιά μπόρεσαν να κοιτάξουν στα μάτια
την ιστορική ΑΕΚ, να απολαύσουν το παιχνίδι και να
αγωνιστούν αξιοπρεπώς
απέναντι σε ένα από τα
ιστορικότερα σωματεία στο
χώρο του αθλητισμού, αποτελεί τη μέγιστη ανταμοιβή
και δικαίωση για να είναι
ευτυχισμένα.
Σύνθεση της ομάδας: Κων/νος
Χριστόπουλος (5 γκολ, αρχηγός), Κων/νος Ραφτόπουλος (5 γκολ), Λεωνίδας
Μαρκόπουλος (1 γκολ), Παναγιώτης Τσιάκος, Αναστάσιος Μπαλάφας (1 γκολ), Μάριος Παπαδάκης (1
γκολ), Θοδωρής Ζαργκλής, Παναγιώτης Φλώρος,
Βασίλης Στάθης (2 γκολ), Γιώργος Χειμάρας (2 γκολ)
και Κων/νος Αποστολόπουλος.
Στο πλούσιο χαντμπολικά σαββατοκύριακο η
ομάδα Παγκορασίδων Β' του Α.Ο. Άνοιξης παίζοντας κατά διαστήματα πάρα πολύ καλά, έχασε
από τον Α.Σ. Ηλιούπολης με 10 – 28 στο πλαίσιο
της Β΄ φάσης του πρωταθλήματος της ΕΣΧΑ. Τα
κορίτσια του Κώστα Κότσιρα παρά τις απουσίες

που υπήρχαν προσπάθησαν, ιδιαίτερα στο β' ημίχρονο, αλλά τελικά υποτάχθηκαν σε μια καλύτερη και πιο έμπειρη ομάδα.
Σύνθεση της ομάδας: Κατερίνα Γκιουρέ, (6 γκολ),
Ισαβέλλα Λουκάτου (αρχηγός), Άννα Γιαννακοπούλου (3 γκολ), Χαρά Σταυρίδου, Βασιλιάννα

Δεν ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Παίδων Κορασίδων λόγω κακοκαιρίας
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο Βίτσι δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων Κορασίδων (78/3/2015).
Πραγματοποιήθηκε μόνο το
αγώνισμα της τεχνικής κατάβασης, με τους μικρούς
αθλητές -τριες που ανταποκρίθηκαν παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Στους παίδες, οι Αναστάσιος Βασίλειου, Δημήτρης
Δημητριάδης (ΣΧΟ Καστοριάς) διεκδίκησαν μέχρι τέ-

Βουκλαρή (1 γκολ), Στέλλα Μπακοπούλου, Πηνελόπη Μπακοπούλου και Αγγελιάννα Ιωαννίδου.
Η πανδαισία χάντμπολ ολοκληρώθηκε το σαββατοκύριακο με τη συμμετοχή των ομάδων Μίνι και
Προμίνι (γεν. ΄04, ‘05, ‘06, ‘07) του Α.Ο Άνοιξης
σε φιλικό τουρνουά στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων ΔΟΥΚΑ με τη συμμετοχή των αντίστοιχων ομάδων του ΔΟΥΚΑ και της ΑΠΕΣ
Καπανδριτίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας
των ομάδων για το πρωτάθλημα Μινι της ΕΣΧΑ.

λους το χρυσό, που το κατέκτησε ο Βασιλείου, με
εξαιρετική δεύτερη διαδρομή. Στις κορασίδες, νικήτρια ήταν η Στεφανία
Τσιτσέλη (ΓΡΕ) και ακολούθησε πολύ κοντά η Φάνη
Μαρμαρέλη (ΣΕΡ).
Στους μικρούς παίδες και
πάλι τα Γρεβενά, με τον
Αθανάσιο Τσιτσέλη είχε μια
εξαιρετική παρουσία και
κέρδισε, ενώ στις μικρές
κορασίδες νικητής ήταν ο
Βόλος με την Σοφία
Αγιώτη-Γεωργούλα. Το με-

γάλο φαβορί η Μαρία
Ελένη Τσιοβόλου είχε μια
καταπληκτική πρώτη διαδρομή αλλά δεν ολοκλήρωσε τη δεύτερη με
αποτέλεσμα να μην πάρει
κατάταξη.
Η συνέχεια του Πρωταθλήματος θα δοθεί το επόμενο
Σάββατο 14 Μαρτίου στο
Πήλιο με το αγώνισμα της
γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης και με τους αθλητές
να έχουν αφήσει ανοιχτούς
λογαριασμούς.

Πασχαλινό Bazaar Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης
Πασχαλινό Bazaar διοργανώνει o Ναυτικός
Όμιλος Βουλιαγμένης την Πέμπτη 26 και
Παρασκευή 27 Μαρτίου 17:00 – 21:00, το
Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαρτίου 2015,
11:00 – 15:00 στο εντευκτήριο των μελών.
Στο Bazaar θα βρείτε όμορφες διακοσμημένες λαμπάδες από τις κυρίες μέλη, σοκολατένια αυγά, χειροποίητα κουλουράκια,
παιδικά παιχνίδια, είδη δώρων και ένδυσης,
κοσμήματα, αξεσουάρ και προϊόντα με το
σήμα του Ν.Ο.Β.
Ο ΝΟΒ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ναυταθλητικά σωματεία της Ευρώπης με παράδοση σε όλα τα αθλήματα του υγρού

στίβου. Οι αθλητές του ξεκινούν να προπονούνται από πολύ μικρή ηλικία με αγάπη,
επιμονή και συστηματικότητα.
Στο πλαίσιο του ''ευ αγωνίζεσθαι'' συμμετέχουν σε πρωταθλήματα, διακρίνονται μέσα
από τις νίκες και τις επιτυχίες τους, στελεχώνουν Εθνικές ομάδες και οι διακρίσεις
τους σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο
γίνονται γνωστές κάνοντας υπερήφανους
όλους εμάς και τη Χώρα μας.
Για πληροφορίες που αφορούν το Πασχαλινό Bazaar ή την δραστηριότητα του ΝΟΒ
επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο 210
89 62 416.

Σημαντικές διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών Ποδηλασίας
Εγκρίθηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός της Ε.Ο. Ποδηλασίας
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (01 Μαρτίου 2015) η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της Ε.Ο.Π. Τα 24 Σωματεία της
Ε.Ο.Π. επιβράβευσαν τους χειρισμούς της
Διοίκησης της Ομοσπονδίας για το 2014,
υπερψηφίζοντας την έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και του
ισολογισμού της Ε.Ο.Π. για το 2014, ενώ
μόλις 9 σωματεία ψήφισαν κατά και 1 σωματείο ψήφισε παρόν.
Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Π. Θανάσης Τερζής αναφέρθηκε στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του
αγωνιστικού προγράμματος για τους αγώνες
του εσωτερικού καθώς και στον εμπλουτισμό
των Εθνικών Ομάδων Ποδηλασίας και στην
επιτυχημένη συμμετοχή τους σε διεθνείς
αγώνες, με βάση τον προγραμματισμό των
Ομοσπονδιακών Προπονητών.
Ο Θανάσης Τερζής αναφέρθηκε επίσης στις
σημαντικές διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών, οι οποίοι είδαν τους κόπους τους να
ανταμείβονται και δικαίωσαν την εμπιστο-

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

σύνη και τη στήριξη της Ομοσπονδίας και
τόνισε ότι μολονότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα
ο προϋπολογισμός της Ε.Ο.Π. για το 2015,
η Διοίκηση της Ε.Ο.Π. με σωστό προγραμματισμό έχει φροντίσει να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία
της Ομοσπονδίας.
Ο Ταμίας της Ε.Ο.Π. Παναγιώτης Πριστούρης παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό της Ομοσπονδίας
για το 2014 και τόνισε ότι κατόπιν της ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης της Διοίκησης, η χρήση του 2014 έκλεισε για την
Ομοσπονδία με πλεόνασμα, γεγονός που
δημιουργεί σε όλους ιδιαίτερη αισιοδοξία
για τη χρονιά που ήδη διανύουμε.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε τα Σωματεία της Ε.Ο.Π. έδειξαν την εμπιστοσύνη
τους στη Διοίκηση εγκρίνοντας το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό της ΕΟΠ για το 2014 και έδωσαν
ραντεβού στους αγωνιστικούς χώρους
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