
Τα νέα τρέχουν
όλη την εβδομάδα
επισκεφθείτε καθημερινά

www.ebdomi.com
και στο Facebook

“Θαρσείν χρη τ’ αληθή λέγειν και ήδιστον”

Την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε μια “με-

γάλη” συγκέντρωση για το “χαρά-

τσι” Αυτόν τον επαχθή και άδικο

φόρο πάνω στην ακίνητη περιου-

σία (Σχετικό ρεπορτάζ σελ. 24). 

Και βάζω το χαρακτηρισμό “με-

γάλη” μέσα σε εισαγωγικά, γιατί

διαπίστωσα ότι οι ιδιοκτήτες ακι-

νήτων σ’ ένα δήμο εξήντα χιλιά-

δων κατοίκων που πλήττονται και

δυσανασχετούν, δεν ξεπερνούν

τους τριακόσιους. Αυτοί, βέβαια,

ήταν ενεργοί, μαχητικοί, αγανακτισμένοι κι αποφα-

σισμένοι. Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
μιας δράσης

για το ΧΑΡΑΤΣΙ

To Κορωπί βραβεύει

τους εθελοντές

Πολιτικής Προστασίας
Σελίδα 15

“Πάμε Μπροστά” 

στο Μαρκόπουλο
Κυριακή 16/3, 11π.μ.

στον Κινηματογράφο

“Αρτεμις”

Απαλλαγή τελών για πολύτεκνους και

ΑμεΑ ψήφισε ο Δήμος 3Β

με πρόταση Διον. Κοντονή

Σελίδα 12

E-mail: info@dvoulisi.gr

Σελίδα 24

Πρόστιμα παράνομης στάθμευσης 
με ελλιπή στοιχεία διαγράφονται

Σελίδα 7

Nα διαγραφούν τα χρέη πρoς την εφoρία που προέρχονται

από τα Χαράτσια, φώναξαν στην εκδήλωση οι πολίτες.
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ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

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

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

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.

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ.1

Οι “άλλοι” προφανώς καταβάλλουν το “χαράτσι” αγογ-

γύστως και προθύμως. ‘Η πιθανότατα να περιμένουν

“να πετύχουν το σκοπό της κατάργησης αυτοί που
αγωνίζονται και να επωφεληθούμε άπαντες”.
Αυτή ήταν η πρώτη γυμνή και αμακιγιάριστη αλήθεια. Η

δεύτερη διαπίστωση ήταν η πρακτική αποτελεσματι-

κότητα της συγκέντρωσης, η οποία συνίσταται στα

εξής:

― Εγκυρη ενημέρωση από τον πρ. Εισαγγελέα Ι.

Σακκά, τον δικηγόρο του ΙΝΚΑ Ι. Μυταλούλη και τολμώ

να πω και τον υπογράφοντα το παρόν, γιατί δίνω έναν

επίμονο αγώνα από το 2011.

― Ομόφωνη και ομόθυμη έγκριση ψηφίσματος που

επεδόθη άμεσα στους βουλευτές που ανταποκρίθηκαν

πρόθυμα στο κάλεσμα και που καταψήφισαν τον περα-

σμένο Δεκέμβριο τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινή-

των (“χαράτσι” στ’ ακίνητα).

Σημειώνω πως δεν ήταν βουλευτές ενός μόνον κόμμα-

τος - γιατί δεν ήταν κομματική εκδήλωση - αλλά ενός

ευρέος φάσματος: ΣΥΡΙΖΑ (Αλ. Μητρόπουλος, Δ.

Τσουκαλάς, Γ. Πάντζας), Ανεξάρτητοι Ελληνες (Νότης

Μαριάς) και ο Βύρων Πολύδωρας (Ενωση για την Πα-

τρίδα και το Λαό).

― Το τρίτο πρακτικό σημείο της συγκέντρωσης ήταν η

πρόταση του Ι. Μυταλούλη για “πρόσθετη παρέμβαση”

στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, που θα εκδικάσει

τελεσίδιδα την αντισυνταγματικότητα των νόμων για

το “χαράτσι”.

Αυτό θα καταφέρει αποφασιστικό πλήγμα στους απο-

σκοπούμενους μαζικούς πλειστηριασμούς, για την αρ-

παγή της ιδιωτικής περιουσίας.

Στο σημείο αυτό, σύντομα θα ενημερώσουμε αυτούς

που θ’ αποφασίσουν να σηκωθούν απ’ τον “καναπέ”

τους, για να μη χάσουν το σπίτι τους και τους κόπους

της ζωής τους και της ζωής των προγόνων τους.

“Κομματική” περιχαράκωση και καθαρότητα

Στο σημείο αυτό του απολογισμού είμαι υποχρεωμέ-

νος ν’ αναφερθώ σ’ ένα δυσάρεστο φαινόμενο που δυ-

στυχώς δεν είναι μεμονωμένο. Εκφράζει μια

λανθασμένη, κατά την άποψή μου αντίληψη.

Την ώρα που μιλούσε ο Βύρων Πολύδωρας, κάποιοι

ελάχιστοι ξέσπασαν τη δίκαιη αγανάκτησή τους σ’ έναν

μετανοήσαντα. «Γιατί ψήφισες τα μνημόνια» κ.τ.τ.

Λάθος! Δικαιολογημένη η αγανάκτηση. Αδικαιολόγητη

η αντίδραση σε κάποιον που έμπρακτα, με την ψήφο

του στη Βουλή, ενάντια στον φόρο-χαράτσι, απαρνή-

θηκε την προγενέστερη στάση του, με τίμημα τη δια-

γραφή του. Τιμητική διαγραφή, λέω εγώ, ισοδύναμη με

απελευθέρωση και ελάφρυνση της συνείδησής  του.

Να μην ξεχνάμε ότι την ώρα που είπε, κατά την ονο-

μαστική ψηφοφορία, το “ηρωικό” και οπωσδήποτε έν-

τιμο “όχι”, χειροκροτήθηκε, ορθώς, από πολλούς

βουλευτές άλλων κομμάτων (και του ΣΥΡΙΖΑ).

Φίλοι, συμμαχητές του αντιμνημονιακού αγώνα, όσοι

συμπαρατάσσονται στον κοινό αγώνα, είναι σύμμαχοι·

είναι συναγωνιστές. Δεν τους διώχνουμε και δεν τους

στραβοκοιτάμε.

Στην ιδρυτική του Διακήρυξη το ΕΑΜ έγραφε: «...προ-
κειμένου να γίνει δεκτή εις το ΕΑΜ οιαδήποτε οργά-
νωσις (επομένως και τα άτομα) δεν εξετάζεται το
πσαρελθόν ή αι αντιλήψεις των σχετικώς με την μελ-
λοντικήν ανασυγκρότησιν...»1

Ο ισαπόστολος Παύλος, όταν από διώκτης των χρι-

στιανών μεταπήδησε στις τάξεις τους, δεν τον απέ-

πεμψαν και δεν τον στραβοκοίταξαν. Απεναντίας! 

Σωρεία ιστορικών παραδειγμάτων θα μπορούσα ν’ ανα-

φέρω. Δεν επικεντρώνομαι αποκλειστικά στον Πολύ-

δωρα. Απλώς, δράττομαι της ευκαιρίας.

Αντ’ αυτών, εμείς τί κάνουμε τώρα; Το ένα αντιμνημο-

νιακό - αντιστασιακό - κόμμα ή οργάνωση χτυπάει τους

άλλους, γιατί διεκδικούν για τους εαυτούς τους το αλά-

θητο και την ιδεολογική καθαρότητα! Κι αντί ν’

ανοιχτούν σε συμμαχίες, περιχαρακώνονται στο “μα-

γαζάκι” τους.

Δεν ήταν το μοναδικό επεισόδιο με τον εν λόγω βου-

λευτή. Κάποιοι μου είπαν: «Θα ‘ρχόμουνα, αλλά δεν θα
‘ρθω αφού θα είναι ο Α, που...». Ενώ άλλοι δεν μπο-

ρούσαν να ανεχθούν τον Β, που... Κυκλοφόρησε ακόμα

και κείμενο μέσω ηλεκτρονικής διαδικτύωσης που πι-

θανολογούσε ότι μπορεί να φέρναμε ως “γκεστ σταρ”

και τον... Κασιδιάρη, “μιας και δηλώνει κι αυτός αντι-

μνημονιακός”, για να καταλήξει, «...κοπελιές και παλ-
ληκάρια, γίναμε μαλλιά κουβάρια». Τέτοια και τόσο

“ωραία” ακραιφνούς ιδεολογικής - κομματικής καθαρό-

τητας.

Οταν σε τέτοιες εποχές που κινδυνεύουμε βάσιμα να

χάσουμε τις εστίες μας και την πατρίδα μας, ζούμε, -

σκεπτόμαστε, δρούμε ή αδρανούμε - με τις παλιές κομ-

ματικές αγκυλώσεις, τρομάζω για το μέλλον μας, ορ-

γίζομαι με το παρόν και χαλυβδώνω το πείσμα μου και

την επιμονή μου, ν’ αλλάξω αυτές τις αντιλήψεις,

ακόμα και παραβλέποντας. Είναι δύσκολος ο αγώνας.

Το ξέρω. Εχουμε να κάνουμε με πονηρούς εχθρούς και

κάποιους ξεροκέφαλους ή ανεγκέφαλους “συμμά-

χους”.

Ομως, όταν ένας αγώνας είναι δίκαιος και διεξάγεται

με επιμονή, υπομονή και  μ ε θ ο δ ι κ ό τ η τ α ,  στο

τέλος δικαιώνεται!

Η νίκη μας ανήκει.

――――――

1. Τ. Βουρνάς: “Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, σελ. 42-43

Δεντροφυτεύουμε τη Β’ πλαζ
της Βούλας Σελ. 4

Αποζημιώθηκαν για το ΚΕΛ Παι-
ανίας οι ιδιοκτήτες Σελ. 6

Υπεγράφη η σύμβαση για το
ρέμα Ξερέα Σελ. 6

Αλλα μέτρα και άλλα σταθμά
στο Δήμο 3Β Σελ. 7

Η γυναίκα μοιχαλίδα στα ομηρικά
έπη,  γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

“Ποτάμι” ή ενυδρείο σαλονιού
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Με οδηγό ...τα παπούτσια σας Ηλέ-

κτρα Βενετσάνου Σελ. 17

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Περιφε-
ρειών και πόλεων Σελ. 12

ΟΜΟΛΟΓΟ: Ενα έργο ανά-

πτυξης Σελ. 14

Περιβαλλοντικά προβλήματα
στον ΧΥΤΑ Γραμματικού Σελ. 17

Οστεοπόρωση Σελ. 21

Χρυσό κύπελλο το 2ο Λύκειο
Βούλας Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Τη Δευτέρα 17.3 στις 17.00 το απόγευμα στην

αίθουσα του Παλιού Μηχανουργείου Λαυρίου

θα πραγματοποιηθεί ημερίδα του ΥΠΕΚΑ με θέμα

«Ενημέρωση για τα αυθαίρετα – Εφαρμογή του

Ν.4178/2013».

Ανάρτηση προτεινόμενης τροποποίηση  του

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο  Ο.Τ.

148  της Π.Ε. 2 της Δ.Ε. Σπάτων του Δήμου Σπά-

των -Αρτέμιδος. Σελ. 19

Απολογισμός μιάς δράσης για το χαράτσι

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει

To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί

στην 49η συνεδρίαση, τη Δευτέρα 17 Mαρτίου, ώρα 5μ.μ.,

με 56 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Ολα τα θέματα: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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Ένα τριαντάφυλλο για το “άλλο μισό του ουρανού”

από τον Δημοσθένη Δόγκα 

στις πλατείες και δρόμους της Βούλας

“Σήμερα τιμούμε και ευγνωμονούμε το άλλο μισό του ουρανού, τη γυναίκα, με
όλους τους ρόλους της. Ειδικά στις μέρες μας, οι γυναίκες καλούνται να αντα-
ποκριθούν σε πολλαπλές προκλήσεις και η σημερινή ημέρα είναι μια πολύ καλή

αφορμή για να θυμίσουμε τους αγώνες για τη γυναικεία χειραφέτηση και να το-
νίσουμε τα βήματα που ακόμη πρέπει να γίνουν ώστε να πάψουν οι γυναίκες να
θεωρούνται ακόμη ασθενές φύλο”, δήλωσε για την ημέρα της γυναίκας ο υπο-

ψήφιος δήμαρχος στα 3Β, Δημοσθένης Δόγκας και πρόσφερε σε κάθε γυναίκα

που συναντούσε στην πλατεία της Βούλας και στους δρόμους που διέσχισε μαζί

με την ομάδα του, κόκκινα τριαντάφυλλα.

Η “Δημοτική Βούληση” και ο Δημοσθένης Δόγκας έπαιρναν από κάθε γυναίκα

ένα  “ζεστό” χαμόγελο.

Δωρεάν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο (WiFi) 

στο κέντρο της Βούλας

Ο συνδυασμός ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ Βάρης • Βούλας • Βουλιαγμένης προ-

σφέρει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (WiFi Public HotSpots), για

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Με αφετηρία το κέντρο της Βούλας

θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες περιοχές.

Όπως δήλωσε ο Δημοσθένης Δόγκας, “η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο για

την έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών του δήμου μας, είναι, για εμάς προ-

τεραιότητα”.

Δεντροφυτεύουμε 
τη Β’ πλαζ Βούλας

Ο συνδυασμός ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ Βάρης • Βού-

λας • Βουλιαγμένης με επικεφαλής τον υποψήφιο Δή-

μαρχο Δημοσθένη Δ. Δόγκα, θα συμμετάσχει με

στελέχη της παράταξής  του “Δημοτική Βούληση” στη

δενδροφύτευση που θα γίνει το Σάββατο 15/3/2014 και

ώρα 11:00πμ στην Β' Πλαζ Βούλας, προσφέροντας

μάλιστα και  150 μικρά και μεγάλα αρμυρίκια για δεν-

τροφύτευση.

Καλεί δε όλους τους δημότες να συμμετάσχουν.
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“H Κλέφτρα των βιβλίων”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» συνεχίζει τις προβολές  έως 19/3, της συγκινη-

τικής δραματικής ταινίας: “Η Κλέφτρα των βιβλίων”
(THE BOOK THIEF).

Η ταινία επικεντρώνεται στην ιστορία της μικρής Λίζελ, ενός ξε-

χωριστού κοριτσιού με απίστευτο

κουράγιο, που δίνεται για υιοθεσία

σε ανάδοχη οικογένεια, στη Γερμα-

νία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Με την υποστήριξη της νέας της οι-

κογένειας και του Μαξ, ενός νεα-

ρού Εβραίου πρόσφυγα που η

οικογένειά κρύβει στο σπίτι της, η

Λιζέλ μαθαίνει σιγά-σιγά να διαβά-

ζει. Για την Λίζελ και τον Μαξ, η δύ-

ναμη των λέξεων και της

φαντασίας είναι ο μοναδικός τρό-

πος διαφυγής από την ταραχώδη κατάσταση που επικρατεί.

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

“Μυστήρια της σκοτεινής ύλης”
Η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης, παρουσιάζει το

έργο “ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΥΛΗΣ” (LA MYSTÈRE

DE LA MATIÈRE NOIRE) της Σεσίλ Ντενζάν (ΓΑΛΛΙΑ,

2012, έγχρωμη, 52΄)”, την Κυριακή 16 Μαρτίου στις 8μ.μ.

στην αίθουσα του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (Μα-

ρίνου Αντύπα 86 Ηλιούπολη).
Μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει συζήτηση

με εισηγητές τους Νίκο Ταμπάκη (μηχανικό του Εθνικού Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου, Διδάκτορα Φιλοσοφίας) και Γιώργο

Φανουράκη (Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Πυρηνικής

και Σωματιδιακής Φυσικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας

Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»).
Ένα ουράνιο «χαμόγελο» που παρατηρήθηκε σε μακρινό γαλαξία,

γίνεται αιτία προβληματισμού για τους αστροφυσικούς σχετικά με

μια άγνωστη ύλη του σύμπαντος που υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί

στο 95%, ενώ μόλις 5% είναι η αντιληπτή από μας ύλη.

Η Είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

“Περσέπολις”
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης προβάλει  την Τε-

τάρτη 19 Μαρτίου και ώρα 21:00 την ταινία “Περσέπολις”

(Εισφορά-Είσοδος 3 €), στο Οινοποιείο Πέτρου (Λ. Μαρα-

θώνος 117, Παλλήνη.
Βρισκόμαστε στην Τεχεράνη του 1978. Η νεαρή Marjane βιώνει την

πτώση του Σάχη όμως γρήγορα συνειδητοποιεί πως η ευφορία που

ακολουθεί την επανάσταση δεν θα διαρκέσει.

«Της γης ο οφαλός»
Oι Δημιουργικές Ομάδες Μουσικής, Θεάτρου,

Χορού και Κεραμικής της Ανοιχτής Θεραπευτικής

Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ προσκαλούν τη Δευ-

τέρα 17 Μαρτίου και ώρα 18.30 στο Πολιτιστικό

Κέντρο «Μελίνα» - Ηρακλειδών 66, στην αφήγηση

του παραμυθιού με τίτλο «Της γης ο οφαλός». 

Η είσοδος  ελεύθερη για το κοινό.

Προσκυνηματική

εκδρομή στη

Βαρνάκοβα 

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νε-

κταρίου Βούλας, διοργα-

νώνει Προσκυνηματική

Εκδρομή, το Σάββατο 29

Μαρτίου με προορισμό

την Ιερά Μονή Παναγίας

Βαρνάκοβας και φαγητό

στη Ναύπακτο.  

Η τιμή του Εισιτηρίου

είναι 20 ευρώ για κάθε

συμμετέχοντα και περι-

λαμβάνει τη μεταφορά

και την επιστροφή, χωρίς

διατροφή.

Για δηλώσεις συμμετο-

χής μπορείτε να δηλώ-

σετε στον Ιερό Ναό,

μέχρι την Κυριακή 23

Μαρτίου στις Υπεύθυνες

κυρίες του Φιλοπτώχου

Ταμείου μας.           

Μουσική βραδιά
αφιέρωμα στο Μάνο

Χατζηδάκι

O εξωραϊστικός, Πολιτιστικός Σύλλο-

γος Λυκούριζα Λαγονησίου, οργανώ-

νει μουσική βραδιά αφιερωμένη στο

Μάνη Χατζηδάκη, με την χορωδία του

Συλλόγου   το Σάββατο 29 Μαρτίου

στις 8.00 το βράδυ στο Αμφιθέατρο

του  Δημαρχιακού Μεγάρου, στα Κα-

λύβια.  Είσοδος ελεύθερη                               

Διδασκαλία και διεύθυνση χορωδίας

και ορχήστρας Αιμίλιος Γιαννακόπου-

λος 

Παρουσίαση και επιμέλεια κειμένων

Ελένη  Δέδε

Για την ενίσχυση του Κοινωνικού

Παντοπωλείου του Δήμου Σαρωνικού

θα υπάρχει  καλάθι τροφίμων. Η συ-

νεισφορά σας θα είναι πολύτιμη.                    

Η ορθή χρήση 

της γλώσσας

O Σύνδεσμος Συνταξιούχων Εκπαι-

δευτικών Γλυφάδας, οργανώνει ημε-

ρίδα σε συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Δήμο

Γλυφάδας  με θέματα:

1.   «Η ορθή χρήση της Νεοελληνικής
Γλώσσας», με ομιλητή τον καθηγητή

Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χα-

ραλαμπάκη Χριστόφορο

2.  «Ο ρόλος της Γλώσσας στην κα-
τανόηση των εννοιών των Φυσικών
Επιστημών», με ομιλητή τον ομότιμο

καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κόκκοτα Παναγιώτη

Θα ακολουθήσει συζήτηση

Η ημερίδα θα γίνει, στην αίθουσα συ-

νεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβου-

λίου του Δήμου Γλυφάδας, την

Δευτέρα 17 Μαρτίου ώρα 5.30΄ μ.μ..                           

ΞΕΝΑΓΗΣΗ
στα ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ

Με την  ευκαιρία της

επετείου της επανάστα-

σης του 1821  η “Εναλ-

λακτική δράση”,

οργανώνει εκδρομή με

ξενάγηση στα Δερβε-

νάκια, όπου, στις 26

Ιουλίου 1822 οι Έλλη-

νες με επικεφαλής τον

Θεόδωρο Κολοκο-

τρώνη, νίκησαν τη

στρατιά του Δράμαλη.

Θα έχει και πεζοπορία

για όποιον ενδιαφέρε-

ται, από το γραφικό

χωριό Στεφάνι προς

Νεμέα.

H εκδρομή γίνεται την

Κυριακή 23 Μαρτίου και

η αναχώρηση θα γίνει

από Βούλα στις 8 το

πρωί.

Δηλώσεις συμμετοχής

Μιμίκα Θεοδωρίδου

2108963660 (10πμ-2μμ) 

6982209948 
Email ena.drasi@gmail.com



ΕΒΔΟΜΗ  15  ΜΑΡΤΙΟΥ    2014 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

«Αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο»

Ο Δήμος Γλυφάδας και το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας σε

συνέχεια των ετήσιων αφιερωμάτων σε μεγάλους Έλλη-

νες δημιουργούς προσκαλούν στη συναυλία, «Αφιέρωμα

στο Μάνο Λοϊζο», την Κυριακή 16 Μαρτίου, ώρα 19.00

Δημοτικό Θέατρο “Μελίνα Μερκούρη”,  Γ. Γεννηματα &

Αντ. Ρωμυλίας 123, Άνω Γλυφάδα

Είσοδος Ελεύθερη

“Η μικρή Ελένη και οι
πρώτοι της φίλοι”

Το βιβλίο της Ολγας Ν. Παπαδογεωργάκη με

τίτλο: “Η μικρή Ελένη και οι πρώτοι της φίλοι”
παρουσιάζει το Βιβλιοπωλείο “Πρόφης” (Bασ.

Kων/νου 128) στο Κορωπί, το Σάββατο 15/3 στις

12 το μεσημέρι.
Εικονογράφηση: ΄Ολγα Ν. Παπαδογεωργάκη
Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο
Μια μικρή ιστορία για την αξία της φιλίας, της αγάπης
και της αποδοχής των άλλων όπως εκφράζονται μέσα
από τα μάτια ενός μικρού κοριτσιού που γνωρίζει τον
κόσμο και τους πρώτους της φίλους.

«Πέτρες που μιλούν 
και παραμύθια κρύβουν…”

Πρόγραμμα αφήγησης για παιδιά θα πραγματο-

ποιηθεί το Σάββατο 22/3 στις 11 το πρωί, στο χώρο

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου, (κεντρική

πλατεία: Παπασιδέρη 13), με την παραμυθού Εύη

Γεροκώστα και το συγγραφέα των παιδικών βι-

βλίων: «Ο βάτραχος και το φιλί», «Πώς γεννήθη-
καν τα όνειρα» και «Αστέρια στο πάτο της λίμνης»

των εκδόσεων Μεταίχμιο και το “Μια μέρα που
έγινε νύχτα” των εκδόσεων Χριστάκη, 

Τηλ. 210 6626295, www. koropilib.gr

"...χαίρε ω χαίρε Ελευθεριά..."

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στη Γλυφάδα

Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επι-

στημών Ελλάδος, διοργανώνει Εικαστική Έκθεση

στις αίθουσες του Παλαιού Δημαρχείου Γλυφάδας

από τις 15 έως τις 18 Μαρτίου με θέμα:"...χαίρε ω
χαίρε Ελευθεριά..." προς τιμήν της Ελληνικής Επο-

ποιίας των αγώνων για την Ελευθερία.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την  Κυριακή 16

Μαρτίου ώρα 7.00 μ.μ.

“Γυναικείοι χοροί στην
Αρχαία Ελλάδα”  

“Χορός και Αρμονία”

H Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας, η Παγκόσμια Αμ-

φικτυονία Απόδημων και Ελληνοφώνων “Ger-

hardRolfs” και το “Καλλιτεχνόραμα Γλυφάδας”,

οργανώνουν εκδήλωση με τιμητική παρουσίαση του

έργου της Βούλας Λαμπροπούλου, καθηγήτριας

Παν/μίου Αθηνών και ιδιαιτέρως, των βιβλίων της: α)

Γυναικείοι χοροί στην Αρχαία Ελλάδα” και Β) “Χορός
και Αρμονία”, επ’ ευκαιρία της 3ης έκδοσής τους, στο

Vive Mar, Λ. Καραμανλή 18 (δίπλα  από το Δημαρχείο

στη Βούλα), την Τετάρτη 19 Μαρτίου στις 7.30μ.μ.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο πρ. πρόεδρος της Βου-

λής  Β. Πολύδωρας, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελ-

ληνικού και 3Β κ. Παύλος και η βουλευτής Γ.

Μαρτίνου.

Για το έργο και τα βιβλία της Β. Λαμπροπούλου θα μι-

λήσουν ο Ι. Πολέμης (καθηγητής Βυζαντινής φιλολο-

γίας), η Ειρήνη Πέππα - Παπαϊωάννου και η Μάρω

Παπαθανασίου του μαθηματικού τμήματος του

Παν/μιου Αθηνών.

Η εκδήλωση θα κλείσει με το χορευτικό των γκριζο-

φόρων του Συλλόγου Γυναικών Φυλής “Φυλασία”, της

Δημοτικής Κοινότητας Φυλής. 

Η θεατρική επιτυχία του off-Broadway

“ΙRAQ – 9 TΟΠΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ” της πο-

λυβραβευμένης συγγραφέως Heather

Raffo, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην

Ελλάδα στη θεατρική σκηνή του Πο-

λυχώρου VAULT, σε σκηνοθεσία της

Μαρίας Τσαρούχα.

Η παράσταση παρουσιάζεται με την

υποστήριξη της Ιρακινής πρεσβείας

Το έργο αποτελεί εξιστόρηση της

ζωής εννέα Ιρακινών γυναικών, με

φόντο τους δύο πολέμους στον

Κόλπο και εμβαθύνει στο τί σημαίνει

να είσαι γυναίκα, σε μια χώρα που επι-

σκιάζεται από το καθεστώς του πολέ-

μου.

Οι μονόλογοι συνθέτουν ένα πολύ-

χρωμο, ευφυές και λαμπερό δημιούρ-

γημα της γυναικείας μοναχικότητας

και αναζήτησης σε «τρομακτικούς»

καιρούς. Το έργο είναι η αληθινή ερ-

μηνεία που σκιαγραφεί την πραγματι-

κότητα των Ιρακινών γυναικών της

Μέσης Ανατολής, έτσι όπως δεν τις

έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα. 

Όπως αναφέρει η Heather Raffo “πρό-
κειται για ένα διάλογο μεταξύ ανατο-

λής και δύσης. Οι χαρακτήρες είναι
δεμένοι σε βάθος με τις καταστάσεις
ως Ιρακινοί, ενώ ταυτόχρονα το πάθος
τους μοιάζει να αντανακλά τα ενδια-
φέροντα της δύσης. Το έργο εκφράζει
και την ανάγκη για δύναμη γένους θη-
λυκού …”
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 μέχρι τις 

12 Απριλίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 100 λεπτά

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Μειωμένο: 10  ευρώ (Φοιτητές/ Μαθη-

τές / Σπουδαστές/ Κάτοχοι Κάρτας

Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ)/ ΑμΕΑ/Κάτοχοι

Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ)

Πολυχώρος VAULT

Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός

Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Κερα-

μεικός (8’ περίπου με τα πόδια)

“ΙRAQ – 9 TΟΠΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ”

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

10o Εαρινό Φεστιβάλ 

Ερασιτεχνικού Θεάτρου 
Αφιέρωμα στο Δημήτρη Χορν

‘‘ Ηθοποιός σημαίνει Φως ‘‘
Οι παραστάσεις γίνονται στο Αμφιθέατρο Πνευματικού

Κέντρου Σπάτων «Χρήστος Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα 7),

την ίδια ώρα 8.30μ.μ.

Εναρξη Φεστιβάλ, ΣΑΒΒΑΤΟ 22-3-2014 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΟΡΝ, ΩΡΑ:20.30 Για τον Δημήτρη Χορν θα

μιλήσει η ηθοποιός ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ

1η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-3, Θεατρικό Εργαστήριο

Σπάτων “Σκηνοβάτες”. Έργο: «Αγγέλα» του  Γιώργου Σε-

βαστίκογλου, Σκηνοθεσία: Περ. Καρακωνσταντόγλου.

2η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-3, Θεατρικός Σύλλογος

Παιανίας, Έργο: «Ψέμα στο Ψέμα» του Αντονι Νίλσον,

Σκηνοθεσία:  Βαγγέλης Δρακοντοειδής.

3η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 2-4, Θεατρικός Σύλλογος

Παλλήνης. Έργο: «3014 μ.Χ.» σύνθεση κειμένων Νίκης

Ζαρμοζάνη, Σκηνοθεσία: Νίκη Ζαρμοζάνη.

4η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 5-4, “Θέσπις” Κερατέας, Εργο:

“Τα σκουπίδια” του Γ. Ξανθούλη, Σκηνοθεσία: Σία Δράκου.

5η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 9-4, Θεατρική ομάδα Κάντζας

“ΦΕΣ”  “Φίλιστρον”, Έργο: «Απόπειρα Ληστείας» του Σάμι

Φαγιάντ, Σκηνοθεσία: Σάσα Γκούβελου.

6η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-4, Θεατρική Ομάδα ‘Παντός Και-

ρού’ Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθούσας, Έργο: «Το Μήνυμα»
του Αργ. Χιόνη, Σκηνοθεσία:  Δέσπ. Μαραγκουδάκη.

7η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 23-4, Δημοτικό Θέατρο Μα-

ραθώνος – ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ. Έργο: «Η Γέρμα» του Φεντερίκο

Γκαρθία Λόρκα, Σκηνοθεσία: Νίκος Γκεσούλης

8η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 26-4, Πολιτιστικές Απόπειρες

Ν. Μάκρης, Έργο: «Η σημασία να είναι κανείς σοβαρός» του

Όσκαρ Ουάιλντ, Σκηνοθεσία : Στρατής Πανούριος, 

9η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-4, Θεατρικός Σύλλογος

Σπάτων ‘Το Τέταρτο Κουδούνι’, Έργο: «Ο Ταχυδρόμος»
μεταφορά από την Κιν/φική ταινία “Il postino”, Σκηνοθε-

σία:  Η Ομάδα.

ΛΗΞΗ Φεστιβάλ Σάββατο 3-5 και απονομή αναμνηστικών.

Θα παίξει η Φιλαρμονική του “Ξενοφών”.
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Με την παρουσία και τις υπογρα-

φές των Δημάρχων Κρωπίας Δη-

μητρίου Κιούση και Παιανίας

Δημητρίου Δάβαρη ολοκληρώθη-

καν, την Παρασκευή 7 Μαρτίου

2014, οι 6 από τις 7 πρώτες αγο-

ρές ακινήτων -αγροτοτεμαχίων

στην περιοχή Πηγάδι-Ζήκου κτη-

ματικής περιφέρειας Παιανίας,

όπου θα κατασκευαστεί το Κέντρο

Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογι-

κός Καθαρισμός) που περιλαμβά-

νεται στο  μεγάλο έργο της

αποχέτευσης Ακαθάρτων Κορω-

πίου και Παιανίας, το οποίο ήδη

έχει ξεκινήσει. 

Oι ιδιοκτήτες πήραν τις χρηματι-

κές αποζημιώσεις από το Ευρω-

παϊκό Περιφερειακό Ταμείο. Θα

ακολουθήσουν οι αγοραπωλησίες

και των υπολοίπων αγροτοτεμα-

χίων του Κ.Ε.Λ το επόμενο διά-

στημα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει

όλοι οι ιδιοκτήτες να συντομεύ-

σουν την προσκόμιση των δικαιο-

λογητικών.

Εξασφαλίστηκε η περιοχή του ΚΕΛ 

Παιανίας - Κορωπίου
Πληρώθηκαν οι ιδιοκτήτες

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη

Αττικής Γιάννη Σγουρό, η σύμβαση

του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝ-

ΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ

ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο χρημα-

τοδοτείται από το Ε. Π. «Περιβάλλον

- Αειφόρος Ανάπτυξη», προϋπολογι-

σμού 6.098.319,32 Ευρώ (με ΦΠΑ). To

αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμ-

βάνει τα έργα διευθέτησης της υφι-

στάμενης κοίτης του ρέματος

“Ξερέας”  Δ. Κρωπίας Αττικής στο κα-

τάντη τμήμα του μήκους 1557,0m με

την εφαρμογή των κατάλληλων δια-

τομών κατά περίπτωση, με σημαντι-

κότερα τα παρακάτω.

i) Τραπεζοειδής διατομή επενδεδυ-

μένη με συρματοκιβώτια πάχους, με-

ταβαλλόμενων διαστάσεων πλάτους

σε συνολικό μήκος 1300 m.

ii) Δέκα συνολικά τεχνικά διάβασης

(τρίδυμος κλειστός αγωγός ορθογω-

νικού τύπου) συνολικού μήκος 20m.

iii) Καθ’ ύψος επέκταση του υφιστά-

μενου τεχνικού διάβασης, μήκους

L=30m, επί της παραλιακής οδού Αθη-

νών– Σουνίου.

iv) Έργα συναρμογών μεταξύ τραπε-

ζοειδών διατομών και τεχνικών διά-

βασης με τοίχους αντιστήριξης, σε

συνολικό μήκος 200m.

Παράλληλα προβλέπεται ειδικό έργο

(αγωγός αποχέτευσης) για την απο-

χέτευση της περιοχής στην δεξιά ως

προς τη ροή πλευρά ανάντη του τε-

χνικού διάβασης. 

Στη Χ.Θ. 0+977,95 των προτεινομέ-

νων έργων προβλέπεται ράμπα ανό-

δου- καθόδου από / προς τη

διευθετημένη κοίτη (τραπεζοειδής

διατομή με συρματοκιβώτια),  συνολι-

κού μήκους 25μ.

Με το συγκεκριμένο έργο η περιοχή

Αγ. Μαρίνας του Δήμου Κρωπίας πρό-

κειται να αποκτήσει σύγχρονο, ασφα-

λές και αξιόπιστο σύστημα

διαχείρισης ομβρίων υδάτων δεδομέ-

νου ότι το ρέμα “Ξερέα”  συχνά υπερ-

χειλίζει με αποτέλεσμα την κατάκλιση

κατοικημένων περιοχών καθώς και

γεωργικών εκτάσεων στην παράλια

ζώνη του Δήμου Κρωπίας.

Υπεγράφη η σύμβαση για το ρέμα  

Ξερέα στο Κορωπί

Ο Δήμος Μαρκοπούλου εν όψει των Αυτοδιοικητικών

Εκλογών του Μαΐου 2014, θα διαμορφώσει ειδικό χώρο

στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του

(www.markopoulo.gr), προκειμένου να φιλοξενηθούν όλα

τα δελτία Τύπου, όλων των υποψήφιων Δημοτικών Πα-

ρατάξεων, στα πλαίσια της εξασφάλισης της ισότιμης και

ισοδίκαιης προβολής των θέσεών τους. 

Πρόσκληση 

στα εγκαίνια Βρεφονηπιακού

Σταθμού Μηλαδέζας

Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης Σ. Πανάς

σας προσκαλεί στα εγκαίνια του νέου κτιρίου  του Βρε-

φονηπιακού Σταθμού Μηλαδέζας (Οδός Οθωνών στη

Βάρη) την Τρίτη 18 Μαρτίου στις 11.00 π.μ.

Στην τελετή εγκαινίων θα παραστούν ο Περιφερειάρχης

Αττικής   Γ. Σγουρός και ο Γενικός Γραμματέας Επενδύ-

σεων ΕΣΠΑ  Γ. Γιαννούσης

«Τουρισμός για όλους»

Ο  Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) θέτει σε

εφαρμογή το Πρόγραμμα  «Τουρισμός για όλους» Εξαή-

μερων Διακοπών Β΄ ΦΑΣΗ  2013 – 2014,  το οποίο θα

ισχύσει από 12 Μαρτίου του 2014 έως 30.6.2014.

«Δυνάμεις της Κοινωνίας»

H Δημοτική Κίνηση των 3Β, «Δυνάμεις της Κοινωνίας”,

καλεί τους πολίτες σε Συνέλευση την Κυριακή 16 Μαρ-

τίου στις 11 το πρωί, στην Πνευματική Εστία Βούλας

(Αγ. Ιωάννου 3):

― για να διαμορφώσουν το Δημοτικό πρόγραμμα εν όψει

των επερχόμενων εκλογών.

― για να αναδείξουν υποψήφιο Δήμαρχο και δημοτικούς

συμβούλους.

Ισότιμη παρουσίαση όλων

των δημοτικών παρατάξεων

στην ιστοσελίδα του Δήμου

Μαρκοπούλου

«Αλχημείες Σκέψεων» 
Έκθεση Ζωγραφικής

Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί, στα εγκαίνια της ατομικής

έκθεσης ζωγραφικής, με έργα δουλεμένα με  κάρβουνο του

Lorenzo, με θέμα: «Αλχημείες Σκέψεων», που θα πραγματο-

ποιηθεί το Σάββατο, 15 Μαρτίου και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου (Δημοτική Βιβλιοθήκη).
Ο  ζωγράφος προβάλει την προσπάθεια του να αποτυπώσει σκέψεις

και συναισθήματα με πλουραλισμό στη θεματολογία του και την απλό-

τητα της σύνθεσης  του, χρησιμοποιώντας κάρβουνο, ένα φυσικό

υλικό, σαν όπλο στις προκλήσεις-προσκλήσεις και αντιξοότητες της

ζωής. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Διάρκεια Έκθεσης: Σάββατο 15 – Δευτέρα 31 Μαρτίου 

Ώρες λειτουργίας: 17:30-20:30
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Υποψήφιος Περιφερειάρχης

Αττικής και ο Θάνος Τζήμερος

με τη “Δημιουργία ξανά!” 

Ο Θάνος Τζήμερος με τη “Δημιουργία ξανά”, ανακοίνωσε την

υποψηφιότητά του στις Περιφερειακές εκλογές, κατεβαίνον-

τας ως υποψήφιος περιφερειάρχης Ατ-

τικής. Οι λόγοι που τον οδήγησαν είναι

μεταξύ άλλων: «Ο συνδυασμός μας

στην Περιφέρεια Αττικής εκπροσωπεί

ένα κίνημα πολιτών το οποίο προτείνει

έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό

συμμετοχής και  συνεργασίας. Καλεί

όλους τους ενεργούς πολίτες που πι-

στεύουν στην αναγκαιότητα δομικών

μεταρρυθμίσεων και στην ενδυνάμωση

των θεσμών, όλους  όσους ασφυκτιούν

σε ένα φαύλο κράτος που φυλακίζει τη δημιουργικότητα των

Ελλήνων, να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή και να στελε-

χώσουν το  ψηφοδέλτιό μας».

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ  –  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ
8  Μαρτίου 2014 - Αρ. Πρωτ.: 1092

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Σωματείου στην Ετή-

σια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία θα διεξαχθούν και Αρ-

χαιρεσίες, για την ανάδειξη του νέου 7μελούς Δ.Σ. και της

3μελούς ελεκτικής επιτροπής, για την προσεχή διετία.

Η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00

το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχο-

λείου Βούλας στη πλατεία Άλσους στο Πανόραμα Βούλας, σε

περίπτωση μη απαρτίας την προηγούμενη Κυριακή 23/3/14.

Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας θα έχουν όσα

μέλη έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις του-

λάχιστον για το έτος 2013.

Υποψηφιότητες για το Δ. Σ. και την Ελ. Επ., και προτάσεις θε-

μάτων των μελών για αναγραφή προς συζήτηση, θα γίνονται δε-

κτές μέχρι και την 6η εσπερινή της Τετάρτης 19ης Μαρτίου 2014

εγγράφως στο εντευκτήριο του Σωματείου μας.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝ.  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Απολογισμός πεπραγμένων από 1/4/13 έως 23/3/14 και λογο-

δοσία του Δ.Σ.

2. Οικονομικός απολογισμός.

3. Παρουσίαση της έκθεσης της ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Συζήτηση και Έγκριση πεπραγμένων, απολογισμού και απαλ-

λαγή του Δ.Σ.

5. Ενημέρωση των μελών για το Εντευκτήριο του Σωματείου.

6. Συζήτηση για όποιο άλλο θέμα παρουσιαστεί. 

7. Προϋπολογισμός επομένου έτους.

8. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ και ελεγκτικής επιτροπής.

Από την αρχή του έτους, σε πολλούς Δή-

μους έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για

τις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου (δη-

μοτικές και περιφερειακές). Κατανοητό.

Εκείνο που δεν είναι κατανοητό, να επι-

καλούνται 4 και 5 μήνες πριν τις εκλογές,

για να μην ψηφίζονται θέματα του

Δήμου.

Δεν είναι δυνατόν να νεκρώνουν τα

πάντα σε ένα Δήμο ή στη χώρα (στις

εθνικές) πέντε μήνες πριν γιατί θα

έχουμε εκλογές και μπορεί να αλλάξουν

οι αρχές.

Κάπως έτσι συμβαίνει και στο Δήμο 3Β.

Ακούω συνέχεια τη φράση-κλειδί· άστο

για μετά τις εκλογές.

Και λιμνάζουν τα θέματα και διογκώνεται

η ημερήσια διάταξη - πρόσκληση για συ-

νεδρίαση. Και καλείται κάθε εβδομάδα

δημοτική συνεδρίαση.

Tο συμβούλιο της  περασμένης Δευτέρας

10 Μαρτίου, απασχόλησε μία απόφαση

που πάρθηκε στο προηγούμενο και αφο-

ρούσε την απαλλαγή χρεών από κάποια

εταιρεία, που τα οφείλει από το 2008. Το

ποσό 17.000 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς ενημέρωσε το

σώμα ότι ενώ η απόφαση ήταν ομόφωνη,

στο αποφασιστικό είχε διαγραφεί με

μπλάνκο και έγραφε κατά πλειοψηφία.

Με μία ψήφο λευκή, αυτή του Γρ. Κων-

σταντέλλου.

Στην ηλεκτρονική εγγραφή όμως ο Γρ.

Κωνσταντέλλος, όπως ισχυρίζεται ο δή-

μαρχος, ακούγεται να λέει ναι.

Καθήκοντα προέδρου σ’ εκείνη τη συνε-

δρίαση έκανε ο αντιπρόεδρος Διον. Γε-

ωργουλόπουλος, ο οποίος παραδέχθηκε

ότι πράγματι διέγραψε το ομόφωνα γιατί

είχε αμφιβολία και γι’ αυτό το λόγο ζή-

τησε να επανέλθει το θέμα προς συζή-

τηση.

Και πράγματι βρισκόταν και πάλι στην

ημερήσια διάταξη.

Ο ενδιαφερόμενος εκπρόσωπος της εται-

ρείας Γιδόπουλος, παρενέβη από το

ακροατήριο, ο Δ. Γεωργουλόπουλος του

φώναξε, ότι τα έχει βρει με το δήμαρχο

γιατί έχουν παράλληλες επιχειρήσεις και

τα πνεύματα οξύνθηκαν. Ο Γιδόπουλος

απάντησε ότι δεν γνωρίζει το δήμαρχο,

αλλά έχει μιλήσει μόνο με τον Γρ. Κων-

σταντέλλο.

Παρενέβησαν κάποιοι σύμβουλοι “πυρο-

σβεστικά” και συνεχίστηκε η συνεδρίαση.

Την ώρα που έμπαιναν στην ημερήσια

διάταξη ο Δ. Γεωργουλόπουλος ζήτησε

να προταχθεί το θέμα του Γιδόπουλου,

γιατί τον ταλαιπώρησαν στην προηγού-

μενη συνεδρίαση!!! Και πράγματι προτάχ-

θηκε και υπερψηφίστηκε. Δηλαδή

απηλάγη του προστίμου των 17.000 ευρώ

που αρχικά ήταν 120.000 ευρώ!!! Δεν μι-

λάμε βέβαια για προσαυξήσεις...

Γι’ αυτό ο Κ. Πασακυριάκος επεσήμανε:

«ακούμε πλειοδοσία επί μιάμιση ώρα για

διαγραφές χρεών, ενώ έχουμε χρέη από

ΚΔΑΠ για την περίοδο 2012-2013 που βε-

βαιώθηκαν και πήγαν στην εφορία, καθώς

και τροφεία με ποσά των 30 και 20

ευρώ».

Αλλά και ο Δ. Δαβάκης αναρωτήθηκε:

«Μήπως διαπράττονται και ποινικά αδι-

κήματα κύριοι, με την απόφαση αυτή;».

Αλλη μία απαλλαγή χρέους από μισθώ-

ματα στο Κυλικείο του 2ου Δημοτικού,

συζητήθηκε εκτάκτως, με πρόταση του

Γρ. Κωνσταντέλλου, το οποίο ψηφίστηκε

επίσης (1500 €).

Τις τέσσερις περίπου ώρες που εσυζη-

τούντο αυτά, περίμεναν κάποιοι πολύτε-

κνοι γονείς με 8 και 6 παιδιά,

προκειμένου να τους μειώσουν τα δημο-

τικά τέλη. Και όπως ήταν φυσικό είχαν

“φρικάρει” με τις απαλλαγές των χιλιά-

δων ευρώ... όταν όπως είπε ένας πατέ-

ρας, πηγαίνει στην εκκλησία να πάρει

γάλα για τα παιδιά του!

Τη λύση έδωσε ο Δ. Κοντονής που ζή-

τησε πλήρη απαλλαγή για τους πολύτε-

κνους και το ψήφισαν.

Το Κυλικείο του Πανοράματος

κινδυνεύει

Στο Κυλικείο, στο Πανόραμα έχει λήξει η

σύμβαση,  δεν έχουν όμως πρoβλεφθεί

όροι παράτασης μισθώματος στο συμβό-

λαιο και δεν μπορεί ούτε να πληρώσει μι-

σθώματα, ούτε να λειτουργήσει πλήρως,

ούτε να γίνει διαγωνισμός γιατί ήταν μι-

σθωμένο στη ΔΕΑΒ, η οποία δεν έχει εκ-

καθαριστεί ακόμη!

Το θέμα πάει κι έρχεται στο Δημοτικό

Συμβούλιο, αλλά δεν αποφασίζουν. Θέ-

λουν να πάει μετά τις εκλογές. 

Αλλα μέτρα και άλλα σταθμά.

Ως τότε το Κυλικείο θα υπολειτουργεί και

ο Δήμος θα χάνει εισοδήματα.

Αννα Μπουζιάνη

Αλλα μέτρα και άλλα σταθμά στο Δήμο 3Β

Το θέμα των κλήσεων παράνομης

στάθμευσης, που έχουν πάρει κατά

χιλιάδες οι κάτοικοι στους Δήμους

της χώρας, μεταξύ αυτών και του

Δήμου 3Β, απασχόλησε τον Συνή-

γορο του Πολίτη, μετά από προ-

σφυγή πολιτών σ’ αυτόν.

Κλήσεις που αναγράφουν εσφαλ-
μένα στοιχεία διαγράφονται, απε-

φάνθη ο Συνήγορος του Πολίτη.

Γράφει συγκεκριμένα: 

«οι Δήμοι της χώρας οφείλουν να

προβαίνουν σε διαγραφή οφειλών

που έχουν βεβαιώσει σε βάρος πο-

λιτών, οι οποίες προέρχονται από

πρόστιμα παράβασης διατάξεων του

ΚΟΚ (περί παράνομης στάθμευσης)

στις περιπτώσεις που διαπιστώνε-

ται ότι στην πράξη βεβαίωσης παρά-

βασης (κλήση) αναγράφονται

ελλιπώς ή εσφαλμένα τα στοιχεία

που αφορούν στον ακριβή προσδιο-

ρισμό του οχήματος του παραβάτη -

οδηγού, καθώς και της παράβασης

που διαπράχθηκε. Σε αυτές τις περι-

πτώσεις, η εν λόγω κλήση καθίστα-

ται άκυρη, ενώ η Διοίκηση είναι

υποχρεωμένη, σε οποιοδήποτε στά-

διο της διαδικασίας είσπραξης του

προστίμου διαπιστώσει ότι η κλήση

πάσχει ακυρότητας, να μην προβαί-

νει στην είσπραξη του ποσού του

προστίμου».

Αυτό αφορά πολλούς παραλήπτες

κλήσεων, αφού όπως μας έχουν κα-

ταγγείλει στην εφημερίδα, πολλές

φορές στην κλήση εμφανίζεται

άλλος αριθμός οχήματος, άλλη

μάρκα ή άλλο χρώμα.

Μάλιστα ο Συνήγορος υπέδειξε

στους πολίτες να ζητήσουν από τις

υπηρεσίες των δήμων αντίγραφα

των κλήσεων-πράξεων βεβαίωσης

παράβασης οχήματος- προκειμένου

να συγκρίνουν τα στοιχεία του οχή-

ματός τους όπως αναγράφονται

στην άδεια κυκλοφορίας, με αυτά

που αναγράφονται στις κλήσεις,

καθώς και να ελέγξουν το περιεχό-

μενο της κλήσης και κυρίως εάν

ήταν όλα τα πεδία αυτής πλήρως

συμπληρωμένα.

Πρόστιμα παράνομης στάθμευσης 

με ελλιπή στοιχεία διαγράφονται

16η Διεθνής Έκθεση 

Εκπαίδευσης & Εργασίας 

ΔΩΡΕΑΝ υποτροφίες πλήρους φοίτησης

Στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, εξελίσεται η 16η Διεθνής

Εκθεση Εκπαίδευσης & Εργασίας 14-16/3, με σκοπό να

αναδείξει και να προβάλλει στο ευρύ  κοινό την Ανώτερη

Δευτεροβάθμια Δημόσια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαί-

δευση. Tην Κυριακή 16 Μαρτίου, στις 16.30 το μεσημέρι

(Αίθουσα Β), θα γίνει η επίσημη παρουσίαση, του μοναδι-

κού προγράμματος που προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ υποτροφίες

πλήρους φοίτησης, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές

σπουδές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε νέους και

νέες που αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό τους βήμα.
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Δεν είναι ή πρώτη φορά που γράφω για τη

γυναίκα. Στο παρελθόν είχα ασχοληθεί με

τη θέση της στην  Αρχαία Ελλάδα,  αλλά και

στη Γαλλική Επανάσταση και στάθηκα υπέρ

των δικαιωμάτων της που ασύστολα κατα-

πατούνται, ιδιαίτερα  όταν αναφέρονται στο

πρόσωπο της ανώνυμης αγωνίστριας της

ζωής, είτε αυτή  θα είναι η μάνα μας είτε η

γυναίκα μας είτε η επιστήμων  που διαπρέ-

πει και η εργαζομένη που υποφέρει τα πάν-

δεινα.  Η Παρρέν όμως έχει προ πολλού

πεθάνει, εξ ού  και  αρκετές γυναίκες σήμε-

ρον  εκτίθενται ως εις κρεοπωλείο, αλλά και

οι άλλες οι διανοούμενες  οι της υψηλής

παιδείας και μόρφωσης, όχι βέβαια  στο σύ-

νολό τους,  αδικαιολόγητα αρέσκονται στην

ανδρική χειροδικία και  δουλική υποταγή. 

Με την ευκαιρία  όμως μιας πρόσφατης ομι-

λίας,  έπαθα εκείνο που είχαν πάθει κάποτε

οι Αθηναίοι με τον Αριστείδη, όταν είχαν

αγανακτησθεί   να τον ακούνε πάντα   Δί-

καιο. Και έτσι αποφάσισα να γίνω κακός και

να σταθώ στην απέναντί της πλευρά.  

Με μάρτυρα τη μοιχαλίδα. Στον Όμηρο και

στα Έπη του, οι ωραίες  μοιχαλίδες, είτε

θεές είτε  θνητές σύζυγοί, ασύστολα προ-

βάλλονται να μοιράζονται τη συζυγική τους

κλίνη, να ξευτελίζονται  και παρ΄όλα ταύτα

διαχρονικά να λάμπουν στο ιστορικό προ-

σκήνιο. 

Η ασυγκράτητη Ελένη που την είπανε

Ωραία, η γνωστή για τα καμώματα της

οποίας σφάχτηκαν  παλικάρια  στην Τροία,

έχει για πολλά χρόνια   ταλανίσει τη σκέψη

και το σώμα των ευαίσθητων, ανεξαρτήτου

ηλικίας  ανδρών.  Και  η κορυφαία  της ξε-

τσιπωσιά βραβεύθηκε με τη συγγνώμη που

πήρε από τον Μενέλαο τον άντρα της, που

την είχε κακολογήσει, αλλά ποτέ δεν είχε

παύσει να την αγαπά.

Κοντά στην Ελένη, η  ετεροθαλής αδελφή

της η Κλυταιμνήστρα. Αυτή βέβαια  όχι

μόνο συνευρέθηκε με τον Αίγισθο, αλλά και

εξόντωσε τον αρχιστράτηγο των Ελλήνων

τον Αγαμέμνονα . Αλλά ή κάθε μια είχε προ-

βάλλει και το   δικό της υπερασπιστικό  δι-

καιολογητικό.  Στην περίπτωση της Ελένης,

δεν  έφταιγε εκείνη η δυστυχής  που το

κορμί της έγινε βραβείο στο μέρος του παι-

χνιδιού του μήλου της ΄Εριδας. 

Η Κλυταιμνήστρα πάλι έχει στο ελαφρυν-

τικό της, εν πρώτοις την μακρόχρονη απου-

σία του άντρα της. Και καλό είναι να

θυμόμαστε  ότι μόνο στη Σπάρτη υπήρχαν

οι είλωτες,  οι οποίοι εκάλυπταν το κενό της

μακρόχρονης ή και βραχύχρονης συζυγικής

απουσίας.

Συν τοις άλλοις η Κλυταιμνήστρα  μισούσε

τον Αγαμέμνονα, γιατί της είχε σκοτώσει

την κόρη την Ιφιγένεια. Διάλεξε τον Αίγισθο

για εραστή αλλά και σαν  το καταλληλότερο

όργανο για την  εκδίκησης της.  Ο Αίγισθος

είχε και αυτός λόγους να μισεί τον Αγαμέ-

μνονα. Ο Αγαμέμνονας ήταν γιός του Ατρέα

και ο Ατρέας είχε αδελφό τον Θυέστη. Και

ο Θυέστης είχε γιο τον Αίγισθο.  Αλλά ο

Ατρέας είχε γυναίκα την  θερμή κρητικιά Αε-

ρόπη . Και η Αερόπη σε κάποιες στιγμές που

ο Ατρέας απουσίαζε  εκ του οίκου του,  άς

πούμε πήγαινε για ‘’κυνήγι’’ ή ‘’ποδό-

σφαιρο’’, εύρισκε και αυτή την  ευκαιρία και

συνευρίσκετο ερωτικά με τον  αδελφό του

άντρα της, τον Θυέστη. Ο Ατρέας  μόλις το

έμαθε, σαν  ο κάθε που έχει βάλει την τιμή

του   στο  γενετήσιο όργανο της γυναίκας

του,  πέταξε  κακήν κακώς έξω  από το βα-

σίλειό  του τον  αδελφό του τον Θυέστη.

.Επειδή όμως οι κακές γλώσσες της γειτο-

νιάς  όλο και δαχτυλόδειχναν και σχολία-

ζαν,  στο γιατί η περικεφαλαία του όταν τη

φορούσε   δεν στεριωνόταν καλά στο κε-

φάλι  του απόφάσισε να ενεργήσει πιο δρα-

στικά. Κάλεσε τον αδελφό του τον  Θυέστη,

δήθεν μετανοιωμένος σε γεύμα συμφιλίω-

σης,   όπου  όμως τον τάϊσε με τις σάρκες

των παιδιών του Θυέστη, που είχε σφάξει.

(Θυέστεια γεύματα). Από τότε ο Θυέστης

εξαφανίστηκε, αλλά όρκισε τον γιό του τον

Αίγισθο που αργότερα είχε γεννήσει, να εκ-

δικηθεί τα αδέλφια του.  

Έτσι και έγινε.

Σαν συμπέρασμα  προκύπτει, ότι κανείς

δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στη γυ-

ναίκα του. Με κάτι τέτοιο αποσβόλωσε τον

πατέρα του τον Οδυσσέα, ο Τηλέμαχος,

όταν του είπε «Τι με λές  όλο “γιέ μου”.
Ποιός ξέρει άραγε με αυτά που γενήκανε
και γίνονται, από πού κρατεί η φύτρα μου.»
Αυτά και την πιστή Πηνελόπη.     

Η Αφροδίτη η οποία   ήταν  παγκοίνως  γνω-

στή για την ομορφιά της, είχε παντρευτεί

κατ΄εντολήν του πατέρα της Δία, τον χωλό

και άσημο Ήφαιστο. Αυτή από την αρχή δεν

τον ήθελε και αντέδρασε δυναμικά.  Αλλά ο

Δίας επέμενε, γιατί την είχε τάξει στον

΄Ηφαιστο, σε ανταπόδοση κάποιας παλιό-

τερης   εκδούλευσης.  Η αλήθεια είναι πως

η Αφροδίτη από μικρή ήταν το αντικείμενο

του πόθου θεών και ανθρώπων, πολύ προ-

τού μπει στο Λούβρο. Ο Ήφαιστος όμως

ήταν άσχημος και όπως είπαμε  συνάμα

χωλός.

Η μητέρα του η ΄Ηρα αηδίαζε  και που  τον

έβλεπε. Έτσι κάποια μέρα χωρίς να διστά-

σει τον άρπαξε από το χωλό του πόδι  και

τον πέταξε από τον Oλυμπο στη θάλασσα.

Εκεί δυο θαλάσσιες θεότητες, η Θέτιδα και

η Ευρυνόμη τον συμπάθησαν, τον περιποι-

ήθηκαν,  τον έφεραν στη Λήμνο και αυτός

σαν άριστος τεχνίτης  βάλθηκε εκεί σε μια

σπηλιά καθισμένος  να τους φτιάχνει τα

στολίδια τους,  δαχτυλίδια σκουλαρίκια και

ό,τι άλλο  έβαζε ο νούς του.  Τελικά όμως

κατάφερε και παντρεύτηκε. 

Έτσι αυτή σε πρώτη ευκαιρία σχετίστηκε

ερωτικά με τον Άρη.

Ο Ηφαιστος  φυσικά  σαν σύζυγος το έμαθε

τελευταίος, αλλά ουδόλως επτοήθη.

΄Εδρασε αποφασιστικά και με συνεργάτη

τον Ηλιο, πληροφορήθηκε το μέρος και τη

θέση της νέας παράνομης συνεύρεσης και

παγίδευσε την κλίνη των μοιχών με χρυσό

αόρατο δίχτυ. Στην κρίσιμη δε στιγμή εμ-

φανίστηκε μπροστά τους, μαζί με όλους

τους θεούς, που τους είχε καλέσει σαν μάρ-

τυρες  της μοιχείας. Οι μοιχοί γυμνοί  επί

και εν τη κλίνη αιφνιδιάστηκαν.  Προσπάθη-

σαν να ξεφύγουν, αλλά βρέθηκαν αιχμαλω-

τισμένοι από το  χρυσό αόρατο δίχτυ της

ορατής τους πλέον και αποδεδειγμένης μοι-

χείας.

Οι μοιχοί εκλιπαρούσαν, να τους βοηθή-

σουν  να απελευθερωθούν από την ντροπή

τους  και να σκεπάσουν τη γύμνια τους.

Αλλά ο κοντός και χωλός Ήφαιστος υψιτε-

νώς υψώθηκε και έκανε ό,τι θα έκανε, όχι ο

κάθε τίμιος άνδρας, αλλά ο σοφός άνδρας

που δεν δένει την τιμή του στο χαμηλό

μέρος της γυναίκας  του. Γύρισε αγέρωχα

και είπε στο Δία «Δώσε μου πρώτα πίσω,
γέρο, τα δώρα που σου έδωσα για να  πάρω
το τσουλ. .  …σου και τότε δική σου και ξε-
φορτώσου με». Αλλά ο Ήφαιστος ήτανε

χωλός, ήτανε  άσχημος ήτανε  κοντός,

αλλά είχε ανδρικό ανάστημα. Δεν έκανε

κούφιες πειραιώτικες λεβεντιές.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα 

1) G Houtzager: “Ελληνική Μυθολογία, “Εκδ Καρα-

κωτσόγλου

2) “Ελληνική Μυθολογία”, Δωδεκάθεο – Ηφαιστος

Εκδ. Βήμα   

Η γυναίκα μοιχαλίδα, στα Ομηρικά Έπη 

«Μέγιστον τόπος άπαντα γαρ χωρεί»
Θαλής ο Μιλήσιος 

Αγαπητή – έ δημότη, ότι επιλέξεις, θα έχεις τη δυ-

νατότητα να το διορθώσεις, μετά από πέντε χρόνια

Είναι συγκινητικό καταρχήν να εκδηλώνουν ενδια-

φέρον για κάθοδο στις εκλογές τόσοι πολλοί συ-

νάνθρωποί μας, παράλληλα όμως είναι απορίας

άξιον, αν όλοι αυτοί ενδιαφέρονται για το μέγιστον,

κατά το Θαλή, ή από ιδιοτελείς σκοπούς. Παρακο-

λουθώ με λύπη ανθρώπους, χωρίς να αναφέρω ονό-

ματα στην παρούσα φάση, που η προσφορά τους στο

παρελθόν ήταν από ελάχιστη έως ανύπαρκτη, σή-

μερα να επιμένουν ότι θέλουν και μπορούν να σώ-

σουν την πόλη, ίσως και τον τόπο γενικότερα.

Οι «σωτήρες» αυτοί, επιλέγουν το συνδυασμό με τις

περισσότερες πιθανότητες για εκλογική νίκη, ανε-

ξάρτητα από θέσεις, πρόγραμμα και ιδεολογία, αρκεί

ο συνδυασμός να έχει εξασφαλισμένη εκλογική πε-

λατεία. 

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι από την πλευρά τους, επιλέ-

γουν υποψηφίους συμβούλους με κριτήριο να διαθέ-

τουν τα απαραίτητα κουκιά, αδιαφορώντας συνήθως

για τις αξίες, τις ικανότητες, τις προθέσεις αλλά και

τη διάθεσή τους να δουλέψουν για την πόλη. Οι πε-

ρισσότεροι δηλώνουν ανεξάρτητοι, ώστε να μπο-

ρούν να τσιμπολογούν από όλη την εκλογική πίτα,

ενώ κάποιοι άλλοι, αδιόρθωτοι, δηλώνουν κομματι-

κοί εκπρόσωποι, σαν να έχουμε βουλευτικές εκλο-

γές. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν μέχρι το βράδυ των

εκλογών και των αποτελεσμάτων.

Αγαπητή – έ δημότη, ότι επιλέξεις, θα έχεις τη δυ-

νατότητα να το διορθώσεις, μετά από πέντε χρόνια,

αφού τόση θα είναι η θητεία του δημαρχοκεντρικού

μας συστήματος. Από αυτή την ψήφο εξαρτάται το

μέλλον το δικό σου, των παιδιών, των συνανθρώπων

και της πόλης σου. Με την ψήφο σου θα επιλέξεις

αυτόν που αποδεδειγμένα ενδιαφέρεται και μπορεί

να σε υπηρετήσει ή αυτόν που θα αναλάβει να σε δι-

οικεί με όπλο την εξουσία που θα του χαρίσει η δική

σου ψήφος. Το μέλλον του τόπου είναι άρρηκτα δε-

μένο με το δικό σου και των παιδιών σου. Μην υπο-

τιμήσεις την αξία της ψήφου σου, δείξε τη δύναμη

της επιλογής σου για να σε σεβαστούν. Άλλωστε,

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ

ΟΥΔΕΝ ΛΑΘΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ…

Σιαμέτης Βασίλειος

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΟΥΔΕΝ ΛΑΘΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ…
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«Ποτάμι»; Πάντοτε επικαιρος ο Γιάννης Τσαρούχης:

«Στην Ελλάδα ότι δηλώσεις είσαι». Σοσιαλιστικό κίνημα

το νεο-ΠΑ.ΣΟ.Κ, συντηρητικό κόμμα η ΝουΔούλα (πως

συντηρείται άραγε της γάγγραινας η σήψη; με φορ-

μόλη;) ΛΑ.Ο.Σ ο λαοπλάνος λαγός των μνημονίων, αρι-

στερή η ΔΗΜ.ΑΡ. της Ρεπούση και των λοιπών

Δημάρατων, ΕΛΙΑ-ελιά και πλανητάρχη βασιλιά, ΠΟ-

ΤΑΜΙ τώρα ορμητικό, με «ψάρια» φορτωμένο. Ποτάμι;

Όχι ρε παιδιά. Ακόμα κι ο Ποδονίφτης θά ‘δειχνε Αμα-

ζόνιος μπροστά σε τέτοιο ενυδρείο του σαλονιού, ή του

τηλε-καναλιού, αν προτιμάτε. Θα μου πείτε τώρα –και

με το δίκιο σας- εδώ ‘ναι η χώρα των θαυμάτων και των

τεράτων, που μέχρι κι ένα καζανάκι της τουαλέτας το

βαφτίσαμε «Νιαγάρα», γιατί κολλάω τώρα σ’ ένα τζα-

κούζι ποταμάκι;

Κολλάω διότι όπου σε θεσμικό παλκοσένικο κι αν κοι-

τάξω, όλο φλώρια, γιασεμήδες, φρουφρού κι αρώματα

συναντώ. Αλλά, όλα κι όλα, με τον ραγιά είναι «σκλη-

ροί». Δείτε το σκληρό υφάκι Σαμαρά, όταν δηλώνει ανυ-

ποχώρητος στον ανασκολοπισμό της Ελλάδος, δείτε

τον αμετακίνητο στις απολύσεις Μητσοτάκη τζούνιορ,

δείτε τον νεκροπομπό της δημόσιας υγείας Άδωνι-

Μπουμπούκο, ...όλοι «σκληροί». Κάτι σαν παλιό γουέ-

στερν-σπαγκέτι: «Ήταν σκληρός και τον έλεγαν Βιτάμ».

Πως γίνεται τώρα νά ‘σαι σκληρός και ν’ αφήνεις τον

κάθε αληταρά οικονομικό δολοφόνο Τόμσεν να σου

τσιμπάει το μαγουλάκι και τον απαυτούλη, ε αυτό είναι

λιγουλάκι hardcore movie κι επειδή την Εβδόμη τη δια-

βάζουν και παιδάκια –κάθε ηλικίας- δεν μπορώ να σας

το πω.

Θαυμάστε ένα «ποτάμι» ρε παιδιά! Τη μιά μέρα έκανε

«πλιτς» και την επόμενη κάτι «σοβαρές» εταιρείες δη-

μοσκοπήσεων τού έδιναν εκλογική αποδοχή 5,6%. Και

«καθαρόοοοο» ποτάμι!!! Μόνο λέει αμόλυντα ψάρια κο-

λυμπάνε στα νερά του. Ουδεμία, λένε, επαφή και σχέση

έχουν με κάτι βρωμο-κέφαλους και παλιο-λούτσους της

παλαιοκομματικής χαβούζας. Από διασταύρωση ρόδων

και κρίνων ανεφύησαν, άσπιλοι κι ανέγγιχτοι. «Καινούρ-

γιοι»! Είναι ένα καλό μαγαζί, στο Λάνγκλεϋ της Βιρτζί-

νια, που από τότε που κυκλοφορούσαν ακόμα οι τρύπιες

πενταροδεκάρες, βγάζει συνέχεια στην κυκλοφορία

«καινούργιους» κι «άφθαρτους» και γυαλιστερούς τυ-

πάκους και τους κουνάει στον τηλεοπτικό μπανιστίρ

μπερντέ, μ’ αόρατες κλωστίτσες κρατημένους, με σάτυ-

ρους και σειληνούς των Μ.Μ.Ε βακχευομένους να πα-

ραληρούν σε πλήρη έκσταση και στύση (πνευματική,

βεβαίως βεβαίως), ουρλιάζοντες «ιδού ο σωτήρας έρ-

χεται», εν τω μέσω νυκτός βαθείας και ύπνου βαρυτά-

του πλείστων όσων εξ ημών.

«Ζητείται ελπίς». Όχι εκείνη του συχωρεμένου Αντώνη

Σαμαράκη, αλλά εκείνων των υπερεθνικών σαμαρο-

ποιών που ονειρεύονται εν ύπνω των λαών, μιάν αν-

θρωπότητα σαμαρωμένη. Ζητείται ελπίς των πενομένων

κι αναξιοπαθούντων μεγαλοτραπεζιτών, ότι εδώ στη

χώρα του Φωτός, σε μαύρα μεσάνυχτα κοιμωμένη τα τε-

λευταία 35 χρόνια, πάλι θα βρεθούν ιδανικοί αυτόχειρες

να ψηφίσουν τα κνώδαλα των μνημονίων, ή κάποιους

από εκείνους τους «καινούργιους», γυαλιστερούς κε-

κράκτες του τίποτε, μπας και τρυπώσουν στην επόμενη

Βουλή, νέα κολλητήρια του Καραγκιόζη, να προσκολλη-

θούν –δίκην ΛΑ.Ο.Σ και ΔΗΜ.ΑΡ- στη ΝουΔούλα και στο

ΠΑ.ΣΟ.Κ, να φτιάξουν πάλι μιάν ομορφιά του Δρος

Φρανκενστάϊν, γιά να συνεχίσουν ανενόχλητοι να μας

...«σώζουν» μέχρι τελικής πτώσεώς μας.

Και μόνη η εν παντί τηλεοπτικώ και εντύπω Μ.Μ.Ε της

συστημικής διαπλοκής πλημμυρίς του αβαθούς «ποτα-

μιού» θα έπρεπε να έχει υποψιάσει το πανελλήνιο. Αντ’

αυτού, του λογικότατου υποψιασμού των πλειστάκις πα-

θόντων, βλέπουμε συμπολίτες μας να δηλώνουν σφό-

δρα αντιμνημονιακοί και να το σκέφτονται σοβαρά να

πέσουν στο «ποτάμι», μη έχοντες τίποτε διδαχθεί από

τα παθήματα και μη μαθήματα των τελευταίων τεσσά-

ρων τραγικών ετών. Ετοιμάζονται γιά τον επόμενο αυτο-

οικτιρμό τους, σαν εκείνους τους παλιούς αγωνιστές

αριστερούς, που χρόνια μετά τις εθνο-καταστροφικές

συνέπειες του Εμφυλίου οίκτιραν εαυτούς και αλλήλους

ότι ...«πέσαμε μπουνταλάδικα στο σακί του Τσόρτσιλ».

Είναι τόσο κραυγαλέος ο καρασεβντάς των μνημονια-

κών πασάδων και των γενιτσάρων τους να κατακερμα-

τίσουν την αντιμνημονιακή ψήφο, ώστε να καθίσταται

απορίας άξιον ότι κάποιοι συμπολίτες μας βλέπουν μόνο

ένα αθώο «ποταμάκι» και δεν βλέπουν τα γνωστά πι-

ράνχας κάτω από την επιφάνεια. 

«Ποτάμι»; Εντάξει ρε παιδιά, φερέλπιδες ψηφοφόροι

του «καινούργιου» κι «άφθαρτου», ότι πείτε κι ότι πιείτε

και πίνετε. Πάρτε το μαγιό σας, τα φουσκωτά «μπρα-

τσάκια» σας, τα κουβαδάκια και τα φτυαράκια σας κι

αγνοείστε το παλιό λαϊκό άσμα που προειδοποιούσε

πως «είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια, ο βοριάς
θα τα κάνει συντρίμμια, κομμάτια». Να υπενθυμίσω

ωστόσο ότι «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» και

το τρις ουκ ανδρός.

«Ποτάμι»; ή ενυδρείο του σαλονιού;

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

H Eυρωπαϊκή Ενωση υπέρ
των ναζιστών;; ...

Αντιγράφουμε από το άρθρο του Νίκου Μπογιόπουλου

στο “Ενικός”, κάποια σημαντικά στοιχεία για την κατά-

σταση στην Ουκρανία και ιδιαίτερα για την προσωρινή

κυβέρνηση που έχει αναλάβει.

Ο προσωρινός πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ο Για-

τσένιουκ, προέρχεται από το κόμμα της Τιμοσένκο το

οποίο χρόνια τώρα συνεργάζεται με το ναζιστικό κόμμα

«Σβόμποντα» («Ελευθερία»), το οποίο προηγουμένως

ονομαζόταν «Εθνικοσοσιαλιστικό»…

Ο προσωρινός πρωθυπουργός της Ουκρανίας, ως

πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου συνεργαζόταν

άψογα με τους Ουκρανούς ναζί, οι οποίοι μπήκαν στη

Βουλή με τη βοήθεια του κόμματος της Τιμοσένκο…

Η κυβέρνηση του Γιατσένιουκ είναι εκείνη που φρόν-

τισε να παραδώσει τη θέση του Γραμματέα της Εθνικής

Ασφάλειας και της Εθνικής Επιτροπής Άμυνας της Ου-

κρανίας (RNBOU) στον Αντρίι Παρούμπι, τον συνιδρυτή

του ναζιστικού κόμματος «Σβόμποντα»… Με τον διορι-

σμό αυτό οι ναζί στην ουσία ελέγχουν τις Ένοπλες Δυ-

νάμεις της Ουκρανίας, την υπηρεσία Ασφαλείας και την

Υπηρεσία Πληροφοριών… Ο συγκεκριμένος κύριος

είναι, μεταξύ άλλων, και ο επικεφαλής της εκστρατείας

να μετονομαστεί σε «Bandera» (σσ: το όνομα του

«ήρωα» των Ουκρανών ναζί που ήταν συνεργάτης των

Γερμανών την περίοδο της Κατοχής) το αεροδρόμιο της

πόλης Lviv, προπύργιο των ναζιστών της Ουκρανίας…

Η κυβέρνηση του Γιατσένιουκ είναι εκείνη που φρόν-

τισε να παραδώσει τη θέση του Αναπληρωτή Γραμμα-

τέα της Εθνικής Ασφάλειας και της Εθνικής Επιτροπής

Άμυνας της Ουκρανίας (RNBOU) στον Ντμίτρο Γιάρος.

Αυτός είναι ο επικεφαλής του λεγόμενου «Δεξιού

Τομέα», δηλαδή των παραστρατιωτικών ναζιστικών

«ταγμάτων εφόδου» που δρουν στην Ουκρανία…

Η κυβέρνηση του Γιατσένιουκ είναι εκείνη που φρόν-

τισε να παραδώσει τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της

Ουκρανίας στον Ολεχ Μαχνίτσκι. Αυτός ο κύριος που

ελέγχει πλέον τη Δικαιοσύνη στην Ουκρανία, είναι στέ-

λεχος του κόμματος «Σβόμποντα», δηλαδή του ναζι-

στικού κόμματος…

σημείωση: Αυτά για να αναρωτιόμαστε, πώς το παίζει η

Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σ
τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες της “7ης” που

καθημερινά μας τηλεφωνούν κι εκτός των άλλων φλε-

γόντων εκφράζουν την απορία και αγανάκτησή τους γιατί

δεν αντιδρούν οι Έλληνες στην υποδούλωση και εξα-

θλίωση της χώρας μας, έχω να δηλώσω μετά λόγου γνώ-

σεως ότι:

Είναι πολύ περισσότερες και πολύ πιο έντονες οι αντιδρά-

σεις απ’ όσο νομίζετε φίλες και φίλοι. Μην περιμένετε ν’

ακούσετε τίποτε γι’ αυτές στα κανάλια των εργολάβων. Εί-

μαστε πολλοί, αλλά ακόμα ασύνδετοι και ασυντόνιστοι. Και

με την ευκαιρία, η “7η” επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά

ότι οι σελίδες της ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε φιλόξε-

νες για την ανάδειξη κάθε ατομικής ή συλλογικής πράξης

αντίστασης στην κατοχή και τον εξανδραποδισμό που μας

έχουν επιβάλλει οι δανειστές μας και τα κυβερνητικά ενερ-

γούμενά τους. 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ανήκω στο 99,99999999% των ανθρώπων που όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, κάνουμε βόλτες

στο σπίτι!!

4 Ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ παραδίδει μάθημα και λέει: Σε όλες τις γλώσ-

σες του κόσμου δύο αρνήσεις κάνουν μια κατάφαση αλλά σε καμμία γλώσσα 2 καταφάσεις δεν

κάνουν μια άρνηση! Και ο Έλληνας φοιτητής: - Ναι, καλά!

4 Το «δεν είμαι δεξιός, είμαι φιλελεύθερος» είναι σαν το «δεν είμαι χοντρός, είμαι εύσωμος»

του Οβελίξ.

Τι κι αν υπάρχει STOP

Είναι ορισμένα σημεία στους δρόμους, κάποιες διασταυρώσεις, που όσα σήματα

stop κι αν βάλουν, πάντα θα παραβιάζονται, με αποτέλεσμα τον μεγάλο αριθμό

ατυχημάτων. 

Ένα απ’ αυτά τα σημεία φαίνεται να είναι και η διασταύρωση που βλέπετε στην

φωτογραφία στον Κορυδαλό, (την οποία μας έστειλε αναγνώστης) όπου απηυ-

δισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, κρέμασαν ένα τεράστιο πανό, προκειμένου να

επιστήσουν την προσοχή στον οδηγό και να σταματήσει στο stop. 

Τώρα βέβαια αναρωτιόμαστε μήπως αποσπάται η προσοχή τους από το πανό...

Η επίσκεψη μουσείων είναι ένα σημαντικό

κομμάτι του τουρισμού. Κάθε πόλη ή χώρα

έχει τα δικά της ιστορικά μνημεία και κάθε

έκθεμα κρύβει από πίσω του μια ολόκληρη

ιστορία. Η παρουσία ξεναγού βοηθάει πάρα

πολύ στο να κατανοήσεις και να αισθανθείς

την σπουδαιότητα των μουσείων, όμως

αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.

Κι όμως, χάρη σε μια νέα εφαρμογή για

“έξυπνα” κινητά και tablets θα μπορούμε να

απολαμβάνουμε μία διαδραστική και προ-

σωποποιημένη εμπειρία ξενάγησης στα

μουσεία.

Το CHESS (http://www.chessexperience.eu)

δοκιμάστηκε με επιτυχία στο Μουσείο της

Ακρόπολης στην Αθήνα και στο πάρκο Cité

de l 'Espace στην Τουλούζη της Γαλλίας, για

διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. 

Η νέα τεχνολογία, με την ονομασία CHESS

(Cultural-Heritage Experiences through

Socio-personal interactions and Storytelling-

Εμπειρίες πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω

κοινωνικο- προσωπικής αλληλεπίδρασης

και εξιστόρησης), αναπτύχθηκε από Γάλ-

λους, Έλληνες, Βρετανούς και Γερμανούς

ερευνητές, με χρηματοδότηση περίπου 2,8

εκατ. ευρώ από το 7ο Πρόγραμμα- Πλαίσιο

για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αντίθετα με τους παραδοσιακούς οδηγούς

των μουσείων, η εφαρμογή CHESS αφηγεί-

ται στον κάθε επισκέπτη μία συγκεκριμένη

ιστορία, η οποία επικεντρώνεται στα εκθέ-

ματα που είναι πιο σχετικά με τα ενδιαφέ-

ροντά του, με λιγότερες ή περισσότερες

λεπτομέρειες, ανάλογα με την επιθυμία

του. Οι ιστορίες μπορούν να εμπλουτιστούν

με πολυμέσα και τρισδιάστατα παιχνίδια,

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα εκθέματα

«μιλούν» και προσκαλούν τους επισκέπτες

να αλληλεπιδράσουν μαζί τους.

Η εφαρμογή θα διατεθεί στην αγορά από τη

DIGINEXT, ώστε το πρόγραμμα να μεταπη-

δήσει από το ερευνητικό στάδιο στην εμ-

πορική εκμετάλλευσή του στην αγορά, κάτι

που, όπως εκτιμούν οι συντονιστές του

προγράμματος, θα συμβεί σε δύο χρόνια.

Δεδομένου ότι υπάρχουν περίπου 55.000

μουσεία σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν με-

γάλες προοπτικές ανάπτυξης σε παγκόσμιο

επίπεδο.

Θυμάστε τον Αστυνόμο

Σαϊνη με την χαρακτηρι-

στική φράση: “Εμπρός

καλά μου πόδια”!

Τώρα τα άτομα με προβλή-

ματα όρασης θα λένε “εμ-

πρός καλά μου παπούτσια”

και το ζευγάρι “έξυπνα”

παπούτσια που θα φο-

ράνε, θα τους κατευθύνει

εκεί που θέλουν να πάνε. 

Δύο μέλη του Media Labs,

του φημισμένου αμερικα-

νικού πανεπιστημίου ΜΙΤ,

Κρίσπιαν Λόρενς και Ανι-

ρούντ Σάρμα, δημιούργη-

σαν τα παπούτσια  Lechal,

στα οποία ο χρήστης δη-

λώνει μέσω φωνητικής εν-

τολής τη διεύθυνση που

επιθυμεί να επισκεφθεί.

Ακολούθως, μέσω της αν-

τίστοιχης εφαρμογής για

«έξυπνα» κινητά τηλέ-

φωνα, το GPS αναλαμβά-

νει δράση. Το Παγκόσμιο

Σύστημα Θεσιθεσίας

(Global Positioning System)

χαράσσει πορεία και ειδο-

ποιεί τον χρήστη για το

που να στρίψει και πού να

συνεχίσει ευθεία, μέσω

δονήσεων στο αριστερό ή

το δεξί πόδι.

Βέβαια τα παπούτσια

αυτά, δεν διαθέτουν κά-

μερα, οπότε ο χρήστης

τους, θα πρέπει να είναι

ιδιαίτερα προσεκτικός για

πιθανά εμπόδια στο δρόμο

του. Επίσης όσοι έχετε

χρησιμοποιήσει gps θα

έχετε αντιμετωπίσει ίσως

την περίπτωση να σε κα-

τευθύνει από σημεία που

δεν πηγαίνει ή να σε κάνει

κύκλους...

Τα παπούτσια Lechal είναι

διαθέσιμα για παραγγελία

από τις αρχές Μαρτίου και

το κόστος τους θα κυμαί-

νεται γύρω στα 35 ευρώ

για ανθρώπους με προ-

βλήματα όρασης, ενώ για

τους υπόλοιπους το κό-

στος απόκτησης θα φτάνει

στα 70 ευρώ.
πηγή: techit.gr

Με οδηγό ...τα παπούτσια σας

Προσωπικός ξεναγός για τα μουσεία!
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Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να συ-

ναντήσω και να κουβεντιάσω  με τον

Δημήτρη.

Ο Δημήτρης εχει την ηλικία του γιου

μου και όμως κατεβαίνει υποψήφιος

Δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές.

Πώς το αποφάσισες βρέ Δημήτρη, τι

σου έχει κεντρίσει τόσο πολύ το εν-

διαφέρον για την γειτονιά σου;

«Μένω εδώ και χρόνια σε μια πολύ
όμορφη και ξεχωριστή γειτονιά, αλλά
στεναχωριέμαι να βλέπω  τους συνο-
μήλικους μου να μη νοιάζονται. 
Οι περισσότεροι φίλοι μου απαξιώ-
νουν εντελώς τα κοινά.
Γι’ αυτούς, είναι όλοι και όλα ίδια.
Έχουν παραιτηθεί, αδρανούν και
έχουν χάσει τα κουράγια τους.

Αν όμως εμείς οι νέοι δεν μείνουμε
στη Ελλάδα για να παλέψουμε, να κτί-

σουμε, πως περιμένουμε να αλλάξει
κάτι και  να γυρίσουν τα αδέλφια μας
που έφυγαν σε ξένες χώρες?
Πρέπει όλοι μαζί να γίνουμε μια με-
γάλη παρέα και να κάνουμε καλύτερη,
πρώτα απ’ όλα, την γειτονιά μας.
Πρέπει να νοιαστούμε για τα σχολειά
μας, την μόρφωσή μας, την θάλασσα
που βρέχει τις παραλίες μας 
Πρέπει να διαφυλάξουμε την Ελλη-
νική μας παράδοση και τον πολιτισμό
μας!
Θέλω να βοηθήσω και  πρέπει να βοη-
θήσω …»

Ο Δημήτρης ένας πακτωλός από ιδέες

και πάθος!

Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας και

θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν άν-

θρωποι ανοικτοί σε ιδέες και σκέψεις

που προέρχονται από νέους οραματι-

στές! 

Δανάη Μπογιατζή

Δημοτικές εκλογές  Ηταν ενήμερος ο κ. Κωνσταντέλλος 

Ελάβαμε επιστολή από την κα Βούλα Λαμπροπού-
λου, η οποία αναφέρεται σε εκδήλωση που έχει
προγραμματιστεί για τις 19 Μαρτίου.
Εκ παραδρομής στην ανακοίνωση γράψαμε ότι η εκ-
δήλωση γίνεται στην αίθουσα “Ιωνία”, ενώ το σωστό
είναι ότι γίνεται στο Vive Mare.
Για το θέμα ελάβαμε την παρακάτω επιστολή από

την κα Λαμπροπούλου την οποία δημοσιεύουμε.

Κύριε Διευθυντά,

Στο προηγούμενο φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ 8.3.2014 σε

ανακοίνωση της Τιμητικής Βραδυάς για το έργο μου

από τρεις Συλλόγους, την Πολιτιστική Συντροφιά Βού-

λας, της Παγκόσμιας Αμφικτυονίας Αποδήμων και Ελ-

ληνοφώνων Gerhard Rolhfs και Καλλιτεχνόγραμμα

Γλυφάδας και της παρουσίασης των 2 βιβλίων μου: “Γυ-
ναικείοι Χοροί στην Αρχαία Ελλάδα” και “Χορός και
Αρμονία” για την Γ’ έκδοσή της από το Πανεπιστήμιο

Αθηνών, εκ παραδρομής γράφτηκε ως αίθουσα αντί του

Vive Mare η “Ιωνία”, για την Τετάρτη 19/3/14 στις

7.30μ.μ.

Κατά τη βραδιά αυτή θα απευθύνουν χαιρετισμό εξέ-

χοντα πρόσωπα της Πολιτικής της χώρας και του τόπου

μας, όπως του κ. Βύρωνα Πολύδωρα και της κ. Γεωρ-

γίας Μαρτίνου, της εκκλησίας, όπως του Μητροπολίτη

μας κ. Παύλου και θα μιλήσουν καθηγητές Πανεπιστη-

μίου Αθηνών, όπως ο κ. Ιωάννης Πολέμης καθηγητής

διακεκριμένος Βυζαντινής Φιλολογίας, η κα Ειρήνη

Πέππα - Παπαϊωάννου και η κα Μάρω Παπαθανασίου

του Μαθηματικού Τμήματος του Παν/μιου Αθηνών.

Για τη βραδιά αυτή δεκαπέντε ημέρες πριν εγώ η ίδια

έδωσα πρόσκληση στον υποψήφιο Δήμαρχο Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο μαζί

με ανοιχτή επιστολή προς δέσμευση υπόσχεσης για

την ίδρυση ΣΠΙΤΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη Βούλα (την

οποίαν σημειωτέον ακόμη δεν υπέγραψε!)

Ο κ. Κωνσταντέλλος αντί να ανταποκριθεί ως ...οικο-

δεσπότης, τρόπον τινά, της πόλεώς μας και με την πα-

ρουσία του να υποδεχθεί τους ανθρώπους της

πολιτικής και του πνεύματος, έβαλε την ίδια ημέρα και

ώρα άλλη εκδήλωση στην παραπλεύρως αίθουσα

“Ιωνία”.

Για το λάθος της αναγραφής της αίθουσας από την

εφημερίδα, εγώ δεν είχα καμμία ευθύνη, παρ’ όλα αυτά

μου τηλεφώνησαν από το γραφείο του για να με “επι-

πλήξουν” και άκουσα να υπογορεύει στην κυρία, που

μου τηλεφωνούσε με ύφος επιτιμητικό ότι δεν έκανα

αίτηση και δήθεν πώς τολμούσα να χρησιμοποιήσω την

αίθουσα “Ιωνία”.

Λίγη ευαισθησία και σεβασμός δεν θα έβλαπτε και μιας

και κόβει τόσο βίαια κάθε σχέση συνεργασίας μαζί μου,

θεωρώ ότι η πράξη του να προγραμματίσει την ίδια

ημέρα και ώρα άλλη εκδήλωση ενέχει μισαλλοδοξία και

προσβολή για τους συναδέλφους μου και εμένα.

Δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτός ο αέρας... επικυριαρ-

χίας από έναν υποψήφιο Δήμαρχο. Και επειδή είμαι ει-

λικρινής τον ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους όλων των

προσκεκλημένων μου και των ομιλητών.

Βούλα Λαμπροπούλου

καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Κατά τον Αριστοτέλη πολι-

τική είναι “η κυριωτάτη των

επιστημών” (τα καλά  και τα

δίκαια σκοπουμένη”. Τρία

πολιτεύματα αναγνώρισε ο

Αριστοτέλης, οι αρχαίοι Ελ-

ληνες κατέληξαν στη Δημο-

κρατία ως αρχή της

πλειοψηφίας. Αποτέλεσμα

της οποία είναι ότι ο καθέ-

νας απολαμβάνει ότι αναλο-

γεί στα προσόντα και στην

προσφορά του. Είναι το πο-

λίτευμα που παρέχει τις πε-

ρισσότερες εγγυήσεις για

τη δημιουργία μιας δίκαιης

και ισορροπημένης ζωής.

Προϊόντος του χρόνου το

πολίτευμα δημοκρατίας

επεκράτησε, που ορίζει

πλέον την ενεργειακή συμ-

μετοχή στα κοινά, όχι σαν

δικαίωμα αλλά σαν υποχρέ-

ωση. 

H δημοκρατία θέλει αγάπη,

θέλει ανθρώπους που προ-

σφέρουν περισσότερα και

να αρκούνται σε λιγότερα,

ειδικότηερα δε στην σημε-

ρινή κρίση. Η προσφορά και

το δίκαιο πρέπει να βρίσκε-

ται στη σκέψη όλων των

υποψηφίων Δημάρχων.

Μεγάλοι πολλοί ονομάστη-

καν, ελάχιστοι ήταν αυτοί

που ονομάστηκαν δίκαιοι

και ακόμη πιο ελάχιστοι

αυτοί που κατέβηκαν φτω-

χότεροι. Ευτυχισμένος θα

‘ναι ο δήμαρχος όχι όταν

λαμβάνει ή απολαμβάνει

αλλά όταν προσφέρει.

Με τις ίδιες σκέψεις ήρθε

και ζήτησε τη βοήθειά μου

ένας από τους υποψήφιους

δημάρχους, μαθητής μου.

Τον αγκάλιασα και δέχθηκα

να ‘μαι μαζί του με ό,τι δύ-

ναμη έχω ακόμη για να δη-

μιουργήσουμε ένα δήμο της

προσφοράς, υγείας πολιτι-

σμού, παιδείας και αθλητι-

σμού. Για να γίνει η νέα

πόλη μας, η αρχή της κοι-

νωνικής προσφοράς με κρι-

τήριο την προσωπική αξία

των συνεργατών με ιδιαίτε-

ρες ικανότητες και το ιδιαί-

τερο ήθος των.

Αγαπητέ Γρηγόρη, εξεπλά-

γην με τους συνεργάτες

που επέλεξες, που είναι και

νέοι και ενήλικες που έχουν

σαν σκοπό όχι την εξουσάι

ή τις απολαβές αυτής, αλλά

την προσφορά προς το σύ-

νολο. Οι νέοι μας, έγραψε ο

Αδαμάντιος Κοραής, είναι

τα άνθη της φυλής. Δεν

πρέπει να μένουν απλά καλ-

λωπιστικά άνθη, αλλά να δί-

νουν ωραίους και ευτυχείς

καρπούς.

Δεν πρέπει όμως να λησμο-

νούν ότι η δημιουργία του

σήμερα είναι συνέχεια του

χθες. Και ότι η πρόοδος

είναι η συνισταμένη με συ-

νιστώσες όσα δημιούργη-

σαν οι προηγούμενες

γενιές. 

Αγαπητέ Γρηγόρη λειτουρ-

γώντας έτσι, προσφέρον-

τας λίγη χαρά, λίγη αγάπη,

λόιγη φροντίδα σοτυς γέ-

ροντες, στους άνεργους,

στους νέους, ο λαός μας θα

μας λατρέψει και έτσι θα δι-

δάξουμε σ’ αυτούς που θα

σε διαδεχθούν να μάθουν

όταν κατεβαίνουν στην πο-

λιτική, είναι για να προσφέ-

ρουν, όχι για να μάθουν με

τη δόξα της εξουσίας. Μπο-

ρεί να έχουν την δυνατό-

τητα να ντύσουν και να

θρέψουν το σώμα τους,

αλλά αν τους λείπει η

αγάπη, η ψυχή τους θα ‘ναι

γυμνή. 

Ο Καζαντζάκης έγραψε:

“είπαν στην αμυγδαλιά, μί-

λησε μας για το θεό και

εκείνη γέμισε λουλούδια.

Δεν είχε λαλιά, βρήκε σαν

λαμπρότερη έκφραση το

λουλούδισμά της”. Θεός

επομένως είναι ο καθένας

μας όταν γίνεται ωραιότε-

ρος παραγωγικότερος και

άνθρωπος προσφοράς και

αγάπης.

Αργύρης Αποστολόπουλος
σ. Εκπαιδευτικός

πρ. αντιδήμαρχος Βούλας

Δημοτικές Εκλογές 2014

“H κυριωτάτη των επιστημών, 

τα καλά και τα δίκαια σκοπουμένη”

Ο πεζόδρομος,

χώρος 

στάθμευσης

Ο πάλαι ποτέ πεζόδρομος της

οδου Ποσειδώνος (μεταξύ Βασ.

Παύλου και Πλαστήρα) στην

Βούλα, έχει πρό πολλού μετα-

βληθεί σε μόνιμο χώρο στάθ-

μευσης αυτοκινήτων, ενώ

συγχρόνως έχουν καταστραφεί

οι πλάκες του δαπέδου και κά-

νουν επικίνδυνη την διάβαση

των πεζών.  Τι πρόκειται να κά-

νουν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι γιά

να ξαναγίνει το κομμάτι αυτό

πεζόδρομος;

Δεν ρωτώ γιά τον τωρινό Δή-

μαρχο γιατί είναι φανερό ότι δεν

ενδιαφέρεται γιά το πρόβλημα.

Ευχαριστώ. 
Τίνα Τσιρικοπούλου



12 ΣΕΛΙΔΑ - 15 ΜΑΡΤΙΟΥ  2014 ΕΒΔΟΜΗ

H 6η Διασκεψη Περιφερειών

και Δήμων της Ευρώπης πραγ-

ματοποιήθηκε 7 & 8 Μαρτίου

στο Μέγαρο Μουσικής, υπο

την αιγίδα της επιτροπής των

Ευρωπαϊκών Περιφερειών και

τη συνεργασία της Περιφέ-

ρειας Αττικής. 

Στην εκδήλωση πήραν μέρος

πάνω από 800 συμμετέχοντες,

συμπεριλαμβανομένων των

μελών της Επιτροπής των Πε-

ριφερειών και των εθνικών, πε-

ριφερειακών και τοπικών

κοινοβουλίων και συμβουλίων,

εκπρόσωποι των εθνικών περι-

φερειακών και τοπικών αρχών

& παράγοντες της ελληνικής

κοινωνίας των πολιτών, εκπρό-

σωποι ενώσεων και εμπειρο-

γνώμονες από τα θεσμικά

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης.

Βασικοί Ομιλητές του διημέ-

ρου ήταν: ο Πρόεδρος της Επι-

τροπής Περιφερειών Ramon

Luis Valcarcel, ο Περιφερειάρ-

χης Αττικής Ιωάννης Σγουρός,

ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Τράπεζας Επενδύσεων Werner

Hoyer, ο Ευρωπαίος Επίτροπος

Johannes Hahn, ο Υπ. Εξωτε-

ρικών της Ελλάδας Ευ. Βενιζέ-

λος, ο Υπ. Εσωτερικών κ.

Μιχελάκης,  ο πρόεδρος της

Ε.Ε.  Jose Manuel Barroso, o

Υπ. Εθνικής Άμυνας Δ. Αβρα-

μόπουλος και άλλοι επίσημοι

Έλληνες και Ευρωπαίοι.  

Το κεντρικό θέμα της διασκε-

ψης ήταν ο σχεδιασμός και οι

λύσεις για την οικονομική ανά-

καμψη της Ευρωπης και η δη-

μιουργία θέσεων εργασίας.

Σημαντικό στοιχείο που τονί-

στηκε στην διάσκεψη είναι ο

καταλυτικός ρόλος που έχουν

οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. 

Στην Ευρώπη (σ.σ.: όχι στην

Ελλάδα)  του αύριο που σχε-

διάζεται, οι Δήμοι είναι διπλα

στον πολίτη, ενισχύουν την

επιχειρηματικότητα, ειδικά

στους τομείς της τεχνολογίας,

της καινοτομίας, της πράσινης

ανάπτυξης, της δημιουργικής

επιχειρηματικότητας, των ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας,

της εξοικονόμησης ενέργειας

και των επιχειρήσεων που

προάγουν με κάποιο τρόπο

τον πολιτισμό.

Επιπλέον τονισθηκε ιδιαίτερα

το μέγιστο πρόβλημα της

ανεργίας το οποίο έχει ανέλ-

θει στο οριακό νούμερο του

25% μεσοσταθμικά στην Ευ-

ρώπη και έως και στο επικίν-

δυνο 45% στους νέους, ειδικά

στην Ελλάδα και στον Ευρω-

παικό νότο. Ακούστηκε οτι

υπάρχει πρόθεση για επενδύ-

σεις με σκοπό την υποστήριξη

ειδικά των νέων της Ευρωπης.

Παρατηρησαμε, ώς ενεργοί

πολίτες πρωτίστως, οτι πραγ-

ματι  στην Ευρώπη υπάρχει το

γνωσιακό υπόβαθρο και η πλη-

ροφορία, έχουν καταγράψει

τις ανάγκες, έχουν μελετηθεί

και έχουν σχεδιαστεί  πολύ

μοντέρνες, καινοτόμες, βιώσι-

μες και αειφόρες λύσεις. Αυτό

για το οποίο δεν πειστήκαμε

είναι οτι υπάρχει πρόθεση να

εφαρμοστούν  αυτές οι λύσεις

και αν υπάρχει , μας προβλη-

ματίζει η εφαρμογή αυτών

των σχεδίων ειδικά στην

χώρα μας, όπου οι εμπλεκόμε-

νοι με τα κοινά των Δήμων και

των Περιφερειών δεν δεί-

χνουν να έχουν κατανοήσει το

βάρος και τον σημαντικό ρόλο

που η Ευρωπαϊκή Ένωση,

κεντρικά, έχει σχεδιασει να

παίξουν οι Δημοι. Πρεπει να

ξεφύγουμε απο τις μικροπολι-

τικές του παρελθόντος, την

κομματική μεταχείριση των

πολιτών  και των θεμάτων

τους και να παράγουμε έργο

αξιοπιώντας στο έπακρο τις

δυνατότητες του κεντρικού

σχεδιασμού, για προστασία

των πολιτών, για εκπαίδευση,

για δημιουργία ευνοϊκού επαγ-

γελματικού περιβάλλοντος,

για βελτίωση του βιοτικού επι-

πέδου, για να μην υπάρχει κοι-

νωνικός αποκλεισμός, για

καινοτομία.

Στην ομιλία του ο Γ. Σγουρός

αναρωτήθηκε πως είναι δυνα-

τόν η Ευρώπη να μην μπορεί

να δώσει λύση στο 2% της Ευ-

ρωπαϊκής Οικονομίας, που

αποτελεί η Ελληνική Οικονο-

μία και να αναλώνεται σε μια

άδικη και μονομερή αντιμετώ-

πιση της κρίσης.  Επίσης

έθεσε μερικά βασικά ερωτή-

ματα, όπως εάν η ύφεση και η

λιτότητα αποτελούν μονό-

δρομο, εάν υπάρχει εναλλα-

κτικό σχέδιο εξόδου από την

κρίση και πως θα αντιμετωπι-

στεί η αύξηση της ανεργίας σε

συνδυασμό με τα φαινόμενα

ρατσισμού και ξενοφοβίας. Η

απάντηση σε όλα αυτά πρέπει

να είναι «περισσότερη Ευ-

ρώπη, όπου η αλληλεγγύη θα

είναι έμπρακτη και όχι απλά

διακηρυγμένη...

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

των Περιφερειών Valcarcel μί-

λησε για την  Ανεργία των

Νέων στην Ευρώπη που σε

ορισμένα κράτη, όπως η Ελ-

λάδα, ξεπερνά το 50% και τα

συνολικά 26 εκατομμύρια Ευ-

ρωπαίων που έχουν χάσει τις

θέσεις εργασίας τους. Σημεί-

ωσε ότι αυτοί οι άνθρωποι, δεν

έχουν τον ορίζοντα να μπορέ-

σουν να καταλάβουν με σαφή-

νεια πώς λειτουργεί η αρχή

της Επικουρικότητας και της

Αλληλεγγύης που συνιστούν

βασικούς κανόνες της Ε.Ε. 

Όλοι οι Έλληνες επίσημοι, τό-

νισαν την μεγάλη σημασία και

τον ρόλο που μπορεί να δια-

δραματίσει ο θεσμός της Επι-

τροπής των Αιρετών

Περιφερειών στην ανάπτυξη,

την πρόοδο, την καταπολέ-

μηση των παθογενειών της Ευ-

ρωπαϊκής Οικονομίας.  

Στις εργασίες συμμετείχαν αρ-

κετοί δήμαρχο καθώς και ο Δή-

μαρχος της  Βάρης -Βούλας -

Βουλιαγμένη Σπύρος Πανάς

όπου του δόθηκε η δυνατό-

τητα να ανταλλάξει σκέψεις

και να διαμορφώσει προτάσεις

με άλλους Αιρετούς.  

Πλήρη απαλλαγή

τελών αποφάσισε 

ο Δήμος 3Β για 

ευπαθείς ομάδες πολιτών

Πέρασε η πρόταση Κοντονή

Για άλλη μια φορά ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο (10/2) των

3Β, η μείωση δημοτικών τελών σε πολυτέκνους και ΑμεΑ.

Είχε ψηφιστεί προ μηνών η μείωση κατά 50% των δημοτι-

κών τελών σε πολυτέκνους, ΑμεΑ και τρίτεκνους, αλλά  το

απέρριψε ο Επίτροπος(!)

Γύρισε πίσω (από Επίτροπο) και η επόμενη απόφαση γιατί

περιείχε κατηγορίες που δεν υπόκεινται (βάσει του νόμου!).

Δεν είχαν δεχτεί τότε την πρόταση του Αντιδημάρχου Πο-

λιτικής Προστασίας Διονύση Κοντονή, η απόφαση να έχει

δύο σκέλη, ούτως ώστε αν την απορρίψει ο Επίτροπος, να

μην απορριφθεί στο σύνολό της και χαθεί κι άλλος χρόνος

για τις ενδιαφερόμενες ομάδες πολιτών.

Ετσι λοιπόν επανήλθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο

δημ. σύμβουλος Παν. Σωτηρόπουλος, πολύτεκνος και ο

ίδιος, ζήτησε τη μείωση των τελών κατά 70% και να περι-

λαμβάνει και τους τρίτεκνους. Κι ακόμη να μην ισχύουν τα

τετραγωνικά των 150τμ. μαζί με αποθήκες και γκαράζ που

ορίζει ο νόμος, για να λάβει την απαλλαγή μία πολύτεκνη

οικογένεια, αλλά να αυξάνεται αναλογικά βάσει τέκνων.

Μίλησαν και πολύτεκνοι γονείς στο συμβούλιο επισημαί-

νοντας τη δυσκολία που βιώνουν τόσο σε ένα σπίτι 150τ.μ.

για δέκα άτομα  (πατέρας 8 παιδιών)  όσο και να εξασφαλί-

σουν τα απαραίτητα προς το ζην για την οικογένεια.

Ακόμη πιο αλγηνή ήταν η εντύπωση των γονιών, γιατί σε

προηγούμενα θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο είχε απαλλά-

ξει δημότες με ποσά 17.000 και πλέον!

Ο αντιδήμαρχος  Διονύσης Κοντονής “βγήκε από αριστερά”

για άλλη μια φορά στο Δ.Σ.: «Είναι οδυνηρό για την κοινω-
νία μας να ακούμε περήφανους ανθρώπους με οικογένειες
πρότυπο να δηλώνουν τέτοιες αδυναμίες», δήλωσε και να

απαλλαγούν 100% των τελών οι άπορες και πολύτεκνες

οκογένειες καθώς και τα άτομα με αναπηρία. 

Δεν μπήκαν στην απόφαση οι τρίτεκνες που πρότεινε ο Π.

Σωτηρόπουλος και οι μακροχρόνια άνεργοι που πρότεινε ο

Διον. Κοντονής, με το φόβο ότι μπορεί πάλι να απορριφθεί

από τον Επίτροπο.

Αυτό “ερέθισε” τον Παν. Καπετανέα, που τόνισε ότι «Εμείς
θα καθοδηγήσουμε τη Νομική Υπηρεσία να βρει λύση και
όχι να μας απαντάει ότι το λέει  ο νόμος. Να βρει τρόπο και
να μην κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους». 
«Με συγχωρείτε που θα χαλάσω την ατμόσφαιρα», απάν-

τησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κώστας Πα-

σακυριάκος και θύμισε στο σώμα ότι την πλήρη απαλλαγή

είχε προτείνει στο παρελθόν, αλλά δεν είχε γίνει αποδεκτή. 

Την πλήρη απαλλαγή των τελών εισηγήθηκε ακολούθως και

ο δήμαρχος Σπ. Πανάς και τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο

την υπερψήφισε.

6η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Λύσεις για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπης 

και δημιουργία θέσεων εργασίας

O Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός με τον αναπληρωτή
Διευθυντή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Βουλιαγμενιώτη Νίκο Νανούρη, που
μας έστειλε και εικόνες από τη διάσκεψη.

Tην ΕΒΔΟΜΗ εκπροσώπησε

ο Μιχάλης Στεφανίδης.

Ανάμεσα στους Ευρωπαίους εκπροσώπους ο δήμαρχος των 3Β
Σπ. Πανάς και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Σγουρός
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Μία όμορφη παραλιακή πόλη, καθαρή και

περιποιημένη, με πολύ μεγάλη ιστορία, μνή-

μες και θύμησες, τη Ναύπακτο, επισκεφθή-

καμε στη διήμερη εκδρομή που

πραγματοποίησε ο εξωραϊστικός Σύλλογος

“Ευρυάλη”,  22-23/2.

Το περπάτημα στον παραλιακό πεζόδρομο,

το πρωινό και η ακούνητη όμορφη θάλασσα

ήταν μαγευτικά. Εντυπωσιακός ο ποδηλα-

τόδρομος, με διαγράμμιση και ποδήλατα

του Δήμου που νοικιάζεις με κερματοδέκτη!

Το παλιό λιμάνι, τα τρία αλλεπάλληλα τείχη

της, το κάστρο και ο Θερβάντες έχουν

πολλά να εξιστορήσουν. Πανέμορφη η θέα

από την κορυφή του κάστρου.

Η Ναύπακτος  είναι πόλη με μεγάλη ιστο-

ρία. Λέγεται ότι πήρε το όνομά της από τις

λέξεις ναυς και πήγνυμι, που σημαίνει "γε-
μάτη πλοία". 
Για πρώτη φορά εμφανίζεται το 1104 π.Χ.

με τους Δωριείς, οι οποίοι στην κάθοδό

τους, χρησιμοποίησαν τη Ναύπακτο για να

κατασκευάσουν υποτυπώδη πλοιάρια (σχε-

δίες), οπότε και το «Ναύπακτος» έμεινε

κληρονομιά. Η πόλη αρχικά ανήκε στους

Εσπέριους Λοκρούς.

Το 454 π.Χ. οι Αθηναίοι αφαίρεσαν την Ναύ-

πακτο από την κυριαρχία των Λοκρών. Στην

πόλη εγκαταστάθηκαν οικογένειες Μεσση-

νίων, που είχαν εκδιωχθεί από τους Σπαρ-

τιάτες.

Υπήρξε σημαντική πόλη του Βυζαντίου,

καθώς αποτελούσε λιμάνι των ταξιδιωτών

προς την Ιταλία και την Κωνσταντινούπολη. 

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης

από τους σταυροφόρους, η πόλη έγινε

μέρος του Δεσποτάτου της Ηπείρου για πε-

ρίπου έναν αιώνα (1204-1294). 

Το 1499 ο Βαγιαζήτ ο Β' με τον τουρκικό

στόλο ανάγκασε τους Βενετούς να του πα-

ραδώσουν την πόλη.

Το 1571 έγινε η Ναυμαχία της Ναυπάκτου,

η οποία  αποτέλεσε την πιο εντυπωσιακή

φάση του πολέμου για την κατάκτηση της

Κύπρου. Προκάλεσε μεγάλη εντύπωση

στους συγχρόνους, αλλά δεν επέφερε θε-

τικά αποτελέσματα για τους νικητές. Η με-

γάλη νίκη των χριστιανών εναντίον των

Τούρκων απετέλεσε ορόσημο για την ιστο-

ρία της Ευρώπης σε συνδυασμό με τον εορ-

τασμό της Παναγίας της Ναυπάκτου.

Ορεινή Ναυπακτία, 

Στα επιβλητικά Βαρδούσια όρη, τα Κράβαρα

όπως λέγονταν παλιότερα, είναι σκαλω-

μένα πολλά χωριά που τα ενώνει ένας φιδί-

σιος ανηφορικός δρόμος.

Ελατα, καστανιές, νερά και καταρράκτες

άφθονοι. Τα παλιά σπίτια των χωριών της,

χτισμένα από σχιστόλιθο στην πλειονότητά

τους, παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτο-

νικό ενδιαφέρον.

Άνω Χώρα, Κάτω Χώρα, Αμπελακιώτισσα,

Πόδο, Πλάτανος, Περδικόβρυση είναι με-

ρικά από τα χωριά, τα οποία μπορούν να

αποτελέσουν τον κύριο κορμό μιας γοητευ-

τικής περιήγησης. 

Παλιά μονοπάτια μέσα σε δάση, πλούσια

πανίδα, ορεινά καταφύγια, βρύσες κρυ-

στάλλινου νερού παντού, ποτάμια παραπό-

ταμοι καταρράκτες και λίμνες, τσίπουρο,

κάστανα, κρασί, πανηγύρια...

Εμείς καταλύσαμε στο ξενοδοχείο της Ανω

Χώρας, ένα πανέμορφο σύμπλεγμα πέτρας

και ξύλου, με ιδιαίτερη φιλοξενία, καθαρό

και πανέμορφο. Κάποιοι από την μεγάλη

παρέα των 55 ατόμων, βαδίσαμε σε ένα βα-

θύσκιωτο μονοπάτι, “συναντηθήκαμε” με

έναν καταρράκτη και απολαύσαμε τη μου-

σική της φύσης...

Το βράδυ, ένα μεγάλο τζάκι αναμμένο μας

περίμενε στο σαλόνι του ξενοδοχείου και

ένα πλούσιο δείπνο.

Βέβαια μετά το φαγητό ακολούθησε χορός,

και από τις κυρίες του χορευτικού που έχει

ο σύλλογος, αλλά και όλης της παρέας.

Στην επιστροφή σταθήκαμε στη Μονή της

Βαρνάκοβας, χτισμένη πάνω σε ένα λόφο,

περιποιημένη από τις μοναχές που την

φροντίζουν.

Μαζί στην εκδρομή το ιδρυτικό μέλος του

συλλόγου Ησαΐας Βασιλειάδης και οι δη-

μοτικοί σύμβουλοι των 3Β, Γιάννης Νιτερό-

πουλος και Παν. Σκουζής.

Στην επιστροφή μας, πήραμε το καραβάκι

και περάσαμε εν πλω στην Αχαΐα, βλέπον-

τας από κάτω προς τα πάνω τη γέφυρα του

Ρίο που ήταν πράγματι εντυπωσιακή.

Αννα Μπουζιάνη

H Nαύπακτος και τα Βαρδούσια όρη

Μια μακρά φιλία: Γιάννης Νιτερόπουλος,
Ησαΐας Βασιλειάδης.

Στην είσοδο της Μονής Βαρνάκοβας.

Στο τραπέζι με τον δημοτικό σύμβουλο Παναγ.
Σκουζή.

Μουσική εκδήλωση προς τιμή της γυναίκας

«Η σύγχρονη Ελληνίδα είναι σύζυγος-σύντροφος, μητέρα που μεταφέρει αρχές και
αξίες στα παιδιά της, επαγγελματίας, αλλά και τέλος ας μην ξεχνάμε ότι είναι και γυ-
ναίκα», τόνισε ο υποψήφιος δήμαρχος στα 3Β, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στην εκδή-

λωση που οργάνωσε η παράταξή του “Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη πόλη για να ζεις”,

(συναυλία με δύο πιάνα) για να τιμήσει την ημέρα της γυναίκας. 
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Σας φαίνεται αδιανόητο εάν σας έλεγα….

1. Για την διάθεση ακινήτου σας να εισπρά-

ξετε 300.000 €, ενώ ο αγοραστής του θα

καταβάλλει μόνο 70.000 €?

2. Αν  ως ξενοδόχος επιθυμούσατε  υψηλές

αποδοχές, π.χ. (300€ το δωμάτιο) και ως

πελάτης να πληρώνατε χαμηλό τίμημα

π.χ. (80€ το δωμάτιο)?

3. Να έχετε μισθό 1.200 €, ενώ ο εργοδό-

της σας θα κατέβαλλε 800 €, καλύπτον-

τας και  τις ασφαλιστικές εισφορές

εργοδότη και εργαζομένου?

4. Να μπορέσετε να διαθέσετε το λάδι σας

(καλύτερης ποιότητας) σε τιμή 5.000€

τον τόνο όταν η τιμή διάθεσης αγοράς

περιορίζεται σε 3.600€ τον τόνο.

Με τα σημερινά δεδομένα αυτό δεν είναι

δυνατό, ας προσπαθήσουμε όμως να

βρούμε τρόπο να πραγματοποιήσουμε τις

επιδιώξεις μας, αλλά πρώτα ας αποκατα-

στήσουμε την αλήθεια για κάποιους ορι-

σμούς και κάποιες εκφράσεις που

επικαλούμαστε (επικαλούνται και επιβά-

λουν με την πειθώ τους οι πολιτικοί, οι δη-

μοσιογράφοι και τα φερέφωνα των

δανειστών μας) και να επαληθεύσουμε κά-

ποια γνωμικά.

Λάθος κατανοούμε (παραπλανημένοι από

πολιτικούς, δημοσιογράφους και φερέ-

φωνα)  τους ορισμούς…  χρήμα, ρευστό,

χρέος, δανεισμός, εγγύηση, αξία ομολό-

γου, πληθωρισμός.

Και τις εκφράσεις…..

l Χρήματα που μας δάνεισαν και χρήματα

που τους στερήσαμε.

l Έσοδα από ορυκτό πλούτο που καλύ-

πτουν τις δανειακές μας υποχρεώσεις.

Μας μείωσαν χαριστικά το εφαρμοζόμενο

επιτόκιο.

l Μας  μείωσαν το χρέος αυξάνοντας τον

χρόνο εξόφλησης των υποχρεώσεων μας..

l Μας έδωσαν χρήματα οι δανειστές μας.

l Παρά την λιτότητα, «το καλάθι της νοικο-

κυράς» παραμένει σε ψηλές τιμές.

Να επαληθεύσουμε γνωμικά όπως…

l Το χρέος είναι χρήμα.

l Το χρήμα δεν τοκίζεται.

l Το κακό χρήμα τρώει το καλό.

Χρήμα θεωρούμε το μέσο που χρησιμοποι-

ούμε ως μέσο συναλλαγής και κατ’ επέ-

κταση και το νόμισμα.

Λάθος το χρήμα αντικατοπτρίζει την αξία

κάποιων περιουσιακών στοιχείων που

έχουν δηλωθεί, (δεν ισχύει η παλαιά ερμη-

νεία ότι το χρήμα αντιπροσωπεύει απόθεμα

χρυσού)  νέο λοιπόν χρήμα μπορεί να δημι-

ουργηθεί μόνο με την προσθήκη νέων περι-

ουσιακών στοιχείων ή με την δημιουργία

νέας περιουσίας από παραγωγική εργασία.

Το μέσο συναλλαγής που εμείς αποκα-

λούμε χρήμα, δεν είναι το πραγματικό

χρήμα που στα αγγλικά αποκαλείται REAL

MONEY, αλλά κάποιο άλλο χρήμα με προ-

σμίξεις. Το χρήμα συναλλαγής περιέχει

πρόσμιξη και κάποιου άλλου χρήματος το

οποίο στα αγγλικά αποκαλείται NEAR

MONEY (περίπου χρήμα).

Τι είναι αυτό το NEAR MONEY?

Είναι μια απλή υπόσχεση κάποιου ότι θα

παράγει έργο, το οποίο έργο θα δημιουρ-

γήσει περιουσία, περιουσία η οποία θα δη-

λωθεί ώστε να αντικατοπτρίζεται με

πραγματικό χρήμα (REAL MONEY) και εάν

δεν τα καταφέρει υπόσχεται ότι θα αντικα-

ταστήσει το μη παραχθέν έργο με κάποιο

άλλο δικό του περιουσιακό στοιχείο που

μέχρι τώρα δεν έχει δηλωθεί.

Έχοντας λοιπόν τη βεβαιότητα ότι στο μέλ-

λον η υπόσχεση θα δημιουργήσει χρήμα,

θεωρούμε την υπόσχεση σαν εκκολαπτό-

μενο χρήμα· χρήμα που του επιτρέπουμε να

δημιουργεί συναλλαγές ως εάν ήταν πραγ-

ματικό χρήμα.

Η συνύπαρξη REAL MONEY & NEAR

MONEY δημιουργεί το χρήμα συναλλαγών

το οποίο αποκαλούμε ρευστό, το νόμισμα

που εκδίδουμε αντιπροσωπεύει το ρευστό

που είναι χρήμα με προσμίξεις εκκολαπτό-

μενου χρήματος και όχι καθαρό χρήμα.

Το νόμισμα που εκδίδεται και το κυκλοφο-

ρούν διαθέσιμο,  αντικατοπτρίζει το προς

διάθεση ρευστό και όχι το χρήμα που συ-

νυπάρχει εντός του ρευστού.

Αυτό λοιπόν που αποκαλούμε χρήμα δεν

είναι χρήμα, είναι ρευστό.

Το κανονικό χρήμα δεν μπορεί να αυξηθεί

δίχως προσθήκη περιουσιακού στοιχείου

που αποκτάται με παραγωγική εργασία,

άρα και ο τοκισμός του χρήματος δεν μπο-

ρεί να πραγματοποιηθεί, μη δυνάμενος να

παραχθεί απουσία παραγωγικού έργου και

με συνεπακόλουθο, να μην μπορεί να εκ-

χωρηθεί αφού δεν έχει δημιουργηθεί.

Αυτό που εμείς αποκαλούμε χρήμα και

στην πράξη είναι ρευστό, μπορεί να δημι-

ουργήσει με βάση την υπόσχεση  εκκολα-

πτόμενο χρήμα, χρήμα που μπορεί να

εκχωρηθεί ως τόκος.  

1. Το χρήμα δεν τοκίζεται, το ρευστό τοκί-

ζεται.

2. Αυτό που αποκαλούμε χρήμα, δεν είναι

χρήμα αλλά ρευστό.

Οι πολύ συζητούμενες εκφράσεις… 

l Χρήματα που μας έδωσαν οι δανειστές

μας.

l Δίκαιο είναι να μας ζητούν τα χρήματα

που μας δάνεισαν.

l Χρήματα που στερήθηκαν οι πολίτες

άλλων χωρών, για να μας δανείσουν.

l Χρήματα μας έδωσαν χρήματα πρέπει να

πάρουν.

l Αυτοί δανείζονται με υψηλότερο επιτόκιο

και μας δανείζουν με χαμηλότερο.   

Είναι λαθεμένες· δεν μας έδωσαν χρήματα,

μας έδωσαν ρευστό και εάν κάποιοι μας

έδωσαν χρήματα (όπως τα ασφαλιστικά τα-

μεία που το χρήμα τους προέρχεται από

παραγωγική εργασία), οι συνεργαζόμενες

τράπεζες αντικατέστησαν και αυτό με ρευ-

στό. 

Το ρευστό δεν είναι χρήμα (περιέχει όμως

χρήμα).

Ρευστό που δεν στερήσαμε από κανέναν,

μας δάνεισαν συναλλακτικό μέσο που εκ-

χωρείται στις τράπεζες (συνεργάτες της

κεντρικής ευρωπαϊκής τράπεζας) από την

Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα με την μέ-

θοδο FIAT και με  πολλαπλασιαστή ένα

προς 20 (5% συμμετοχή).   

Είναι αληθές ότι αυτοί που μας δάνεισαν

δανείζονται με υψηλότερο επιτόκιο, δανεί-

ζονται για τις δικές τους ανάγκες, δεν τα

δανείζονται για να μας τα εκχωρήσουν (εάν

δεν τα χρειάζονται ας μην τα δανειστούν),

τα χρήματα που μας δανείζουν προέρχον-

ται δανεικά από την   Κεντρική Ευρωπαϊκή

Τράπεζα με χαμηλό επιτόκιο, μας δανεί-

ζουν για να πάρουν πίσω αυτά που λανθα-

σμένα μας δάνεισαν στο παρελθόν (τα

υψηλά επιτόκια που μας είχαν επιβάλλει

και είχαν δοθεί με δικό τους ρίσκο), ο δικός

τους δανεισμός  πραγματοποιείται με

σκοπό την εξάλειψη του δικού τους ρίσκου

Για να επιβεβαιώσουμε την διαφορά χρή-

ματος και ρευστού,  ας προσπαθήσουμε να

ερμηνεύσουμε την έκφραση «Έσοδα από
ορυκτό πλούτο που καλύπτουν τις δανει-
ακές μας υποχρεώσεις».
Θεωρώντας λαθεμένα ότι το χρέος μας

είναι στατικό (όπως το χρήμα που το εκ-

φράζει), αποδεχόμαστε ότι το χρέος μας

είναι το ποσό που έχουμε δανειστεί (χωρίς

τους επιπρόσθετους τόκους)  όπως μας

έχουν πείσει οι πολιτικοί μας και οι δημο-

σιογράφοι, το ποσό αυτό ας το κατονομά-

σουμε (320 δισεκατομμύρια) όσα και ο

δανεισμός μας.

Τα έσοδα από τον ορυκτό μας πλούτο ας

δεχθούμε έχουν υπολογισθεί σε 360 δισε-

κατομμύρια, σε βάθος 30 ετών αρχίζοντας

την απόδοση από το  11ο έτος από την

έναρξη της  εκμετάλλευσης και για τα 20

επόμενα χρόνια.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για χρήμα, μα-

θηματικά σκεφτόμενοι αποδεχόμαστε ότι

τα έσοδα μας 360 δισεκατομμύρια, υπέρ

καλύπτουν το χρέος μας των 320 δισεκα-

τομμυρίων και μας περισσεύουν 40 δισεκα-

τομμύρια.

Δυστυχώς δεν μιλάμε για χρήμα αλλά για

ρευστό.      

Το ρευστό τοκίζεται και το σημερινό χρέος

(που δεν πρόκειται για χρέος αλλά για δα-

νεισμό), στην δεκαετία μέχρι την πρώτη

χρονιά που θα αποφέρει κέρδη η εξόρυξη

θα έχει διαμορφωθεί σε χρέος  430 δισεκα-

τομμύρια (με χαμηλό επιτόκιο 3%), η εξό-

ρυξη θα αποδίδει τα επόμενα 20 χρόνια,

ποσό 18 δισεκατομμυρίων ετησίως, το

χρέος όμως θα απαιτεί ετησίως τόκο 13 δι-

σεκατομμυρίων, το καθαρό κέρδος εξόρυ-

ξης μετά την πληρωμή τόκων  θα αποδίδει

έσοδα 5 δισεκατομμυρίων ετησίως για τα

επόμενα 20 χρόνια, θα μειώσει λοιπόν το

χρέος μας κατά 100 δισεκατομμύρια και

από 430 δισεκατομμύρια που είχαν διαμορ-

φωθεί στην δεκαετία πριν την πρώτη εξό-

ρυξη θα  μειωθούν σε 330 δισεκατομμύρια.

Τα ορυκτά κοιτάσματα θα έχουν παραχωρη-

θεί στους δανειστές μας  και θα τους χρω-

στάμε και 330 δισεκατομμύρια, όλα αυτά

συμβαίνουν γιατί κάποια φερέφωνα μας έπει-

σαν λαθεμένα για την αξία του χρέους μας

και για το μέγεθος των εσόδων μας.   

Εγγύηση-επισφάλεια.

Ένα  βασικό αίτιο που επηρεάζει τα αιτιατά

αποτελέσματα είναι η εγγύηση, ένα αίτιο

που αφανώς επηρεάζει αυτά σε μεγάλο

βαθμό, δεν επηρεάζει αριθμητικά αποτελέ-

σματα που είναι εμφανή, επηρεάζει όμως

το βασικότερο αιτιατό αποτέλεσμα που

είναι η επισφάλεια. Αίτιο που χρειάζεται

ιδική διερεύνηση. 

Με την έκδοση ομολόγου, ο εκδότης εγ-

γυάται την παρούσα αξία της τελευταίας

καταβολής, την υποχρέωση των ενδιάμε-

σων καταβολών καθώς και το κτίσιμο της

τελευταίας καταβολής  υπόσχεται ο εκδό-

της, εγγυάται όμως ο κάτοχος.

Εγγυητής για την εξόφληση ομολόγου κα-

θιστάτε ο κάτοχος του. 

Το επιτόκιο δεν μας το μείωσαν χαριστικά

οι δανειστές μας· είναι αποτέλεσμα της

μείωσης εγγυήσεων και επισφάλειας του

δανειστή.

Μειωμένο επιτόκιο επιβάλλεται αυτοδι-

καίως εφ όσον η επιμήκυνση πραγματοποι-

είται με σκοπό την μείωση επισφάλειας του

ομολόγου .

Επιβάλλεται αυτοδικαίως ο καθορισμός

επιβολής επιτοκίου και σε περίπτωση σύ-

ναψης νέου δανεισμού έχοντας σκοπό την

μείωση επισφάλειας ομολόγου. 

Το ποσοστό μείωσης του επιτοκίου είναι

υπολογίσιμο με συνάρτηση την προϋπάρ-

χουσα δανειακή σύμβαση, μία μελέτη που

μπορώ να σας αναπτύξω, θα μεταθέσω την

ανάπτυξη αυτή στο μέλλον για να μην σας

κουράσω σήμερα.  

Πληθωρισμός και ρευστότητα στο επόμενο
φύλλο 
petrosalimantidis@gmail.com
Τηλ. 6939 868627

OMOΛΟΓΟ: Ενα εργαλείο ανάπτυξης

γράφει ο 

Πέτρος Αλιμαντίδης
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...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

Τηλέφωνα: 210 8955.515, 210 9653.888, 
210 8952.919, 210 3465.899

Με την παρουσία της ηγεσίας του Πυροσβεστι-

κού Σώματος Ελλάδος, στο πρόσωπο του Υπαρ-

χηγού, αντιστρατήγου, Δημοσθένη Καβέτσου,

δεκάδων εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας

και πυρόσβεσης, τοπικών συλλόγων Κορωπίου

και πολιτών, πραγματοποιήθηκε, την  Παρασκευή

7 Μαρτίου, στο Δημαρχείο Κρωπίας,  η εκδή-

λωση βράβευσης τηε προηγούμενης αντιπυρικής

περιόδου 2013. 

Η εκδήλωση είχε τρία μέρη:  

― Απονομή τιμής ένεκεν στη οικογένεια του

αδικοχαμένου παλικαριού, πυροσβέστη Ηλία Πα-

παθεοδώρου,  που έχει συγκλονίσει την τοπική

κοινωνία και ουσιαστικά η τιμή και η στήριξη στο

έργο του Π.Σ και των στελεχών του που διακιν-

δυνεύουν τη ζωή τους. 

― Η θέληση των εθελοντικών ομάδων,  να στεί-

λουν μήνυμα συμμετοχής και αντίστασης για

την υπεράσπιση του Υμηττού, των δασών της

νοτιοανατολικής Αττικής και της περιουσίας των

πολιτών και 

― Η θετική αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου

και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για

την επόμενη αντιπυρική περίοδο του 2014. 

Ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Δη-

μοσθένης Καβέτσος, παρέλαβε την τιμητική

πλακέτα του Αρχηγού, αντιστρατήγου Βασίλη

Παπαγεωργίου και των διοικητών Αττικής και

Αν.Αττικής Π.Σ., που δεν μπόρεσαν να παρα-

στούν, συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρω-

τοβουλία τους, μετέφερε τον σεβασμό του στο

έργο των εθελοντών και στο έργο τους ειδικά

αυτή την περίοδο.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος  Κιούσης, ευ-

χαρίστησε θερμά την ηγεσία του Πυροσβεστικού

Σώματος και της Αττικής, για  τη μεγάλη τιμή

που έκαναν να παραστούν και να στηρίξουν τον

εθελοντισμό, εξήρε για άλλη μια φορά την συμ-

βολή της Π.Υ Κορωπίου στην άμεση κατάσβεση

των πυρκαγιών στην περιοχή και την τεράστια

χρησιμότητα της παρουσίας της τοπικής πυρο-

σβεστικής μονάδας σε μια από τις πιο δύσκολες

περιοχές της Αττικής. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας τόνισε μεταξύ άλλων:

«Είναι πολιτική μας βούληση να ξεπερνάμε κάθε

εμπόδιο για την άσκηση αρμοδιοτήτων μας σε

πείσμα των μέτρων περιστολής των πόρων μας.

Πάση θυσία ενισχύουμε τις κοινωνικές πολιτικές

και δομές μας και αν το “θέλετε” μέρος της κοι-

νωνικής μας στόχευσης είναι και το φυσικό πε-

ριβάλλον και η διαφύλαξη των περιουσιών των

δημοτών από τις πυρκαγιές καθώς και η παροχή

κάθε βοήθειας. Η Πυροσβεστική μας Υπηρεσία, ο

σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδας, ο Κυνη-

γετικός σύλλογος, οι τοπικοί σύλλογοι και οι

εθελοντικές ομάδες των Δήμων, η ομάδα εθε-

λοντικής δασοπροστασίας και πρώτης προσβο-

λής του Δήμου Κρωπίας,  οι εργαζόμενοι στον

ΣΠΑΥ, οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι εθελοντές, οι

δωρητές και χορηγοί μας, που θα τιμηθούν ονο-

μαστικά, είναι η «ανθρώπινη περιουσία» του

Δήμου μας. Πρακτικός στόχος μας είναι η όσο

το δυνατόν έγκαιρη επέμβαση στα πρώτα λεπτά

έναρξης μιας φωτιάς, θεμελιώδης όμως είναι η

πρόληψη των πυρκαγιών με την ενεργή συμμε-

τοχή των πολιτών».

Ο αντιπρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ, Κώστας Παπαδό-

πουλος, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του συν-

δέσμου Ν. Χαρδαλιά, δήμαρχο Βύρωνα, εξήρε,

μεταξύ άλλων, τις προσπάθειες του Δήμου Κρω-

πίας στην στήριξη του εθελοντισμού και των φο-

ρέων πρόληψης και δασοπυρόσβεσης και

επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του Συνδέσμου για

το παρόν και το μέλλον της προστασίας του

Υμηττού.

Χαιρετισμό απηύθυναν και άλλοι εκπρόσωποι

φορέων.

Πλούσιος ο απολογισμός
Ο Δήμος Κρωπίας, το 2013 οργάνωσε, για πρώτη

φορά στην ιστορία του, ενεργό κέντρο πολιτικής

προστασίας με συγκέντρωση πυροσβεστικών

μέσων και οχημάτων, ανάπτυξη εκπαιδευμένης

ομάδα «πρώτης προσβολής» πυρκαγιάς και δι-

κτύου ραδιοεπικοινωνίας σε μια «στρατηγική γε-

ωγραφική θέση» (θέση «Μπότα»). Αξιοσημείωτο

ήταν επίσης το γεγονός ότι οργανώθηκε για

πρώτη φορά και πιστοποιημένο σεμινάριο εκ-

παίδευσης εθελοντών και υπαλλήλων τόσο του

Δήμου Κρωπίας  όσο και του Δήμου Παιανίας,

στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

ενώ προηγήθηκε θεωρητική και πρακτική εκπαί-

δευση από την Π. Υ Κρωπίας με επικεφαλής τον

υποδιοικητή, Δημήτριο Καλιανιώτη.

Το πλήθος των περιστατικών πυρκαγιών που η

ομάδα του Κορωπίου μαζί με την Π.Υ Κρωπίας

αντιμετώπισε προσέγγισαν τα 120 μαζί με τα πε-

ριστατικά παροχής βοήθειας σε πολίτες και σε

τροχαία ατυχήματα!

Κατά μέσο όρο είχαν περίπου 2 περιστατικά την

ημέρα(!) (πρόθεση, αμέλεια, τροχαίο ατύχημα,

κεραυνό κα.) τα οποία αντιμετωπίστηκαν με επι-

τυχία πριν εξελιχθούν σε μέτωπα με απρόβλε-

πτες συνέπειες.

Ουσιαστική και πλούσια η δράση της Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Κρωπίας
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
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Τοπικά Σχέδια για την 

Απασχόληση στην τοπική

αγορά εργασίας των Δήμων

Μαρκόπουλου, Σπάτων

- Αρτέμιδος και Παλλήνης

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσογαίας» υλοποιεί το Πρό-

γραμμα με τίτλο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση

προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργα-

σίας των Δήμων Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Σπάτων-Αρ-

τέμιδος και Παλλήνης», και προσκαλεί τους/τις

ενδιαφερόμενους/ες, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής

έως και τις 20 Μαρτίου 2014.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι των

Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων-Αρτέμιδος

και Παλλήνης, οι οποίοι πληρούν μία από τις παρακάτω

προϋποθέσεις: 

• Είναι Άνεργοι όλων των κατηγοριών, εγγεγραμμένοι στα

μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε

ισχύ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες και στους

νέους κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα

Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλήττονται περισ-

σότερο από την ανεργία.

• Είναι Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, κτηνίατροι, φαρμακο-

ποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι των Πα-

νεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), που πληρούν

όλες τις προϋποθέσεις που αναλύονται στο παράρτημα

της πρόσκλησης. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 78 συνολικά ωφελούμε-

νους (71 Άνεργοι και 7 Νέοι Επιστήμονες) και θα εστια-

στεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα

την τοπική οικονομία και ευημερία της περιοχής. 

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η τοποθέτηση 71

ανέργων στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας τις παρεμ-

βάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών

πολιτικών απασχόλησης και η ενίσχυση  των δραστηριο-

τήτων 7 Νέων Επιστημόνων. 

Η Επιτροπή Γραμματικού

– Μαραθώνα κατά των

ΧΥΤΑ, με ανακοίνωσή

της αισθάνεται δικαιω-

μένη για τους αγώνες

που έχει κάνει για την

αποφυγή δημιουργίας

ΧΥΤΑ στο Γραμματικό,

σημειώνονται ότι ο αγώ-

νας έχει τελείωσει και η

νίκη είναι στο χέρι τους. 

Γράφουν:

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Το χρονικό της επιτυχίας

(σύμφωνα με την επίσημη

αναγγελία άφιξης της Επι-

τροπής Αναφορών του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου):

Συλλογή 2225 υπογραφών

από την Επιτροπή Αγώνα

που κατατέθηκαν από τον κ.

Παπαδιγενόπουλο στην Επι-

τροπή Αναφορών το 2011.

Η έκθεση-καταπέλτης των

Επιθεωρητών Περιβάλλον-

τος που συντάχθηκε μετά

από ενέργειες που έκανε

για να τους αναδείξει το

πρόβλημα, η Επιτροπή

Αγώνα κατά των ΧΥΤΑ το

2011.

Οι στοχευμένες επιστημονι-

κές παρεμβάσεις και μελέτες

του Μηχανολόγου-Μηχανι-

κού Δημήτρη Δαμάσκου.

Καταγγελία του Κυριάκου

Γκίκα στην ΕΕ, που διαβιβά-

στηκε στην Επιτροπή Ανα-

φορών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και ακολού-

θως ακροάσεις που είχε ο

ίδιος στις Βρυξέλλες.

Ανάδειξη και υπεράσπιση των

καταγγελιών από τον Ευρω-

βουλευτή Νίκο Χουντή.

Αυτοί ήταν oι αποκλειστικοί

λόγοι της επισκέψεως-αυ-

τοψίας της Επιτροπής Ανα-

φορών.

Η Έκθεση της Επιτροπής

Αναφορών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου που επισκέ-

φτηκαν το ΧΥΤΑ το Σεπτέμ-

βριο του2013: Διαπιστώνει

περιβαλλοντικά εγκλήματα

στο ΧΥΤΑ Γραμματικού, θέ-

τοντας υπό αμφισβήτηση

την κοινοτική χρηματοδό-

τηση του έργου. 

Θέτει τις ελληνικές αρχές

προ των ευθυνών τους, ενώ

με αυστηρό πνεύμα προς

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

την καλεί «να παρεμβαίνει

σύμφωνα με την υποχρέ-

ωση που έχει, όταν υπάρ-

χουν ενδείξεις για πρόδηλα

σφάλματα στη μελέτη και

κατασκευή συγχρηματοδο-

τούμενων έργων, πριν η

υλοποίησή τους βλάψει το

περιβάλλον και συμβάλει

στην κατασπατάληση

πόρων».

Nα διακοπεί 

η χρηματοδότηση

Υποδεικνύει να διακοπεί η

χρηματοδότηση του ΧΥΤΑ

και των συνοδευτικών του

έργων, αν δεν πραγματοποι-

ηθεί αναθεώρηση της

άδειας κατασκευής του, με

τις πλέον αυστηρές προδια-

γραφές (της κοινοτικής

Οδηγίας 2008/1/ΕΚ της λε-

γόμενης IPPC), απαιτώντας

τον επανέλεγχο του έργου

από μηδενική βάση, με αυ-

στηρότατους όρους της Με-

λέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων και κατ’ επέ-

κταση της άδειας κατα-

σκευής.

Αναφέρει για πολιτικές πα-

ρεμβάσεις στους Επιθεω-

ρητές Περιβάλλοντος και

ότι «είναι κρίσιμο να τους

επιτραπεί να ολοκληρώ-

σουν τις εργασίες και το πό-

ρισμά τους ανεξάρτητα και

έγκαιρα, έτσι ώστε αποτε-

λεσματικές αποφάσεις να

ληφθούν χωρίς αδικαιολό-

γητες καθυστερήσεις».

Με τις ενέργειές μας δι-

καιωθήκαμε. Το έργο δεν

πρέπει να γίνει. Είναι στα

χέρια μας πλέον να το επι-

βάλλουμε.

Αποφασιστικά και ενωμένοι

όλοι οι κάτοικοι του Δήμου

Μαραθώνα και ευρύτερα,

να επιβάλλουμε τη νομιμό-

τητα στο ΥΠΕΚΑ και την

Περιφέρεια Αττικής. 

Να σώσουμε τον τόπο μας

από την καταστροφή.

Ποιος θα αναλάβει στο

Δήμο Μαραθώνα και την

Περιφέρεια Αττικής, για να

επιβεβαιώσει την παρανο-

μία του έργου και των συν-

τελεστών του και να το

καταργήσει;

Γραμματικό 10-3-2014

Επιτροπή Γραμματικού –

Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ

Περιβαλλοντικά εγκλήματα στον ΧΥΤΑ

Γραμματικού διαπιστώνει 

Έκθεση  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προσλήψεις

σε

βουλευτικά

γραφεία

Τροπολογία για την από-

σπαση δημοσίων υπαλλή-

λων σε πολιτικά γραφεία

βουλευτών, σε παραμεθό-

ριες περιοχές,  κατέθεσαν

οι βουλευτές της ΝΔ Παύ-

λος Βογιατζής, Στράτος

Κωνσταντινίδης, Μανώλης

Κόνσολας και Γιώργος Γε-

ωργαντάς, στη Βουλή, στο

ν/σ του ΥΠΔΜ για την ανα-

διάρθρωση στο Δημόσιο!

«Τα τελευταία χρόνια έχουν
μεταβληθεί σε μεγάλο
βαθμό οι ανάγκες της διοί-
κησης» σημειώνουν.
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ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.

210 9932687 - κιν. 6987880112 

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ 

& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

Aριστούχος, απόφοιτος πανεπιστημίου 

Derby Αγγλιας και  σχολής Βακαλό, αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις - Σχεδιασμούς

Αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων

άψογη συνεργασία

Ελένη Βρη     Τηλ.  6932900353

Δυναμική και αποτελεσματική καθηγήτρια Αγ-

γλικών Ελληνοαυστραλή με πάνω από 20 χρόνια

εμπειρίας στη διδασκαλία, αναλαμβάνει να εμφυ-

σήσει με την επανάληψη, το πάθος για τη μάθηση,

δημιουργώντας πολυπολιτιστική αντίληψη δια

μέσου της διδασκαλίας των θεμελιωδών αρχών της

Aγγλικής γλώσσας.

Αναζητά ευκαιρία διδασκαλίας παραδίδοντας ιδιαί-

τερα μαθήματα όλων των επιπέδων των εξετάσεων

Cambridge και Michigan σε όλες τις κατηγορίες μα-

θητών, ακόμη και σε μαθητές με μαθησιακές δυ-

σκολίες. Τηλ. 6906996694

«Άμεση εξυπηρέτηση για έκδοση Πι-
στοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
από μηχανολόγο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή

του Yπουργείου Περιβάλλοντος.

Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

SERVICE-ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ-FIT&GO

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ΓΛΥΦΑΔΑ

ΤΗΛ. & FAX. 2109631041

Email. stathatos@fitandgo.gr

ΕΛΑΣΤΙΚΑ:  CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :  

ΓΕΝΙΚΟ SERVICE - SET ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - SET ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΚΕΝ-

ΤΡΟΦΟΡΟΥ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΦΡΕΝΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΕΞΑΤΜΙΣΗ

- ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ -                            ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΖΑΝΤΕΣ -

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-SERVICE A/C-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΖΑΝΤΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ                        

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :   ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΩ-

ΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ!

ΩΡΑΡΙΟ :  08:00 ΕΩΣ 19:00  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

08:00 ΕΩΣ 14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙ-

ΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΔΑ:ΒΙΚΜΩΛ6-092
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί :   12-03-2014
Αρ. Πρωτ. :   5502
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.    : Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο   :  210 6626294 
FAX              :  210 6624963
e-mail:    tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια ασφαλτικών»

για τα τμήματα 1, 2 και 3 όπως ανα-
φέρεται στην ΤΥ/12/2014.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογι-
σμό Μελέτης και στο Τιμολόγιο Με-
λέτης που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα των Όρων
Διακήρυξης. 
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο των ειδών, είτε για
κάθε ένα από τα ανωτέρω τμήματα.
Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές

μέχρι την Παρασκευή 21 Μαρτίου
2014 και ώρα 10:00π.μ. έως και
10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόν-
τος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Παρασκευή 21 Μαρτίου
2014 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο
στο  ποσό των 48.780,30 ευρώ (€)
πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 59.999,77 €. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς. 

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου  
Καλύβια - Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300                                                                               
FAX: 2299048289
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστος
Καλύβια    11/03/2014                                                   
Αριθ. Πρωτ. 5499 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για
την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ-
ΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού €
150.313,82  χωρίς ΦΠΑ (184.886,00
ευρώ με ΦΠΑ 23%) και με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά. Για τον σκοπό αυτό έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου για το
έτος 2014 του Κ.Α 10-7341.001.
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί
στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή
νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, συνεταιρισμοί ενώ-
σεις προμηθευτών (κοινοπραξίες)
που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις του ΠΔ 28/80.
Η δαπάνη της προμήθειας θα συγ-
χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ψηφιακή
Σύγκληση  σύμφωνα με την από-
φαση με αριθμ. πρωτ.
154.618/ΨΣ9394/2011 της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ψη-
φιακή Σύγκληση  με την οποία εν-
τάσσεται το έργο στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική
με κωδικό MIS 327692.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και
η εκτέλεση της προμήθειας θα γί-
νουν σύμφωνα με την σχετική δια-
κήρυξη και με τις διατάξεις των
άρθρων του Ν. 2286/95, τις διατά-
ξεις του ΠΔ 28/80, του Ν.3463/06
«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι-
κας», το αριθμ. πρωτ. 154.618/
ΨΣ9394/2011 της Ειδικής Υπηρε-
σίας Διαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγ-
κληση  με την οποία εντάσσεται το
έργο στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Αττική, τη σύμφωνη γνώμη
της ΕΥΔ ΨΣ με αριθμ. πρωτ
151.988/ΨΣ312-Β, το Ν. 3469/2006,
το Ν. 2362/95, το Ν.3548/2007, το
άρθρο 11 του Ν.4013/2011.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
8/4/2014, ημέρα Τρίτη από ώρα
11:00π.μ. έως ώρα  11:30 π.μ. (ώρα

λήξης κατάθεσης προσφορών) στα
γραφεία του Δήμου Σαρωνικού που
βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθη-
νών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια
Αττικής, από την Επιτροπή Διενέρ-
γειας και Αξιολόγησης Διαγωνι-
σμού στην οποία και μόνο θα
καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους.
Η εγγύηση συμμετοχής στον δια-
γωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζο-
μένων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό
5% (πέντε τοις εκατό), επί της συ-
νολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης (με το
Φ.Π.Α.). Στην περίπτωση Ένωσης/
Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετο-
χής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπρα-
ξίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση της διακήρυξης τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία του Δήμου Σαρωνικού, οδό
Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
στα Καλύβια Αττικής, μέχρι και την
προπαραμονή της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών:
2299320317 – κα Αθανασοπούλου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας 12/3/2014
Αρ. πρωτ.: 175

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑ-
ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Π.Δ. 270/81, το
Ν.3463/2006 και  το Ν. 3852/2010,
πρόκειται να πραγματοποιήσει φα-
νερή και προφορική πλειοδοτική
δημοπρασία για την τοποθέτηση
αυτόματων πωλητών:

Α) Αυτόματο πωλητή νερού, ανα-
ψυκτικών και μικρών σνακ.
Β) Αυτόματο πωλητή ροφημάτων
στα εξής κτίρια:
1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
4ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης
Η προσφορά αφορά:
1. Την εκμίσθωση παραπάνω
χώρων για την τοποθέτηση μηχα-
νημάτων αυτομάτων Πωλητών σύμ-
φωνα με την αναλυτική διακήρυξη 
2. Η δημοπρασία θα είναι πλειοδο-
τική, φανερή και προφορική
3. Χαμηλότερο όριο προσφοράς ορί-
στηκε το πόσον των 250€ μηνιαίως  
4. Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίστηκε
στα 2 έτη
5. Όσοι θα συμμετέχουν θα πρέπει
κατά την διεξαγωγή της Δημοπρα-
σίας να προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου

με το 10% του προσφερόμενου
ετησίου μισθώματος και η οποία
κατά την κατακύρωση του αποτε-
λέσματος της δημοπρασίας στον
πλειοδότη θα αντικατασταθεί με
άλλη καλής εκτέλεσης.
Μετά τα πιο πάνω καλούνται όσοι
ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έγ-
γραφη αίτηση ενδιαφέροντος μαζί
με τα δικαιολογητικά του άρθρου 5
της υπ΄αριθμ. 51/2014 Απόφασης-
Διακήρυξης Δ.Σ. Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
από 26 Μαρτίου  έως 2 Απριλίου
2014 στα γραφεία της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης (Πολιτιστικό Κέν-
τρο, επί των οδών Κλειτάρχου &
Αριστείδου) για να πάρουν την δια-
κήρυξη και να υποβάλλουν τις προ-
σφορές τους στην παραπάνω
διεύθυνση. Πληροφορίες: κ.Κάρλα
Σάντος  τηλ: 210.6619937.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρτέμιδα    10-12-2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  48107
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πολεοδομίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρώνης Χριστόφορος
Λεωφ. Καραμανλή 85 ,  Άρτεμις  Αττικής, Τ.Κ.190 16     
Τηλ.:(22940) - 80000,  Fax: (22940) - 45564 

ΘΕΜΑ : Ανάρτηση προτεινόμενης τροποποίηση  του εγκεκριμένου ρυ-
μοτομικού σχεδίου στο  Ο.Τ.  148  της Π.Ε. 2 της Δ.Ε. Σπάτων του Δήμου
Σπάτων -Αρτέμιδος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την 348/2013 απόφαση του το Δημοτικό Συμβουλίο Σπάτων εγκρίνει
την κατ' αρχήν ανάρτηση   προτεινόμενης τροποποίησης  του εγκεκρι-
μένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 148  της Π.Ε. 2 της Δημοτικής Ενό-
τητας Σπάτων του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος, κατόπιν συμμόρφωσης της
υπ' αρ. 10138/2007 Απόφασης  του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας με
την οποία  έγινε άρση απαλλοτρίωσης.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Δήμο να λάβουν γνώση
αυτών και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις  σε (15) ημέρες από την τελευ-
ταία δημοσίευση της παρούσας .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα, 06/03/2014
Α.Π. 4749

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Γ΄ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)

Για την υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτη-
σίας και παρατηρήσεων επί των κτη-
ματολογικών διαγραμμάτων και
πινάκων στη μελέτη: «Κτηματογρα-
φική αποτύπωση  - Μελέτη Γεωλογι-
κής καταλληλότητας  -  Υδραυλική
μελέτη Ρεμάτων - Περιβαλλοντική
μελέτη Ρεμάτων για την πολεοδό-
μηση των περιοχών παραθεριστικής
κατοικίας ‘Σπηλιά Ζέζα’ και ‘Αγια-
σμόθι’ της Δ.Ε.Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής». 
Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των
ακινήτων των περιοχών ΣΠΗΛΙΑ-

ΖΕΖΑ και ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ της Δημοτι-
κής ενότητας Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής να προσέλθουν στο
Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ.
Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινω-
νίας 2299320229) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, προκειμένου να
υποβάλλουν την προβλεπόμενη
από της παρ. 1β του άρθρου 2 της
υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.1994
(ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Από-
φασης δήλωση ιδιοκτησίας και
τυχόν παρατηρήσεις, όσον αφορά
το ακίνητο τους,  επί των κτηματο-
λογικών διαγραμμάτων και πινά-
κων, τα οποία συντάχθηκαν καθ’
υπόδειξη των ιδιοκτητών μετά την
επεξεργασία των δηλώσεων ιδιο-
κτησίας που συγκεντρώθηκαν στην
Β’ Ανάρτηση, ώστε να ληφθούν
υπόψη στη διόρθωση τους.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-
νυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιο-

κτησίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
93027/7188/15.11.94 Υπουργική
Απόφαση είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρω-
μένα) συμβολαίου του σημερινού
ιδιοκτήτη του ακινήτου ως και των
ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία
10.3.82 και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κα-
τασχέσεων 
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των
ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι
την ημερομηνία 10.3.82 
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την τε-
λευταία δημοσίευση της παρούσας
πρόσκλησης.

Η αναπληρώτρια
Διευθύντρια Τ.Υ.

Αναστασία Μαγγενάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ-Γ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

ΒΑΚΧΟΥ 24 ΒΑΡΗ
THΛ.: 210 8972.923, κιν.  6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση

ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων

Δέχεται με ραντεβού 

τηλ. 210 6020166 & 6977446445

ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

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

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

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

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

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

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc, 

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ                                                       
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα  θωρακικής-

κοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό 

πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων

- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,   

φλεβίτιδα, ευρυαγγείες         

- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ, (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)

Δέχεται με ραντεβού,

Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

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 βρογχοδιαστο-

λής), 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

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη

Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880

Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
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. . . γ ια την υγειά μας

Σιωπηλή επιδημία είναι η οστεοπόρωση, με το 34% των πολι-

τών να μην έχει κάνει ποτέ εξέταση για τη νόσο, και με μόλις

2 στους 10 ασθενείς με διαγνωσμένη οστεοπόρωση να λαμ-

βάνουν θεραπεία για την πάθηση τους. 

Με αναφορά Μελέτη που διενήργησε ο Σύλλογος Σκελετικής

Υγείας «Πεταλούδα»για την οστεοπόρωση, δόθηκε συνέν-

τευξη Τύπου στο Ζάππειο (6/3), όπου παραβρέθηκε και η

ΕΒΔΟΜΗ. Βγήκαν πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα στοιχεία. 

Μελέτη για την οστεοπόρωση
--- Η μελέτη ξεκίνησε τον 2/2013 και διήρκησε 12 μήνες. Για

την μελέτη αυτή συλλέχθηκαν στοιχεία από 2,627 άτομα. Από

τα άτομα αυτά, τα οποία εξετάστηκαν για οστική πυκνότητα

με την μέθοδο των υπερήχων, το 91% ήταν γυναίκες ενώ μόνο

το 9% ήταν άνδρες. Αυτό καταδεικνύει ότι α) ο κόσμος πι-

στεύει ότι η οστεοπόρωση είναι αποκλειστικά γυναικεία πά-

θηση και β) ότι ίσως οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο

για την υγεία τους απ ότι οι άνδρες.

--- Η μέση ηλικία των εξεταζόμενων ήταν τα 59 έτη, το οποίο

μας δείχνει ότι ο κόσμος δεν δίνει βάση στη σημασία της έγ-

καιρης πρόληψης.

--- Οι περιοχές από τις οποίες συλλέχθηκε το δείγμα καλύ-

πτουν τόσο μεγάλα αστικά κέντρα όσο και την υπόλοιπη περι-

φέρεια: Λάρισα, Άνω Λιόσια, Άρτα, Εύοσμος, Ζεφύρι,

Ηλιούπολη, Ιωάννινα, Καλλιθέα, Μαραθώνας, Πάτρα, Πρέβεζα,

Χανιά.

Μερικές ενδιαφέρουσες απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερω-

τήσεις:

― «Εχετε διαγνωστεί με οστεοπόρωση;»
20% είχε διαγνωστεί στο παρελθόν με οστεοπόρωση

7% είχε διαγνωστεί με οστεοπενία, 

39% δεν είχε διαγνωστεί με την ασθένεια ενώ το 

34% δεν είχε κάνει ποτέ εξέταση.

― «Λαμβάνετε θεραπεία;» 
Οι 2 στους 10 ασθενείς με διαγνωσμένη οστεοπόρωση λαμ-

βάνουν θεραπεία για τη νόσο.

― «Είστε ευχαριστημένη-ος από το φάρμακο που λαμβάνετε
για την θεραπεία της οστεοπόρωσης;» 

Από τα άτομα που λαμβάνουν κάποια θεραπεία μόνο οι μισοί

περίπου (47%) είναι ευχαριστημένοι.

― «Εχετε πόνο στην πλάτη λόγω οστεοπόρωσης ή κατάγμα-
τος;»
1 στους 4 δήλωσε πως εμφανίζει πόνο στην πλάτη του λόγω

κατάγματος ή οστεοπόρωσης.

«Ανατρεπτικά» χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της μελέτης ο

ενδοκρινολόγος Κωνσταντίνος Ι. Μαυρουδής, τ.  Συντονιστής

Διευθυντής Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού  ΓΝΑ

«Ασκληπιείο Βούλας», επισημαίνοντας πως παράλληλα συμ-

φωνούν με τα στατιστικά στοιχεία τα οποία είδαν το φως της

δημοσιότητας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οποία η οστεοπόρωση

υποδιαγνώσκεται.  

Οπως εξήγησε ο ενδοκρινολόγος  Κ. Μαυρουδής:  «Η οστε-

οπόρωση είναι μία σοβαρή νόσος που περιγράφεται ως “σιω-

πηλή επιδημία”, διότι πριν συμβεί κάταγμα ο ασθενής δεν έχει

κανένα σύμπτωμα. Όταν συμβεί κάταγμα εμφανίζεται ο πόνος

και η παραμόρφωση. Στα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης,

που και αυτά μπορεί να είναι σιωπηλά, οφείλεται η κύφωση

των ηλικιωμένων που δημιουργεί δυσκολία στην αναπνοή».  

Στατιστικά στοιχεία δείχνουν

ότι, κάθε 30 δευτερόλεπτα, συμ-

βαίνει σε κάτοικο χώρας της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης ένα κάταγμα

που οφείλεται σε οστεοπό-

ρωση. Το 41% των γυναικών

άνω των 50 ετών πάσχει από

οστεοπενία, ενώ το 15% των

γυναικών 50-59 ετών πάσχει

από οστεοπόρωση. Στην ηλικία

των 50 ετών, 1 στις 3 γυναίκες

και 1 στους 5 άνδρες θα υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα

στο υπόλοιπο της ζωής τους. Για τις γυναίκες αυτός ο κίνδυ-

νος είναι υψηλότερος από ότι ο κίνδυνος των καρκίνων του

μαστού, ωοθηκών και μήτρας μαζί, ενώ για τους άνδρες είναι

αντίστοιχα πολύ υψηλότερος από τον κίνδυνο καρκίνου του

προστάτου. Περίπου το 50% αυτών που έπαθαν ένα οστεοπο-

ρωτικό κάταγμα θα πάθουν άλλο ένα, με εκθετική αύξηση του

κινδύνου για καθένα κάταγμα.

Είναι σημαντικό το εύρημα ότι λιγότερο από το 1/3 των ασθε-

νών, με οστεοπορωτικό κάταγμα, το γνωρίζουν, εκτιμώνται

και θεραπεύονται κατάλληλα και ακόμη σημαντικότερο είναι

το γεγονός ότι πάρα πολλοί ασθενείς που υπέστησαν κάταγμα

και νοσηλεύτηκαν – χειρουργήθηκαν σε Νοσοκομείο ΔΕΝ

γνωρίζουν ότι αυτό οφείλεται στην οστεοπόρωση και ΔΕΝ

υποβάλλονται στον απαραίτητο κλινικοεργαστηριακό έλεγχο

και κατάλληλη θεραπεία για τη μείωση του κινδύνου μελλον-

τικών καταγμάτων.   

Κάταγμα συμβαίνει όταν η “βία” που ασκείται στο οστούν ξε-

περνά την αντοχή του οστού. Συγκεκριμένα στην οστεοπό-

ρωση, η δύναμη που ασκείται στο οστούν είναι πολύ μικρή, π.χ.

πτώση στο δρόμο ή γλίστρημα μέσα στο σπίτι, αλλά και η αν-

τοχή του οστού είναι ελαττωμένη, λόγω της οστεοπόρωσης. 

Πρόληψη
Είναι γνωστό ότι η οστεοπόρωση είναι κυρίως πάθηση της τρί-

της ηλικίας και προσβάλει και τα δύο φύλα, τα μέτρα όμως για

τη πρόληψή της πρέπει να αρχίζουν από τη παιδική ηλικία.

Όλοι πρέπει να παίρνουν ασβέστιο, βιταμίνη D, να μην καπνί-

ζουν, να ασκούνται, ώστε να πετύχουν όσο το δυνατόν μεγα-

λύτερη Κορυφαία Οστική Πυκνότητα, να κάνουν δηλαδή κατά

το δυνατόν γερά οστά γύρω στην ηλικία των 30 ετών, ώστε να

έχoυν πολλές εφεδρείες.

Θεραπεία
Ο στόχος κάθε θεραπευτικής παρέμβασης στην οστεοπόρωση

συνίσταται στο να προφυλάξουμε τους ασθενείς  από το να

πάθουν οστεοπορωτικό κάταγμα, ή εάν ήδη έχουν πάθει, να

ανακόψουμε την εξέλιξη της νόσου,  προφυλάσσοντάς τους

από νέα κατάγματα.

H Κορτιζόνη αποτελεί ένα ισχυρό παράγοντα κινδύνου για

οστεοπόρωση και για κατάγματα, προσβάλει τα οστά με πολ-

λούς μηχανισμούς, είναι θα έλεγε κανείς ένα ισχυρός τοξικός

παράγοντας που ελαττώνει την οστική αντοχή, γι’ αυτό όλες

οι επιστημονικές εταιρείες συνιστούν σε όλους τους ασθενείς

που λαμβάνουν ή θα πάρουν φαρμακολογικές δόσεις κορτιζό-

νης, για μεγάλο διάστημα, να αρχίσουν αμέσως, προληπτικά

και θεραπεία για την Οστεοπόρωση.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούντα σήμερα στη θεραπεία της

οστεοπόρωσης διαιρούνται σε Αντιοστεοαπορροφητικά &

Οστεοαναβολικά. Θα πρέπει να τονισθεί ότι όποια θεραπεία

και αν χορηγηθεί θα πρέπει να χορηγούνται και συμπληρώματα

ασβεστίου και βιταμίνης D, που δεν θεωρούνται ειδικά φάρ-

μακα για την οστεοπόρωση.

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Οστεοπενία και οστεοπόρωση: κρυφή επιδημία 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ. ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ, ΜD, FEBU

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ουρολόγος-Ανδρολόγος 
Επιμελητής Ευρωκλινικής Αθηνών

Δέχεται: ΔΕΥΤ.-ΤΕΤ. 18.00 - 21.00, ΠΕΜ.-ΠΑΡ. κατόπιν ραντεβού

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 7 ΚΑΛΥΒΙΑ (άνω Alpha Bank)

Τηλ. 22990 46446,  6944 690344

e-mail: proubesis@hotmail.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   14-3-14
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 54561
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                           
Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/11) ανακοινώ-
νεται ότι: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε το υπ’ αρ.
πρωτ.Φ5500/1060/ΠΕΡΙΒ-9/2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που αφορά Διαβίβαση φακέλου για την τροποποίηση των περι-
βαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την υπ’ αριθ. πρωτ.
Φ5500/4571/ΠΕΡΙΒ-9/07-12-2011 Απόφαση, για τη δραστηριότητα «Δια-
λυτήριο ΟΤΚΖ, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μεταλλικών και
μη μεταλλικών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, αποθήκευση χρησι-
μοποιημένων συσσωρευτών Pb- οξέος και προσωρινή αποθήκευση ΑΗΗΕ
της εταιρείας «AUTO GREEN RECYCLING Α.Ε.», στη θέση «Δρομέζα»
του Δήμου Παιανίας Αττικής.
Ο φάκελος τροποποίησης βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής
(Συγγρού 15-17, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί γι’
αυτόν. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Το κλειστό Μαρκοπούλου ασφυκτιούσε από τους παρευρι-

σκόμενους να στηρίξουν τις νεάνιδες και να απολαύσουν

ένα πολύ καλό παιχνίδι, το διήμερο 8 & 9 Μαρτίου.

Η “Ελπίδα” Αμπελοκήπων κατέκτησε τον τίτλο του Πανελ-

ληνίου πρωταθλήματος Νεανίδων επικρατώντας με 3-2 σετ

του ΑΟ Μαρκοπούλου, αλλά οι νενάνιδες του Μαρκόπου-

λου κέρδισαν τις εντυπώσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ (volley-

ball.gr) το παιχνίδι όσο κοινότυπο κι αν ακούγεται ήταν μια

διαφήμιση, όχι μόνο του ελληνικού βόλεϊ, αλλά του αθλη-

τισμού γενικότερα, αφού οι δύο ομάδες πρόσφεραν εξαι-

ρετικό θέαμα σε έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές και με ένα

απίστευτο κοινό που έδωσε ένα μοναδικό χρώμα στη διορ-

γάνωση.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο ΑΟΜ αιφνιδίασε την Ελ-

πίδα στα 2 πρώτα σετ και παρά την απουσίας της άτυχης

Αλεξάνδρας Ψωμά άγγιξε το τρόπαιο όταν προηγήθηκε με

2-0, όμως η Ελπίδα έδειξε μεγάλα ψυχικά αποθέματα και

γύρισε το ματς...

Τα σετ: 23-25, 22-25, 25-13, 25-16, 15-7

Ελπίδα (Χρυσομαλλίδης): Δέμπη 21 (18/42 επ., 3 μπλοκ), Παπάζο-

γλου 22 (17/35 επ., 5 άσοι, 32% υπ. – 08% άριστες), Καραμούτσα

1, Καλαντάτζε 16 (9/17 επ., 5 άσοι, 2 μπλοκ), Ιακωβίδου 14 (11/32

επ., 3 άσοι, 38% υπ. – 17% άριστες), Μπολέτου 10 (5/12 επ., 1 άσο,

4 μπλοκ), Χατζηελευθερίου –λ (57% υπ. – 29% άριστες) / Νώτη,

Φωτιάδου, Δρακουλίδου 5 (1/2 επ, 2 άσοι, 2 μπλοκ)

Μαρκόπουλο (Ορφανός): Δικαιούλια 8 (6/38 επ., 1 άσο, 1 μπλοκ),

Πολυδώρου 8 (2/6 επ., 5 άσοι, 1 μπλοκ), Γιανέλλου Χ. 3 (2/12 επ.,

1 μπλοκ, 29% υπ. – 06% άριστες), Λιάγκη 16 (14/44 επ., 2 άσοι,

09% υπ. – 03% άριστες), Γιαννέλου Ζ. 11 (4/6 επ., 1 άσο, 6 μπλοκ),

Γκλιάτη 3 (2 άσοι, 1 μπλοκ), Ζήση –λ (32% υπ. – 11% άριστες) /

Τουλγαρίδου –λ, Καράμπελα, Πατέλη, Σουλιώτη

O αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ, και παράγοντας του ΑΟΜ επί

σειρά ετών, Γιάννης Στουραϊτης, δήλωσε ιδιαίτερα ικανο-

ποιημένος:  «Νιώθω ότι ο ΑΟΜ, η Ομοσπονδία, αλλά και το
άθλημα του βόλεϊ βγήκε πολλαπλά κερδισμένο από αυτό
το Final 4. Το γεμάτο γήπεδο, το εξαιρετικό θέαμα που προ-
σέφεραν κι οι 4 φιναλίστ με αποκορύφωμα τον σπουδαίο
τελικό, δεν μπορούν παρά να μας κάνουν να αισθανόμαστε
δικαιωμένοι για την επιλογή μας. Κερδίσαμε το στοίχημα
και πιστεύω ότι ο πήχης ανέβηκε ψηλότερα». 
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σημειώνει στο δελτίο Τύπου: «Τα
θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στις αθλήτριες και των τεσ-
σάρων  ομάδων που έλαβαν μέρος στους αγώνες, αφού

αποτέλεσαν έμπνευση για όλους μας! Αξίες όπως το θε-
τικό αθλητικό γίγνεσθαι, η ευγενής άμιλλα και η συνεργα-
σία, ήταν διάχυτες καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων!
Ειδικότερα όμως, θα θέλαμε να συγχαρούμε την Ομάδα
των Νεανίδων του Αθλητικού Ομίλου Μαρκοπούλου, καθώς
μπορεί μεν, να μην κατέκτησε, παρά την τεράστια προσπά-
θεια που κατέβαλε, την πρώτη θέση, αλλά στάθηκε επάξια
στη δεύτερη θέση του βάθρου, αποσπώντας το θερμότερο
χειροκρότημα των –ομολογουμένως πολλών – φιλάθλων
μας!»
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ευχαριστεί για την άψογη συνερ-

γασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα, τον Αθλητικό Όμιλο

Μαρκοπούλου, την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης,

καθώς και τους χορηγούς της διοργάνωσης, το Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος», τη Revoil, το τυροκομείο «Κωσταρέλου», το

ανθοπωλείο «Τζιώτης» και την κάβα «Κάβειρος».

Ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν εθελοντικά και εύχε-

ται να δοθεί στο μέλλον η ευκαιρία διοργάνωσης μίας τόσο

μεγάλης και σπουδαίας αθλητικής διοργάνωσης και μάλι-

στα με την ομάδα του Α.Ο.Μ. να κρατάει στα χέρια της το

χρυσό κύπελο!  

Εχασαν τον αγώνα αλλά κέρδισαν τις εντυπώσεις 

οι νεανίδες του ΑΟ Μαρκοπούλου στην πετοσφαίριση

Πραγματοποιήθηκε το περα-

σμένο Σαββατοκύριακο, στο

Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, το

Πανελλήνιο σχολικό πρωτά-

θλημα για μαθητές  & μαθή-

τριες των Λυκείων όλης της

Χώρας. Οι αγώνες αυτοί είναι

ατομικοί και ομαδικοί. Οι αγώ-

νες προκηρύχτηκαν από το

Υπουργείο Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων με αρωγό την Ορ-

γανωτική Επιτροπή Σχολικών

Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) και αφορού-

σαν όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της

χώρας. Στους αγώνες έλαβαν

μέρος μαθητές και μαθήτριες

από: Αττική, Θεσσαλονίκη,

Αλεξανδρούπολη, Καβάλα,

Πέλλα, Ημαθία, Αχαΐα, Αιτωλο-

ακαρνανία, Κορινθία, Καρδί-

τσα, Κορινθία, Λάρισα, Κρήτη,

Κυκλάδες,  Δωδεκάνησα,

Δράμα, Ροδόπη, Κοζάνη, Κα-

βάλα και την Φλώρινα.

Στο Ομαδικό μαθητριών, το

χρυσό μετάλλιο κατέκτησε

το 2ο ΓΕΛ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ με

τις μαθήτριες  Κορδούτη Θά-

λεια, Πατεράκη Στέλλα, Πα-

παγεωργοπούλου Ιφιγένεια -

Κυριακή και Πιτσούλη Χρι-

στίνα - Ιωάννα.

Στον τελικό επιβλήθηκε του

1ου ΓΕΛ Έδεσσας με σκορ 4-

1. Η ομάδα των μαθητριών του

2ου ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ θα εκπροσω-

πήσει την Ελλάδα στο Παγκό-

σμιο Σχολικό Πρωτάθλημα

Επιτραπέζιας αντισφαίρισης

που θα γίνει στο Κλερμόν-

φεράν  της Γαλλίας από  τις 4

έως 10 Απριλίου 2014.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια

οι μαθήτριες, οι καθηγητές

τους και οι αθλητικοί Σύλλο-

γοι της Βούλας που ασχο-

λούνται με την επιτραπέζια

αντισφαίριση και διαπρέπουν

σε σημαντικές Πανελλήνιες

Διοργανώσεις.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΧΡΥΣΟ ΤΟ 2o ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
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«Αποκατάσταση φθαρμένου

χλοοτάπητα γηπέδου
Δήμου Μαρκοπούλου»

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, προχωράει τις διαδικασίες,

για την χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση

φθαρμένου χλοοτάπητα γηπέδου Δήμου Μαρκο-

πούλου», μετά από αίτημά του που ικανοποίησε η

Περιφέρεια Αττικής.

Συγκεκριμένα,  ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης

Μεθενίτης, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ατ-

τικής Γιάννη Σγουρό, ο οποίος όπως τον ενημέρωσε

διαβίβασε το αίτημα  στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προ-

γραμματισμού και θα προχωρήσει στις απαιτούμε-

νες σχετικές ενέργειες.

«Είμαστε βέβαιοι για την συντομότερη δυνατή διεκ-
περαίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ούτως
ώστε οι πολίτες και οι αθλούμενοι, να χρησιμοποι-
ούν το Γήπεδο της «ΜΑΡΚΟ», με τις καλύτερες δυ-
νατές προδιαγραφές», δήλωσε ο δήμαρχος.

Με στόχο τη στήριξη των προγραμμά-

των εσωτερικού των Γιατρών του Κό-

σμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία,

πραγματοποιείται τη Τρίτη 25 Μαρτίου

2014 και ώρα 17:00 στο γήπεδο Λαυ-

ρεωτικής «Γεώργιος Ραφιάς» φιλικός

ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της

ομάδας «Φίλοι Βαζέχα» και της ΑΠΕ

Λαυρεωτικής.

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι

ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες

της χώρας μας ο Κριστόφ Βαζέχα.

Στον ποδοσφαιρικό αγώνα θα συμμε-

τάσχουν μερικά από τα μεγαλύτερα

ονόματα του Ελληνικού ποδοσφαίρου,

όπως Κ. Βαζέχα, Τ. Δέλλας, Γιόσεφ

Βάντσικ, Λυμπερόπουλος, Γεωργάτος,

Αποστολάκης, Α. Τζόρβας, Α. Μπασι-

νάς, Σ. Αμανατίδης, Γ. Χαϊκάλης, Α.

Βαζέχα κ.α. όπου μεταφέρουν το μή-

νυμα της ελπίδας και παίζουν ποδό-

σφαιρο για τους Γιατρούς του

Κόσμου.

Την ημέρα του αγώνα, Κινητή Ιατρική

Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου, θα

παραβρίσκεται έξω από το γήπεδο

Λαυρεωτικής «Γεώργιος Ραφιάς» από

τις 10:00 έως 15:00 με διάφορες ειδι-

κότητες ιατρών για την παροχή πρω-

τοβάθμιας ιατρικής εξέτασης σε

άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο

σύστημα Υγείας. 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής  παραχώρησε

ΔΩΡΕΑΝ το γήπεδο και την γενικό-

τερη και πολύτιμη στήριξή του.

Ο αγώνας πραγματοποιείται με πρω-

τοβουλία της ‘Ένωσης Επαγγελματιών

Βιοτεχνών και Εμπόρων Βριλησσίων.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (τιμή εισι-

τηρίου 5 ευρώ)

· ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Σαπφούς 12, Αθήνα

· ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ»

Λεωφ. Πεντέλης 44, Βριλήσσια

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

«Φίλοι Βαζέχα» | ΑΠΕ Λαυρεωτικής
Τρίτη 25.03.2014 - 17.00

Γήπεδο Λαυρεωτικής «Γεώργιος Ραφιάς»

Ελληνική

Ομοσπονδία

Ποδηλασίας

ΣΤΟΠ

Την αναστολή της λει-

τουργίας της, λόγω των

νέων περικοπών της κρατι-

κής επιχορήγησης ανακοί-

νωσε η Ελληνική

Ομοσπονδία Ποδηλασίας

μέσω του προέδρου της

Θανάση Τερζή.

Την καλύτερη διαφήμιση

για την επιτραπέζια αντι-

σφαίριση αποτέλεσε  γι’

άλλη μια χρονιά το ανοιχτό

πρωτάθλημα «Ιωάννης Κόκ-

κινος» της Σίνδου. Το όπεν

μικρών ηλικιών, που διε-

ξήχθη για 8η διαδοχική χρο-

νιά συγκέντρωσε 253 αθλη-

τές και αθλήτριες  από όλη

την Ελλάδα. 

Το χρυσό μετάλλιο στην κα-

τηγορία των κορασίδων

ανάμεσα σε 27 αθλήτριες

πέτυχε η αθλήτρια του Α.Ο.

ΑΡΗΣ 2006  Ελισάβετ Τέρ-

που, που στον τελικό νίκησε

την Χριστίνα Ταουσάνη  από

ΑΣΕΑ Καβάλας  με  3-1

σετ.. 

Στην κατηγορία των Εφή-

βων, μεταξύ 36 αθλητών  αν

και ηλικιακά ανήκει στην κα-

τηγορία των παίδων, αγωνί-

στηκε  σ’ αυτήν  την κατη-

γορία και πήρε το χάλκινο

μετάλλιο ο αθλητής του

Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 ο Ξάνθος

Παναγόπουλος.

Μπασκέτες στην οδό Κριεζή 

της Αγ. Μαρίνας Κορωπίου

Ενα αίτημα πολλών ετών, απο τον σύνδεσμο  Αλυκού  ο Αμπελώνας,

υλοποιήθηκε από το Δήμο Κρωπίας. Επισκευάστηκαν οι μπασκέτες

της Αγίας Μαρίνας  στην  οδό Κριεζή. 

Η  Νέα ομάδα του μπάσκετ της ευρύτερης περιοχής του Αλυκού

μπορεί πλέον να προπονείται  στο χώρο  και να  προετοιμάζον-

ται για το πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας.

Ο Σύνδεσμος καλεί όλους τους νέους να αγκαλιάσουν την ομάδα

και να συμμετέχουν. Επίσης δίπλα στο χώρο του γηπέδου  λειτουργεί  παιδική χαρά για τις μι-

κρότερες ηλικίες. Τηλ. επικοινωνίας 6944580761 Νίκος Σπίνος & 6976433876 Αντ.  Πουλάκης

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΟΠΕΝ ΣΙΝΔΟΥ 
Πρωτιές της Ελισάβετ Τέρπου και Ξάνθου Παναγόπουλου

Οι Ελληνες της ενόργανης

στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Έτοιμοι για την πρώτη τους φετινή εμφάνιση είναι οι

Έλληνες πρωταθλητές της ενόργανης γυμναστικής, που

θα αγωνιστούν στο παγκόσμιο κύπελλο του Κότμπους

(13-16 Μαρτίου).  

Στη γερμανική πόλη θα δοκιμάσουν τα νέα τους

προγράμματα οι Λευτέρης Κοσμίδης (έδαφος), Λευτέρης

Πετρούνιας (κρίκοι), Βασίλης Τσολακίδης (δίζυγο),

Βλάσης Μάρας (μονόζυγο), καθώς και η Βάσω Μιλλούση

(ασύμμετροι ζυγοί, δοκός ισορροπίας, έδαφος), την οποία

οι διοργανωτές επέλεξαν για την επίσημη αφίσα των

αγώνων, ως τη μοναδική αθλήτρια που κατακτά μετάλλια

στο θεσμό κάθε χρόνο από το 2010. 

Την ελληνική αποστολή, που αναχωρεί σήμερα (Τετάρτη

12/03) για το Κότμπους, συμπληρώνουν οι ομοσπονδιακοί

προπονητές Δημήτρης Ράφτης, Αλέκος Ιωακειμίδης και

Κώστας Σιούτης. 

Οι τελικοί αγώνες θα γίνουν Σάββατο 15 και Κυριακή 16/03.
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Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας ήταν ο Δήμαρχος

που προστάτευσε δυναμικά τα προηγούμενα

χρόνια τη φυσιογνωμία της Βουλιαγμένης.

Διεκδίκησε με επιτυχία σημαντικές εκτάσεις

για το Δήμο και δημιούργησε έναν αποτελε-

σματικό δημοτικό διοικητικό μηχανισμό, προ-

σφέροντας όλα τα προηγούμενα χρόνια

πολλές και ποιοτικές υπηρεσίες στους συμ-

πολίτες του.

Ως Δήμαρχος δεν δίστασε να συγκρουστεί με

μικρά και μεγάλα συμφέροντα, προκειμένου

να διατηρήσει τον οικιστικό χαρακτήρα της

Βουλιαγμένης και την ποιότητα ζωής των

συμπολιτών του. Δίνοντας καθημερινές

μάχες, πέτυχε να κρατήσει μακριά από τη

Βουλιαγμένη δραστηριότητες και συμφέ-

ροντα που οδήγησαν στην «τσιμεντοποίηση»

άλλων περιοχών του λεκανοπεδίου.

Όλα όσα πέτυχε στη Βουλιαγμένη, φιλοδο-

ξούσε να τα μεταφέρει στον ενιαίο Δήμο

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, κερδίζοντας

το Νοέμβριο του 2010 την εμπιστοσύνη της

πλειοψηφίας των πολιτών του νέου Δήμου.

Παρά την αποχώρησή του από την ενεργό

δράση, το όραμα του Γρηγόρη Κασιδόκωστα

παραμένει πρότυπο και πηγή έμπνευσης για

τη δημοτική παράταξη Ανεξάρτητη Κίνηση

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Σήμερα ο Σπύρος Πανάς είναι ο μόνος που

μπορεί να εγγυηθεί, όχι μόνο τη συνέχιση

αλλά και την υλοποίηση του οράματος του

Γρηγόρη. Για το λόγο αυτό ο Γιάννης, ο  Γιώρ-

γος και ο Μιχάλης Κασιδόκωστας στηρίζουν

με αδιαμφισβήτητο τρόπο στις εκλογές του

προσεχούς Μαΐου, την υποψηφιότητα του ση-

μερινού Δημάρχου Σπύρου Πανά

Κανένα άλλο πρόσωπο και καμία άλλη υπο-

ψηφιότητα δεν τυγχάνει της στήριξης και

αποδοχής των αδελφών του Γρηγόρη Κασι-

δόκωστα. Όσοι υποστηρίζουν οτιδήποτε

άλλο, το μόνο που κάνουν είναι να εκμεταλ-

λεύονται τη συγγενική τους σχέση και να κα-

πηλεύονται το όνομα αλλά και το όραμα του. 

Η συνέχιση του οράματος και του έργου του,

μπορεί να γίνει πράξη μόνον μέσα από τις

δράσεις και το πρόγραμμα της Ανεξάρτητης

Κίνησης Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,

με υποψήφιο Δήμαρχο τον Σπύρο Πανά. 

Κι όχι από ανθρώπους που καπηλεύονται το

όραμα του και το όνομα του για να εξυπη-

ρετήσουν αποκλειστικά τα προσωπικά τους

συμφέροντα. 

Γιάννης Κασιδόκωστας

Γιώργος Κασιδόκωστας

Μιχάλης Κασιδόκωστας

Δήλωση Στήριξης Αδελφών Κασιδόκωστα στον Σπύρο Πανά

Να ακυρωθούν εν τοις πράγμασι και τυπικά, οι απεχθείς,

επαχθείς και άδικοι νόμοι, αρπαγής – δήμευσης της ιδιωτι-

κής περιουσίας και ιδιαίτερα της πρώτης κατοικίας, ζήτησαν

με ψήφισμα που ενέκριναν ομόφωνα δια βοής οι συγκεντρω-

μένοι στην προγραμματισμένη μαχητική συμπαράταξη, την Κυ-

ριακή 9 Μαρτίου, στην αίθουσα Ιωνία, στη Βούλα. 

Τη συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι ΣΠΙΘΕΣ 3Β σε συνερ-

γασία με την Πρωτοβουλία πολιτών ενάντια στα χαράτσια και

τους πλειστηριασμούς. 

Με το ίδιο ψήφισμα ζητούν να διαγραφούν τα χρέη πρoς την

εφoρία που προέρχονται απ’ αυτήν την αιτία (ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ,

ΕνΦΙΑ), ως εξ αδίκου και εξ αισχράς αιτίας προερχόμενα και

να δηλωθεί από τώρα και ν’ αναστραφούν με νόμο, οι τυχόν

μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης, που θα έχουν προ-

έλθει απ’ αυτήν την αιτία. (πληστηριασμούς κλπ).

"Εναντιονόμαστε στους πλειστηριασμούς είτε απ’ τις τράπε-

ζες, είτε από τους δημόσιους φορείς", συμπλήρωσαν. 

Ιδιαίτερα αφυπνιστικός ήταν ο πρώτος ομιλητής, αρθρογρά-

φος Κώστας Βενετσάνος, ο οποίος τεκμηρίωσε, όπως συνη-

θίζει, τις θέσεις του, σύμφωνα με το Ελληνικό και Διεθνές

δίκαιο, τη συνταγματική νομιμότητα και τις Διεθνείς Διακηρύ-

ξεις, το Δίκαιο και τις απαράγραπτες αρχές του ουμανισμού

και του φυσικού Δικαίου. Επεσήμανε τις ευθύνες των πολιτι-

κών και των κομμάτων, αλλά και των Δικαστών που εφαρμό-

ζουν τους νόμους. Τους νόμους του δικαίου και της ηθικής κι

όχι της σκοπιμότητας και των συμφερόντων των ισχυρών.

«Όταν δεν λειτουργεί δίκαια η Δικαιοσύνη, επέρχεται ανα-

πότρεπτα η Νέμεσις», είπε, «η θεά της εκδίκησης και της θεϊ-

κής – λαϊκής οργής. Και η Νέμεσις είναι σκληρή και άμετρη.

Το απεύχομαι»!

«Όταν ένας αγώνας είναι Δίκαιος, διεξάγεται δε με επιμονή

υπομονή και μεθοδικότητα, είπε, η κατάληξη είναι η δικαίωση». 

Ακολούθως μίλησαν οι άλλοι δύο ομιλητές. Ο Γιάννης Σακκάς,

πρώην Εισαγγελέας και ο Δικηγόρος Γιάννης Μυταλούλης -

που κέρδισε στον Άρειο Πάγο τη δίκη με αντίδικο το Στουρ-

νάρα - οι οποίοι θεμελίωσαν νομικά την αντίθεσή τους στο ΧΑ-

ΡΑΤΣΙ επί της ακινήτου περιουσίας, εξέθεσαν το νομικό

οπλοστάσιο άμυνας κατά των πλειστηριασμών και απέδειξαν

την αντισυνταγματικότητα και την αντινομία των νόμων για

την επαχθή φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. 

Ο Γιάννης Σακκάς στην τεκμηριωμένη ομιλία του, τόνισε, με-

ταξύ άλλων σημαντικών: "Προέβαλλαν νομοθετικά όλη αυτή

τη φορολογική λαίλαπα, χάριν δήθεν του "υπέρτατου συμφέ-

ροντος" (Σ.Σ. του συμφέροντος των τραπεζών και των τοκο-

γλύφων δανειστών) και επέβαλλαν νομοθετικά τον οικονομικό

στραγγαλισμό του Έλληνα πολίτη. Να χάσει δηλαδή "το κε-

ραμίδι" του και την αξιοπρέπειά του". Αναφέρθηκε εξειδικευ-

μένα στο νομικό μας οπλοστάσιο, το οποίο μπορούν οι

αναγνώστες να επισκεφθούν και να κάνουν ελευθέρως χρήση

(www.sakkas-ioan.eu).

Ο δικηγόρος του ΙΝΚΑ Γιάννη Μυταλούλης, προέτρεψε τους

πολίτες και τους πολιτικούς να ενεργήσουν και νομικά. Όταν

τίθεται θέμα συνταγματικότητας, όπως αυτή του ΕΕΤΗΔΕ κλπ

(χαράτσι) σε μια υπόθεση, ο οποιοσδήποτε μπορεί και πρέπει

να κάνει παρέμβαση. Μπορούν λοιπόν 20 - 30 πολίτες, για να

ελαχιστοποιηθεί το κόστος - ακόμη περισσότεροι καλύτερα,

αλλά και πολιτικοί, για να βοηθήσουν ουσιαστικότερα, να κά-

νουν πρόσθετη παρέμβαση στην ολομέλεια του Αρείου

Πάγου. Όσοι ενεργοί πολίτες λοιπόν θέλουν να συμμετά-

σχουν, να επικοινωνήσουν με την ΕΒΔΟΜΗ (210-6030566) ή

με τον Κ. Βενετσάνο (6937153055).

Στη συνέχεια μίλησαν οι βουλευτές που παρέστησαν και συν-

τάχθηκαν με τις δίκαιες λαϊκές απαιτήσεις:  Βύρων Πολύδωρας,

Νότης Μαριάς,  Δημ. Τσουκαλάς,  Γ. Πάντζας και  Αλέξης Μη-

τρόπουλος. Εκ μέρους δε του ΕΠΑΜ ο Δημ. Κυπριώτης. 

Παρέστησαν ακόμη οι Υποψήφιοι Δήμαρχοι Θάνος Ματόπουλος

της «ΡιΚιΠ.», ο Δημοσ. Δόγκας από την «Δημοτική Βούληση», ο

Κ. Δούκας της παράταξης "Δυνάμεις της Κοινωνίας 3Β", ο Δημ.

Δαβάκης από το "Κύμα Ενωμένων Πολιτών", ο Αντιδήμαρχος

Διον. Κοντονής και η Δημ. Σύμβουλος Νανά Κάραγιαν.

Το ψήφισμα θα σταλεί στα αντιμνημονιακά κόμματα, στη

Βουλή και στον Πρωθυπουργό!


