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Για να έχετε νέα 

όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

και εργασιακό κόστος

Πολύς λόγος τον τελευταίο ιδιαίτερα καιρό, από την κυ-

βέρνηση κυρίως, την Τρόικα και εργοδοτικές ενώσεις, για

την αμοιβή της εργασίας και τις επιπτώσεις της στην αν-

ταγωνιστικότητα της παραγωγής προϊόντων και υπηρε-

σιών στη χώρα μας.

Σκοπός, η περαιτέρω μείωση μισθών στα επίπεδα των

άλλων βαλκανικών χωρών ή και της Ινδίας και της Κίνας,

αν είναι δυνατόν!

Εμπλεκόμενα Υπουργεία εκτός του Υπ.

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το

Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης και βέβαια το Υπ. Οικονομικών.

Τί είναι όμως η περιβόητη Ανταγωνιστι-

κότητα και μάλιστα το συνολικό κόστος

της εργασιακής αντιμισθίας ως συντε-

λεστής του κόστους παραγωγής, που

επιδρά άμεσα στην ανταγωνιστικότητα

της χώρας;

Απλουστευτικά να πούμε με μια φράση,

πώς ανταγωνιστικότητα σημαίνει να πουλάς το ίδιο προ-

ϊόν φθηνότερα από τους ανταγωνιστές σου.

Δεν πρόκειται να σας κουράσω, όμως, συγγράφοντας μία

πραγματεία. Απλά θα παραθέσουμε μερικά στοιχεία και

ένα παράδειγμα, για να καταλάβουμε πώς πάνε να μας

δουλέψουν.

Δουλοκτησία και δουλοπαροικία

Αστοί διαπρεπείς οικονομολόγοι στο σύνολό τους έχουν

δεχθεί, αναντίρρητα, ότι στο δουλοκτητικό σύστημα

όπου δεν υπήρχε εργατική αμοιβή, ούτε ασφαλιση, ούτε

“κοινωνικός μισθός” και μέριμνα, που “ζούσαν” με άθλια

διατροφή, σε απαίσια καταλύματα, κόστος παραγωγής,

έστω και στα κατώτατα όρια, υπήρχε.

Η παραγωγικότητα όμως βρισκόταν στα χαμηλότερα

επίπεδα. Μικρή “βελτίωση” υπήρξε στο σύστημα της δου-

λοπαροικίας.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ή ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ 
η αποχέτευση στα ΣΠΑΤΑ;

Ποια παλέτα και ποια πινέλα μπορούν να αποδώσουν τις “ζωγραφιές” της φύσης. Αγριεμένη η θάλασσα,
πηδάει τα κράσπεδα και ρίχνεται με μανία στα σκάφη, που “τραβάνε” τα σκοινιά για να ...φύγουν.

Σελίδες 
12, 13

Σελίδα13
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Η παραγωγικότητα ήταν χαμηλή και η

ανταγωνιστικότητα ανύπαρκτη. Αρα;

Αρα, το συνολικό εργασιακό κόστος

επιδρά στο κόστος παραγωγής, αλλά

δεν είναι ο κύριος και αποφασιστικός

συντελεστής παραγωγής που επιδρά

άμεσα στο κόστος της και επομένως

στην ανταγωνιστικότητα του προϊόν-

τος.

Συντελεστές της παραγωγής είναι: Η

εργασία - τα μέσα παραγωγής (μηχανή-

ματα, εργαλεία) - και δευτερογενώς το

κεφάλαιο ως συσσωρευμένη υπεραξία

της εργασίας. Είναι και το έδαφος, στην

Πρωτογενή ιδίως παραγωγή, αλλά αυτό

θεωρείται δεδομένο. 

Το συνολικό εργασιακό κόστος (μι-

σθός συν κοινωνική ασφάλιση κλπ.),

κατά τις εκτιμήσεις οικονομολόγων

είναι μεσοσταθμικά της τάξεως του

13%. Αυτό σημαίνει ότι και στο μισό

να κοπούν οι μισθοί, το συνολικό κό-

στος παραγωγής θα περιορισθεί μόνο

κατά 6%. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη

μας ότι τα ασφάλιστρα δεν είναι δυ-

νατόν να περιοριστούν, στην πραγμα-

τικότητα στο αντίστοιχο ποσοστό

καθώς και την επίδραση που θα έχουν

οι μειώσεις αυτές - τις έχουν ήδη -

στην αγοραστική δυνατότητα, τότε το

όφελος στο συνολικό κόστος θα είναι

αμελητέο, αν δεν είναι και αρνητικό.

Στους συντελεστές παραγωγής, όπως

αναφέραμε ήδη, περιλαμβάνονται, ιδι-

αίτερα στη σημερινή τεχνολογική εξέ-

λιξη, τα μέσα παραγωγής. Γίνεται

απόλυτα κατανοητό αν σκεφθείτε

έναν τεχνίτη, που σήμερα βιδώνει μια

βίδα μ’ ένα ηλεκτρικό κατσαβίδι, στο

τάκα - τάκα και ξεκούραστα, τι χρόνο

ήθελε πριν λίγα χρόνια για να τη βι-

δώσει χειροκίνητα μ’ ένα απλό κατσα-

βίδι. Η παραγωγικότητά του στο

παράδειγμά μας αυξήθηκε τουλάχι-

στον 20 φορές ή 2000%! Το μέσον πα-

ραγωγής λοιπόν, εδώ, μείωσε το

κόστος παραγωγής 20 φορές, ενώ με

τη μείωση του μισθού θα περιοριζόταν

μόνο 5%. Σύγχρονες τεχνολογικά μο-

νάδες χρειάζονται, λοιπόν.

Ομως στον υπολογισμό του κόστους

παραγωγής λαμβάνονται υπ’ όψη

πάρα - πολλοί παράγοντες: Το κόστος

ενέργειας. Το κόστος αγοράς πρώτων

υλών και η μεταφορά τους. Η οργά-

νωση της δουλειάς, τα tharblings1, η

ψυχολογική διάθεση των εργαζομέ-

νων και η οικονομική τους ικανοποί-

ηση, η έμπνευση και ο ενθουσιασμός

από τον εργοδότη και η ανταμοιβή

(υλική και ηθική), το κλίμα, οι καιρικές

συνθήκες, η ημέρα της εβδομάδας

ακόμη και η ώρα της ημερήσιας απα-

σχόλησης (η πρώτη και η τελευταία

ώρα είναι χαμηλότερης απόδοσης και

δεν εργάζονται όλοι σε μεταφορικές

ταινίες και σε γραμμή παραγωγής).

Η γραφειοκρατία και οι νοοτροπίες

της, βοηθούσης και της πολυνομίας

ενισχύουν αποφασιστικά την επαύ-

ξηση του κόστους παραγωγής και τη

μείωση της ανταγωνιστικότητας.

Επιπλέον, το εργασιακό κόστος παρα-

γωγής ποικίλει, ανάλογα με το είδος

της παραγωγικης μονάδας. Αν είναι

δηλαδή μονάδα εντάσεως εργασίας.

Αν δηλαδή μια μονάδα από τη φύση

του παραγόμενου προϊόντος απαιτεί

κατά κύριο λόγο εργατικά “χέρια” π.χ.

μια κλωστοϋφαντουργία. Αλλοιώτικα

είναι αν εφαρμόζεται αυτοματοποί-

ηση. Μια μονάδα νέας τεχνολογίας

αυτοματοποιημένη χρησιμοποιεί λιγό-

τερο προσωπικό σε σχέση με το κε-

φαλαιακό της μέγεθος, άρα έχει

μικρότερο εργατικό κόστος και επομέ-

νως είναι πιο “ανταγωνιστική”, απ’ ότι

μια βιομηχανία εντάσεως εργασίας.

Ο Διευθυντής εξωτερικού 

εμπορίου...”έπαιζε μπάσκετ”

Μια μικρή αληθινή ιστορία - περιληπτικά

διατυπωμένη - είναι χρήσιμη για το θέμα

που καταπιαστήκαμε.

Ως εκδότης, στα μέσα της δεκαετίας του

‘80, δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από έναν

γνωστό μου ΕλληνοΑμερικανό, από τις

ΗΠΑ που μου ζήτησε άμεσα να του

δώσω μια προσφορά για την παραγωγή

ενός βιβλίου, του στα Αγγλικά. Περιθώ-

ριο μια ημέρα. “Αύριο περιμένω την προ-

σφορά σου” μου είπε. Σκέφθηκα: για να

θέλει να το τυπώσει στην Ελλάδα, το κό-

στος έκδοσης στις ΗΠΑ θα είναι πολύ

μεγάλο. Τηλεφώνησα αρχικά στο Βιοτε-

χνικό Επιμελητήριο, μ’ όλες τις διαδρο-

μές. Μήπως, ρώτησα, έχετε τιμές

κόστους έκδοσης στις ΗΠΑ;

Απάντηση αρνητική, ευγενέστατα με πα-

ρέπεμψαν στον ΕΟΜΕΧ - ήταν η Βάσω

Παπανδρέου τότε πρόεδρός του - πήρα

την ίδια αρνητική απάντηση, “ναι, έχετε

δίκηο, αλλά “οι πρηγούμενοι δεν έκαναν

τίποτα” και με παρέπεμψαν ευγενέ-

στατα, στη Διεύθυνση Εξωτερικού Εμ-

πορίου του οικείου Υπουργείου. Εκεί, η

κυρία που απήντησε με παρέπεμψε στο

διευθυντή, στον κύριο ...όπουλο. Ποιον

το Σταύρο; (γνωστός). Ο φίλος μου γέ-

λασε όταν άκουσε το αίτημά μου. “Μη

ζητάς τέτοια πράγματα από το ελληνικό

δημόσιο”.

“Καλά, και η ανταγωνιστικότητα, που

είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ως θα επι-

τευχθεί. Οι εμπορικοί ακόλουθοι των

πρεσβειών, τί κάνουν;”, του αντέτεινα.

“Εσύ τι κάνεις, όταν ταξιδεύεις στο εξω-

τερικό”. Ο φίλος μου είχε άλλα ενδιαφέ-

ροντα· οργάνωνε μια ομάδα μπάσκετ

στην περιοχή μου.

Αν σας τρώει η περιέργεια τί έγινε με το

βιβλίο, διαβάστε· (τα νούμερα είναι εν-

δεικτικά). Υπολόγισα το κόστος στην Ελ-

λάδα, πρόσθεσα και το κέρδος μου,

βγήκαν 10.000$. Στον Ελληνοαμερικανό

πρόσφερα τα διπλάσια, 20.000$. Μου

έκοψε 1000$ και μου ανέθεσε τη δου-

λειά.

Η ιστορία, και έχω πολλές, είναι για το

ρόλο που παίζει το ελληνικό δημόσιο

στην “ανταγωνιστικότητα” που ξέρουν

μόνο να την αναμασάνε, χωρίς να γνω-

ρίζουν πώς επιτυγχάνεται.

Επαναλαμβανω: “Ανταγωνιστικότητα”,

δεν είναι να πουλάς 3€ εκείνο που οι

άλλοι πουλάνε 10. Αν το πουλάς 9, είσαι

ανταγωνιστικός. Μπορεί να πουλάς και

ακριβότερα από τον ανταγωνιστή σου,

αν το προϊόν σου είναι καλύτερο και

αναλόγως.

Δεν είναι δυνατόν όμως στη Βούλα, να

πίνεις τον καφέ σου ακριβότερα από ότι

στο  ξενοδοχείο Riche στο Παρίσι.

Αν δεν κάνεις έρευνα αγοράς και δεν

προβάλλεις τα πλεονεκτήματά σου, δεν

γίνεται να είσαι ακριβότερος.

Ωστόσο δεν βλάπτει να είσαι και καλύ-

τερος και φθηνότερος. Τότε γίνεσαι

ασυναγώνιστος. Σε κάποιους τομείς

α υ τ ό πρέπει να είμαστε!

――――
1. Tharblings = ανάλυση κινήσεων παραγωγής

από τον Galbraith, ανασυλλαβισμό τους ονόματός

του.

Αρχισαν να κόβουν το ρεύμα Σελ. 6

Προβληματική η ποιότητα ιντερνετ
στην Παλλήνη Σελ. 7

Μνημόσυνο του Βασίλη Θηβαίου Σελ. 8

Το Μαντείο των Δελφών
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Στο φως όλα τα στοιχεία των
ΧΑΔΑ Αττικής Σελ. 9

Οι “σώγαμπροι” επιδρομείς του

“Καλλικράτη” Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ο Manneken-piss ντύθηκε τσολιάς

Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Κατασχέσεις τροφίμων στα
Σπάτα Σελ. 14

Ο “Νυμφόληπτος” έκοψε βασιλό-

πιτα Σελ. 15

“Εσπασε ο μαγικός καθρέπτης” 
Ηρακλής Καραγιώργος Σελ. 16

Πώς πήγε το χέρι τους! Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

και εργασιακό κόστος

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμ-

βουλίου νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επι-

τροπής Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ήταν δύο θέματα προς ψήφιση στο

Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, της

18/1/2012.

Ο δημαρχεύων αντιδήμαρχος Σπ.

Πανάς διάβασε τα ονόματα που

πρότεινε για τις επιτροπές και ζή-

τησε να μπουν σε ψηφοφορία. Από

πλευράς δημοτικών συμβούλων ο

Σπ. Πανάς - μεταξύ άλλων - πρό-

τεινε την Ν. Καραγιάν. 

Αντιπρόταση του Αντιδημάρχου Δ.

Δαβάκη, να αντικατασταθεί η Κα-

ραγιάν με την Ηλ. Τσιριγιώτη, λόγω

εξειδίκευσης, έφερε έντονη αντί-

δραση από την Ν. Καραγιάν. 

Ο Γ. Νιτερόπουλος ένιωσε προ-

σβεβλημένος γιατί όπως είπε

«Ούτε καν ερωτηθήκαμε. Αλγεινή
αυτή η αντίληψη, αυτή η μεθό-
δευση, τον κολλητό μου, το φίλο
μου...»
Από την άλλη πλευρά στην πτέ-

ρυγα της μειοψηφίας, ο Ν. Ζυγού-

ρης, κατέκρινε την παραταξιακή

επιλογή τονίζοντας ότι «υποτίθεται
ότι ζούμε μια εποχή που θέλουμε
συνεργασία. Γίνεται η επιλογή
μέσα από την παράταξή σας χωρίς
καμμία συναίνεση. Θα περίμενα να
πάρετε ένα τηλέφωνο...».
Η πρόταση του Σπ. πανά μπήκε σε

ψηφοφορία και καταψηφίστηκε.

Ακολούθησε η ψηφοφορία με την

πρόταση του Δαβάκη, που επίσης

καταψηφίστηκε.

Ετσι δεν κατέστη δυνατόν να εκλε-

γουν Σχολικές Επιτροπές.

Χωρίς Σχολικές Επιτροπές τα 3Β



Ο “Δαίμων” μου δημιουργεί προβλήματα

Νέα Φραγκοκρατία

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ

Φαίνεται ότι ο “Δαίμων του Τυπογραφείου”, που όταν

έχει τα κέφια του σκαρώνει ωραίες φάρσες, κι όταν

είναι ιδιαίτερα χαιρέκακος αλλοιώνει το νόημα ή εκ-

θέτει τους συγγαφείς και τους τεχνικούς, την περα-

σμένη εβδομάδα έστησε “χορό”.

Στο μότο του άρθρου “Η 2η Φραγκρατία”, “Ολβιος
όστις της ιστορίας έσχεν μάθησιν”, την μάθησιν την

μετέτρεψε σε... “μάθιν”! Κι απ’ ότι γνωρίζω, λέξη ελ-

ληνική “μάθις” δεν υπάρχει. Υπάρχει “μέθη” βέβαια

που μπορεί να προέλθει από κατανάλωση οινοπνεύ-

ματος, ή “εξ έρωτος”, ή από θαυμασμό, από εξουσία

και άλλα πολλά.

Δεν αρκέσθηκε όμως μόνον σ’ αυτό ο “Δαίμων”. Απέ-

δωσε στον Θουκυδίδη το απόφθεγμα, ενώ ανήκει στον

Ευριπίδη (αποσπ. 902) οι κληρονόμοι του οποίου θα διεκ-

δικούσαν τώρα τα πνευματικά δικαιώματα! Ευτυχώς,

βάσει νόμου πενήντα χρόνια μετά το θάνατο του ιδιο-

κτήτη, αυτά ανήκουν πλέον στην ανθρωπότητα.

Για το σκίτσο που δεν μπήκε στο οικείο τεύχος δεν

ευθύνεται ο Δαίμων - μη τα ρίχνουμε όλα σ’ αυτόν -

αλλά η στενότητα του χώρου.

Δέχομαι την υπόδειξη που μου έκανε φίλος αναγνώ-

στος, ότι ακριβέστερος θα ήταν ο τίτλος “Νέα φραγ-

κοκρατία”.                                                Κ. Βενετσάνος

Στη μεγάλη, ανακαινισμένη, αί-

θουσα εκδηλώσεων του Ι. Ναού

του Αγίου Νεκταρίου, την Κυ-

ριακή 22 Ιανουαρίου, με την πα-

ρουσία μεγάλου αριθμού μελών

του Συλλόγου, ενοριτών και

συμπολιτών έκοψε τη βασιλό-

πιτα το Εξωραϊστικό και Εκπο-

λιτιστικό Σωματείο Πανόραμα

Βούλας και ο Ιερός Ναός Αγ.

Νεκταρίου.

Την έναρξη των εργασιών κή-

ρυξε ο πατέρας Γεώργιος Κον-

σολάκης με πανηγυρική

δοξολογία μαζί με τον π. Αντώ-

νιο και π. Πέτρο. Αμέσως μετά

ο πρόεδρος του Συλλόγου Αν-

δρέας Αγγελιδάκης απηύθυνε

σύντομο χαιρετισμό και ευχές

στους παριστάμενους για το

νέο χρόνο, ενώ ανακοίνωσε

την ομόφωνη απόφαση του

Δ.Σ. να απονείμει τιμιτικές δια-

κρίσεις στους πιλότους της πο-

λεμικής αεροπορίας, 112

Πτέρυγα Μάχης – 355 Μοίρα

Πυροσβεστικών Αεροσκαφών,

καθώς και τους πυροσβέστες

του Πυροσβεστικού Σώματος

Ελλάδος - 8ος Πυροσβεστικός

Σταθμός Ελληνικού, οι οποίοι

ιδιαίτερα το πρόσφατο καλο-

καίρι,  έθεσαν  σε κίνδυνο τη

ζωή τους για να σώσουν τους

πολίτες, τις περιουσίες τους,

αλλά, και το περιβάλλον, όταν

κινδύνευσε το Πανόραμα. Εν-

τυπωσιακή η επιδοκιμασία των

παρισταμένων που ξέσπασαν

σε παρατεταμένα χειροκροτή-

ματα. Στην αντιφώνηση τους ο

εκπρόσωπος των πιλότων Αντι-

σμήναρχος Δημήτρης Δημό-

πουλος, αφού ευχαρίστησε για

την τιμητική διάκριση που τους

έγινε επεσήμανε ότι αποτελεί

γι’ αυτούς χρέος προς τον άν-

θρωπο και την πατρίδα η δυνα-

μική και αποτελεσματική τους

παρέμβαση, ενώ ο Αντιπύραρ-

χος Στέφανος Πιερακάκης επι-

κεφαλής του Πυροσβεστικού

Σταθμού, δήλωσε πως λειτουρ-

γεί με τους κανόνες παλιού του

δασκάλου ο οποίος του συνέ-

στησε να έχει όραμα και αξίες

στη ζωή.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι

στιγμές που ο πρόεδρος του

Συλλόγου ανακοίνωσε την απο-

νομή τιμητικής πλακέτας στον

πατέρα Γεώργιο Κονσολάκη,

για το σύνολο του έργου του

στην ενορία και τους κατοί-

κους, ο οποίος αιφνιδιάστηκε

ευχάριστα. 

Σημαντική στιγμή, ανθρώπινη

αλλά και πολύ προσωπική η

αφιέρωση της πλακέτας στην

πρεσβυτέρα, από τον πατέρα

Γεώργιο, σε ένδειξη ευγνωμο-

σύνης για τη στήριξη που του

παρείχε όλα αυτά τα χρόνια.

Όρθιοι οι παρευρισκόμενοι χει-

ροκροτούσαν για πολύ ώρα! 

Η ωραία τελετή έκλεισε με το

κόψιμο της πίτας και τη διανομή

σε όλους από ένα κομμάτι από

τις κυρίες του Συλλόγου που

είχαν φροντίσει και επιμεληθεί

άψογα την οργάνωση της γιορ-

τής. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα

400 κομμάτια πίτας που είχαν

παραγγελθεί δεν έφτασαν να

πάρουν όλοι οι παρευρισκόμε-

νοι της εκδήλωσης.
Παραβρέθηκαν από την πολεμική

αεροπορία:

1) Ο Αντισμήναρχος Δημόπουλος

Δημήτρης – Διοικητής σμήνους 355

μοίρα πυροσβεστικών αεροσκαφών 

2) Ο Αντισμήναρχος Αξιώτης Αντώ-

νης - Υποδιοικητής της 355 μοίρας

πυροσβεστικών αεροσκαφών 

3) Ο Σμηναγός Βουρβούλης Αντώ-

νης, μοίρας συντήρ. αεροσκαφών.

Από το 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό

Ελληνικού παραυρέθηκαν:

1) Ο Αντιπύραρχος Στέφανος Πιε-

ρακάκης – Διοικητής

2) Ο Επιπυραγός Κωσταράς Σωκρά-

της – Υποδιοικητής

3) Ο Υποπυραγός Λιβέρης Χρήστος

4) Ο Πυρονόμος Αμβραζάς Παν.

5) Ο Πυρονόμος Βλάχος Ανδρέας

6) Ο Αρχιπυροσβέστης Γκαρίλας Κ.

7) Πολλοί υπάλληλοι του 8ου Πυρο-

σβεστικού Σταθμού.

Υποψήφιος βουλευτής Αττικής

ο ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ

Με κεντρικό σύνθημά του “Καιρός για αλήθειες”,
ένας νέος και ολοκληρωμένος άνθρωπος, που έχει

“ψηθεί” στη ζωή εργαζόμενος 16 χρόνια στον ιδιω-

τικό τομέα, αλλά και στην πολιτική από την υπεύ-

θυνη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο

Τύπου (ΓΓΕ), στην κυβέρνηση Καραμανλή, και τώρα

με τον Αντώνη Σαμαρά, ως αναπληρωτής Γραμμα-

τέας Πολιτικού Σχεδιασμού, ο Πάνος Λειβαδάς θα

είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρα-

τίας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Με αφορμή την υποψηφιότητά του πραγματοποί-

ησε συνάντηση γνωριμίας (18/1) με δημοσιογρά-

φους και ιδιοκτήτες των έντυπων Μέσων

Ενημέρωσης της Περιφερειας.

Του δόθηκε έτσι η ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους

τα επίκαιρα θέματα που συγκλονίζουν τη χώρα μας

στον οικονομικό τομέα, όσο και τις δυνατότητες

ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.

«Θα αφήσουμε να μας πλακώσουν τα συντρίμια της
κατάρρευσης ή θ’ αντιδράσουμε;», θέτει το ρητο-

ρικό ερώτημα.  Η θέση του είναι  ότι πρέπει ν’ αντι-

δράσουμε δημιουργικά.

Ο ίδιος πιστευει - και το πιστεύουμε κι εμείς - πως

τώρα είναι η ευκαιρία, για αλλαγές σε πρόσωπα και

νοοτροπίες. Αυτό το τελευταίο πρέπει να γίνει συ-

νείδηση όλων μας και να μη το ξεχάσει κανείς· ούτε

οι νέοι πολιτικοί που θα επιλεγούν, ούτε οι πολίτες.

Κ.Β.

Βασιλόπιτα με αποδόσεις τιμών στο Πανόραμα Βούλας

Ο πατέρας Γεώργιος Κονσολάκης απένειμε την τιμητική πλακέτα
στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΡΧΙΣΕ
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ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
(THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO)
ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  - 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ  -  Σενάριο: Στίβεν Ζαΐλιαν

Ηθοποιοί: Ντάνιελ Κρέιγκ, Ρούνεϊ Μάρα, Στέλαν Σκάρσγκαρντ,

Έμπεθ Ντάβιτζ,

Ρόμπιν Ράιτ, Κρίστοφερ Πλάμερ, Τζόλι Ρίτσαρντσον

Βασισμένη στο ομότιτλο best seller

εκδοτικό φαινόμενο του -πρόωρα χα-

μένου- Σουηδού συγγραφέα και δη-

μοσιογράφου Στιγκ Λάρσον, η ταινία

αποτελεί, εκτός των άλλων, μια πρώ-

της τάξεως ευκαιρία για τον 49χρονο

Αμερικανό σκηνοθέτη να επιστρέψει

δριμύτερος στα ανήλιαγα, υπερβίαια

μονοπάτια του «Seven» και του «Fight

Club». Δυο φιλμ, τα οποία αποτελούν

κατά γενική ομολογία τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του.

Ο Μίκαελ Μπλόμκβιστ, ένας μεγαλόσχημος δημοσιογράφος με βεβαρημένο

παρελθόν, αναλαμβάνει για λογαριασμό ενός ηλικιωμένου βιομήχανου, να

εξιχνιάσει την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης ανιψιάς του, η οποία χρο-

νολογείται πριν από 40 περίπου χρόνια.  
“Είναι μονόδρομος τα 

Μνημόνια και οι αντιλαϊκές 
πολιτικές; Υπάρχει διέξοδος;»

Εκδήλωση την Κυριακή 29 Ιανουαρίου, 10.30 π.μ. οργα-

νώνει η Επιτροπή Αγώνα στο Δήμο Μαρκοπούλου “Οχι

στα χαράτσια”, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου (κεν-

τρική πλατεία), με ομιλητές τον Γ. Κατρούγκαλο, Σπ.

Μαρκέτο, Παν. Μαυροειδή και Λευτ. Τσιακίρη. Θα ακο-

λουθήσουν ερωτήσεις και παρεμβάσεις.

“Περίπατοι Πολιτισμού”
στο Κορωπί

Ο Δήμος Κρωπίας με το ΝΠΔΔ “Σφηττός” οργανώνει

εκδήλωση με τίτλο: «Περίπατοι Πολιτισμού”, που θα

γίνει την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 11.30 το πρωί

στο Κέντρο Υγειας Κορωπίου.

Θέμα: Το απώτερο παρελθόν
ενός σύγχρονου Δήμου: Πρώιμη
εποχή του χαλκού στο Κορωπί

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ο Δήμος Παλλήνης και οι Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας

“Κήπος Αθηνών” και “Κήπος Θεσσαλονίκης”, διοργανώνουν

στις 11 & 12 Φεβρουαρίου το 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επι-

κούρειας Φιλοσοφίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα. 

Αυτό το διήμερο φιλοσοφικό συμπόσιο έχει ως στόχους

αφενός να τιμηθεί στον τόπο καταγωγής του ο μεγάλος δια-

φωτιστής και ανθρωπιστής φιλόσοφος Επίκουρος και αφε-

τέρου να αναδειχθεί μια διαχρονική πρόταση πνευματικής

θωράκισης απέναντι στα σημερινά αδιέξοδα.

Έναρξη: Σάββατο 11 Φεβρουαρίου ώρα 17:00 και Κυριακή

12 Φεβρουαρίου ώρα 10:00

Πληροφορίες: τηλ. 210 6619937 και στο www.epicuros.gr

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μία ενδιαφέρουσα και μοναδική έκ-

θεση με θέμα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΑΔΕΣ
1936-2008» με σκοπό την ενίσχυση

της Στέγης Κακοποιημένων Παιδιών

και Μητέρων Φροντίδα εξελίσσεται

μέχρι 14 Φεβρουαρίου στο κτήριο της

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

(Λ. Δ. Βικέλα 52, Χαλάνδρι),  (πάρο-

δος Κηφισίας).

Η έκθεση  τελεί Υπό την Αιγίδα της

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Όπως αναφέρει η διευθύντρια της ορ-

γανώτριας εταιρείας Art & Culture, η

«φλόγα», Αλεξάνδρα Γκίκα, από τις

Oλυμπιακές Δάδες στηρίζει την Στέγη

της Φροντίδας, συμβάλλοντας με

αυτόν τον τρόπο, στην στήριξη της οι-

κογένειας, του πρώτου και ουσιαστι-

κού κυττάρου

της κοινωνίας. 

Η έκθεση θα πε-

ριλαμβάνει τις

α υ θ ε ν τ ι κ έ ς

δάδες που έχουν

λάβει μέρος στις

λαμπαδηδρομίες

των Ολυμπιακών

Αγώνων στον

κόσμο από το

1936 έως το 2008 και 80 Ολυμπιακά

αντικείμενα. Θα προβάλλεται επίσης

σε DVD η ιστορία της Λαμπαδηδρο-

μίας και οι τελετές αφής (1936-2008).

Τα αντικείμενα της έκθεσης προέρ-

χονται από τη Συλλογή Έλληνα Συλ-

λέκτη, ο οποίος είχε διατελέσει

Διευθυντής-Σύμβουλος της Διεύθυν-

σης  Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας. Η

συλλογή αυτή είναι η μοναδική που

υπάρχει παγκοσμίως διαθέσιμη για

μία παγκόσμια έκθεση. 

Η έκθεση αποτελεί μία ευκαιρία για

τους μαθητές και το ευρύτερο κοινό,

να βιώσουν την Ολυμπιακή ιδέα και τη

σύνδεσή της με τον αθλητισμό και

την παιδεία. Ο στόχος των Ολυμπια-

κών Αγώνων όπως γνωρίζετε ήταν οι

συμμετέχοντες να αγωνίζονται με ευ-

γενή ανταγωνισμό, με πνεύμα θέλη-

σης, πίστης, επιμονής και ειρηνικής

διάθεσης. 

Τα έσοδα της Έκθεσης, θα διατεθούν

για την συνέχιση της λειτουργίας  της

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Στέγης Κακοποιημένων

Παιδιών και Μητέρων). Η Στέγη λει-

τουργεί σε κτήριο πού έχει παραχω-

ρηθεί από το Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης χωρίς καμ-

μία άλλη οικονομική στήριξη). 
Ωρες λειτουργίας καθημερινές  9.30 – 5.00

Σάββατα  10.30 – 3.00

Αριθ. λογ.  “ΦΡΟΝΤΙΔΑ” Διεθνής Εταιρεία 

Στήριξης Οικογένειας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο68/296010-92

IBAN: GR2701100680000006829601092

SWIFT ( BIC ): ETHNGRAA

τηλ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  210 8104796

www.enallaktiki-drasi.gr

Email   ena.drasi@gmail.com   Tηλ.-Φαξ 2108958016    

ΜΕ  ΠΟΔΗΛΑΤΑ  ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ  ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

Την Παρασκευή 4/2 οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ προ-

γραμματίζουν τη βραδινή ποδηλατοβόλτα στο Πάρκο

Ναυαρίνου. Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από τη Βούλα

(Αφετηρία  Τραμ) και θα  ακολουθήσουμε τη διαδρομή

Παραλιακή Λεωφόρος-Πρίγκ. Πέτρου - Λεωφ. Βουλιαγ-

μένης - Στύλοι Ολυμπίου Διός - Αμαλίας - Σύνταγμα -

Πανεπιστημίου - Χαρ. Τρικούπη-Πάρκο Ναυαρίνου. Στη

συνέχεια θα πάνε στο αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο

(Τσαμαδού15), πολύ κοντά στο Πάρκο, για ποτάκι και

κουβεντούλα. Θα κάνουν στάση για μία ώρα  και στη συ-

νέχεια θα  επιστρέψουν στην αφετηρία του  Τραμ Βού-

λας από την ίδια διαδρομή. Το σύνολο της ποδηλασίας

υπολογίζεται σε 3 ώρες  με επιστροφή χωρίς τη στάση.
Οι ποδηλάτες να έχουν μαζί τους μια ανταλλακτική  σαμπρέλα,

ένα μπουκάλι νερό και οπωσδήποτε φώτα  εμπρός και πίσω στο

ποδήλατο 

Υπεύθυνοι ενημέρωσης Κωστής 6937153051 - Εβελίνα

Σταύρου 6970308448

Μία εξόρμηση με πλούσιο πρόγραμμα
(Ιστορικό, φυσιολατρικό και ενημερωτικό
για την τοπική παραγωγή) προγραμματίζει
για την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου
Περιλαμβάνει:
•  ξενάγηση στο ιστορικό χωριό Δερβενά-
κια  σύμβολο αντίστασης στον αγώνα του

1821 κατά των Τούρκων κατακτητών
• επίσκεψη  στο οικολογικό οικογενειακό
αμπέλι και το οινοποιείο στο χωριό Μα-
λανδρένι και το πρόγραμμα θα κλείσει με
(προαιρετική) πεζοπορία στην ορεινή Αρ-
γολίδα, από στενά στα Δερβενάκια μέχρι
το γραφικό ορεινό χωριό Στεφάνι.  Πορεία

εύκολη (Α) 5 ώρες.
• Γεύμα, παραδοσιακή ταβέρνα του χωριού 

Αρχηγός Πέτρος Πασπαλιάρης
Μαριλένα Λομάγιν 2109659398 
6937074087 ή στο
Εmail ena.drasi@gmail.com 

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΑΔΕΣ 1936-2008»
ενδιαφέρουσα έκθεση για τη στέγη κακοποιημένων παιδιών και μητέρων “Φροντίδα”

www.enallaktiki-drasi.gr  -  ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2108958016  -  Ε-mail  ena.drasi@gmail.com  -  Facebook:  enallaktiki drasi

ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΕΦΑΝΙ

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 

ΣΤΑ “ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ”

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του

Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγ-

μένης και η εθελοντική ομάδα της

Δ.Ε. Βούλας, σε συνεργασία με το 3ο

Δημοτικό Σχολείο Βούλας, θα πραγ-

ματοποιήσουν Αναδάσωση – Δενδρο-

φύτευση στην περιοχή

«ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ» στο Πανόραμα, την

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου και ώρα

11:00 π.μ., μετά τη Θεία Λειτουργία.

Συνάντηση στο Δημοτικό Κοιμητήριο.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Αγάπη και Ελπίδα»

• Κοπή πίτας συλλόγου ΑΜΕΑ «Αγάπη και Ελπίδα»

στο κτήμα «Λιάρου» (πίσω από Σχολή Ευελπίδων)

την Κυριακή 29 Ιανουαρίου στις 17:30

Πανηπειρωτικός σύλλογος Μεσογείων

και Λαυρεωτικής

• Κοπή πίτας του συλλόγου Πανηπειρωτικός σύλ-

λογος Μεσογείων και Λαυρεωτικής, την Κυριακή 29

Ιανουαρίου, στα Γραφεία του Συλλόγου ( Χρ.Ζωίτσα

9 ), στις 11.30 πμ 

Σύλλογος Αγ. Δημητρίου 

Αλυκού Κορωπίου

• Κοπή πίτας του συλλόγου Αγ. Δημητρίου Αλυκού Κορω-

πίου, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012, στο παραλιακό

κέντρο «ΦΙΛΙΑ» (35ο χλμ Λεωφόρου Σουνίου-Αγία Μαρί-

νας Κορωπίου ) στις 21:00 

Η “Αγία Μαρίνα” χορεύει

Ο Προοδευτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας

οργανώνει την ετήσιο αποκριάτικο χορό του, με το κόψιμο

της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, την Παρασκευή 3 Φε-

βρουαρίου στις 9.30μ.μ. στο κέντρο “Η Φιλία” (Λεωφ. Σου-

νίου 34χλμ. τηλ. 2291072028), με πλούσιο φαγητό -

ζωντανή μουσική (κρασί και αναψυκτικά δωρεάν).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σπυριδούλα Αρμστρον

6983701620, Ταμίας Ηλίας Σκριμιζέας 6974484268.

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 info@artgallerycafe.gr

Έντεχνο μελωδικό ροκ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μια βραδιά με έντεχνο μελωδικό ροκ 80s, 90s, σήμερα και

προσωπικά κομμάτια. Γαλλόφωνο, αγγλόφωνο & ελληνικό

ρεπερτόριο. 

Τραγούδι, κιθάρα: Μάρκος Χριστοδουλίδης, τραγούδι : Νίκη

Οικονόμου. Τιμή εισιτηρίου €5 – ώρα έναρξης 9.00μμ

TRIO SON CUBANO
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 & ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Ένα μπόνγκος, μια κιθάρα και 2 μαράκες είναι αρκετά για να

σας ταξιδέψουν έως τους δρόμους της Habana Vieja!
Οι Trio Son Cubano αντιπροσωπεύουν ένα πιο παραδοσιακό λατινοα-

μερικάνικο ρυθμό, όπως για παράδειγμα το κουβανέζικο son και είναι

ανάλογο αυτών που υπήρχαν πριν αρκετά χρόνια στις γειτονιές της

Κούβας. Παρουσιάζει γνωστά κομμάτια του son από τους θρυλικούς

Buena Vista Social Club, Compay Segundo, Eliades Ochoa, Omara Por-

tuondo, Orquesta Aragon αλλά και boleros και cha cha cha.  Seydel

Borges φωνή, Yussef Beato Viton, μπόνγκος, Remy Mailan, κιθάρα

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ 

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Εκδήλωση για φθηνή και οικολογική θέρμανση, θα

πραγματοποιήσει η “Εναλλακτική Δράση για ποι-

ότητα ζωής”, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 6μ.μ.

στην Πνευματική Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννου 3

κεντρική πλατεία Βούλας).

Ομιλητής ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Νίκος Δαναλάτος με θέμα: Τα στερεά βιοκαύσιμα
και η χρήση  τους για θέρμανση.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου,  προγραμματί-

ζει  εκδήλωση, την Κυριακή, 5 Φε-

βρουαρίου, 10:30 π.μ., στο Δημοτικό

Κινηματοθέατρο «Άρτεμις», στο Μαρ-

κόπουλο, με τίτλο: Internet & Facebook

για Μικρούς & Μεγάλους. Εκπαίδευση,

ψυχαγωγία & κοινωνική δικτύωση:

«Σερφάροντας» με ασφάλεια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, με

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφα-

λούς Πλοήγησης, που είναι η 7η Φε-

βρουαρίου.

Μετά από πρόταση των Συλλόγων Γο-

νέων, βρίσκεται σε εξέλιξη, η συμ-

πλήρωση ερωτηματολογίου, για τη

χρήση του διαδικτύου από τους μαθη-

τές της πόλης.     

Στο μεταξύ έχουν προχωρήσει στη

δημιουργία Ιστολογίου (Blog)

(www.markobook.blogspot.com), στο

οποίο, με την ενθάρρυνση, αλλά και

τη συμβουλευτική μέριμνα των εκπαι-

δευτικών, οι μαθητικές κοινότητες θα

αρχίσουν σε λίγες ημέρες να «ανεβά-

ζουν» ιδέες, βίντεο και κείμενα, για τη

σχέση τους με το Διαδίκτυο και τα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Τα κα-

λύτερα από αυτά θα βραβευθούν την

ημέρα της εκδήλωσης.

Ομιλητές θα είναι επίσης: 

― Ο Συνήγορος του Παιδιού Γιώργος

Μόσχος. 

― Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας

του δοκιμίου για το φαινόμενο των

ιστολογίων (blogs) «Ειδήσεις από το

δικό σου δωμάτιο» (εκδόσεις Νε-

φέλη), Μανώλης Ανδριωτάκης.

― Ο κλινικός ψυχολόγος της Μονά-

δας Απεξάρτησης «18 Άνω», του Ψυ-

χιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών,

υπεύθυνος του τμήματος απεξάρτη-

σης από το διαδίκτυο, Βασίλης Σταυ-

ρόπουλος.

― Ο εκπαιδευτικός στο 1ο Γυμνάσιο

Μαρκοπούλου, Νίκος Κυπριωτάκης.

― Ο εκπαιδευτικός στην Ελληνογαλ-

λική Σχολή Αγίας Παρασκευής, Αν-

δρέας Κοντογιάννης.   

― Εκπρόσωποι της μαθητικής κοινό-

τητας, των εκπαιδευτικών και των

γονέων του Δήμου Μαρκοπούλου.       

Η Ενωση Κρητών Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης κόβει βασιλόπιτα

Η Ενωση Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί τα

μέλη και τους φίλους του Συλλόγου στην κοπή της πρωτο-

χρονιάτικης πίτας που θα γίνει στις 29.1.2012 στις 6μ.μ. στην

Πνευματική Εστία του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ
Ο Σύλλογος μας καλεί τα μέλη του στην ΚΟΠΗ ΤΗΣ

ΠΙΤΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 10.30 στο Μου-

σικό Μεζεδοπωλείο «Σαν Παληά Ιστορία», Λεωφ. Αρτέ-

μιδος 151, Παραλία Αρτέμιδος (αριστερά), Αρτέμιδα,

τηλ. 22940-80049

Παρακαλούμε για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλω-

σης δηλώστε την παρουσία σας έως τις 26 Ιανουαρίου

στα τηλ.: 22940-47961, 22940-48757.

«Στο όνομα του
τριαντάφυλλου»
Μουσικοθεατρική παράσταση

Η Ελληνική Εταιρεία Καλλιτεχνικών προγραμμάτων ατό-

μων με ειδικές ανάγκες παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική

παράσταση «Στο όνομα του τριαντάφυλλου», την Παρα-

σκευή 27/1 ώρα 10.30π.μ. και Σάββατο 28/1, ώρα 7μ.μ.

στον Πολυχώρο “Αννα & Μαρία Καλουτά” (Τιμοκρέοντος

6Α Νέος Κόσμος (πίσω από τον Αγ. Σώστη, Λ. Συγγρού). 

Το θέατρο είναι προσβάσιμο για χρήστες αναπηρικών

αμαξιδίων, η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλ. 210 7710.847.

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ 

ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου, πρόκειται να

είναι πολύ πλούσιο και ξεχωριστό για το χώρο μας.

•  Κυριακή 29 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 – 15.00

• «Κοπή πίτας και σάτσανγκ» με τη Σουάμι Σιβαμούρτι Σα-

ρασουάτι, Κυριακή 29 Ιανουαρίου και ώρα 15.30 – 16.30

• Σεμινάριο «Γιογκικά εργαλεία για καλύτερες ανθρώπινες
σχέσεις»  με τη Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι.

Δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας, βοηθώντας έτσι στην

οργάνωση και προετοιμασία των εκδηλώσεων.

Για το σεμινάριο της Κυριακής, θα τηρηθεί σειρά προτεραι-

ότητας, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Πληροφορίες /κρατήσεις: Κέντρο γιόγκα Σατυανάντα Παι-

ανίας Διαδ. Κωνσταντίνου 32, Παιανία τηλ: 210- 6641545

e-mail: sycp@satyanandashram.gr

Η χρήση του Διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Θείος Βάνιας
σκηνές από τη ζωή στην ύπαιθρο

Άντον Τσέχωφ

Τρεις αφηγητές επιχειρούν να παρακολουθήσουν και να

ζωντανέψουν τα εννέα πρόσωπα του έργου και τις από-

πειρες τους να αποκαταστήσουν την αδικία. Για να το πε-

τύχουν όμως είναι υποχρεωμένα αυτά, πρόσωπα από τη

φύση τους δευτερεύοντα, να αρθούν στο ύψος σκηνών

γραμμένων κανονικά για πρωταγωνιστές. Παίζουν: Θύμιος

Κούκιος, Ελίνα Ρίζου, Έκτορας Λυγίζος.

Θέατρο του Νέου Κόσμου. Παίζεται από 8.2 έως 8.4.2012

κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 21:15 & Κυ-

ριακή 19:30

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 12€ / Φοιτητικό 8€

Διάρκεια Παράστασης: 90’
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ΔΙΚΤΥΟ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

“Ο ΜΙΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ”

Όλοι πλέον διαπιστώνουμε ότι στις συνθήκες της κρί-

σης που βιώνουμε η ανάπτυξη του κινήματος αλληλεγ-

γύης ανάμεσα στους πολίτες- τόσο για να ξεπεράσουμε

με αξιοπρέπεια  της δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, όσο

και για να αντισταθούμε στην πολιτική που μας οδήγησε

σε αυτή την κρίση- αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη.. 

Όσοι λοιπόν υπογράφουν το συνημμένο κείμενο έχον-

τας εμπειρία από  συμμετοχή   σε  πρωτοβουλίες και εκ-

δηλώσεις αλληλεγγύης, συμφωνούν   με την ανάγκη

δημιουργίας του Δικτύου Αλληλεγγύης και Αντίστασης

στην Κρίση,  όπως και στο κείμενο της Διακήρυξης του.

Για τον τρόπο λειτουργίας του  Δικτύου και τις πρωτο-

βουλίες που θα αναλάβει θα συζητήσουμε στη συνάν-

τηση που θα γίνει 

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 7,30μμ
στην Καφετέρια ΕSPLANADE στη Βάρκιζα

Καλούμε   στη συνάντηση κάθε πολίτη που επιθυμεί

και μπορεί να διαθέσει έστω και ελάχιστο χρόνο για

την ενίσχυση της αλληλεγγύης ανάμεσα μας,  ώστε να

μη μείνει κανένας μόνος του στην κρίση.

Στη συνάντηση θα μεταφέρουν εμπειρίες τους από

δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης οι: Βασίλης Τζαφάς

Εκπαιδευτικός-Πρόεδρος ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας (Σχο-

λεία κοινωνικής αλληλεγγύης)

Μαρία Ζουγανέλη ( Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού)

Άννα  Ζεγλίνα (Κοινωνικό Παντοπωλείο Ελληνικού)

Εκπρόσωπος  της πρωτοβουλίας «Νέα Γουϊνέα»  (Αυ-

τοδιαχείριση των  καθημερινών αναγκών μας)         

Η επιτροπή πρωτοβουλίας

Θάνος Ματόπουλος, Άλντα Μπενάκη, Γιάννης Παναγόπου-

λος, Μάκης Σταύρου, Τζίνη Τριανταφυλλίδη        

Για επικοινωνία: 6946219240-6940108002-6977990887

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΛΛΑΪΚΟ 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρόσκληση την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στις

18.30, στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, (Πει-

ραιώς 206), να αγωνιστούμε  όλοι μαζί για τη

συγκρότηση ενός Παλλαϊκού Κινήματος Αλ-

ληλεγγύης και Αντίστασης, ενάντια στην κα-

ταστροφή της Ελληνικής Οικονομίας και

Κοινωνίας από την κυβέρνηση της τρόικα και

όσους την υποστηρίζουν.

Μανώλης Γλέζος

Μίκης Θεοδωράκης 

Γιώργος Κασιμάτης 

Πρωτοβουλία Κατοίκων στα Νότια

Η ΠΡΩτοβουλία ΚΑΤοίκων στα Νότια συνεχίζουν να ενισχύουν

κάθε κινηματική προσπάθεια, κάθε αγώνα που θα συμβάλλει

στην ανατροπή της επίθεσης και κάθε αντιλαϊκής πολιτικής.

Το κίνημα ενάντια στα χαράτσια δε γίνεται μόνο για τις «ευ-

παθείς» ομάδες, αλλά ενάντια στη δικιά μας χρεωκοπία.

Οπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της: «Η κυβέρνηση-χούντα

των τραπεζών, που ποντάρει σε αυτό, ήρθε για να αφήσει κα-

μένη γη και στάχτη. Με αυτούς μέλλον δεν έχουμε. Να κό-

ψουμε το δικό τους μέλλον, να τους ανατρέψουμε για να

έρθουν στο προσκήνιο οι ανάγκες οι δικές μας, οι ανάγκες του

λαού, το μέλλον των παιδιών μας.

Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής στους αγώνες του αύριο,

των επόμενων ημερών να βρεθούμε μαζί, πλάι-πλάι. Να συντονι-

στούμε σε κάθε δυνατό επίπεδο, να μετατρέψουμε τη διάχυτη

αγανάκτηση ενάντια στην εφαρμοζόμενη πολιτική σε ένα μαζικό

κίνημα ανυπακοής και άρνησης πληρωμής των χαρατσιών, σε ένα

μαζικό κίνημα ανατροπής συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής.

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΥΓΕΙΑ - ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΛΑΟ!

Κανένα σπίτι χωρίς  ρεύμα!
Πρωτοβουλία Κατοίκων στα Νότια

http://prwkat.blogspot.com/ - prwkat@gmail.com

Σήμερα - 26/1 άρχισαν οι

διακοπές ηλεκτροδότησης,

μιας που έληξε η προθεσμία

των 80 ημερών, που είχαν

δώσει προθεσμία  από την

έκδοση του λογαριασμού

της ΔΕΗ προκειμένου να

καταβάλουν το χαράτσι.

Γιατί μόνο χαράτσι είναι,

άσχετα αν οι ιθύνοντες “βα-

φτίζουν το κρέας ψάρι”.

Ενας ακόμη φόρος δυσβά-

στακτος για τον πολίτη.

Παράλληλα όμως οι “Πρω-

τοβουλίες πολιτών” οργα-

νώνονται να

αντιμετωπίσουν συνεργεία

που θα πάνε για διακοπή

ρεύματος σε σπίτια.

Αδιευκρίνιστο είναι όταν

ένας καταναλωτής έχει

πληρώσει το ρεύμα και τα

τέλη και δεν έχει πληρώσει

το χαράτσι, αν μπορεί να

προχωρήσει η ΔΕΗ σε δια-

κοπή ρεύματος.

Οι απόψεις διίστανται· ο δι-

ευθυντής της ΔΕΗ(!) δή-

λωνε ότι θα κόβεται το

ρεύμα. 

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αρνείται να

προχωρήσει σε διακοπή του

ρεύματος σε πολίτες που

δεν έχουν πληρώσει το χα-

ράτσι, αλλά εμφανίζονται

απρόθυμοι και εργαζόμενοι

σε εταιρείες ιδιωτών εργο-

λάβων που έχει προσλάβει

η ΔΕΗ για τη διακοπή.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ υποστηρίζει

ότι θα κηρυχθεί αντισυνταγ-

ματική η απόφαση να μπει

το χαράτσι στους λογαρια-

σμούς του ηλεκτρικού ρεύ-

ματος.

Στο μεταξύ μετά από ερώ-

τηση του ευρωβουλευτή

Ν.Χουντή, εξετάζεται η πα-

ραπομπή της Ελλάδας στο

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και

να πέσουν πρόστιμα στη

χώρα.

Ο αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών Παντελής Οι-

κονόμου απαντώντας στο

βουλευτή  Βασίλη Μουλό-

πουλο, πετάει το μπαλάκι

στις ΔΟΥ, σημειώνοντας

ότι  οι ΔΟΥ μπορούν να προ-

χωρούν σε διακοπή του

ρεύματος(!) υπό συγκεκρι-

μένες προϋποθέσεις…

Αρχισαν να κόβουν το ρεύμα 
για τα χαράτσια που δεν πληρώθηκαν

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, στις 6:00 μ.μ.

Το Ε.ΠΑ.Μ. Αγίας Παρασκευής απευθύνει ανοικτή πρό-

σκληση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, για παλλαϊκή συμ-

μετοχή στην πορεία αντίστασης, που θα ξεκινήσει την

Κυριακή 29/1 από την πλατεία Αγίας Παρασκευής στις

6:00 μμ και θα κινηθεί ανάμεσα από κατοικημένες περιο-

χές της πόλης.

ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ

Με αναμμένους πυρσούς. με ντουντούκες, με σημαίες, με

τύμπανα, με σφυρίχτρες και κυρίως με την αδούλωτη ψυχή

μας, να βροντοφωνάξουμε συνθήματα, να τραγουδήσουμε

και να χορέψουμε ξέφρενα σους δρόμους.

«Πρωτοβουλία κατοίκων Ραφήνας

Πικερμίου ενάντια στα χαράτσια»
ΠΟΤΕ; ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ! ΠΟΙΟΙ; ΑΝ ΟΧΙ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ!

Οι πρώτες 30.000 διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος έρχονται.

Χιλιάδες άνθρωποι που δεν έχουν να πληρώσουν το χαράτσι

ή αρνούνται την πληρωμή του βρίσκονται υπό την απειλή της

διακοπής.

Η πρώτη μάχη έρχεται και θα είναι στα σπίτια μας. Η κυβέρ-

νηση θέλει να κόψει το ρεύμα και εμείς όλοι είμαστε απο-

φασισμένοι να μην το επιτρέψουμε.

...Δεν περιμένουμε κανέναν «φωτισμένο» σωτήρα να μας σώσει.

― Συμμετέχουμε στην Πρωτοβουλία Κατοίκων Ραφήνας-Πι-

κερμίου ενάντια στα χαράτσια.

― Συγκροτούμε ομάδες περιφρούρησης σε κάθε γειτονιά,

που θα εμποδίσουν τους εργολάβους να κόψουν το ρεύμα.

― Κλειδώνουμε με λουκέτο τα ρολόγια της ΔΕΗ.

Αν χρειαστεί, επανασυνδέουμε συλλογικά το ρεύμα στον

κάθε συμπολίτη μας.

email: prokarapi@gmail.com - τηλέφωνο: 69 45 44 72 26

«Πρωτοβουλία Πολιτών 

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 

Ενημέρωση για σχέδιο αυτοπροστασίας

και το δίκτυο περιφρούρησης

Κυριακή 29/1 10.30π.μ. 

στην αίθουσα “Ιωνία” 

(δίπλα στο Δημαρχείο Βούλας)
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Πίνακες του Καραμανώλη

στο ΚΑΠΗ Κιτσίου

Με επιστολή του, την 1η Δεκεμβρίου 2011,  ο Κο-

ρωπιώτης ζωγράφος, Στέλιος Καραμανώλης, (κά-

τοικος Κίτσι),  προσέφερε στο ΚΑΠΗ Κίτσι,  δύο

πίνακές του· μία ελαιογραφία με τίτλο “Σκάφος”

και μία τεχνοτροπία με τίτλο “Βάρκα”.

Οι δύο πίνακες κοσμούν ήδη το χώρο του ΚΑΠΗ

Κίτσι. 

Στην επιστολή που συνόδευε τη δωρεά, ο Στ. Κα-

ραμανώλης στέλνει με την κίνησή του αυτή, το μή-

νυμα της αλληλεγγύης, όπως σημειώνει:

...«κάποιοι μπορεί να συνεργαστούν και να πετύ-
χουν την ανθρώπινη δεξαμενή της προσφοράς
έτσι απλά, χωρίς κέρδος, διαφήμιση ή προπα-
γάνδα και να τη διαθέσουν στον κόσμο. Ισως αυτό
να γίνει απόδειξη ότι ο συλλογικός δυναμισμός
μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».

Η Δημοτική Αρχή δια του Δημάρχου και των αρ-

μοδίων Αντιδημάρχων  ευχαριστούν θερμά γι’ αυτή

τη δωρεά, αλλά και για την δωρεάν εκμάθηση ζω-

γραφικής σε πολίτες όλων των ηλικιών στο χώρο

του πολιτιστικού κέντρου Κίτσι.  

Τη μάχη της καθημερινότητας δίνει ο

Δήμος Κορωπίου, με τους αντιδημάρχους

να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις.

Και κατά γενική ομολογία του έχουν πετύ-

χει σε μεγάλο βαθμό.

Ετσι μεταξύ άλλων προχωρούν:

― Μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα στη Λ.

Μαρκοπούλου-Παιανίας και είσοδος  στο

Κορωπί  (20 μέτρα μετά το φανάρι) έθεταν

σε κίνδυνο ατυχήματος τους οδηγούς.

Έγινε διάνοιξη,  βελτίωση του παράδρομου

και διοχέτευση προς τον παρακείμενο απο-

χετευτικό αγωγό μέχρι και την εκτέλεση

του έργου της αποστράγγισης (αρχίζει

εντός των επόμενων 20 ημερών) με τη επί-

βλεψη της τεχνικής υπηρεσίας από τον αν-
τιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Θοδωρή
Γρίβα και τον δημοτικό σύμβουλο Πανα-
γιώτη Πολίτη και την εθελοντική προσφορά
από τους κατόχους φορτηγών Γιάννη

Τσεβά, Πέτρο Πέτρου και Βασίλη Χελιώτη.
― Αντιμετώπιση των χρόνιων  πλημμυρι-

κών φαινομένων σε σημείο της οδό Τόχι με

δημιουργία αποχετευτικού φρεατίου από

την Τεχνική Υπηρεσία

― Παρεμβάσεις για την ελεύθερη πρό-

σβαση ΑΜΕΑ και πεζών σε διαβάσεις πε-

ζοδρομίων με αποξήλωση δημοτικών και

ιδιωτικών πινακίδων που είχαν τοποθετηθεί

σε περάσματα ΑΜΕΑ! Χαρακτηριστικότε-

ρες περιπτώσεις,  η αποξήλωση της ταμπέ-

λας του πρώην Πληροφοριακού Κέντρου

Δήμου Κρωπίας ( πλ. Ελευθερίας) απέναντι

από το Δημαρχείο Κρωπίας και ιδιωτικής πι-

νακίδας απέναντι από την κεντρική Πλατεία

Κορωπίου.

― Αντικαταστάσεις σπασμένων πλακιδίων

πεζοδρομίου σε όλη την κεντρική λεωφόρο

Β. Κωνσταντίνου και σε οδούς της πόλης

από την Τεχνική Υπηρεσία με δημοτικούς

υπαλλήλους

― Κάλυψη λακκουβών στον Καρελλά, την

πόλη του Κορωπίου και το Κίτσι.  Αναμέ-

νονται ανάλογες παρεμβάσεις και στην Αγ.

Μαρίνα. Έχει συγκροτηθεί ειδικό δημοτικό

συνεργείο με εντολή του Δημάρχου Δημή-

τρη Κιούση για την μόνιμη αντιμετώπιση

του φαινομένου. Την επίβλεψη των εργα-

σιών για τον Καρελλά και το Κέντρο Κορω-

πίου έχουν αναλάβει ο Αντιδήμαρχος

Θοδωρής Γρίβας και ο δημ. σύμβουλος Πα-

ναγιώτης Πολίτης, ενώ το Κίτσι και Αγ. Μα-

ρίνα –Αγ. Δημήτριος ο αντιδήμαρχος Εμμ.

Γρινιεζάκης.

Η Παλλήνη, στην επικοινω-

νία και ιδιαίτερα στο inter-

net παρουσιάζει μία

υστέρηση.

Πέραν του ότι δεν διαθέτει

γραμμές για internet σε κά-

ποιες περιοχές, και εκεί

που διαθέτει παρουσιάζον-

ται προβλήματα, γιατί οι

παροχές είναι χαμηλής

ισχύος. Και ενώ λέει ότι

δίνει μέχρι 24Mbps, πρα-

κτικά δεν φθάνει ούτε στα

8Mbps.

Οι διαμαρτυρίες των κατοί-

κων της Παλλήνης πολλές.

Για το θέμα αυτό ενεργο-

ποιήθηκε ο Δήμαρχος Αθ.

Ζούτσος και με επιστολή

του προς τον ΟΤΕ, επιση-

μαίνει το πρόβλημα και το-

νίζει ότι θα αναγκασθεί να

προσφύγει στο Συνήγορο

του Καταναλωτή και στην

Εθνική Επιτροπή των Τηλε-

πικοινωνιών.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης ση-

μειώνει μεταξύ άλλων

στην επιστολή του:

«Είναι γνωστό ότι ο ΟΤΕ
έχει καταστήσει την χώρα
την ακριβότερη στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στην πα-
ροχή ευζωνικών δικτύων
επιβαρύνοντας τον μέσο
χρήστη-καταναλωτή με
ένα κόστος το οποίο δεν
ανταποκρίνεται στην πραγ-
ματικότητα. Σε διαβήματα
που έχουν γίνει στις τεχνι-

κές υπηρεσίες του ΟΤΕ
αναγνωρίζεται ότι η ταχύ-
τητα παροχής internet στην
Δημοτική Ενότητα Παλλή-
νης δεν μπορεί να υπερβεί
τα 6mbps λόγω προβλήμα-
τος στα δίκτυα.»

...«Σας καλούμε να αντιμε-
τωπίσετε άμεσα το πρό-
βλημα που έχει ανακύψει,
να το επιλύσετε διαφορε-
τικά θα πρέπει να ενημερώ-
σετε τους καταναλωτές της
περιοχής μας και να τους
ζητήσετε να παραιτηθούν
από την επιλογή της σύνδε-
σης με υψηλή ταχύτητα
(πάνω από 10mbps) αφού
είναι ανέφικτη. 
Διαφορετικά για την προ-
άσπιση των συμφερόντων
των δημοτών μας θα προ-
σφύγουμε για την αποκατά-
σταση του προβλήματος
στον Συνήγορο του Κατα-
ναλωτή, καθώς και στην
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-
νωνιών.»

«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ 

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 05-02-2012 στις 10:30 π.μ. κόβουμε την πίτα

μας για τον καινούργιο χρόνο στο κέντρο “ΑΜΜΟΣ”  (λεω-

φόρος Αυλακίου – Αγία Μαρίνα – Πόρτο Ράφτη).

Μια διαφορετική εκδήλωση, χωρίς χαιρετισμούς,  με επίση-

μους καλεσμένους όλους τους κατοίκους του Δήμου μας.

Με καφέ και τσάι δίπλα στη θάλασσα, επικοινωνούμε, συζη-

τάμε, αλληλοενημερωνόμαστε, παίρνουμε «ΔΥΝΑΜΗ» ο

ένας απ’ τον άλλο και δίνουμε «ΕΛΠΙΔΑ» στη ζωή μας αν-

ταλλάσσοντας ευχές.

Σας περιμένουμε όλους, μαζί με τους φίλους σας,

γιατί η συμμετοχή και η γνώμη σας είναι σημαντική για μας.

«ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»

www.dynami-elpidas.gr

Προβληματική η ποιότητα internet στην Παλλήνη!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου,

παρά τις δυσμενείς οικονομι-

κές συνθήκες, θεωρώντας ότι

αποτελεί την κυριότερη

«απάντηση», στην κρίση που

όλοι βιώνουμε, προχωράει με

συντονισμένες ενέργειές,

στην παραπέρα ενίσχυση των

σχολικών υποδομών του.

Σχολικοί τροχονόμοι

Ετσι, δύο ακόμη σχολεία του

Δήμου Μαρκοπούλου, το 2ο

Δημοτικό Μαρκοπούλου και

το 2ο Δημοτικό Πόρτο Ράφτη,

ενισχύονται με τις υπηρεσίες

Σχολικού Τροχονόμου, για

την ασφαλή προσέλευση και

αποχώρηση των μαθητών,

μετά την έγκριση σχετικών

αιτημάτων του Δήμου, για

την απασχόληση δύο νέων

σχολικών τροχονόμων.

Εξασφαλίστηκε η παραμονή

των τριών ήδη απασχολούμε-

νων Σχολικών Τροχονόμων,

στο 1ο, 2ο, 3ο Δημοτικό Μαρ-

κοπούλου και αντίστοιχα στο

1ο, 2ο, 3ο Δημοτικό Πόρτο

Ράφτη. Να σημειωθεί ότι οι

Σχολικοί Τροχονόμοι ΔΕΝ

επιβαρύνουν οικονομικά τη

Σχολική Επιτροπή του Δήμου

Μαρκοπούλου, αλλά το

Υπουργείο Εσωτερικών.

Ενισχύεται η ασφάλεια διέ-

λευσης των μαθητών του 2ου

Δημοτικού Μαρκοπούλου και

2ου Δημοτικού Πόρτο Ράφτη,

με άμεση εφαρμογή προσω-

ρινής απαγόρευσης κυκλο-

φορίας των οχημάτων, στις

οδούς μπροστά από τις σχο-

λικές εισόδους. Έτσι, κατά

την πρωινή προσέλευση και

τη μεσημεριανή αποχώρηση

των μαθητών, θα κλείνει προ-

σωρινά με τοποθέτηση αλυ-

σίδων, τμήμα της οδού Κων.

Ηλία στο 2ο Δημοτικό Μαρκο-

πούλου, με δυνατότητα στά-

σης/στάθμευσης των

κηδεμόνων, στις οδούς Δημ.

Ρεμπούσκου και Μυρρινούν-

τος. 

Αντίστοιχα, τις ίδιες ώρες,

στο 2ο Δημοτικό Πόρτο

Ράφτη, θα κλείνει προσωρινά

τμήμα της οδού 25ης Μαρ-

τίου, με δυνατότητα στά-

σης/στάθμευσης των

κηδεμόνων, στις οδούς Κα-

νάρη και Αγ. Νικολάου.

Και επισκευές

Βάψιμο 1ου Λύκειου Μαρκο-

πούλου και 4ου Νηπιαγωγείου

Μαρκοπούλου

Εγκατάσταση Τηλεφωνικού

Κέντρου στο 1ο Λύκειο Μαρ-

κοπούλου, με χορηγία του

γονέα Ιάκωβου Κουπελιάν,

εταιρεία «JR TELECOMS»

Αντικατάσταση όλων των

ηλεκτρικών πινάκων στο Γυ-

μνάσιο.

Τοποθέτηση πλακιδίων στην

αίθουσα πολλαπλών χρή-

σεων του 2ου Δημοτικού Σχο-

λείου Πόρτο Ράφτη, με έξοδα

εργασιών από το Σύλλογο

Γονέων και κηδεμόνων του

Σχολείου, και δωρεά των υλι-

κών (πλακιδίων), από την

εταιρεία «Κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ

Α.Ε.Β.Ε.».

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το Κορωπί στη μάχη 

της καθημερινότητας
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Επικίνδυνοι!!!

Οσο και να ψάχνω τις λέξεις, ειλικρινά, δεν μπορώ να τις

βρώ για να χαρακτηρίσω τη δήλωση του  Μιχάλη Χρυσο-

χοΐδη ότι δεν διάβασε το Μνημόνιο, γιατί… “είχε άλλες
υποχρεώσεις” και “δεν ήταν δουλειά του να το μελετή-
σει”. 

Ο λαός το λέει με πολύ απλό τρόπο: «την υπογραφή σου
και ... πρέπει να βλέπεις πού τα βάζεις».
Δηλαδή ο Χρυσοχοϊδης υποθήκευσε, και με τη δική του

ψήφο, τη χώρα και έριξε στη φτώχεια και την εξαθλίωση το

λαό της γιατί είχε άλλες προτεραιότητες!!!

Ποια μπορεί αλήθεια να είναι η “άλλη” προτεραιότητα.

Απ’ την άλλη η Λούκα Κατσέλη, η οποία σημειωτέον ήταν

σε συναρμόδιο υπουργείο, διέθεσε 3 ώρες μόνο για να το

διαβάσει!!! 

Βέβαια κι άλλοι βουλευτες του ΠΑΣΟΚ κατά καιρούς λένε

μέσα απ’ τα δόντια τους ότι δεν διάβασαν το μνημόνιο,

γιατί ήταν επείγον.

Οχι, κύριοι. Αν νομίζετε ότι θα απαλλαγείτε λόγω ...βλα-

κείας, είστε γελασμένοι.

Οι ευθύνες είναι ατόφιες πάνω στις πλάτες σας. Εγκατα-

στήσατε αφεντικά στο κεφάλι μας, ξεπουλήσατε τον

πλούτο της χώρας, διαλύσατε τον κοινωνικό της ιστό, κα-

ταστρέψατε οικογένειες που οδηγήθηκαν στην αυτοκτο-

νία και φαντάζεστε ότι αυτά τα εγκλήματα θα μείνουν

ατιμώρητα;

Σηκωθείτε πέτρες!!!

«Οποιος επιχειρησει να πειράξει τον κ. Παπανδρέου, θα
μετατρέψει τη χώρα σε μία χώρα στην οποία υπάρχει
μακελειό.

Όποιος επιχειρήσει πολιτικά να τον προσβάλει με διά-
φορα θέματα που αφορούν την πο-
λιτική του, τις επιλογές του, τα
ποινικά, η χώρα θα αλλάξει πορεία:
Από εκεί που πηγαίνει προς το να
μη γονατίσει, θα γίνει μακελειό",
Το δηλώνω κατηγορηματικά, θα
γίνει μακελειό...»

Αυτά μας είπε  ο Α. Λοβέρδος, μιλώντας σε πρωινή ενη-

μερωτική εκπομπή του Mega, χωρίς να ιδρώσει καν το

αυτί του και χωρίς να σηκωθούν και οι πέτρες  να πε-

τροβολούν...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Είπατε τω βασιλεί: Χαμαί πέσαι δαίδαλος
αυλά, ουκέτι Φοίβος έχει καλύβην, ουδέ μάντιδα
δάφνην, Απέσβετο και λάλον ύδωρ ου παγάν λα-

λέουσα».
Χρησμος-απαντηση που δόθηκε στον αυτοκράτορα

Ιουλιανό τον Παραβάτη. (Σε ελεύθερη μετά-

φραση: Ο ναός του Φοίβου Απόλλωνα έχει κα-

ταρρεύσει και το μαντείο έχει χάσει την

προφητική του δύναμη).

Σήμερα θα συνεχίσομε με το ιστορικό του

Μαντείου των Δελφών, την ιέρειά του την

Πυθία και λίγο από το τελετουργικό.

H αρχαία ελληνική θρησκεία δεν ήταν υποτε-

ταγμένη σε καμιά θρησκευτική αρχή,  πέραν

από την τελετουργική παράδοση και προγο-

νική πίστη. Θα έλεγα ακόμη πέραν από την

εξωτερική όψη της  θρησκείας και χωρίς καμιά

προσπάθεια για κριτήριο που να δίνει σημεία

αισθητής αρχής.  Οι Δελφοί,   όπως και τα

άλλα μαντεία, με την ίδρυσή τους εκάλυψαν

αυτό το κενό. Για τους Έλληνες η έννοια της

θρησκευτικής αρχής, ήταν το άθροισμα των

χαρακτηριστικών  του θείου και της ιδιαιτερό-

τητας του ιερού. Ήταν η φωνή του Δία, του

πατέρα των θεών και των ανθρώπων, που ήταν

μια πράξη δημιουργίας και θεμελίωσης όπως

γράφεται στον Απολλώνειο  Ύμνο*. 

Να αναφερθούμε ότι ιστορικά, από  τον 9ο

αιώνα π.Χ. το Μαντείο των Δελφών λειτουρ-

γεί υπό την κηδεμονία των Λακεδαιμονίων.

Τον 8ο αι. κάτω από τον έλεγχο της γειτονι-

κής  πόλης Κρίσσας, η οποία καθώς ήταν στο

δρόμο από την Αράχωβα για τον Δελφικό ναό,

επέβαλε διόδια στους περαστικούς.  Τον 8ο -

6ο αιώνα παρουσιάζονται οι Κορίνθιοι, να πα-

τρονάρουν και να εκμεταλλεύονται τον ναό

και το μαντείο του. Το 590 π.Χ. βρίσκεται κάτω

από την ένωση των γειτονικών πόλεων ήτοι

Αμφικτιονία, και επειδή το ιστορικό αυτό χρο-

νολόγιο μακραίνει θα το κλείσω με το 435 μ.Χ.

με τον βυζαντινό Θεοδόσιο, που το κατήρ-

γησε. Προηγουμένως ό αυτοκράτορας Ιουλια-

νός, που ήθελε να επαναφέρει το Δωδεκάθεο,

είχε πάρει και τον χρησμό που αναγράφεται

στην αρχή: «Απέσβετο και λάλον ύδωρ».

Τη λειτουργία του Μαντείου τη διαχειρίζονταν

άνδρες ιερείς, αλλά μόνο η ιέρεια Πυθία χρη-

σμοδοτούσε. 

Βρισκόμαστε στον 8ο π.Χ. αιώνα· τότε που

Έλληνες φεύγουν από τις Πόλεις τους και

ιδρύουν αποικίες. Πρώτα όμως ζητούσαν τη

χρησμοδότηση του μαντείου για να μάθουν

την έκβαση  και το μέλλον στην  προσπάθεια

εποίκισης.  Στις νέες πόλεις, εκτός του Ελλα-

δικού χώρου  που ιδρύονται, οι άποικοι φέρ-

νουν μαζί τους ήθη έθιμα αλλά και τους θεούς

τους. Έτσι ολοκληρώνεται η ταύτιση και δια-

τηρείται ο ομφάλιος λώρος προς την μητρό-

πολη. Και το μαντείο έχει βάλει “πλάτη”  στο

εγχείρημα. Ο Πλούταρχος μάς λέει ότι αρχικά

το μαντείο χρησμοδοτούσε μόνο κάθε Ανοιξη.

Καθώς όμως οι δουλειές γρήγορα  ανοίχτη-

καν, χρησμοδοτούσε  κάθε μήνα και μετέπειτα

κάθε εβδομάδα. Αργότερα πάλι, λόγω της

πληθώρας των αιτούντων, η μια ιέρεια Πυθία

δεν πρόφταινε και αυξήθηκαν σε δυό και μια

εφεδρική. Το μαντείο κάθε μέρα όλο και απο-

θήκευε θησαυρούς, κάθε μέρα και γινόταν

πλουσιότερο, αλλά και γνωστότερο. 

Η Πυθία κατά τους πρώτους  χρόνους ήταν

νέα, ωραία· πάντοτε καλλίκορμη και ελκυ-

στική. Ελκυστική, τόσο που κάποτε ο Θεσσα-

λός Εχεκράτης την ερωτεύτηκε, την απήγαγε

και την διέφθειρε. Έκτοτε αποφασίστηκε, ιέ-

ρεια Πυθία να γίνεται μόνο γυναίκα πάνω από

τα 50 της χρόνια, αλλά να φέρει συμβολικά

“παρθενικην σκεύην”, δηλαδή να έχει ντύσιμο

και κοσμήματα παρθένας.

Το τελετουργικό άρχιζε με τον εξαγνισμό των

“θεοπομπών”, δηλαδή αυτών που ζητούσαν το

χρησμό, με μπάνιο στα νερά της κοντινής Κα-

σταλίας πηγής που βρισκόταν  στο   δρόμο πη-

γαίνοντας γι’ Αράχωβα. Και βέβαια αφού

πρώτα είχε προηγηθεί η ποικίλη πληρωμή.

Μετά, στο βωμό θυσίαζαν μια κατσίκα.  Προ-

ηγουμένως όμως την είχαν ραντίσει με κρυ-

στάλλινο νερό από την Κασταλία Πηγή. Τότε

άν το ζώο έτρεμε, ο οιωνός για ευνοϊκό χρη-

σμό ήταν δεδομένος. Ακολουθούσε ο ρόλος

της Πυθίας. Αυτή πρώτα εξαγνιζόταν στα

νερά της Κασταλίας (στο προηγούμενο άρθρο

έκ παραδρομής έγραψα  ότι τα νερά της Κα-

σταλίας περνούσαν κάτω από το ναό. Κάτω

από τον ναό ήταν τα νερά της Κασσοτίδος

πηγής  και όχι της Κασταλίας). Στον βωμό του

ναού υπήρχε το “αθάνατο ιερό πύρ” και  σε

αυτό καιγόταν σαν θυμίαμα, κριθάρι και

δάφνη, που γέμιζαν καπνό τον ιερό χώρο. 

Οι πρώτοι ιερείς - που όπως είπαμε στο προ-

ηγούμενο άρθρο ήταν Κρήτες, - οδηγούσαν

την ιέρεια δαφνοστεφανωμένη στο άδυτο του

ναού στον επίχρυσο τρίποδα, ο οποίος   ήταν

στημένος επάνω από το χάσμα με τις  αναθυ-

μιάσεις, που έρχονταν από τα έγκατα της γης.

(Χθόνια πνεύματα). Η Ιέρεια τώρα επάνω στον

τρίποδα, αφού είχε πιεί  νερό από την Κασσο-

τίδα πηγή, μασούσε φύλλα δάφνης και εκστα-

σιαζόταν από τις αναθυμιάσεις,  πέφτοντας

σε ένα πρωτόγνωρο παραλήρημα. Γύρω ή

κάπου εκεί πιο διπλανά, οι ιερείς και οι θεο-

πρόποι, ρουφούσαν μισοϋπνωτισμένοι και

αυτοί,  τα ακαταλαβίστικα διφορούμενα μηνύ-

ματα. Αυτό το διφορούμενο,  κάποτε στοίχισε

ολέθρια και ακριβά στο κύρος του μαντείου.

Ήταν τότε  που ο Κροίσος βασιλιάς πολε-

μούσε εναντίον  του Πέρση Κύρου και είχε ζη-

τήσει τη συμβουλή της Πυθίας. Και εκείνη  του

είχε απαντήσει  «΄Αλυν- ποταμόν διαβάς με-

γάλην αρχήν καταλύσει».

Όταν ο Κροίσος παρά τον ευνοϊκό γι’ αυτόν

χρησμό νικήθηκε από τον Κύρο, διαμαρτυρή-

θηκε στο μαντείο. Και πήρε περίπου την απάν-

τηση:  «Ο χρησμός ήταν σωστός. Εσύ  δεν

κατάλαβες την διφορούμενη απάντηση που

έλεγε ότι αν διαβείς τον ποταμό Άλυ, τότε θα

καταστραφεί  ένα μεγάλο βασίλειο, αλλά δεν

έλεγε ποιο». Και ο Λουκιανός στο βιβλίο του

«Περί Θεών διάλογοι» ρίχνει τη χολή του στο

μαντείο:  «εξαπατά τους χρωμένους αυτώ

λοξά και επαμφοτερίζοντα», δηλαδή  το μαν-

τείο εξαπατά γιατί με τους χρησμούς που

δίνει, καλύπτει κα τις δύο εκδοχές.   Από τότε

και από κάποιους άλλους χρησμούς που δυ-

σαρέστησαν  αυτούς που το ρωτούσαν, το

κύρος του μαντείου έπεσε σε ανυποληψία.

Παρ΄όλα ταύτα και για πολλά χρόνια οι χρη-

σμοί του εξακολουθούσαν να καθορίζουν τη

ζωή και τις κινήσεις  βασιλέων και ιδιωτών,

επάνω στα σοβαρά προβλήματά τους.

Αλλά ο άνθρωπος, ακόμη και σήμερα επιζη-

τεί  να γνωρίζει τα μελλούμενα για να παίρνει

πιο σωστά τις αποφάσεις του. Γι΄αυτό και τα

άστρα, τα φλυτζανάκια του καφέ, τα τραπου-

λόχορτα και οι τσιγγάνες, είναι και θα είναι

στο προσκήνιο, δηλώνοντας την αχίλλειο

πτέρνα του ανθρώπου: Την αβεβαιότητα του

αγνώστου μέλλοντος.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

*Απόλλωνειος ή Δελφικός ΄Υμνος:  ΄Υμνος για τον Φοίβο

Απόλλωνα γραμμένο από τον 2ο π.Χ. αι. σε πλάκες μεταλλικές

εκ των οποίων δύο (αλλά μισοκατεστραμμένες) ανευρέθηκαν

το 1892  στους Δελφούς. Ήταν εντοιχισμένες στον αφιερω-

μένο στους Δελφούς  Θησαυρό  των Αθηναίων.

Βοηθήματα

1 Εγκυκλ. Λεξικό “Ήλιος”. 

2) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

3) Λεξικό του Αρχαίου κόσμου 

4) Ιδέ “Εβδόμη”  21.1.2012.

5) Μαρία Κορναράκη: προσωπικό Αρχείο.                   

Το  Μαντείο των Δελφών (Μέρος δεύτερο)
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Ένας χρόνος με τον «Καλλικράτη». Ένας χρόνος, να «καμα-

ρώνουμε» την ενοποίηση –ή μάλλον το κολάζ- ετερόκλητων

και συχνά αποτυχημένων μοντέλων διοίκησης και να χά-

νουμε την ουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι η απο-

κέντρωση και η συμμετοχή των δημοτών στη λήψη των

αποφάσεων. Την αποκέντρωση δεν την είδαμε, παρά μόνο

σε κενούς περιεχομένου «τιμητικούς» τίτλους, διακοσμητι-

κών τοπικών συμβουλίων και συμβούλων. Αντ’ αυτής είδαμε

την υπερσυγκέντρωση κι έναν μεσαιωνικού τύπου δεσποτι-

σμό στη λήψη των αποφάσεων. Δικαιώνονται -και θα δικαιω-

θούν εισέτι στο μέλλον- εκείνοι που προειδοποιούσαν ότι ο

«Καλλικράτης» είναι το έξωθεν εντεταλμένο Μνημόνιο για

την Τ.Α., με στόχο όχι την περαιτέρω απεξάρτησή της από

την κυβερνητική εξουσία, αλλά την σταδιακή μετατροπή των

Ο.Τ.Α. στον μακρύ σιδερένιο βραχίονα της κεντρικής διοίκη-

σης. Έναν βραχίονα που εν τοις πράγμασι μάλλον στραγγα-

λίζει, παρά στηρίζει την από αρχαιοτάτων χρόνων πιο γνήσια

έκφραση δημοκρατίας, που είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Βέβαια κι εδώ, όπως και σε κάθε μοντέλο διοίκησης από κα-

ταβολής ανθρώπινων κοινωνιών, καθοριστική σημασία έχουν

τα πρόσωπα, οι προθέσεις και οι ικανότητές τους. Έτσι βλέ-

πουμε τοπικούς άρχοντες, όπως τον παλαίμαχο αγωνιστή

Πέτρο Φιλίππου –δήμαρχο Σαρωνικού- και άλλους, ν’ αγωνί-

ζονται και στους τωρινούς χαλεπούς καιρούς γιά μιά πραγ-

ματική Τ.Α., όπως πάντοτε έπρατταν. Βλέπουμε κι εκείνους

που βρήκαν τώρα, που όλα τα σκιάζει η φοβέρα και τα πλα-

κώνει η σκλαβιά, την χρυσή –στην κυριολεξία- ευκαιρία να

ικανοποιήσουν αυτό που ανέκαθεν φρόντιζαν κάτω από τον

θεσμικό μανδύα τους: Δηλαδή, το υπερ-εγώ τους.

Ελάχιστους παραμυθιάζει πλέον η καραμελίτσα της δήθεν

εξοικονόμησης πόρων, από την μετάλλαξη των Ο.Τ.Α. σε

αχανείς Δήμους, όπου είναι πιο πιθανό να δεις τον Ομπάμα

παρά τον Δήμαρχο. Η όποια εξοικονόμηση προέκυψε από μι-

σθούς δημάρχων και αντιδημάρχων εξανεμίζεται ραγδαία

από τις συνεχείς προσλήψεις συμβούλων και παρασυμβού-

λων. Οι υπαρκτότατες ελλείψεις σε εργατοτεχνικό προσω-

πικό αντιμετωπίζουν το πάγωμα των προσλήψεων και είναι

συχνότατο το φαινόμενο σε δήμους που δεν διαθέτουν κον-

δύλια ούτε για τα στοιχειώδη αναλώσιμα, να προσγειώνονται

ως μετεωρίτες βαρύγδουποι, νέοι αρμόδιοι, αιρετοί ή προσ-

ληφθέντες και να δηλώνουν με ύφος δέκα Ναπολεόντων

«Μην ακούτε τι σας λέει ο Δήμαρχος, ότι σας λέω εγώ ...».

Φυσικά, το ίδιο ακριβώς δηλώνει και ο Δήμαρχος: «Ότι σας
λέω εγώ...». Άραγε, μήπως θά ‘πρεπε να ερωτηθεί και η

Πυθία;

Ίσως μόνον συγγραφείς θεατρικών επιθεωρήσεων θα μπο-

ρούσαν ν’ αποδώσουν παραστατικά του Κουτρούλη το γάμο,

που λαμβάνει χώρα σε κάποιους «καλλικρατικούς» δήμους.

Σε πολλές περιπτώσεις συνενώσεων, με τη γνώμη των τοπι-

κών κοινωνιών εντελώς απούσα, υπερίσχυσαν κριτήρια κομ-

ματικά, με αποτέλεσμα το κολάζ να θυμίζει το αρμονικό

συνταίριασμα των μελών του πανέμορφου τέρατος του Δρος

Φρανκενστάϊν. «Ομορφάντρα μου!», που λέει και η επιτυχη-

μένη τηλεοπτική διαφήμιση.

Ας πούμε, ότι εξετάζουμε μιά περίπτωση «καλλικρατικής»

συνένωσης, που για τις ανάγκες του έργου ενώνονται τρεις

πρώην αυτοτελείς Δήμοι σε έναν. Πάσα ομοιότης με γνωστές

καταστάσεις μπορεί να είναι, ή μπορεί και να μην είναι συμ-

πτωματική. Οι δύο μεγαλύτεροι πρώην δήμοι του σεναρίου

μας είναι υπερφορτωμένοι με σωρεία χωροταξικών, περι-

βαλλοντικών, οικονομικών και διοικητικών προβλημάτων. Ο

τρίτος ήταν νοικοκυρεμένος. Ήταν. Φαντασθείτε φίλοι ανα-

γνώστες ότι τις πρώτες μέρες μετά τη συνένωση γίνεστε

μάρτυρες μιάς διατεταγμένης επιδρομής εργαζομένων των

δύο «μεγάλων» δήμων στην αποθήκη υλικών του «μικρού».

Μιλάμε για επιδρομή ακρίδων. Δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο.

Η λαφυραγώγηση του πρώην μικρότερου δήμου συνεχίστηκε

σε επίπεδο διοικητικού προσωπικού και με συνεχείς αρπα-

χτές μετακινήσεις του εργατοτεχνικού του προσωπικού για

να καλύπτει ανάγκες των άλλων δύο πρώην δήμων. Μα καλά

θα μου πείτε, οι άλλοι δύο δήμοι δεν είχαν τεχνικό προσω-

πικό πριν τη συνένωση; Είχαν και έχουν, αλλά κυρίως «προ-

ϊσταμένους» και «επόπτες», γιατί οι προηγούμενες αιρετές

διοικήσεις τους βολεύονταν μιά χαρά με τις προσλήψεις συμ-

βασιούχων, να τους βγάζουν το λάδι γιά οχτώ μήνες και να

τους έχουν ομήρους ψηφοθηρίας. Κι έτσι ένας σύμβουλος,

με ύφος πολλά βαρύ κι ασήκωτο, ανακοίνωσε ότι όλα τα τε-

χνικά συνεργεία θα εγκατασταθούνε στο χωριό του, ίσως

επειδή είναι μεγάλο και τρανό χωριό.

Ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι βάσει ποιάς λογικής η υποτι-

θέμενη αποκέντρωση που ευαγγελίζεται ο «Καλλικράτης» θα

πρέπει στην πράξη να εφαρμόζεται ως υπερσυγκεντρωτι-

σμός του κερατά. Εύλογη είναι, δεν αντιλέγω, η συγκέν-

τρωση των διοικητικών υπηρεσιών, όπως η Πολεοδομία και η

Οικονομική Υπηρεσία, σε ένα κτίριο και σ’ αυτή όμως την πε-

ρίπτωση το θεωρώ αδιανόητο να σπαταλά το μισό πρωϊνό

του ο δημότης, προκειμένου να μετακινηθεί στην έδρα του

«καλλικρατικού» Λεβιάθαν, για ένα απλό πιστοποιητικό, ενώ

είναι πανεύκολο ο περιφερειακός ηλεκτρονικός υπολογιστής

να συνδεθεί με τον κεντρικό του αρχείου.

Επομένως το να στερηθεί η κάθε δημοτική ενότητα την επι-

τόπια ύπαρξη των συνεργείων της -καθαριότητας, πρασίνου

και τεχνικού- άλλες μη ομολογούμενες σκοπιμότητες φαίνε-

ται ότι εξυπηρετεί. Δεν φτιάχνεις κάτι σωστό με το να γκρε-

μίζεις κάποιο άλλο, που επί σειρά ετών λειτουργούσε

αποδοτικά. Αλληλοκάλυψη και συνεργασία μπορεί να υπάρ-

ξει και χωρίς λεηλασία κι ερήμωση. Εκτός αν πρυτανεύσει η

λογική των «σώγαμπρων» -έθιμο του χωριού Κοντοβάζαινα

στην Ηλεία- αλλά ποιών σώγαμπρων; Εκείνων που δεν αρ-

κούνται ότι πήραν γυναίκα και βρήκαν στέγη και περιουσία,

αλλά θέλουν και να πετάξουν τους νοικοκύρηδες έξω απ’ το

σπίτι τους. Βέβαια, το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτοί οι «καλ-

λικράτειοι» αιρετοί που επιδίδονται σε πλιάτσικο αλλότριων

επιτευγμάτων, αλλά το πως εκείνοι που συμμετείχαν επί

σειρά ετών στα επιτευχθέντα, τούς επιτρέπουν ν’ αλωνίζουν

ασύδοτοι και να συμπεριφέρονται ως εισβολείς και κατακτη-

τές.

Καλά το λέει ο λαός μας, πως «όταν λείπει ο γάτος, χο-
ρεύουν τα ποντίκια», γιατί παρέλειψα να σας πω ότι στο υπό

παρουσίαση σενάριο απουσιάζει ο γάτος. 

(Υ.Γ. Επειδή αναμένω ότι κάποιοι θα μυγιαστούν και θα θε-
λήσουν ν’ αντιδράσουν -δια της ευθείας ή της πλαγίας- τούς
συνιστώ να διαβάσουν πρώτα το άρθρο 14 του Συντάγματος,
να είναι βέβαιοι ότι θα τα ξαναπούμε κι ο Θεός –ή ο διάολος-
να τους φυλάει έτσι κι επιστρέψει ο γάτος.)

Οι «σώγαμπροι» επιδρομείς του «Καλλικράτη»

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττι-

κής, για πρώτη φορά προχώρησαν σε

αναλυτική αεροφωτογράφηση των

ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης

Αποβλήτων) σε ολόκληρη την Αττική.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης

Σγουρός, τόνισε ότι «με την αεροφω-
τογράφηση φέρνουμε στο φως όλα τα
στοιχεία» και πρόσθεσε χαρακτηρι-

στικά ότι «πλέον ο καθένας πρέπει να
αναλάβει τις ευθύνες του».

Η αεροφωτογράφηση έχει σημαντικό-

τατη πρακτική αξία, γιατί κάθε παρά-

νομη εναπόθεση απορριμμάτων θα

μπορεί πλέον να γίνει αντιληπτή, με τη

σύγκριση των τωρινών φωτογραφιών

με τις μελλοντικές.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής,  μετά τη σύ-

σκεψη που είχε με Δημάρχους των επί-

μαχων περιοχών και το Γενικό

Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ, καθηγητή κ.

Ανδρεαδάκη, τόνισε ότι οι πόροι της

Περιφέρειας Αττικής και του ΕΣΠΑ

αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για

την αντιμετώπιση του μείζονος προ-

βλήματος των στερεών και υγρών απο-

βλήτων και της γενικότερης

προστασίας του περιβάλλοντος στην

Αττική.

Υπογράμμισε ακόμη ότι είναι αποφασι-

σμένος να μην ανεχθεί γραφειοκρατι-

κές αγκυλώσεις, δυσλειτουργίες,

αδράνειες και τοπικά μικροσυμφέροντα

να υπονομεύσουν την προσπάθεια

αυτή.

Ζήτησε από τους δημάρχους να κατα-

θέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις  για

τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί,

ώστε να αντιμετωπισθούν ακόμη και με

νομοθετική ρύθμιση, ανάλογη με αυτή

των Ολυμπιακών Αγώνων, προκειμένου

να υπάρξει άμεση λύση.

Επισήμανε, παράλληλα, ότι η όλη προ-

σπάθεια είναι και μια απαραίτητη κί-

νηση για να αποφύγουμε βαρύτατα

πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι

μόνο 5 από τους 35 ΧΑΔΑ της Αττικής

έχουν αποκατασταθεί.

Προς το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Ατ-

τικής  διαθέτει ποσό που υπερβαίνει τα

5 εκατομμύρια ευρώ.

Για αποκατάσταση 12 ΧΑΔΑ, ενώ πα-

ράλληλα  εκπονεί 14 μελέτες για λο-

γαριασμό 10 δήμων, προκειμένου να

μπορέσουν να υποβάλλουν προτάσεις

στο ΕΣΠΑ.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Στο φως όλα τα στοιχεία των ΧΑΔΑ Αττικής
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Θράσος

ΟΧΙ

ειλικρίνεια

Είχε το θράσος ο Μ. Χρυ-

σοχοΐδης να δηλώσει ότι

δεν διάβασε το μνημόνιο

πριν το υπογράψει... Και

μέχρι εκεί θα μπορούσε να

πει κάποιος ότι όντως του-

λάχιστον ήτανε ειλικρινής.

Έλα όμως που δεν το είπε

με μεταμέλεια. “Είχα άλλα
πράγματα να κάνω”, είπε... 

Δηλαδή αφήνουμε το γάμο

να πάμε για πουρνάρια!

Σαν να λέμε, δεν άπλωσα

το χέρι μου να σώσω τον

πνιγμένο, γιατί είχα άλλα

πράγματα να κάνω. 

Έχει συνηδητοποιήσει ο

Χρυσοχοΐδης και ο κάθε

κύριος Χρυσοχοΐδης ότι

ελέγχει τη ζωή μου, τη ζωή

μας με κάθε του υπο-

γραφή; 

Απορώ τι θα γράφουν τα

βιβλία της ιστορίας σε 100

χρόνια στα σχολεία...

Ήτανε κάποτε μια κυβέρ-

νηση άχρηστη που κατέ-

στρεψε την Ελλάδα?

O Manneken-piss

ντύθηκε Τσολιάς

� Χτες είπε πως είναι σίγουρος ότι ο λαός συμφωνεί με τα μέτρα (..αλλά και να μη συμφωνεί, δύσκολο είναι

να μαγειρέψει μια δημοσκόπηση με το αντίθετο.?). Σήμερα θέλει, και καλά, να συμφωνήσουν οι μνημονια-

κοί σε κοινή γραμμή στη μείωση των μισθών και των συντάξεων (...αλλά και να μη συμφωνήσουν δύσκολο

είναι να συνεχίσει η τρόϊκα να κάνει εκβιασμούς με τελεσίγραφα? Το μάθαμε το παραμύθι..).. Τελικά αυτός

ο εγκάθετος, και χωρίς αναστολές, τραπεζίτης που υποτίθεται ότι μας εκπροσωπεί, κάθε μέρα γίνεται όλο

και πιο αντιπαθητικός...

- εκτελεστής είναι!

- μη γίνουμε εμείς "εκτελεστές" στο τέλος...

- χχχ...ειμαι σίγουρη ότι στην προεκλογική περίοδο οι περισσότερες ομιλίες θα γίνουν... απο τηλεοράσεως.

Ποιοι θα τολμήσουν να ανέβουν σε εξέδρες απο όλους αυτούς;;;;;;;;;;;;;;;;

- χμμμμ, μη δούμε κόσμο να κυματίζει κομματικές σημαίες δε λες... κι εκεί είναι που θα κάνουμε χαρακίρι!!!

- χχχ....εεε..για κάποιες ..σημαίες θα χρησιμέψουν τα στηλιάρια απο τις ξηλωμένες εξέδρες... και αυτη τη

φορα δεν θα τα κρατάνε κουκουλοφόροι αμφιβόλου προέλευσης.. θα τα κρατάνε οι γονείς, οι μαθητές, οι

καθηγητές, οι ταξιτζήδες, οι οικοδόμοι... ολοι αυτοί που καταλαβαίνουν επιτέλους οτι οι ζωές δεν χτιζονται

ούτε με ρουσφετια πρόσκαιρα, ουτε με οχτάμηνα απλήρωτα, ούτε με κίβδηλες υποσχέσεις.. μονάχα με

αγωνα για αξιοπρεπεια και ισονομία..

� Ο γιατρός είπε πως έχω έλλειψη βιταμίνης.... "€"… Συμπάσχοντες υπάρχουν?

Το γνωστό αγαλματάκι - σύμβολο αντίστασης των Βρυ-

ξελλών, ο Manneken-piss ντύθηκε Τσολιάς!

Στα πλαίσια Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων

οι Βέλγοι έδειξαν την συμπαράστασή τους στην οικονομική

κρίση που περνάει η χώρα μας, μεταμφιέζοντας το σύμ-

βολό τους σε τσολιά. 

Το ύψους μόλις 30 εκατοστών αγαλματίδιο τοποθετήθηκε

στην περιοχή το 1618, ενώ η έμπνευση που οδήγησε τον

καλλιτέχνη στην κατασκευή του αλλάζει από εκδοχή σε εκ-

δοχή.

Ο Manneken Pis ("ο κατρουλής"), θεωρείται σύμβολο αντί-

στασης, καθώς ο θρύλος θέλει το παιδί ενός δούκα να

ουρεί εναντίον των εισβολέων που πήγαν να ανατινάξουν

τα τείχη της πόλης.

Από το 1659, οπότε και διασώθηκε από τον βομβαρδισμό

των Βρυξελλών, ο "κατρουλής" έχει γίνει σήμα-κατατεθέν

της πόλης και  παράδοση πλέον των Βέλγων να τον ντύ-

νουν κατά καιρούς με στολές. Το "μπρούτζινο αγόρι" έχει

αλλάξει έως σήμερα περισσότερες από 800 εμφανίσεις. 

Φέτος λόγω των γεγονότων της Ελλάδας, αλλά και όλης

της Ευρώπης, ο “Τσολιάς” κέρδισε μια θέση στο γνωστό

συντριβάνι των Βρυξελών, δείχνοντας έτσι και τις θέσεις

τους προς  τις διεθνείς χρηματαγορές.  

Σημεία των καιρών;;;
Ποιος θα πίστευε ποτέ, ότι ένας πάγκος με πατάτες και κρεμύδια θα γινόταν

“προσκύνημα” στην πλατεία Συντάγματος; 

Ουρές δεκάδων μέτρων δημιουργήθηκαν σε πάγκους που έστησαν αγρότες στην

πλατεία Συντάγματος ενημερώνοντας ότι τα προϊόντα τους είναι απολύτως

ασφαλή για κατανάλωση.

Αν ήμασταν λίγα χρόνια πίσω θα λέγαμε ότι οι πολίτες που προσέτρεξαν να πά-

ρουν τα προϊόντα έχουν το σύνδρομο της Κατοχής, αλλά σήμερα, όπως δείχνουν

καθημερινά οι τραγικές πλέον εικόνες, έχουμε μία νέα Κατοχή. Μια κατοχή που

εμείς την μάθαμε μέσα από βιβλία και εικόνες.

Σήμερα την βλέπουμε μπροστά μας...

Στο Βάθος το Σύνταγμα και η Βουλή. Η Βουλή των τριακοσίων· των πολιτικών

που μας έφτασαν σ’ αυτή την σημερινή δεινή πραγματικότητα... 

Μέρκελ: «Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα με την Ελλάδα»
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ε π ι σ τ ο λ έ ς
Συνταγή για κρητικό ...“φλαμπέ”

Πάρτε μαδάρες των Σφακιών,
του Θέρισου αγριάδα,
καλή ρακή των αγριμιών,
μπαρούτι, κουζουλάδα...

Τση Κρήτης μάθια φωτεινά
φωτίστε την Ελλάδα,
δώστε της Αρκαδιού φωτιά
του Γιαμπουδάκη δάδα.

(στη Χρυσή, 
τη χρυσομαλλούσα της ΕΛ.ΑΣ
απ’ την Ασή Γωνιά
με τη χρυσή καρδιά)

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Αξιότιμη κ. Δ/ντρια

Διάβασα στην εφημερίδα σας

14/1/12 ότι ο Δήμος Παλλήνης

έχει θέσει ως προτεραιότητά του,

για την ανάπτυξη της πόλης, την

ένταξη όλων των περιοχών του

στο σχέδιο πόλης κλπ.

Σπεύδω λοιπόν, να συγχαρώ το

Δήμο Παλλήνης για την προσπά-

θειά του αυτή, κι ελπίζω να τον μι-

μηθούν κι άλλοι Δήμοι στο θέμα

αυτό.

Γιατί, αν οι Δήμοι εντάξουν στο

σχέδιο πόλης τα εκτός σχεδίου

οικόπεδα:

1ον Θα ελαττώσει την αυθαίρετη

δόμηση, πρόστιμα και προσωρι-

νές νομιμοποιήσεις κλ.π. και 

2ον με τη σημερινή κρίση θα ανοί-

ξει δουλειές στον τομέα της οικο-

δομής και το κράτος θα εισπράξει

περισσότερα από τις δηλώσεις

αυθαιρέτων και θα έχει καλύτερη

προστασία το περιβάλλον.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας

Ευθαλία Σαμπάλου

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ

Ελληνες, σηκωθείτε
τώρα είναι η ώρα
Νεκροί, αναστηθείτε
να σώσουμε τη χώρα.

Αντρες, γυναίκες, νέοι
όπως και το Σαράντα
Ολοι μαζί, γενναίοι 
για λευτεριά, για πάντα.

Γιατ’ η φτωχή Ελλάδα
έχει ψυχή, καμίνι
πολιτισμού μια δάδα
που φως, στον κόσμο δίνει
Αιώνια, σα λαμπάδα
είναι ήλιος, που δε σβήνει.

Μικρόπουλος

«Είμαι και εγώ Έλληνας»

Ρίγη συγκίνησης φίλοι διότι, μέσω Διαδικτύου, φέρεται

ότι Ευρωπαίοι πολίτες που θέλουν να εκφράσουν τη στή-

ριξή τους προς την Ελλάδα, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο

της κρίσης, ξεκίνησαν το «Κίνημα της Νάντης» και κα-

ταθέτουν αιτήσεις στις κατά τόπους Πρεσβείες της

χώρας μας, για να αποκτήσουν και την ελληνική υπη-

κοότητα!

Στην ιστοσελίδα (jesuisgrec.blogspot.com) δημοσιεύεται

τρίγλωσσο κείμενο που έχει ονομαστεί «Η έκκληση της
Νάντης» (από την ομώνυμη πόλη της Γαλλίας ξεκίνησε η

πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς την Ελλάδα) με το

σλόγκαν «Είμαι και εγώ Έλληνας».

Οι αιτήσεις καθημερινά αυξάνονται παραδέχονται οι αρ-

μόδιοι, ενώ η φιλελληνική τάση διογκώνεται, αντίθετα

με άλλα κινήματα.

Αν και επίκεντρο της φιλελληνικής κίνησης είναι η Γαλ-

λία, ανάλογα αιτήματα προωθούνται και σε άλλες χώρες

(Ολλανδία).

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της πρεσβείας στη Χάγη,

υπήρξαν ήδη αιτήματα ανθρώπων που «αισθάνονται Έλ-
ληνες στην καρδιά».

ΣΑΒΒΑΣ Μ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ   

Να μπουν στο σχέδιο όλα τα εκτός σχεδίου οικόπεδα

κ. Μεθενίτη Καλημέρα σας,

Είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερι-

κού και καλοκαιρινή διαμένουσα

στο Πόρτο Ράφτη, στον Αγ. Σπυ-

ρίδωνα, όπου η θάλασσα είναι για

μας το μεγαλύτερο δώρο.

Σήμερα το πρωί τηλεφώνησα στο

Πρωτόκολλο για να ζητήσω διόρ-

θωση των τ. μ. που αναφέρονται

στον λογαριασμό της ΔΕΗ, για το

μικρό διαμέρισμα που έχουμε

εκεί. Η κυρία που μου απάντησε

ευγενικά, μου έδωσε τις πληρο-

φορίες και το φαξ για να σας

στείλω τα απαραίτητα στοιχεία

και το έπραξα αμέσως. Έτσι, πε-

ρίπου μια ώρα μετά, είχαν παρα-

λάβει την αίτηση μου και το

συμβόλαιο αγοραπωλησίας, είχαν

πάει στους μηχανικούς και μου

είπαν στο τηλέφωνο, ότι θα γίνει

η σχετική διόρθωση.

Επειδή για πρώτη φορά, όντας

στο εξωτερικό πολλές δεκαετίες,

μου έχει γίνει τόσο γρήγορα

σωστή και γρήγορη διεκπεραίωση

από υπηρεσία, τις ευχαρίστησα

ιδιαιτέρως και θέλω να σας διαβι-

βάσω αυτή την πολύ ευχάριστη

εντύπωση.

Πολλά θα αλλάξουν στον Δήμο

Μαρκοπούλου και στην χώρα, με

σωστή εξυπηρέτηση και αξίζει να

το σημειώνουμε.

Ελπίζω αυτό να σας δίνει κουρά-

γιο, για την συνέχεια της προ-

σπάθειας.

Εάν έχετε λίγο χρόνο για να

ακούσετε ιδέες για το Πόρτο

Ράφτη, θα σας επισκεφθώ στο

γραφείο σας, την ερχόμενη φορά

που θα είμαι στην Ελλάδα.

Με τιμή

Η καλοκαιρινή κάτοικος στο

Πόρτο Ράφτη

20-1-2012

Εύσημα στις Υπηρεσίες του Δήμου Μαρκοπούλου

Ο τόπος μας…

Και οι άνθρωποί του. 

Οι βγαλμένοι απ’ τα παλιά, πίσω χρόνια. 

Οι αιώνες πριν γεννημένοι και οι, 

μόλις χτες και σήμερα και οι, αύριο. 

Οι αληθινοί. Οι αληθινοί, με τη σφραγίδα του αυ-

θεντικού.

Αυτοί, οι, που κάνουν τον δικό τους ‘’τρόπο’’, τέχνη και ευ-

καιρία

να ξεφύγεις από τη βαρβαρότητα του αποκομμένου, 

απ’ τα ‘’πριν’’ και τα ‘’μετά’’, ‘’σήμερα’’. 

Αυτοί, οι, που σε σαστίζουν, σαν ψάχνεις να βρεις  αν, αυτοί,   

‘’γεννιούνται’’ στον τόπο τους ή 

ο Τόπος τους, αιωνόβιος έφηβος, ξεπηδάει από 

μέσα τους.

Αυτοί, οι, που  μας ταξιδεύουν, 

στην αγνότητα των ερώτων των σκιών και των χρωμάτων, 

στην καθαρότητα των παιχνιδιών των όγκων με το φως, 

στην σοφία των απλών σχημάτων, 

στην ανερμήνευτη πολυπλοκότητα του λιτού της αφαίρε-

σης, ή στην λιτότητα της ευγένειας του πολύπλοκου.

Αυτοί, οι, που με την σιωπή, όπως ακριβώς και με 

την κραυγή της αλήθειας τους, έτσι όπως την εικονίζουν 

σ’ ένα πίνακα, σ’ ένα γλυπτό, σ’ έναν ήχο, σε μια εικόνα, 

στο έργο των χεριών τους, ΕΙΝΑΙ.

Αυτοί, οι, που την ώρα της συ-

νάντησης, γίνονται 

οι φορείς της μύησης…

… Αυτοί… Και εμείς…

… Εμείς, οι, κάποτε – κάποτε,  

μύστες των ιερών τους 

μυστικών.

… Εμείς…

… Ας κρατήσουμε λίγες μόλις

στιγμές σιωπής, προσφορά τιμής,

σ’ αυτούς που μας θυμίζουν τις χαμένες αλήθειες των

χρόνων μας.

Θόδωρε Αγγελόπουλε, έφυγες…

Τώρα ποιος θα βρει τρόπο να μας μοιράζει κάθε φορά, 

εκείνο το ‘’μπισκότο’’ του Θανάση…

Μεσίστια η Ελπίδα  στη Ψυχή μας.

27 Απριλίου 1935…   Μια Αιωνιότητα.

24 Ιανουαρίου 2012… Μια Μέρα…

Θοδωρής Αγγελόπουλος

Θόδωρε Αγγελόπουλε, έφυγες…
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Η θέση της πλειοψηφίας, όπως εισηγήθηκε

ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χρήστος Μάρκου

ήταν να επικαιροποιήσει προηγούμενη από-

φασή της (2/2011) για δημιουργία ΚΕΛ στο

“Πλατύ Χωράφι”.

Πολύς ο κόσμος, αδιαχώρητη η αίθουσα.

Πολίτες και δημοτικοί σύμβουλοι από Ρα-

φήνα, Συντονιστικές επιτροπές αγώνα και

άλλοι φορείς, που διαφωνούν κάθετα για

ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι.

Ετσι, η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη. Δεν

έλειψαν οι παρεμβολές από τους πολίτες

με αιχμές κατά της πλειοψηφίας.

Μετά την εισήγηση του αντιδημάρχου το

λόγο πήρε ο πρώην δήμαρχος Γ. Κασίμης, ο

οποίος δήλωσε θυμωμένος και εξοργισμέ-

νος.

15 χρόνια τώρα η Κεντρική Διοίκηση με
όσους προέδρους είχε η ΕΥΔΑΠ μας δού-
λευαν ή έλεγαν ψέματα. Μς έλεγαν ότι δεν
χωράει άλλα η ΕΥΔΑΠ. Ποτέ δεν τέθηκε τε-
χνικό θέμα.

Ερχεται μετά από 15 χρόνια η ΕΥΔΑΠ και
λέει “ελάτε όλοι στην Ψυττάλεια”. 
Σήμερα πρέπει η απόφαση να είναι για Ψυτ-

τάλεια, κατέληξε λέγοντας.
Ο πρώην νομαρχιακός και νυν δημοτικός

σύμβουλος Δημ. Μάρκου, ζήτησε νέα πρό-

ταση που θα δώσει λύση και ενημέρωσε το

σώμα ότι το Τοπικό Συμβούλιο Σπάτων σε

συνεδρίασή του για το θέμα της αποχέτευ-

σης το ανέβαλε για να ενημερωθεί καλύ-

τερα.

Ο Ε. Δανέζης αναρωήθηκε πώς επιμένουμε

σε μια λογική που θα δημιουργήσει πρό-

βλημα στο Δήμο και στους πολίτες. 

«Δημόσιο φορέα υδάτινων πόρων θέλουμε

την ΕΥΔΑΠ. Ν αναλάβει τις ευθύνες της
κάτω από τη λαϊκή πίεση. Να μη μπουν ιδιώ-
τες στο έργο και να το χρηματοδητήσει η
κυβέρνηση», πρότεινε.

Ο αντιδήμαρχος Γ. Γκινοσάτης, θεωρεί ότι

πέτυχαν ορθές εναλλακτικές βελτιώσεις.

Τόνισε ότι «χαράξαμε στρατηγική με σύ-
νεση για εναλλατικές λύσεις. Πετύχαμε 17
στρ. ΚΕΛ και τα υπόλοιπα από τα 100
στρέμματα θα είναι πάρκο αναψυχής με
3βάθμιο επεξεργασία και κλειστές δεξαμε-
νές, χωρίς αγωγό στη θάλασσα. Το δε νερό
θα αξιοποιηθεί για άρδευση και πυρό-
σβεση».

Ο κόσμος βούιξε κι αντέδρασε με έντονα

σχόλια, για τη χρήση του νερού για άρ-

δευση.

«Τυχοδιωκτική» χαρακτήρισε την πολιτική

του πρώην δημάρχου Ραφήνας - Πικερμίου

Γ. Κασίμη, πράγμα που ξεσήκωσε θύελλα

αντιδράσεων.

Δεν τηρήσαμε τις 

προεκλογικές μας δεσμεύσεις

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Σπά-

των, Σπύρος Γιαννάτος χαρακτήρισε την

περιοχή στο “Πλατύ Χωράφι” ιδιαίτερου φυ-
σικού κάλλους και αρχαιολογικό, οικιστικό
χώρο. 
Διέψευσε τον Αντιδήμαρχο ότι έχουν απο-

φασίσει τα τοπικά συμβούλια και τόνισε ότι

Ψυττάλεια ή Πλατύ Χωράφι
Στην κόψη του ξυραφιού, η λύση του προβλήματος της αποχέτευσης για τα

Σπάτα, Αρτέμιδα, Ραφήνα....

Ο λόγος η απόφαση της διυπουργικής επιτροπής για δημιουργία ΚΕΛ στο

“Πλατύ χωράφι” κι απ’ την άλλη η απόφαση της ΕΥΔΑΠ, ότι μπορεί να δεχ-

θεί τα λύματα των παραπάνω περιοχών, και αυτό ανοίγει άλλες οδούς...

Δημοτικό συμβούλιο προκλήθηκε  23/1/12 το οποίο όμως αναβλήθηκε με

πρόταση του Δημάρχου, ο οποίος είδε ότι υπήρχε ανάλογο κλίμα. Διαφώ-

νησε ο Αντιδήμαρχος και εισηγητής Χρ. Μάρκου.

Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Φώκαια, (21/11/12)

με πρωτοβουλία του Δήμου Σαρωνικού, προκειμένου να ενη-

μερωθούν οι πολίτες για την απόφαση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της ΕΥΔΑΠ (αρ. αποφ. 17511), σύμφωνα με την οποία

αποφασίστηκε ομόφωνα η σύνδεση του Δήμου Σαρωνικού με

το ΚΕΛ της Ψυτάλλειας, αλλά  και τις άμεσες ενέργειες που

απαιτούνται μέχρι την τελική υλοποίηση του έργου.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία του Αντιδημάρχου, Μα-

νώλη Τσαλικίδη, ο οποίος είχε και την ευθύνη των χειρισμών

για την επίλυση του αποχετευτικού ζητήματος, από τη Δημο-

τική Αρχή Σαρωνικού. Και ως κοινοτάρχης Παλαιάς Φώκαιας

είχε κατηγορηθεί για τη Γερακίνα, αν και πιστεύουμε ότι - εν

τέλει - αυτό βοήθησε στην ταχύτερη επίλυση και εξασφάλιση

της αποχέτευσης του Δήμου. Σκληρός και πολύμηνος αγώνας

και της Δημοτικής Αρχής και των κατοίκων.

Ο Μ. Τσαλικίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της συγκε-

κριμένης απόφασης της ΕΥΔΑΠ,  τόνισε μεταξύ άλλων: 

«Η συντεταγμένη και οργανωμένη διεκδίκηση, που λαμβάνει

πάνδημο χαρακτήρα και κινητοποιεί όλες τις τοπικές δυνάμεις,

αποδείχτηκε ότι είναι πιο δυνατή από τις ξεπερασμένες λογι-

κές του “αποφασίζουμε για εσάς χωρίς εσάς”. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα διευρύναμε τον κύκλο των

επαφών μας με την ΕΥΔΑΠ & την Περιφέρεια. Επιστρατεύ-

σαμε όλες μας τις δυνάμεις, εντός και εκτός Δήμου, αξιοποι-

ώντας μια ισχυρή επιχειρηματολογία, καταφέραμε να

σπάσουμε “οχυρά” και να ενημερωθούμε για τα πραγματικά

στοιχεία από την ΕΥΔΑΠ.  Η ομόφωνη αυτή απόφαση της

ΕΥΔΑΠ είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών

και των πρωτοβουλιών του Δήμου, το αποτέλεσμα του κοινού

αγώνα Δημοτικής Αρχής και πολιτών».

...«Είναι λογικό να αισθανόμαστε δικαιωμένοι με όσα καταφέ-

ραμε, μιας και η Γερακίνα Π. Φώκαιας δεν υπάρχει πλέον στο

σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ, δεν αναφέρεται πλέον σε κανένα σχε-

διασμό, όπως επίσης δεν υπάρχει χωροθέτηση ΚΕΛ και σε κα-

νένα άλλο σημείο του Δήμου Σαρωνικού. Υπάρχει μόνο η

εξυπηρέτησή μας από την Ψυττάλεια. Αισθανόμαστε δικαιω-

μένοι αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας», κατέληξε ο Αν-

τιδήμαρχος.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου, μί-

λησε «για την επίτευξη ενός πολύ δύσκολου στόχου μέσα από

συνεχείς, μεθοδικές και συντονισμένες προσπάθειες και ενέρ-

γειες του Δήμου, που είχαν ως αποτέλεσμα να αναδειχθούν τα

τεχνικά στοιχεία – δεδομένα που πιστοποιούσαν τη δυνατό-

τητα σύνδεσης με την Ψυττάλεια και συνέβαλαν στην τελική

θετική για το Δήμο Σαρωνικού απόφαση της ΕΥΔΑΠ». 

Τόνισε ο Π. Φιλίππου την αναγκαιότητα να συνεχιστούν οι προ-

σπάθειες, «γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχουν παράγοντες που

επενδύουν στην αποτυχία των προσπαθειών του Δήμου».

Ευχαρίστησε όλους όσοι συνετέλεσαν σ΄ αυτήν την επιτυχία

και ιδιαιτερα τον Υπουργό Υποδομών, Μάκη Βορίδη που από

τη θέση του βοήθησε στη δημοσιοποίηση των πραγματικών

στοιχείων.

Ιστορική η απόφαση σύνδεσης του Δήμου Σαρωνικού με την Ψυττάλεια 
Δικαίωση του αγώνα Δήμου και πολιτών
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«εμείς δεν πήραμε απόφαση στο Τοπικό
Σπάτων· το αναβάλαμε.
Δεν τηρήσαμε τις προεκλογικές μας δε-
σμεύσεις. Πήραμε τον αγωγό από τη θά-
λασσα για να μη τη μολύνουμε, όπως μου

απάντησε ο Δήμαρχος, και τώρα μας λένε
ότι θα ποτίζουμε τα σταφύλια μας και τα αγ-
γουράκια που θα τρώμε! Εμείς το αναβά-
λαμε· θα κάνουμε ερώτηση στην ΕΥΔΑΠ και
αν μας απαντήσει ότι δεν γίνεται, να κά-
νουμε συμβούλιο να αποφασίσουμε.

Να αποσυρθεί η εισήγηση της πλειοψηφίας

και να αναζητηθούν άλλες λύσεις, πρότεινε

η Εμμυ Ντουρέκα.

Να βιώσουν τα παιδιά μας 

τον πολιτισμό

Τρεις μελέτες έχουν γίνει από τις προ-

ηγούμενες δημοτικές αρχές· ευφυείς. Τί γί-

νανε; αναρωτήθηκε ο Χρ. Τσαντήλας.

«Η μελέτη Σπάτων έφτανε μέχρι την απο-
χέτευση πόλης. Το 2009 ο Δήμος Σπάτων
είχε το πολιτικό σθένος να πει αποτύχαμε.
Να συνεργαστούμε με όμορους Δήμους
μήπως πετύχουμε κάτι. Ηταν ιστορική η
απόφαση του 2ου του 2011, με 10 προϋπο-
θέσεις και 16 σημεία. Σήμερα τα 11 τα
έχουμε εγκαταλείψει. Οπως και το 2004.
Και από τότε αρχίζει το δούλεμα και η αφε-
ρεγγυότητα», τόνισε κάνοντας μία ιστορική

αναδρομή και κατέληξε λέγοντας ότι «πι-
στεύω ότι ο σχεδιασμός είναι Πλατύ χω-
ράφι και όλα τα άλλα δεν ξέρω γιατί
γίνονται. Είναι στάχτη στα μάτια. Ετσι που
το πάμε θα γίνει, η αποχέτευση και θα εί-
μαστε καταστροφικά απέξω». Εκανε έκ-

κληση δε «τα παιδιά μας να βιώσουν τον
πολιτισμό που λέγεται αποχέτευση».

Ο τ. δήμαρχος Αντ. Τούντας μίλησε για

προσπάθεια υποκλοπής μιας απόφασης από

τη Δ.Α. «Η απόφαση αυτή τη στιγμή είναι
Ψυττάλεια», κατέληξε.

Προείδε ο Δήμαρχος...

Οπως διαφάνηκε οι απόψεις για Πλατύ χω-

ράφι και για Ψυττάλεια ήταν μοιρασμένες από

όλες τις παρατάξεις· και της πλειοψηφίας.

Η εισήγηση της Δ.Α. ήταν αμφισβητούμενο

ότι θα υπερψηφιστεί. Ο Δήμαρχος όλες

αυτές τις ώρες δεν είχε ανοίξει το στόμα

του. Ο πρόεδρος κατηύθυνε τη συζήτηση

πολύ καλά, παρά τις δυσκολίες, λόγω κό-

σμου.

Εδωσε το λόγο σε πολίτες που εκφράστη-

καν αρνητικά για το Πλατύ Χωράφι.

Παροντες στη συνεδρίαση ο περιφερειακός

σύμβουλος Θ. Αυγερινός, ο τ. δήμαρχος

Παλλήνης Σπ. Κωνσταντάς και η τ. νομαρ-

χιακή σύμβουλος Χρ. Φράγκου.

Κάτω από αυτό το βάρος, ο πρόεδρος πρό-

τεινε πεντάλεπτο διάλειμμα.

Αναβολή

Οταν επέστρεψαν πήρε το λόγο ο  Δήμαρ-

χος Χρ.Α. Μάρκου, πρότεινε αναβολή δέκα

ημερών, προκειμένου να αναζητηθεί η λύση

ίσως για Ψυττάλεια, αλλά και ένας επι-

πλέον σοβαρος λόγος· το Τοπικό Συμβού-

λιο είχε αναβάλει την απόφασή του για το

ίδιο θέμα. Επομένως η όποια απόφαση θα

έπασχε...

Η πρόταση της αναβολής υπερψηφίστηκε.

Φούσκα περιρρέουσα 

η Ψυττάλεια

Ο Αντιδημαρχος Χρ. Μάρκου που εισηγή-

θηκε το Πλατύ Χωράφι, αμέσως μετα την

ονομαστική ψηφοφορία για αναβολή έκανε

την παρακάτω δήλωση, καταψηφίζοντας:

«Λυπάμαι γιατι πρώτη φορά δεν θα ταυτι-
στώ με την άποψη του Δημάρχου. Εχω υπο-
χρέωση στην τριαντάχρονη θητεία μου να
υπερασπιστώ την άποψή μου και κυρίως
όταν θίγονται ζητήματα  υπόστασης του αυ-
τοδιοικητικού.
Φούσκα περιρρέουσα η Ψυττάλεια. Σε λίγο

δεν θα υπάρχει ούτε ΕΥΔΑΠ ούτε τίποτα και

το Πλατύ χωράφι θα είναι πάλι μπροστά μας».
Αννα Μπουζιάνη

η αποχέτευση στα Σπάτα; Ο Σπύρος

Κωνσταντάς

υποψήφιος 

με τη 

“Δημοκρατική 

Συμμαχία”

Τον επί σειρά ετών Δήμαρχο

Παλλήνης, Σπύρο Κωνσταντά,

συναντήσαμε στο Δημοτικό

Συμβούλιο Σπάτων - Αρτέμιδας,

όπου συνεδρίαζαν για την απο-

χέτευση.

Στην ερώτησή μας αν έχει προ-

σωπικό ενδιαφέρον και βρίσκε-

ται στο συμβούλιο, μας

απάντησε ότι έχει ενδιαφέρον

για όλη την περιοχή και για

όλους, αφού θα είναι υποψή-

φιος βουλευτής στις προσεχείς

εκλογές με το κόμμα της Ντό-

ρας Μπακογιάννη “Δημοκρατική

Συμμαχία”.

Επιτέλους 

ξεκάθαρες απαντήσεις
Η αποκάλυψη του εγγράφου  της ΕΥΔΑΠ,

στο οποίο για πρώτη φορά πιστοποιείται,

με υπογραφή του Διευθυντή Δικτύων της

εταιρείας, ότι το ΚΕΛ της Ψυτάλλειας

διαχειρίζεται 700.000 κυβικά μέτρα την

ημέρα, ενώ έχει δυνατότητα να επεξερ-

γάζεται 1.200.000 κυβικά χωρίς να απαι-

τείται καμμία επιπλέον εγκατάσταση

επιβεβαιώνει με σιγουριά ότι η Ψυτάλ-

λεια θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και

τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής,

δίνει άλλη διάσταση στο θέμα. Και απο-

τελεί μια μεγάλη έκπληξη για όλους μας,

όταν για πολλά χρόνια στις όποιες προ-

σπάθειες κάναμε, τόσο από την Νομαρ-

χία αλλά και απο τους Δήμους, η

απάντηση ήταν πάντα κατηγορηματικά

αρνητική για οποιαδήποτε επιπλέον υπο-

δοχή λυμάτων στην Ψυτάλλεια.

Θεωρώ επιβεβλημένο να έχουμε άμεσες,

ειλικρινείς και ξεκάθαρες απαντήσεις από

το Υπουργείο και την ΕΥΔΑΠ. Οι πολίτες

έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από τις

παλινωδίες και την προχειρότητα του

κράτους και των υπηρεσιών του, και απαι-

τεί επιτέλους την σοβαρότητα και την

υπευθυνότητα που αρμόζει.

Θανάσης Αυγερινός
Οικονομολόγος-τ.Αντινομάρχης

Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής 
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Ενίσχυση Ασφαλείας 

Ζητάει ο Οικισμός Πράσινου

του Λόφου Αρτέμιδος 

Με επιστολή τους,  ο Σύλλογος Οικιστών Πράσινου Λόφου

Αρτέμιδας, που απευθύνει στο Διοικητή της Αστυνομικής

Διεύθυνσης ζητάει μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή, η

οποία πλήτεται από συμμορίες ληστών.

Γράφουν: 

Σας γνωρίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν

αρκετά κρούσματα ληστειών και παραβιάσεων περιουσιών

στην περιοχή μας με συνέπεια να είναι πλέον έντονο το αί-

σθημα της ανασφάλειας των κατοίκων. Φοβούμαστε ότι

αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά στο σύνολο των κατοίκων

με τις όποιες τυχόν κοινωνικές επιπτώσεις.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι έχουν παρατηρηθεί ασυνή-

θιστες κινήσεις στην περιοχή μας από αυτοκίνητα άγνω-

στα σε μας που πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο και τις

εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου.

Ζητούμε, πριν θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα ή τυχόν δο-

λιοφθορά, τη συνδρομή σας ώστε να ενισχυθούν οι περι-

πολίες στην περιοχή μας για την ενίσχυση της προστασίας

των κατοίκων από τους κακοποιούς. 

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 11221
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                              

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος η με αρ. πρωτ. 7612/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λει-
τουργία φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 0,99 ΜW, της εταιρείας με
την επωνυμία ‘’ΑΛΦΙΝ Α.Ε.’’- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, στη θέση ‘Πλατάνια’ της κτηματικής περιφέ-
ρειας του Δήμου Ωρωπού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρίσκε-
ται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώ-
πιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλα καλεί σε ετήσια

τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου,

στις 10.30 το πρωί, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

(Πλαπούτα).
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Απολογισμός

Προγραμματισμός δράσης

Θα ακολουθήσει κόψιμο της βασιλόπιτας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει την επόμενη Κυριακή, στον

ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλα καλεί σύμφωνα

με το άρθρο 25 του καταστατικού, σε ειδική καταστατική

συνέλευση για τροποποίηση Καταστατικού, την Κυριακή

19 Φεβρουαρίου, στις 12.00, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

Βούλας (Πλαπούτα).

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση Καταστατικού.

Εθελοντική Αιμοδοσία στο

Δημο Σπάτων - Αρτέμιδας

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος δια μέσου της Διεύθυνσης

Κοινωνικής Πολιτικής, διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδο-

σία σε συνεργασία με το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Η Αιμοδοσία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή

29 Ιανουαρίου από τις 9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. στο Δη-

μαρχείο Σπάτων (Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ).

Καλούν όλους τους πολίτες να συμβάλλουν στο έργο

τους και να διαθέσουν 10 λεπτά από το χρόνο τους!

(Πληροφορίες 22940-88088, 22940-45566, 210 6632200)

Νέο Δ.Σ. στο 1ο Λύκειο Βούλας

Ο Σύλλογος Γονέων του 1ου Λυκείου Βούλας, συστήθηκε

σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες και την εκλογή νέου Διοι-

κητικού Συμβουλίου, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος Αντα Πίγκου

Αντιπρόεδρος Δημήτρης Νικολάκης

Γραμματεία Μάτα Θωμοπούλου

Ταμίας Μαριάννα Γουλανδρή

Μέλη: Τούλα Αμπαζή, Κων/νος Μοράκης και Αννα Φιλιπ-

πάτου.

Επιτροπή Παιδείας: Χουτοπούλου Ευσταθία, Φιλιππάτου Αννα.

Ενωση Γονέων: Πίγκου Αντα & Νικολάκης Δημήτρης

Στην κατάσχεση 10 περίπου

τόνων ακατάλληλων για κα-

τανάλωση τροφίμων προχώ-

ρησαν, μετά από έλεγχο

κλιμάκια του ΕΦΕΤ στα

Σπάτα, μετά από  τηλεφωνική

καταγγελία πολίτη. 

Ελεγκτές του ΕΦΕΤ, συνο-

δεία ανδρών του τμήματος

Σπάτων και κατόπιν προφορι-

κής εντολής του αρμόδιου ει-

σαγγελέα, πραγματοποίησαν

επιτόπια αυτοψία σε κτίσμα

στην οδό Πολυκλείτου 10,

στην Χριστούπολη Σπάτων,

όπου διαπιστώθηκαν ότι,

τόσο εντός όσο και εκτός

των κτισμάτων υπήρχαν τρό-

φιμα διαφόρων κατηγοριών

(ζωικής και φυτικής προέλευ-

σης ήτοι βούτυρα, τυριά, κρα-

σιά, μπαχαρικά, λιπαρές

ύλες, συμπυκνωμένα γάλατα,

σκόνη για ρόφημα κακάο,

ημιέτοιμες τούρτες σε σκόνη

με έτοιμο παντεσπάνι, τυπο-

ποιημένες ελιές, αλλαντικά,

μαγιονέζα, σοκολάτες κλπ).

Για την πλειονότητα των τρο-

φίμων διαπιστώθηκε ότι είχε

παρέλθει η ημερομηνία ανά-

λωσής τους.

Σε πολλά από αυτά, κυρίως

αλλαντικά, τυριά, λιπαρές

ύλες, μαγιονέζα, διαπιστώ-

θηκαν εκτεταμένες οργανο-

ληπτικές αλλοιώσεις, ενώ

άλλα ήταν συσκευασμένα

χωρίς να φέρουν καμία επι-

σήμανση (μπάρες λευκής

σοκολάτας, κρασί).

Σύμφωνα με όσα είπε ο κά-

τοχος επρόκειτο να απο-

σταλούν, με ιδιωτικό φορ-

τηγό, σε εταιρία

παραγωγής ζωοτροφών. 

Σύμφωνα πάλι με τον ίδιο

αυτή θα ήταν η πρώτη φορά

που θα αποστέλλονταν τρό-

φιμα σε εταιρία ζωικής πα-

ραγωγής. Ούτε διέθετε

ανάλογα παραστατικά.

Η Ειδική γραμμή επικοινω-

νίας, 11717,  είναι στη διά-

θεση όλων των πολιτών και

θα πρέπει όλοι μας να ευαι-

σθητοποιηθούμε γιατί είναι

θέμα ποιότητας ζωής.
“Επαγγελματικός Προσανατολισμός

των Εφήβων”

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Λυκείου Γέρακα

και ο Σύλλογος Καθηγητών συνδιοργανώνουν επιστημονική

ημερίδα με τίτλο: “Επαγγελματικός Προσανατολισμός των

εφήβων”,  το Σάββατο 28 Ιανουαρίου από 9 έως 2 το με-

σημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα (Κλειτάρχου &

Αριστείδου).

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: “Η σωστή επιλογή
Σπουδών και Επαγγελμάτων των Εφήβων”, “Η Συμβολή
του ΟΑΕΔ στην επαγγελμτική κατάρτιση και απασχό-
ληση των νέων”, “Οι έφηβοι σύμβουλοι του Συνηγόρου
του Παιδιού” και “Ο ρόλος του σχολείου, ως κοιτίδα διε-
ρεύνησης κλίσεων, καλλλιέργειας δεξιοτήτων και ανα-
ζήτησης ταυτότητας των εφήβων”.
Διοργάνωση: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Γενι-

κού Λυκείου Γέρακα και 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα.

Κατασχέσεις ακατάλληλων τροφίμων  στα Σπάτα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί όλους τους

ενδιαφερόμενους παραγωγούς να συμμετάσχουν στη

δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 2.1.4 «Γε-

ωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ)

1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής

Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.

Το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται 40.000.000 €, και

αφορούν Δημόσια Δαπάνη.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η πε-

ρίοδος από 16/01/2012 έως 29/02/2012 και υποβάλλουν

στους παρακάτω φορείς:

― στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

(ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 

―  στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέ-

ρειας κατά περίπτωση

―  στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης

Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων

(ΚΕΠΠΥΕΛ)

―  στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ),

Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης

λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανο-

γραφικό σύστημα. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες :
1. Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των αιρετών Περι-

φερειών και τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

(ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή σε άλλες κατά περί-

πτωση εξουσιοδοτημένες αρμόδιες υπηρεσίες

2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-

πτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr ,

3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr

4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου

www.et.gr βρίσκονται οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως υπουργικές αποφάσεις. 
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Οπως γράφαμε στο προ-

ηγούμενο φύλλο κινδυ-

νεύουν να κλείσουν οι

λαϊκές αγορές βιολογικών

προϊόντων, μετά την πρό-

θεση της κυβέρνησης να

είναι συγχρόνως αγρότες και

έμποροι, κάτι που αντιβαίνει

και σ’ αυτήν ακόμη τη νομο-

θεσία.

Οι λαϊκές βιολογικές αγορές

αποτελούνται στη μεγάλη

τους πλειοψηφία από αγρό-

τες, που διοχετεύουν οι ίδιοι

τα προϊόντα τους στην

αγορά.

Ετσι η “Εναλλακτική Δράση”

στα πλαίσια των δράσεων

για αλληλεγγύη, θεωρώντας

ότι ο αγώνας των παραγω-

γών βιολογικών προϊόντων

είναι ταυτόχρονα και αγώνας

των καταναλωτών για υγι-

εινά και φρέσκα προϊόντα

και για καθαρό περιβάλλον

πραγματοποίησε το Σάββατο

21 Ιανουαρίου κινητοποίηση

αλληλεγγύης στους βιοκαλ-

λιεργητές, στη λαϊκή αγορά

της Βούλας.

Εθελόντριες και εθελοντές

της ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑ-

ΣΗΣ έδωσαν το παρών από

νωρίς το πρωϊ του Σαββάτου

στην βιολογική αγορά της

Βούλας, μοιράζοντας ενημε-

ρωτική ανακοίνωση. Παράλ-

ληλα συζήτησαν  με τους

καταναλωτές ενημερώνον-

τας τους για την επίθεση που

κάνει  η κυβέρνηση ενάντια

στις λαϊκές βιολογιών προ-

ϊόντων, για να εξυπηρετήσει

τα συμφέροντα των αλυσί-

δων πολυεθνικών σούπερ-

μάρκετ και τη σημασία που

έχει η αλληλεγγύη και συμ-

παράσταση των βιοκατανα-

λωτών προς τους

παραγωγούς, για να συνεχί-

σουν οι  ίδιοι να διαθέτουν

τα προϊόντα στους κατανα-

λωτές και όχι οι μεσάζοντες.

Το περασμένη Σάββατο 21/1,

όπως είχαμε γράψει,  το νεο-

σύστατο Ε.ΠΑ.Μ  των Δήμων

Παλλήνης & Παιανίας οργά-

νωσε μια νυχτερινή λαμπα-

δηφορία, προκαλώντας  ένα

διαχρονικό κάλεσμα πολιτών,

για συνεχή διαμαρτυρία  στη

σημερινή οικονομική, κοινω-

νική, πολιτιστική, συνταγμα-

τική και πολιτική υποβάθμιση,

που επικρατεί στην Ελλάδα

του 2012.

Με το σύνθημα “ΞΥΠΝΗΣΤΕ

ΕΛΛΗΝΕΣ” ξεκίνησε στις 7:

30 μ.μ. η πορεία στους δρό-

μους της Παλλήνης.

Οι κάτοικοι βγήκαν στα μπαλ-

κόνια τους και άρχισαν να

χαιρετούν την πορεία, να χει-

ροκροτούν τους διαδηλωτές,

όταν κατάλαβαν τι γινόταν.

Κάποιοι άλλοι  ανταποκρίθη-

καν στο κάλεσμά τους, άφη-

σαν τον καναπέ τους και

ενσωματώθηκαν στην πορεία.

Ηταν ένα ευχάριστο δίωρο

“ξύπνημα” για τους πολίτες,

που σιγά σιγά ενσωματόνον-

ταν στην λαμπαδηφορία, φω-

νάζοντας συνθήματα: “Εμείς
εδώ δεν ήρθαμε να πάρουμε

φραπέ, ήρθαμε να διαλύ-
σουμε τους φόβους σου
Λαέ”.
“Από την Κερατέα μέχρι την
Παλλήνη, ορθώνουμε ανά-
στημα και ό,τι θέλει ας
γίνει».

Όλοι μαζί πλέον οι Έλληνες

πρέπει να ξυπνήσουν και να

κάνουν τον απελευθερωτικό

αγώνα, που οφείλουν στην

πατρίδα και στο μέλλον των

παιδιών.

Ε.ΠΑ.Μ  Παλλήνης - Παιανίας

http://epampallinispaianias.blogsp

ot.com/

Αλληλεγγύη από την “Εναλλακτική Δράση”

στους βιοκαλλιεργητές

Ο εκπολιτιστικός και φυ-

σιολατρικός σύλλογος

“Νυμφόληπτος” του Χερώ-

ματος, έκοψε την πρωτο-

χρονιάτικη βασιλόπιτα την

περασμένη Κυριακή 22/11,

ανάμεσα σε πολλούς φί-

λους και εκπροσώπους της

Δημοτικής Αρχής.

Ο πρόεδρος της Διοικού-

σας  Επιτροπής Φώτης

Κούτρας, στο σύντομο

απολογισμό του αναφέρ-

θηκε στο έργο του συλλό-

γου, που σε σχέση με το

χρόνο λειτουργίας του κρί-

νεται αρκετά παραγωγικό,

τόνισε την ανάγκη πολύ-

πλευρης συνεργασίας με

όλους τους φορείς για επί-

τευξη των στόχων του Συλ-

λόγου και ιδιαίτερα αυτού

της αποδέσμευσης της πε-

ριοχής από τη Β’ ζώνη

Υμηττού. 

Ευχαρίστησε το Δήμο στο

σύνολό του για την έμπρα-

κτη συμπαράσταση και

αποδοχή του αιτήματος για

μείωση της τιμής ζώνης,

αλλά και γενικότερα για

την αποδοχή και κατα-

νόηση του προβλήματος

της περιοχής και του δί-

καιου αγώνα τους. 

Συμπληρωματικά χρησιμο-

ποιώντας τη φράση του

Καρχηδόνιου στρατηλάτη

Αννίβα, είπε «ή θα τον

βρούμε το δρόμο ή θα τον

φτιάξουμε». Στη συνέχεια

και αφού καθόρισε τους

στόχους για την καινούρ-

για χρονιά, έκοψε την βα-

σιλόπιττα μοιράζοντας

απλόχερα ευχές για καλή

χρονιά, παρ’ όλες τις δύ-

σκολες συγκυρίες που

περνά η χώρα.

Ο σύλλογος, όπως είπε ο

πρόεδρος, φιλοδοξεί να

βγάλει την περιοχή από το

τέλμα και την αφάνεια, να

δώσει νέα ώθηση στα θέ-

ματα που την απασχολούν,

με απώτερο σκοπό και

στόχο την αναβάθμιση ποι-

ότητας ζωής των κατοίκων,

καθώς και την πολιτιστική

αναβάθμιση της περιοχής. 

Κάλεσε δε όλους τους

κατοίκους του Χερώματος

να πλαισιώνουν και να δυ-

ναμώνουν εποικοδομη-

τικά το σύλλογο,

συμμετέχοντας ενεργά

στη διαμόρφωση από-

ψεων και στη λήψη απο-

φάσεων.

“ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ”
Ε.ΠΑ.Μ. Παλλήνης & Παιανίας

Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα 

με το “Νυμφόληπτο” Χερώματος

«Πολίτες για την προστασία
υγείας και περιβάλλοντος 
από τις νέες τεχνολογίες»

Ο Διαδημοτικός Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος

«Πολίτες για την προστασία της υγείας και του περιβάλ-

λοντος από τις νέες τεχνολογίες», που έχει έδρα την Ν.

Ιωνία και δραστηριοποιείται και στους γύρω δήμους,

έκοψε την βασιλόπιτά του για το 2012, την Κυριακή

15/1/2012 το πρωί στις 11.00 π.μ. στο συνεδριακό κέν-

τρο του δήμου Ν. Ιωνίας. Παρ’ ότι η μέρα χαρακτηρίστηκε

«δύσκολη» από πλευράς υποχρεώσεων των επισήμων,

διότι κι άλλοι σύλλογοι έκοβαν τις πίτες τους εκείνη την

ημέρα, εντούτοις η αίθουσα γέμισε από νωρίς. 

Όσοι αντιμετωπίζετε προβλήματα στην περιοχή σας, με

παράνομες κεραίες κινητής τηλεφωνίας, επικοινωνήστε

με το σύλλογό μας στα τηλέφωνα 210- 2810626,  6974-

435766, ή στα e-mails: perivallon-hygeia@hotmail.gr,

info@keraies.net 

και επισκεφθείτε το site: www.keraies.net 
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΙ: ΩΡΩΠΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,

Μ
πήκε το 2012 και μας βρίσκει σε κατάσταση

παρόμοια με αυτή που περιέγραφε πριν από

περισσότερο από 100 χρόνια ο Εμμανουήλ

Ροίδης «…Η Ελλάς, κατηνάλωσεν  ολόκληρον τεσ-

σαρακονταετίαν εις αγόνους συζητήσεις περί κομ-

μάτων και κομματαρχών. Άπαν δε το χρήμα, αντί

έργων χρησίμων προς πόλεμον ή προς ειρήνην,

εδαπάνησεν εις συντήρησιν κοπαδίου κομματικών

κηφήνων, χάριν των οποίων στέργει την πενίαν, την

κακοπραγίαν, την ασημότητα και τους εμπαιγμούς

του κόσμου όλου.»

Με αποτέλεσμα την ύπαρξη ενός, μη ανανεωνό-

μενου και μη λειτουργικού, εδώ και πολλά χρόνια,

πλαισίου κοινωνικής οργάνωσης και μίας κοινωνίας

που, έως εχθές, στην πλειοψηφία της, κοιταζόταν

στο μαγικό καθρέπτη  και τα εύρισκε όλα βολικά

ωραία.

Υπήρχαν βέβαια αρκετοί από τους απλούς και

σκληρά εργαζόμενους πολίτες, που ανέκαθεν πί-

στευαν ότι ο μαγικός καθρέπτης δεν υπήρχε και ότι

το είδωλο ήταν, στην πραγματικότητα, άσχημο. 

Είναι γεγονός ότι στην παγκοσμιοποιημένη οικονο-

μία, όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κίνηση

των κεφαλαίων, είναι όλο και περισσότερο φανερό,

ότι το οικονομικό κέρδος των μειοψηφιών οδηγεί,

συνήθως, τις οικονομικές εξελίξεις, υπαγορεύει τις

πολιτικές αποφάσεις και επηρεάζει καθοριστικά  το

πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνιών και τη ζωή των

πολιτών, με βάση αρχές που περιγράφονται γλα-

φυρά στο έργο του Σαίξπηρ, Τίμων ο Αθηναίος:

«Χρυσάφι; ….. φτιάχνει και παύει νόμους, ενόχους

αθωώνει …..στους κλέφτες δίνει αξία, υπόληψη και

λόγο προεστού.» 

Από την άλλη πλευρά όμως, ο Πλάτων, που τα κοι-

νωνιολογικά θεωρήματα και τα πολιτικά του αιτή-

ματα είχαν υιοθετηθεί, αναπτυχθεί και διαδοθεί από

τους,Adam Smith, Turgot, Rousseau  και Malthus, δι-

δάσκει ότι, στην κοινωνία δεν είναι επιθυμητή η

φτώχεια ούτε και ο πλούτος και ότι: « ….η δικαιο-

σύνη και η σωφροσύνη δημιουργούν στην κοινωνία

φιλία». 

Δηλαδή, η εξομάλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων

και η εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης και της

σύνεσης θέτουν τις βάσεις της κοινωνικής συνο-

χής. 

Έχει αναδειχθεί επίσης, ότι στις κοινωνίες όπου

λειτουργούν οι θεσμοί και εφαρμόζονται αποτελε-

σματικά οι νόμοι, όπου  είναι δεδομένο ο σεβασμός

προς τον άλλον  και η ανοχή προς το διαφορετικό,

υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένο «κεφάλαιο εμπιστοσύ-

νης». Αυτό το «κεφάλαιο εμπιστοσύνης» δημιουρ-

γεί ευημερία και πλούτο, σε πολύ μεγαλύτερο

βαθμό, συγκριτικά με τις κοινωνίες όπου αυτό δεν

υπάρχει, αφού τα υποκείμενα είναι περισσότερο δε-

κτικά σε συνεργασίες και συνεταιρισμούς.

Η κοινωνία που λειτουργεί σύμφωνα με αυτές τις

αρχές μπορεί να εμπνέεται, να κατανοεί και να υιο-

θετεί οράματα, να αξιολογεί  το συλλογικό ως ανώ-

τερο του ατομικού, να αποσβένει τους κραδασμούς

των  συγκρούσεων των διαφόρων ομάδων στο επί-

πεδο του κράτους προς όφελος του συνόλου και

τελικά να ευημερεί.

Επίσης, μία κοινωνία με αυτά τα χαρακτηριστικά

είναι λιγότερο δεκτική σε φοβικά σύνδρομα, που

προκαλούνται από το σοκ κάποιας καταστροφής,

τυχαίας ή προκλητής, με αποτέλεσμα να γίνεται λι-

γότερο ευάλωτη, αφενός στην επικράτηση συντη-

ρητικών αντανακλαστικών ατομικής επιβίωσης και

αφετέρου στην απελευθέρωση ενός συνδυασμού

οργής, ρατσισμού και επανάστασης.

Δηλαδή, η συνεκτική και αξιακά λειτουργική κοινω-

νία απορρίπτει αποτελεσματικότερα τις οικονομι-

κές και πολιτικές αποφάσεις, που επιβάλλονται με

αποκλειστικό στόχο το οικονομικό κέρδος μικρών

μειοψηφιών και δημιουργούν κινδύνους οικονομι-

κού χάους.

Είναι αυτονόητο, ότι αυτού του είδους η κοινωνία

θα διαθέτει στέρεη εθνική συνείδηση, που θα δια-

μορφώνει τους συσχετισμούς για τη δυναμική συμ-

μετοχή στο γεωπολιτικό πεδίο. Γιατί διαφορετικά,

όπως γράφει ο Αχμέτ Νταβούτογλου: «Κοινωνίες

με ριζικά αποδυναμωμένη και φθαρμένη εθνική συ-

νείδηση δεν έχουν πεδίο στρατηγικής λογικής, θέ-

τουν σε κίνδυνο την ιστορική τους ύπαρξη,

περιθωριοποιούνται στη διεθνή σκακιέρα». 

Επομένως, αναφύονται δύο πολύ κρίσιμα, για το

μέλλον μας  ερωτήματα:

1) Τι ευθύνεται άραγε για τα μεγάλα ηθικά, κοινω-

νικά, πολιτικά και τελικά οικονομικά προβλήματα;

2) Τι θα μπορούσε να αποτελέσει την έμπνευση,

που θα βάλει τις στέρεες βάσεις για κοινωνικές

αξίες, που θα δημιουργήσουν κοινωνική συνοχή και

δυναμική εθνική συνείδηση;

Πρώτα από όλα σπάμε το «μαγικό καθρέπτη», που

εξακολουθεί να μας λέει ότι είμαστε οι πιο όμορ-

φοι, ότι για όλα φταίνε οι άλλοι και εμείς είμαστε τα

θύματα. Ο ρόλος του θύματος, βέβαια, είναι βολι-

κός και συνήθως αποδοτικός, όμως πλέον δεν τσιμ-

πάμε.

Ο Καζαντζάκης γράφει: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να

λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη

γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.»

Οι επιμέρους επιδιώξεις και οι ανταγωνισμοί των

μονάδων και των ομάδων θα διαφέρουν , αλλά θα

εκφράζονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο

αρχών και κυρίως οράματος.

Το ερέθισμα για την έμπνευσή μας μπορεί να δοθεί

από την πολιτισμική μας ταυτότητα.

Τις πηγές της έμπνευσής μας θα τις βρούμε από

τον Πλάτωνα έως τον Καζαντζάκη, όχι ως αποτέ-

λεσμα στείρας προγονολατρείας, αλλά ως παιδευ-

τική διαδικασία κριτικής ανάλυσης και σκέψης. 

Με βάση αυτές τις αρχές ο καθένας θα μπορεί να

ενεργεί, να συμμετέχει, να αξιολογεί, να προτείνει,

να δέχεται και να απορρίπτει τις κοινωνικές και συ-

στημικές διαδικασίες. 

Γιατί θα είμαστε ικανοί να επιλέγουμε διαχειριστές-

εκπροσώπους μας και ηγέτες, όπως διδάσκει ο

Πλάτων, όχι, «Αφιλοσόφητους ανθρώπους, συνε-

παρμένους από τη λαχτάρα να αποκτήσουν πολι-

τικό αξίωμα.», αλλά ανθρώπους φιλοσοφημένους

«….που έχουν συνείδηση του χρέους να μετέχουν,

όχι για την υποκειμενική ικανοποίηση, αλλά ως ευ-

πρόσδεκτη θητεία», ώστε, όπως έγραφε ο Εμ. Ροί-

δης: «.…να παύσωσι σφαγιάζοντες ολόκληρον

έθνος προς συντήρησιν αγέλης κατασκευαστών

πλειονοψηφίας.»

―――――――――

Βιβλιογραφικές πηγές: 

1) Εμμανουήλ Ροίδης: Τα «Ανθελληνικά». 

2) Karl Marx: Το χρήμα χορεύει για σένα. 

3) Κων/νος  Δεσποτόπουλος: Πολιτική φιλοσοφία του

Πλάτωνος. 

4) Βασίλειος Μαρκεζίνης:  Η Ελλάδα των Κρίσεων. 

5) Naomi Klein: Το δόγμα του σοκ. 

6) Νίκος Καζαντζάκης: Ασκητική.

Έσπασε ο Μαγικός Καθρέπτης;

γράφει ο  Ηρακλής Καραγεώργος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κορωπί 17.01.2012

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αρ.Πρ. 693

Υποκ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Κύπρου 62, Κορωπί, Τηλ. 210 6020611 / 6626.689

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκηρύσσει δημόσιο

ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη

τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάδειξη συνεργείου κα-

θαρισμού των κάτωθι κτιρίων:

1. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Κορωπίου: Μονάδα Ασφάλισης & Μονάδα

Υγείας

2. Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μαρκοπούλου: Μονάδα Ασφάλισης & Μονάδα

Υγείας

3. Υγειονομικός Σταθμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Παιανίας: Μονάδα Υγείας

4. Υγειονομικός Σταθμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γλυκών Νερών: Μονάδα Υγείας.

Η σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα μήνες, αρχής γενομένης από την ημε-

ρομηνία γνωστοποίησης στον ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης και η συ-

νολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 77.959,20  €

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Υποκ/μα ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Κύπρου

62, Κορωπί) την 23/02/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30π.μ. στον τρίτο

όροφο (3ο) του κτιρίου.

Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και

ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.

Ο Διευθυντής

Ηλίς Μιχαλάκης

Ο βουλευτής έχει επανειλημμένα καταθέσει ερωτήσεις για

το καίριο πρόβλημα της αποχέτευσης των πόλεων της

Ανατ. Αττικής.

Ετσι μετά την πληροφορία ότι

η Ψυττάλεια μπορεί να δεχ-

θεί όλους τους Δήμους επα-

νέρχεται.

«Όπως πληροφορούμαστε το
ΚΕΛ Ψυττάλειας, όπως υπο-
στηρίζει η ΕΥΔΑΠ, μπορεί να
απορροφήσει το σύνολο των
λυμάτων των Δήμων της
Ανατολικής Αττικής με πολύ
μικρό κόστος για το ελληνικό
δημόσιο σε σχέση με την δη-
μιουργία νέου ΚΕΛ στην πε-
ριοχή της Παλαιάς Φωκαίας ειδικά μετά την εμπειρία της
κατασκευής του νέου ΚΕΛ Θριασίου. Είναι επίσης φανερό
ότι η αξιοποίηση της Ψυττάλειας θα δώσει πολύ πιο γρή-
γορα λύση στο αποχετευτικό πρόβλημα της Ανατολικής Ατ-
τικής από ότι η δημιουργία εξ’ αρχής νέου ΚΕΛ.
Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένο το οικονομικό συμ-
φέρον και την ταχύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος με
την αξιοποίηση του ΚΕΛ της Ψυττάλειας,
Προτίθεστε να ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημα των κα-
τοίκων και των φορέων των Δήμων Σαρωνικού, Ραφήνας –
Πικερμίου και  Σπατών – Αρτέμιδας και να δρομολογήσετε
την υπαγωγή και την ένταξή τους στο ΚΕΛ Ψυττάλειας,
μετά μάλιστα και από την ιδιαίτερα ικανοποιητική εξέλιξη
της ένταξης της Παλλήνης, του Γέρακα και της Ανθούσας
στο εν λόγω ΚΕΛ;»

Πράσινο φως από την

ΕΥΔΑΠ για Ψυττάλεια
ερώτηση του βουλευτή 

Βασίλη Οικονόμου

Υπερψηφίστηκε 25.1.12 με με-

γάλη πλειοψηφία στην Επι-

τροπή Βιομηχανίας, Έρευνας

και Ενέργειας του Ευρ. Κοινο-

βουλίου σχέδιο γνωμοδότη-

σης σχετικά με την

αποτελεσματική αξιοποίηση

των φυσικών πόρων στην ΕΕ. 

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Κα-

θηγητής Ιωάννης Α. Τσουκα-

λάς, μέλος της Επιτροπής Βιο-

μηχανίας, Έρευνας και Ενέρ-

γειας του Ευρ. Κοινοβουλίου,

κατέθεσε σειρά τροπολογιών

που ενσωματώθηκαν στο τε-

λικό κείμενο της γνωμοδότη-

σης και με τις οποίες ζητά:

• ευρωπαϊκή πολιτική και τε-

χνολογική πρωτοκαθεδρία

στην παγκόσμια αειφόρο ανά-

πτυξη

• μια ολοκληρωμένη στρατη-

γική για τον βιώσιμο εφοδια-

σμό της ΕΕ με πρώτες ύλες,

κυρίως με σπάνιες γαίες από

εγχώριες πηγές

• την ευθυγράμμιση της ευρω-

παϊκής πολιτικής έρευνας,

ανάπτυξης και καινοτομίας με

τους στόχους της αποδοτικής

χρήσης των πόρων

• την ανάπτυξη κατάλληλων

μηχανισμών και μεθόδων για

τη μέτρηση της τρέχουσας και

την πρόβλεψη της μελλοντι-

κής κατανάλωσης πόρων στην

Ευρώπη  

• η αποδοτικότητα των πόρων

να μην είναι αυτοσκοπός, αλλά

απαραίτητο εργαλείο για ανά-

πτυξη, βιωσιμότητα, ανταγωνι-

στικότητα, απασχόληση και

ευημερία για τους Ευρωπαίους

πολίτες και τις επιχειρήσεις

• μείωση της εξάρτησης της Ευ-

ρώπης από εισαγωγές πρώτων

υλών, που παράγονται με περι-

βαλλοντικά μη βιώσιμες μεθό-

δους.

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα

των ψηφοφοριών, ο Α. Τσου-

καλάς δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Μέχρι το 2050 ο παγκόσμιος

πληθυσμός εκτιμάται ότι θα

έχει αυξηθεί κατά 30% σε πε-

ρίπου 9 δις. Οι φυσικοί πόροι,

από τις πρώτες ύλες, όπως τα

μέταλλα και το ξύλο, μέχρι τα

τρόφιμα, το νερό, τον αέρα και

τα οικοσυστήματα, στηρίζουν

την οικονομία και καθορίζουν

την ποιότητα ζωής. Αυτή τη

στιγμή, στην ΕΕ μόνο, η συνο-

λική κατανάλωση φυσικών

πόρων αντιστοιχεί σε 16 τό-

νους κατά κεφαλήν το χρόνο,

εκ των οποίων το 40% αφορά

κατασκευαστικά υλικά, το 25%

ορυκτά καύσιμα και το 25%

βιομάζα, συμπεριλαμβανομέ-

νων των τροφίμων. Με το ση-

μερινό, όμως, μοντέλο

οικονομικής ανάπτυξης και

τους ρυθμούς κατανάλωσης,

μια βιώσιμη ανάπτυξη δεν
είναι εφικτή. Χρειάζονται, λοι-

πόν, άμεσα μέτρα για τη χρη-

στή διαχείριση και

ανακύκλωση των φυσικών

πόρων, αλλά και για τη διαχεί-

ριση των πραγματικών και τε-

χνητών ελλείψεων τους. Η

ορθή και βιώσιμη διαχείριση

των φυσικών πόρων δεν απο-

τελεί μόνο τεράστια οικονο-

μική ευκαιρία,  αλλά και
απαραίτητη προϋπόθεση για
την ασφάλεια εφοδιασμού,
την ανεξαρτησία από ξένους
προμηθευτές και τη διατή-
ρηση της διαπραγματευτικής
ισχύος της ΕΕ έναντι τρίτων.
Και ο πιο ασφαλής τρόπος για

την επίτευξη των στόχων

αυτών, είναι η επένδυση στην

έρευνα, την ανάπτυξη και την

τεχνολογική καινοτομία».

Επαναχρησιμοποίηση των φυσικών πόρων,

για βιώσιμη ανάπτυξη
Τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Ιωάννη Α. Τσουκαλά

Ο Πρόεδρος της Νέας

Δημοκρατίας, Αντώνης

Σαμαράς, στο πλαίσιο

της τριήμερης επίσκεψης

του στη Ρωσία, συναντή-

θηκε, 25.1.12, με τον επι-

κεφαλής της Προεδρικής

Διοίκησης της Ρωσικής

Ομοσπονδίας  Sergey

Ivanov και  με την Πρό-

εδρο της Γερουσίας

Valentina Matviyenko.

Μετά το πέρας των συ-

ναντήσεων έκανε την

παρακάτω δήλωση:
«Σε μια στιγμή μεγάλης
δοκιμασίας για τον Ελλη-
νικό λαό, βρίσκομαι εδώ,
στη Μόσχα,  αναλαμβά-
νοντας πρωτοβουλίες
που θα βοηθήσουν τη
χώρα μας.
Πρωτοβουλίες  για οικο-
νομική συνεργασία σε
όλα τα επίπεδα:  Ενέρ-
γεια, τουρισμό, εξαγω-
γές, αλλά κυρίως  στην

προσέλκυση ρωσικών
επενδύσεων στην Ελ-
λάδα. 
Στόχος μας είναι μια –όχι
ευκαιριακή - αλλά μακρο-
πρόθεσμη συνεργασία
των δύο χωρών.  
...Συζητήσαμε για την Ελ-
λάδα και για την ευρύ-
τερη περιοχή. 
Διαπίστωσα για μια ακόμη

φορά, ότι υπάρχει μεγάλη

προθυμία απ’ όλους για την

προώθηση γόνιμης συνερ-

γασίας των δύο χωρών.

Αύριο, θα έχω την ευκαιρία

να συναντηθώ με τον Πρό-

εδρο Πούτιν, για να θέ-

σουμε εκ νέου – σε

στέρεες βάσεις- τις σχέ-

σεις των δύο χωρών. 

Με τους Ρώσους μας συν-
δέουν πολλά. 
Ο δρόμος έχει ανοίξει. Με
σωστή δουλειά, μπορεί να
έχουμε σωστά αποτελέ-
σματα».

Ο Αντώνης Σαμαράς βλέπει 

γόνιμη συνεργασία με τη Ρωσία

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί να ξεπουλήσει όσα

μερίδια έχει ακόμα σε κρατικές επιχειρήσεις και όσα μερίδια

τραπεζών αποκτηθούν με τα δανεικά του νέου Μνημονίου.

Αυτό προκύπτει με σαφήνεια από απάντηση του Επιτρόπου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλι Ρέν, σε σχετική ερώτηση του ευρω-

βουλευτή  Νίκου Χουντή.

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής αναφερόμενος στο σημείο

της απόφασης της Σ.Κ. της ευρωζώνης (26/11/11)   ζητούσε να

υπάρξουν διευκρινίσεις  κατά πόσο υπάρχει ο κατάλογος των

νέων ιδιωτικοποιήσεων αξίας 15 δις που μνημονεύεται στην

απόφαση του Οκτωβρίου.

Στην απάντησή του ο Όλι Ρέν διευκρινίζει ότι η ελληνική κυ-

βέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί να ξεπουλήσει ό,τι έχει απομείνει

σε μερίδια σε κρατικές επιχειρήσεις από το προηγούμενο

Μνημόνιο.

“Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη
να προσφέρει προς πώληση τα εναπομείναντα μερίδιά της σε
κρατικές επιχειρήσεις, εφόσον κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, προ-
κειμένου να επιτύχει τους στόχους ιδιωτικοποίησης. Επιπλέον,
μετά την αναδιάρθρωση του κεφαλαίου των τραπεζών (βλ. πα-
ράγραφο 12, συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της ευρω-
ζώνης της 26ης Οκτωβρίου 2011), τα μερίδια του δημοσίου που
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να αποφέρουν
έσοδα”.

Η ελληνική κυβέρνηση 

έχει δεσμευτεί να ξεπουλήσει 
ό,τι έχει σε κρατικές επιχειρήσεις

Δ
ημόσιο κάλεσμα

απευθύνει ο βου-

λευτης Θ. Γικόνο-

γλου, στον Πρόεδρο του

ΠΑΣΟΚ να συγκαλέσει

άμεσα την κοινοβουλευ-

τική ομάδα για την

εκλογή νέου Προέδρου

της.

Ούτε η κυβέρνηση, ούτε

η χώρα έχουν την πολυ-

τέλεια να περιμένουν τις

εσωκομματικές διαδικα-

σίες στο ΠΑΣΟΚ.
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή 

στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα
210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

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

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν/μίου Πατρών MSC EMΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Λακωνίας 12, Βούλα Αττικής 16673

τ.: 6946 263867, e-mail: k.gavrilaki@gmail.com

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημο-
τικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Κα-

βούρι - Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία.

Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30 από ιδιώτη.

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Οχι μεσίτες

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Καθηγητής Μουσικής, αριστούχος, απόφοιτος του

Εθνικού Ωδείου, με πολυετή εμπειρία, παραδίδει μα-

θήματα Πιάνου, Αρμονίου, Μουσικής θεωρίας.

Τηλ. 6938 422 692

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά 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 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

X E I P OY P Γ O Σ O Φ ΘA Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

τ. επικ/ός επιμελητής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

To ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 5 -9μ.μ. & Σάββατο 10 - 2:30μ.μ.

http://krinas.gr

Βασ. Παύλου 84, Βούλα, τηλ. 210 8994.311 & 6975.702314

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
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. . . γ ια την υγειά μας

Ο άνθρωπος από την αρχαιότητα υποψιαζόταν ότι τα προ-

ϊόντα της μέλισσας, είχαν θρεπτικές και άλλες ιδιότητες.

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα προϊόντα αυτά,

όχι μόνο στη διατροφή τους, αλλά και για την καταπολέ-

μηση ασθενειών. Επίσης η

αμβροσία που προσέδιδε

αθανασία στους θεούς του

Ολύμπου, περιείχε βασιλικό

πολτό, μία πραγματική υπερ-

τροφή. Τα προϊόντα της μέ-

λισσας που χρησιμοποιούμε

στην διατροφή μας είναι:

Μέλι

Το μέλι αποτελείται από σάκχαρα, κυρίως γλυκόζη και

φρουκτόζη και έχει μεγάλη θρεπτική αξία, αφού απορρο-

φάται άμεσα από τον ανθρώπινο οργανισμό (1 κουταλιά της

σούπας μέλι αποδίδει στον οργανισμό 64Κcal). Περιέχει
νερό, οργανικά οξέα, πρωτεΐνες και αμινοξέα, μεταλλικά
στοιχεία όπως κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, ένζυμα,
βιταμίνες Β2, Β6, C, D, E, παντοθενικό οξύ, φολικό οξύ και
φυσικές αρωματικές ουσίες. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, δεν είναι τα επιμέρους θρεπτικά συστατικά του
μελιού, όσο η συνύπαρξη όλων αυτών και ο τρόπος με τον
οποίο δρουν στον ανθρώπινο οργανισμό.

• Η κατανάλωση μελιού βελτιώνει την κατάσταση σε άτομα

με καρδιαγγειακές παθήσεις, μιας και τα σάκχαρα που

περιέχονται σε αυτό και κυρίως η γλυκόζη, βοηθούν στην

συστολή του καρδιακού μυός και αποτελούν πηγή ενέρ-

γειας για την καρδιά.

• Επίσης τα σάκχαρα αυτά διαστέλλουν τα αγγεία, με απο-

τέλεσμα την μείωση της υπέρτασης.

• Η μεγάλη περιεκτικότητα σιδήρου και χαλκού στο μέλι

μειώνει την αναιμία, αφού αυξάνει το ποσοστό της αιμο-

σφαιρίνης, κυρίως στα παιδιά.

• Τα μεταλλικά άλατα του μελιού μειώνουν την οξύτητα του

στομάχου και προστατεύουν τον οργανισμό από το έλκος

στομάχου και δωδεκαδάκτυλου.

• Οι βιταμίνες που περιέχει έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες

και αυξάνουν την άμυνα του οργανισμού.

• Επίσης τα αντιοξειδωτικά συστατικά του (καφεϊκό οξύ,

μέθυλ-καφεϊκό οξύ, φαινυλέθυλ-καφεϊκό οξύ και το φαι-

νυλδιμέθυλ-καφεϊκό οξύ) έχουν σημαντική αντικαρκινική

δράση.

• Αν συνδυαστεί με χυμό λεμόνι, το μέλι βοηθάει σημαν-

τικά στον ταχύτερο μεταβολισμό του οινοπνεύματος, με

αποτέλεσμα να απαλλάσσεται κανείς γρηγορότερα από

την κατάσταση μέθης.

• Θεωρείται καταπραϋντικό και χαλαρωτικό, καθώς μία κου-

ταλιά μέλι σε χλιαρό γάλα διευκολύνει τον ύπνο. 

Πρόπολη

Η πρόπολη είναι μια ρητινώδης ουσία, που προστατεύει

τους βλαστούς των δέντρων. Οι μέλισσες τη συλλέγουν,

την αναμειγνύουν με γύρη, ένζυμα και κερί και τη χρησι-

μοποιούν για να σφραγίσουν τις χαραμάδες στην κυψέλη

τους, να απολυμάνουν τα τοιχώματά της και να αποστει-

ρώσουν τα κελιά, πριν η βασίλισσα εναποθέσει εκεί τα αυγά

της. Η πρόπολη περιέχει κερί, βάλσαμα, ρητίνες και αιθέ-

ρια έλαια σε πολύ μεγάλη ποσότητα.

Έχει επουλωτική δράση, αντιμικροβιακές και αντιικές ιδιό-

τητες.

Φαίνεται ότι διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα, ενεργο-

ποιώντας τις φυσικές άμυνες του οργανισμού.

Έχει επίσης, ευεργετική δράση στο πεπτικό σύστημα. Είναι

αποτελεσματική για παθήσεις του ουροποιητικού συστή-

ματος, για τον προστάτη, για ανωμαλίες του ενδοκρινικού

συστήματος και για τοπικούς πόνους.

Καταστρέφει ή και σταματά τον πολλαπλασιασμό μεγάλου

αριθμού βακτηρίων, όπως ο σταφυλόκοκκος, ο στρεπτό-

κοκκος και η σαλμονέλα. Είναι επίσης πολύ αποτελεσμα-

τική στην αντιμετώπιση και στη θεραπεία φλεγμονών.

Διεγείρει το σχηματισμό των κύτταρων και των ιστών.

Βασιλικός πολτός

Ο βασιλικός πολτος είναι μια κρεμώδης φυσική ουσία, η

οποία εκκρίνεται από τους υποφαρυγγικούς αδένες των

μελισσών. Εργάτριες μέλισσες παράγουν αυτή την τροφή,

αποκλειστικά και μόνο για να θρέψουν τις βασίλισσες και

τις προνύμφες. Έχει αποδειχτεί, ότι είναι η πλουσιότερη

υγιεινή τροφή της φύσης, μιας και είναι πλούσια σε με-

ταλλικά άλατα και κυρίως ασβέστιο, κάλιο και μαγνήσιο.

Είναι πηγή βιταμινών, ενζύμων και μιας ομάδας συστατι-

κών, που μέχρι σήμερα έχουν μείνει απροσδιόριστα. Η πε-

ριεκτικότητα του βασιλικού πολτού σε όλα αυτά τα

θρεπτικά στοιχεία, τον καθιστά μια τροφή με πλήθος ευερ-

γετικών ιδιοτήτων:

• Τονώνει τους κουρασμένους και ταλαιπωρημένους οργα-

νισμούς και επισπεύδει την ανάρρωσή τους.

• Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

• Συντελεί στην καλή υγεία του δέρματος και των ιστών.

• Έχει αντισηπτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες.

• Βοηθά στο καρδιαγγειακό, κυκλοφορικό, γενετικό - ουρη-

τικό, νευρικό και δερματολογικό σύστημα.

• Βοηθά στην αύξηση της φυσικής, σεξουαλικής και πνευ-

ματικής κατάστασης του ανθρώπου.

• Επίσης έχει αντιγριπικές και αντικαρκινικές ιδιότητες.

• Επιδρά θετικά στον μεταβολισμό, στην ανάπτυξη και τη

μακροζωία.

• Βασιλικό πολτό συναντάμε ως συστατικό και στη βιομη-

χανία καλλυντικών, σε προϊόντα που προορίζονται για το

αδυνάτισμα και τη μείωση της κυτταρίτιδας.

• Ρυθμίζει το βάρος και βοηθά στη χώνεψη.

Κερί

Το κερί είναι άλλο ένα προϊόν της μέλισσας, με πολλές

ευεργετικές ιδιότητες. Παράγεται από τους κηρογόνους

αδένες στην κοιλιά των θηλυκών των μελισσών και τους

χρησιμεύει για να κατασκευάζουν τις κυψέλες τους. 

• Το μάσημα άσπρου και άγευστου φυσικού κεριού, θεω-

ρείται ωφέλιμο για όσους έχουν ορθοδοντικές προσθήκες.

• Έχει επουλωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, γι’

αυτό είναι ιδανικό στο να καταπραΰνει τραυματισμούς ή

ερεθισμούς του στόματος.

• Το κερί περιέχεται σε φαρμακευτικά προϊόντα, όπως υπό-

θετα, αλοιφές για δερματοπάθειες και εγκαύματα, και σε

πολλά καλλυντικά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ευεργετικές

ιδιότητες του κεριού είναι σχεδόν ίδιες με αυτές της πρό-

πολης, αφού οι μέλισσες προσθέτουν μικροσκοπικές πο-

σότητες πρόπολης σε κάθε κελί της κηρήθρας. 

Συνοψίζοντας,  τα προϊόντα της μέλισσας είναι ευεργετικές

τροφές για την υγεία και την καλή μας εμφάνιση.

Ειρήνη Χαρτερού

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

mednutrition.gr

Προϊόντα μέλισσας: οι ευεργετικές υπερ-τροφές

ΚΑΝΕ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η ΠΡΟΛΗΨΗ  ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε ολόκληρη την Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης υλοποιεί Εθνικό Πρόγραμμα

Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο του τρα-

χήλου της μήτρας, με συμμετοχή  των Κέντρων

Υγείας και των Δήμων των περιοχών.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτε-

ρος σε συχνότητα καρκίνος στο γυναικείο πληθυσμό

και μπορεί να προσβάλει γυναίκες οποιασδήποτε ηλι-

κίας. Κάνοντας τακτικά Τέστ Παπανικολάου, μπορεί

να μειωθεί ο κίνδυνος κατά 70%.

Το Τέστ Παπανικολάου είναι μια απλή ανώδυνη εξέ-

ταση, που διαρκεί  10΄ λεπτά.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις

Μαίες του Κέντρου Υγείας Βάρης καθημερινά 9-1 π.μ.

στο τηλέφωνο : 213-2030311

Σεμινάριο Πρώτων

Βοηθειών  
Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, στα πλαίσια επι-

μόρφωσης των Εκπ/κών διοργανώνει  Βιωματικό Σεμινάριο

Πρώτων Βοηθειών με τίτλο: «Ατυχήματα στα  Σχολεία,

Επιδέσεις  Τραυμάτων,  Λιποθυμίες  και Αιμορραγίες».

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από επιμορφωτή του Ερυ-

θρού Σταυρού στο 2ο Γ/σιο Κορωπίου (Δάβαρη και Ύδρας,

2) στις 9 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11.30 – 14.00.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα  06/02/2012. 

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, να δι-

ευκολύνουν τους  Εκπ/κούς ώστε να μην υπάρξουν απώ-

λειες  διδακτικών ωρών.     



Αλλαγές:

Ημερομηνία : Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΙ-

ΛΟΣ

ΒΑΡΗΣ 09:00 64 ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ

ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙ ΝΕΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ

Ημερομηνία : Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΙ-

ΛΟΣ

ΒΑΡΗΣ 12:30 77 ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ

ΒΑΡΗΣ ΠΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΟΥ 10:00 73 ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑ-

ΛΑΜΟΥ ΔΟΞΑ ΑΓ ΑΝΝΑΣ ΠΑΜΠΑΙ-

ΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ

Η ετήσια εκδήλωση απονομών και

κοπή πίτας της Ένωσης θα διεξαχθεί

την Δευτέρα 30/01/2012 και ώρα 18.30

στο KWABA CLUB (Περιοχή Λέκανι,

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ) .  

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου "Αντιμε-

τώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντό-

πινγκ, των προσυννενοημένων αγώνων

και λοιπές διατάξεις" για την παραχώ-

ρηση του Ε.Α.Κ. Γλυφάδας στον Δήμο

Γλυφάδας, με στόχο την πλήρη λει-

τουργία του και την αναβάθμιση των πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών, κατέθεσε, 26

Ιανουαρίου, ο βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β'

Αθήνας Γιώργος Χαραλαμπόπουλος.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «Το
ΕΑΚ Γλυφάδας εξυπηρετεί πλήθος δη-
μοτών της Γλυφάδας αλλά και κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής και η μη λει-
τουργία του τους τελευταίους μήνες
έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες και αντι-
δράσεις.
Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η

ταχυτάτη αντιμετώπιση του ζητήματος
αυτού».
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Προκριματική φάση 

Πανελλήνιου Πρωταθλήματος

Ανδρών Γυναικών 

στο πινγκ-πονγκ

Χωρίς μεγάλες εκπλήξεις και με πολλές αποχές

πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο

στο ΣΕΦ η προκριματική φάση του Πανελλήνιου

Πρωταθλήματος Ανδρών Γυναικών.

Η αρχική του φάση   ήταν χωρισμένη σε ομίλους των

3 ή 4 αθλητών / αθλητριών και σε κάθε όμιλο υπήρχε

ένα φαβορί που σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις

περνούσε στην επόμενη φάση.

Από την πρώτη αυτή φάση των ομίλων πέρασαν στη

δεύτερη φάση των νοκ-αουτ οι αθλητές της Βούλας

ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ, ΤΣΑΧΑΚΗΣ, ΛΙΛΗΣ, ΔΗΜΑΣ,

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, ΜΑΡΤΟΣ και ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ και από τις

αθλήτριες  η ΤΣΑΧΑΚΗ και ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ.

Στη δεύτερη φάση τα παιχνίδια έγιναν πολύ πιο θε-

αματικά και βέβαια ενδιαφέροντα, αφού οι νικητές

περνούσαν στην τελική φάση του πρωταθλήματος.

Από τους πιο πάνω αθλητές και αθλήτριες στην τε-

λική φάση πέρασαν οι   ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ, ΤΣΑΧΑ-

ΚΗΣ,   ΔΗΜΑΣ,   και ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ και η αθλήτρια

ΤΣΑΧΑΚΗ.

Περισσότεροι από χίλιοι

αθλητές των Ακαδημιών,

των αγωνιστικών τμημά-

των και φίλοι του Πρω-

τέα υποδέχτηκαν τον

Δημήτρη Διαμαντίδη στο

κλειστό της Βούλας, που

αποδείχτηκε πολύ μικρό

για να χωρέσει όλους

όσους ήθελαν να τον

δουν από κοντά.

Μεγάλος ο ενθουσια-

σμός και οι ερωτήσεις

ατελείωτες. Ο διεθνής

άσσος συζήτησε με τους

μικρούς θαυμαστές του

για την κοινή τους

αγάπη, το μπάσκετ, τονί-

ζοντας τους όμως ότι το

πιο σημαντικό είναι το

σχολείο και τα μαθήματά

τους.  Ο καλύτερος αμυν-

τικός και MVP της Ευρο-

λίγκας για το 2010-2011

απάντησε στις ερωτήσεις

των παιδιών που ήθελαν

να μάθουν τα πάντα για

το ίνδαλμα τους, και τους

παρότρυνε να δουλεύουν

συνέχεια και σωστά στα

βασικά του μπάσκετ.

Πριν φύγει, φωτογραφή-

θηκε με μικρούς και με-

γάλους και υπέγραψε

υπομονετικά εκατοντά-

δες αυτόγραφα επιβεβαι-

ώνοντας για ακόμα μια

φορά ότι αυτό που τον

κάνει ξεχωριστό είναι το

ήθος και η απλότητά του.

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης 

στον Πρωτέα Βούλας

Παραχώρηση του Ε.Α.Κ. Γλυφάδας 

στον Δήμο Γλυφάδας

Τροπολογία του βουλευτή Γιώργου Χαραλαμπόπουλου

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ 
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Την εντός έδρας ήττα γνώρισε ο

ΓΣ Κορωπίου στο Hand Ball με αν-

τίπαλο τον Πήγασο Αιγίου με σκορ

26-23. Αυτή η ήττα είχε ως συνέ-

πεια η ομάδα των Μεσογείων να

πέσει από την κορυφή του βαθμο-

λογικού πίνακα της Α2 ανδρών. Το

παιχνίδι στράβωσε από την αρχή

καθώς παίκτες κλειδιά της ομάδας

βρέθηκαν σε άσχημη ημέρα.

Πλέον οι παίκτες του Dragan

Janca στρέφονται στον εκτός

έδρας αγώνα της 5ης αγωνιστικής

το Σάββατο 28 Ιανουαρίου με αντί-

παλο την Ακαδημία Πατρών.

Γ.Σ.Κορωπιου: Μπεκρής, Γκουμας,

Αλεξανδρης 2, Τσορδας 3, Τολιας,

Κωνστας 3, Γιαντσα, Περρος 4,

Σουρλαντζης, Χρηστου, Δημοπου-

λος 6, Ντουνης 3, Αναγνωστου 2,

Κατσικης.

Πήγασος Αιγίου: Αναστασελος,

Βορκαλας 4, Γιαννοπουλος, Δημη-

τροπουλος 3, Ζαρλακουτης 6,

Αλεξοπουλος 2, Παπαδοπουλος 4,

Πετροπουλος 1, Γκιονης 2, Παπα-

γεωργιου, Σαντιμπαντακης, Γιου-

πης 4.

Δεκάλεπτα: 2:5, 6:9,8:13,

13:16,17:21,23:26

Διλεπτα 4/4   πεναλτυ  2/4, 2/2

Διαιτητές Γουσιας, Κουτσός   

ΣΟΚ ΗΤΤΑΣ στην έδρα του ο Γ.Σ. Κορωπίου

Α2 Εθνική Ανδρών

Αποτελέσματα 1ος όμιλος:

ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ.-ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 21 – 21

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 31 – 26

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ-Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 19 – 27

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡΩΝΑ 32 – 24

Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 23 – 26

Βαθμολογία :

1. ΠΟΣΕΙΔΟΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 4 8 123-87

2. Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 4 6 100-80

3 .ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 4 6 97-95

4. Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ 4 4 89-87

5. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 3 112-88 *

6. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. 4 3 88-91

7. ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 4 3 89-104

8. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ 4 2 105-111

9. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 4 2 99-108

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 4 0 60-111

* Ο Παραδεισος Αμαρούσιου ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -3 βαθμούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50, 19015 Ωρωπός
Πληροφορίες: Ε.Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 22953 20554, Fax: 22953 20334
E-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτέλεσης έργων προμηθειών Ο.Τ.Α.»
2. Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτι-
κού Κώδικα.
3. Του Ν. 3731/08 του άρθρου 20 παρ. 13
4. Την αριθμ 16820 (2) (ΦΕΚ1515Β/7-9-2010) ΚΥΑ «Καθορισμός ημερή-
σιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν
τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»
5. Την απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η πί-
στωση  για τη δημοσίευση της περίληψης του ανοικτού διαγωνισμού 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης :   2029/25-01-2012)

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΑΠΟΚΟ-
ΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΩΡΩΠΟΥ», προϋπολογισμού 192.940,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13%  25.082,20€
ήτοι συνολικής δαπάνης 218.022,20€ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.
13%, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη προσφορά. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκου-
τσίου 50 - 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
09/02/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προ-
θεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της απο-
σφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη
εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:00 μ.μ
ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή
μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την
ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται
για το ποσό των 4.360,44€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς του Φ.Π.Α. 13%. Κάθε προσφορά δε-
σμεύει αυτόν που την υπέβαλλε για διάστημα  ενενήντα (90) ημέρες από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημο-
πράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 09:00 έως 13:30 μέχρι και τις 08/02/2012.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο 20.1.2012
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2348
Κουντουριώτη 1, Λαύριο 19500
Τηλ. 22923 20147, Fax 22920 69130

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενδιαφέρεται να μισθώσει οίκημα και προαύλιο
χώρο μέσα στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίο πόλης της Δημοτικής Ενό-
τητας Κερατέας ωφέλιμης επιφάνειας κτίσματος 300-400 τ.μ. με προαύ-
λιο χώρο περίπου 1000τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη
στέγαση των Τεχνικών Υπηρεσιών Υδρευσης - Αποχέτευσης, δημιουρ-
γίας χώρου αποθήκευσης υλικών καθώς και χώρος στάθμευσης και φύ-
λαξης των οχημάτων των παραπάνω υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας
Κερατέας.
Η μίσθωση θα γίνει μετά από φανερή μειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει
στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Λαυρεωτικής ενώπιον της Οικονομικής Επι-
τροπής σε μέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο της Οικο-
νομικής Επιτροπής και Δήμαρχο Λαυρεωτικής με αποστολή προσκλήσεως
με απόδειξη στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλ-
ληλα από την επιτροπή αγοράς μίσθωσης και εκμίσθωσης του Δήμου.
Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
194 του Ν. 3463/06 σε συνδυασμό με εκείνες του Π.Δ. 270/81, το υπ’
αριθμ. πρωτ. 51541/19.12.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 49440/46261/29.12.2011 έγγραφο του τμήματος Το-
πικής Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και
τους ειδικούς όρους που περιλαμβάνονται στους όρους διακήρυξης όπως
συντάχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 10/2012 απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής.
Η μίσθωση θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών, δυναμένη να παραταθεί για
ένα (1) έτος συμφωνούντων αμφορέτων των συμβαλλομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη
δημοσίευση της παρούσης να προσκομίσουν στον αρμόδιο υπάλληλο τις
προσφορές τους με πλήρη περιγραφή του ακινήτου και όπως καθορίζον-
ται στους όρους διακήρυξης.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι όροι διακήρυξης δίνονται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
α) για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας, τηλέφωνο επικοινωνίας 22993
20222
β) για τη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής, τηλέφωνο επικοινωνίας
22923 20147.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Κων/νος Λεβαντής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 11203
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος η με αρ. πρωτ. 6314/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λει-
τουργία φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 999,97 ΚWp, της εταιρείας
με την επωνυμία ‘’ΚΑΔΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ &  ΣΙΑ
Ε.Ε.’’, στη θέση ‘Λούτσα-Συκάμινο’ του Δήμου Ωρωπού της Περιφέ-
ρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανω-
τέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1
του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 11210
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος η με αρ. πρωτ. 6319/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λει-
τουργία φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 399,95 ΚWp, της εταιρείας
με την επωνυμία ‘’ΜΕΝΟΙΤΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ &  ΣΙΑ
Ε.Ε.’’, στη θέση ‘Λούτσα-Συκάμινο’ του Δήμου Ωρωπού της Περιφέ-
ρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανω-
τέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1
του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 11206
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                              

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος η με αρ. πρωτ. 1975/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ.
3436/4-12-07 ΑΕΠΟ) του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντη-
ρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων, Β. Κωνσταντίνου 28, Κορωπί και με-
ταβίβασή της σε νέο φορέα λειτουργίας με την επωνυμία ‘’Β. ΣΙΝΟΣ
& ΥΙΟΙ ΟΕ’’, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανω-
τέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1
του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 11208

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                               

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περιβάλ-

λοντος η με αρ. πρωτ. 118646/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγ-

κρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση και λειτουργία

Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, της ‘’ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΚΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.’’, ισχύος 499,95 ΚW, στη θέση ‘Μποσνάδα’,

Δ.Ε. Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού της Περιφέρειας Αττικής,

η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περι-

βάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπο-

ρεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον

ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα

σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.

1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ

87/τ.Α’/7-6-2010).

του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Επικοινωνία:
Τηλ.: 210 6030655, 210 8959.004

κιν.: 6937 153052

Fax: 210 9658.949

Email: press@ebdomi.com

Web: www.ebdomi.com

Ήταν εκεί στο δημοτικό αναψυκτήριο της Βουλιαγμένης,

στο πλάϊ του δημαρχείου.

Μιά πέργολα σαν κληματαριά απλωμένη, φυλλοσκέπαστη

κι ευλογημένα βαθύσκιωτη τα καλοκαίρια, από δυό μουριές

καμωμένη, χαρά Θεού κι ανθρώπων ήταν.

Με χρόνων υπομονή κι αγάπη την είχε καλοπιάσει ο Λάμ-

προς και μ’ εκείνο το μεράκι το ηπειρώτικο, που μερεύει τ’

άγρια κι αξιώνεται να δίνει στ’ άψυχα ψυχή. Και κάτω από

την πέργολα τη δροσάτη ξαπόσταιναν οι περαστικοί κι ο

μόνος ήλιος που επιτρεπόταν να περνά, ήταν της Βίκυς το

χαμόγελο που τρατάριζε τους επισκέπτες.

Έφυγαν από τη Βουλιαγμένη η Βίκυ κι ο Λάμπρος κι ερή-

μωσεν η νοικοκυρεμένη όαση που είχε με τόσους κόπους

στολίσει η ευγένεια και η αξιοσύνη τους. Απλώθηκε κάτω

από τις μουριές η ίδια ερήμωση που καλπάζει ασυγκράτητη

απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας. Εκείνη η ίδια ερημιά που

πάντα ξεκινά από τα έρμα μυαλά και τις στέρφες ψυχές κά-

ποιων, που ετάχθησαν διά της ψήφου ημών των άλλων για

να παίρνουν αποφάσεις. Αποφάσεις που δεν μετράει τόσο

νά ‘ναι «σύννομες», αλλά κυρίως έξυπνες, γενναιόψυχες

και δίκαιες.

Κι επειδή σε καιρούς κατάπτωσης, πρώτα πέφτει η ψυχή κι

ύστερα όλα τ’ άλλα, βρίσκει τους δρόμους ανοιχτούς κι

αφύλαχτους, ν’ αλωνίζει ασυμμάζευτη πλάϊ στην κακότητα

και η κακογουστιά. Βρέθηκε άνθρωπος κι έδωσε εντολή

όλη εκείνη η ευλογημένη απλωσιά -που τόσους χρόνους

και κόπους χρειάστηκε- να σφαχτεί με το πριόνι και ν’ απο-

μείνουν δυό κούτσουρα θλιβερά οι άλλοτε πανέμορφες

μουριές. Το απίστευτο είναι ότι πρόκειται για ένα παιδί από

κείνα που τα λέμε «καλά παιδιά» και το εννοούμε με την

καρδιά μας. Όταν μου είπε ότι εκείνος έδωσε την κατα-

στροφική εντολή, ένοιωσα σαν να μου ρίξανε γροθιά στο

στομάχι. Ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω, επειδή γνωρίζω

ότι έχει καλό γούστο.

Το επιχείρημα ότι «έτσι κλαδεύονται οι μουριές», ίσως ευ-

σταθεί για τις μουριές «του δρόμου» και «του πεζοδρο-

μίου». Εκείνες οι δυό στο δημοτικό αναψυκτήριο της

Βουλιαγμένης ήταν σπιτικές. Αρχοντικές.

Ίσως, τελικά, τα ρινίσματα μετάλλων και τα χημικά που μας

ψεκάζουν εκείνα τα μυστήρια αεροπλανάκια συχνά-πυκνά,

να μη «χρησιμεύουν» μόνο σε πειράματα ελέγχου του κλί-

ματος, αλλά και να επιτίθενται ύπουλα στον ψυχισμό μας

και στην ευκρισία μας. Έτσι που να βλέπεις τον Γιωργάκη

στην τηλεόραση και να λες: «Τι καλός πατριώτης που είναι!
Κοίτα τον πως αγωνίζεται για τη σωτηρία της Ελλάδας!».

Αμ οι άλλοι, οι της εντολής «εκτελεστές» Ταλιμπάν, πως

πήγε το χέρι τους; Τι θα πουν; Ότι υπάκουσαν σε εντολές

υπηρεσιακού προϊσταμένου; Αύριο-μεθαύριο μπορεί να μας

διατάξουν να κάνουμε κι άλλα διάφορα. Θα τα κάνουμε; Ότι

κι αν μας διατάξουν; Κι είναι τόσο σπάνια η ομορφιά, ειδικά

σε τούτη την βρωμο-εποχή που ζούμε. Κρίμα, κρίμα, κρίμα!

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Απόσυρση επικίνδυνης πιπίλας!

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρό-

φιμα, ότι διακινείται  ψευδοθήλαστρο (πιπίλα), προέλευσης Ουγγαρίας, στο οποίο παρα-

τηρήθηκε μετανάστευση Ν-Νιτροζώσιμων ουσιών σε επίπεδα υψηλότερα από τα

νομοθετημένα όρια.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ψευδοθήλαστρο, πιπίλα ορθοδοντική, με την εμπορική επω-

νυμία «ΜΑΜ Αir» 6+ από φυσικό Latex, με 2 τεμάχια ανά συσκευασία και αριθμό παρτίδας

LC 77183. Το συγκεκριμένο προϊόν, όπως η φωτογραφία, διακινήθηκε από την ελληνική

επιχείρηση «JUMBO S.A.».

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του προϊόντος  και ήδη βρίσκονται

σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Οσοι καταναλωτές – γονείς, έχουν προμηθευτεί την πιπίλα αυτή να μη τη χρησιμοποι-

ήσουν.

Ασφαλή τα αγροτικά προϊόντα
Κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας,  όπου μοίρασαν 20

τόνους πατάτες, καρότα και κρεμύδια, ενημερώνοντας  ότι τα προϊόντα είναι απολύτως

ασφαλή. «Μοιράζουμε τα προϊόντα μας για να δείξουμε την αλήθεια», φώναζαν.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας δήλωσε σχετικά με τους ελέγχους  σε αγροτικά

προϊόντα, ότι μετά από έλεγχο που διενήργησε ο ΕΦΕΤ σε συνεργασία με το Γενικό Χη-

μείο του Κράτους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τις Περιφέρειες

Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Κρήτης, το

2011, για βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, κάδμιο, νικέλιο και χρώμιο) σε λαχανικά ήτοι καρότα,

πατάτες και κρεμμύδια, προέκυψε ότι  τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται στις ανω-

τέρω περιοχές με τα μέχρι σήμερα δεδομένα είναι ασφαλή προς κατανάλωση.

Ενημέρωσε δε ότι 26/1 θα είχαν σύσκεψη στον ΕΦΕΤ προκειμένου να παρουσιαστούν στις

αρμόδιες αρχές τα ανωτέρω αποτελέσματα του Προγράμματος.

Πώς πήγε το χέρι τους;


