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Τότε – το 1941 – ήρθαν με τανκς, στούκας και σιδη-
ρόφρακτες στρατιές με σιδηρά και τυφλή πειθαρχία –
«προτέρημα» του γερμανικού λαού, που παραμυθιά-
ζεται εύκολα και φανατίζεται κάτω από την προπα-
γάνδα ευφάνταστων, παράλογων ή και παρανοϊκών,
άρπαγων ηγετών. 
Τώρα, αφού φρόντισαν επί 25 και πλέον χρόνια να
υπερχρεώσουν τη χώρα, με τη σύμπραξη των εγχώ-

ριων καλοθελητών, που την κυβέρνη-
σαν απ’ το προσκήνιο και το
παρασκήνιο, εκβιάζουν και θεωρούν
ότι έφτασε η ώρα να την βγάλουν στο
σφυρί και να την υποδουλώσουν μαζί
με τον ελληνικό λαό και την περιου-
σία του· δημόσια και ιδιωτική! 
Μετά το σοκ και την τρομοκρατία που
υπέβαλαν τον ελληνικό λαό, νομίζουν
ότι έφτασε η ώρα να ολοκληρώσουν
τα σχέδιά τους. 

Το σχέδιο – μνημόνια κλπ – δεν ήταν να

σώσουν την χώρα απ’ τη «χρεοκοπία», αλλά το διεθνές

χρηματοπιστωτικό σύστημα, το τοκογλυφικό κεφάλαιο,

με απώτερο σκοπό την οικειοποίηση – την αρπαγή – των

πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, της δημόσιας

και ιδιωτικής περιουσίας, του ορυκτού της πλούτου, των

πλούσιων κοιτασμάτων πετρελαίου και παραγώγων του,

των νησιών, των παραλιών, της ίδιας της χώρας, του

ήλιου – και ως αστείρευτη ενεργειακή πηγή – του κλίμα-

τος, του υδάτινου πλούτου της και τον ίδιο τον λαό της

να τον ξανα-μετατρέψουν σε σύγχρονους δουλοπάροι-

κους, όπως και όλους τους λαούς της νότιας κυρίως Ευ-

ρώπης και της νότιας Αμερικής, για ν’ ανταγωνιστούν

τους …Κινέζους!

Αυτά δεν είναι συνομωσιολογία. Είναι λογικά συμπερά-

σματα εκ του αποτελέσματος της πολεμικής οικονομικής

επίθεσης που δέχθηκε η χώρα μας τα δύο τελευταία χρό-

νια. 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

“Φάρμακο 
Θανατηφόρο”
η πολιτική της Τρόικα και της 

Κυβέρνησης 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος

Aντίσταση & Αλληλεγγύη
Ε.ΛΑ.Δ.Α. Ιδρύθηκε Αντιστασιακό Μέτωπο

Θεοδωράκης, Γλέζος, Κασιμάτης

σελίδα 12

ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ 
ΕΥΘΥΝΕΣ
Υπουργείου - 
Περιφέρειας 

για  Δήμο 3Β, Σελ.16

Και το Κορωπί στο αποχετευτικό
του Σαρωνικού

Ολο το παραλιακό του μέτωπο
σελίδα 17

Σελίδα 3

“Δεν είμαι μαριονέτα κανενός”
Γ. Α.Παπανδρέου 

στη Βουλή
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Τα μνημόνια πέτυχαν απόλυτα τον

πραγματικό τους στόχο: Το σοκ της ελ-

ληνικής κοινωνίας, την αποσύνθεση της

ελληνικής οικονομίας (αυτή έχει βάθος

30ετίας), που τα’ αποτελέσματά της έγι-

ναν εμφανή τα δύο τελευταία χρόνια,

τον αποσυντονισμό της δημόσιας διοί-

κησης. 

― Τα διακόσιες χιλιάδες λουκέτα επι-

χειρήσεων,

― Το 1.200.000 άνεργους, 

― Το ¼ περίπου των Ελλήνων που ζει

κάτω από το όριο της φτώχιας.

Τα πάνω από 10.000 συσσίτια, που μας

γυρίζουν στην Κατοχή του ’41 – ’44 και  

η απελπισία και η αγανάκτηση των Ελ-

λήνων, 

τα αποδεικνύουν ατράνταχτα.

Τι απαιτούν οι τροϊκανοί ακόμη για να

εξουθενώσουν πλήρως τους Έλληνες,

μετά τα χαράτσια, τους φόρους, τις πε-

ρικοπές μισθών και συντάξεων, τις αυ-

ξήσεις των τιμών…

Στο 10σέλιδο προμνημόνιο που έδωσαν

πρόσφατα στον τοποτηρητή τους Πρω-

θυπουργό απαιτούν:

― Μείωση φαρμακευτικής και Νοσοκο-

μειακής δαπάνης

― Μείωση αμυντικών δαπανών.

― Κλείσιμο και συγχώνευση δημόσιων

φορέων. (Έχει εκπονηθεί σχέδιο, για το

κλείσιμο 100 περίπου οργανισμών, που

σημαίνει 10.000 περίπου νέες απολύ-

σεις). 

― Επίθεση στην ατομική ιδιωτική περι-

ουσία των Ελλήνων με αυτόματη ανα-

προσαρμογή – αύξηση των

αντικειμενικών αξιών, με άμεση επί-

πτωση στο έκτακτο τέλος Ακινήτων (χα-

ράτσι), στις κληρονομιές, στις γονικές

παροχές, στις μεταβιβάσεις κλπ.

― Κατάργηση ή περικοπές προσφάτων

ρυθμίσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

και τις οφειλές εισφορών.

― Μείωση απολαβών ένστολων (Να ξέ-

ρουν οι Αστυνομικοί ότι οι «αγανακτι-

σμένοι» παλεύουν και γι’ αυτούς),

Γιατρών του ΕΣΥ (ήδη τα 10 ευρώ που

έπαιρναν για κάθε επίσκεψη οι συμβε-

βλημένοι, τα μείωσαν σε 6 ευρώ), των

Πανεπιστημιακών και των Δικαστικών.

― Αναθεώρηση των προνοιακών επιδο-

μάτων, και σύνδεσή τους με το οικογε-

νειακό εισόδημα. (Θα μας διαλύσουν και

τις οικογένειες)

― Περικοπές κατώτατων μισθών και

συντάξεων και 

― Κατάργηση της κλίμακας του ΦΠΑ με

καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 19 έως 21% σε

όλα (και στο ψωμί). 

- Περαιτέρω μείωση ή κατάργηση της έκ-

πτωσης των τόκων δανείων πρώτης κα-

τοικίας, από τη φορολογία Εισοδήματος. 

Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα της κομ-

ματικής Τρόϊκας φορολογούνται οι επί-

σημοι πτωχοί, αφού φορολογείται

άμεσα το εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ

ετησίως, όταν το όριο της φτώχιας που

έχει ορίσει η Ε.Ε. είναι τα 7.000 ευρώ!

― Την υπαγωγή των αγροτών σε καθε-

στώς ΦΠΑ κ.α.

Ο Σόιμπλε απειλεί

«…Δεν πρόκειται να δοθούν χρήματα
(στην Ελλάδα) από την νέα δανειακή
Σύμβαση, αν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα
που ζητάει η Τρόικα», δήλωσε ο γνω-

στός μας Υπουργός Οικονομικών της

Γερμανίας, σε συνέντευξή του στη γερ-

μανική ραδιοφωνία. 

Λες και μας τα χαρίζουν! Με 3,5% επι-

τόκιο θα κλείσει το PSI. Ξέρουμε τι ση-

μαίνει αυτό, για ένα 30ετές ομόλογο; 

Τα 100δις € ομόλογα, που θ’ ανταλλά-

ξουμε τώρα, σε 20 χρόνια θα έχουν δι-

πλασιαστεί και στα 30 χρόνια θ’

αποπληρωθούν με 280 δις, 679 εκατομ-

μύρια. 

Δηλαδή σχεδόν τριπλάσια. Αν τώρα, με

τον καιρό, με νέες δανειακές Συμβάσεις,

μας κάνουν τη «χάρη» να μας «κουρέ-

ψουν» όλο το χρέος και να μας το επι-

μηκύνουν, με όλα εκείνα τα επαχθή

μέτρα, τότε θα ξεπεράσουμε τα 1.000 δι-

σεκατομμύρια Ευρώ!

Δεν έλαβαν όμως υπ’ όψη τους σε όλη

την καλά μελετημένη και μεθοδευμένη

επιστημονικά πλεκτάνη τους, δύο συν-

τελεστές:

― την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα και το

σοφό απόφθεγμα του Ν. Μακιαβέλλι:

«Ξεχνάει καθένας ευκολότερα το θά-
νατο του πατέρα του, παρά την απώλεια
της πατρικής περιουσίας».

Δεν θέλουμε τέτοια “βοήθεια”! Δεν θέ-

λουμε «δόσεις» που μας οδηγούνε όλο

και βαθύτερα στην καταστροφή. Δεν

ζούμε με δανεικά. Αυτό πρέπει να το κα-

ταλάβουμε καλά, πρώτ’ απ’ όλα εμείς.

Αναστέλλουμε τις πληρωμές και ζούμε

με τα δικά μας. Ως προς τα υφιστάμενα

δάνεια, κάνουμε λογιστικό και συγκρι-

τικό έλεγχο επιτοκίων, συμψηφίζουμε,

με τις οφειλές σας και μας χρωστάτε.

Σηκώτε, φύγετε, λοιπόν· καταραμένοι,

Raus!

Δίκυτο Αλληλεγγύης κι αντίστασης
στα 3Β Σελ. 6

Μειωμένο εισιτήριο στη Λίμνη Βου-
λιαγμένης Σελ. 6

Αυξήσεις σε διόδια χωρίς δρόμους
Σελ. 8

Κάλχας, ο μάντης των κακών...
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Χαρίζονται ποινές... Σελ. 8

Σκόρπιες απαντήσεις από το

χθες  Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

“Γκαουλάιτερ από τους ναζί

στην Ελλάδα” Σελ. 9

Ελληνικός τουρισμός για LGBT

Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Συνεργασία Κουβέλη - Οικονό-
μου Σελ. 12

Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχου Χρ.

Κισκήρα για υγροβιότοπουςΣελ. 15

Κόβουν θεραπεία σε ανάπηρους Σελ.17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗRAUS VERFLUCHTEN (Eξω καθάρματα)

Στο πλαίσιο της μεταφοράς των γραφείων  της Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-

νης  (ΔΗ.Κ.Ε. Β.Β.Β.), σε νέα διεύθυνση, οι υπηρεσίες  θα

υπολειτουργήσουν,  από την Πέμπτη  2.2.2012 έως και την

Τρίτη  7.2.2012. 

Από την Τετάρτη  8.2.2012  η Δημοτική Κοινωφελής Επι-

χείρηση των 3Β, θα λειτουργεί  στο κτίριο της πρώην

Δ.Ε.Α.Β., στην οδό Ζεφύρου 2, στην Βούλα.

Μεταφέρεται η Δημοτική

Επιχείρηση 3Β

Μέσα σε μια ευχάριστη και ζεστή

ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε τη

Δευτέρα το βράδυ στις 30 Ιανουα-

ρίου, η εκδήλωση για την κοπή της 

Την Πρωτοχρονιάτικης πίτα έκοψε ο

συνδυασμός  της Δημοτικής Παράτα-

ξης «Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης –

Βούλας – Βουλιαγμένης» του Γρη-

γόρη Κασιδόκωστα, στα νέα του γρα-

φεία, μεταξύ τριών αντιδημάρχων και

δημοτικών - τοπικών συμβούλων, την

περασμένη Δευτέρα 30/1, όπως μας

ενημερώνει με δελτίο τύπου. 

Βέβαια δεν μας κάλεσε για να έχουμε

“ζωντανό” ρεπορτάζ.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

έκοψε

η «Ανεξάρτητη Κίνηση 

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκο-

πούλου συνεδριάζει την Τετάρτη

8 Φεβρουαρίου στις 8μ.μ. με 42

θέματα στην ημερήσια διάταξη.

«Ράους»! Οι Γερμανοί 

συμπατριώτες της Μέρκελ,

ελεγκτές της τρόικας, 

ξανάρχονται 

προσπαθωντας να 

αρπάξουν τη χώρα μας.

Η εικόνα είναι από το 

θεατρικό δίδυμο Μιχάλη

Ρέππα και Θανάση 

Παπαθανασίου 

με τίτλο “Ράους”

ΤΟ Δ.Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
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«Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε,
Σπαράσσεται η καρδιά και θο-
λώνει ο νους μας με όσα συνέ-
βησαν τους τελευταίους
καιρούς και εξακολουθούν να
συμβαίνουν στον Τόπο μας. Άν-
θρωποι με αξιοπρέπεια χάνουν,
από τη μια στιγμή στην άλλη,
τη δουλειά, ακόμη και το σπίτι
τους.
Το φαινόμενο των αστέγων,
αλλά και των πεινασμένων –
φαινόμενο κατοχικών εποχών
- παίρνει εφιαλτικές διαστά-
σεις. Οι άνεργοι αυξάνονται
κατά χιλιάδες μέρα με τη μέρα.
Το ίδιο και τα λουκέτα μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα
νέα παιδιά, τα καλύτερα μυαλά
του Τόπου, παίρνουν τον δρόμο

της μετανάστευσης. Οι πατε-
ράδες μας δεν μπορούν να ζή-
σουν μετά τις δραματικές
περικοπές των συντάξεών
τους. 
Η πρωτόγνωρη καρτερία των
Ελλήνων εξαντλείται, η οργή
παραμερίζει τον φόβο και ο κίν-
δυνος κοινωνικής ανάφλεξης
δεν μπορεί να αγνοείται πια,
ούτε από εκείνους που διατάσ-
σουν, ούτε από εκείνους που
εκτελούν τις φονικές συνταγές
τους. 
Η απόγνωση και η κατάθλιψη
έχουν φωλιάσει σε κάθε ελλη-
νικό σπίτι. Μπροστά σε όλα
αυτά, η Εκκλησία της Ελλάδος
αξιοποιεί κάθε δυνατότητα αλ-
ληλεγγύης. Και είναι θετικό

που, μέσα στην τόση καταχνιά,
ξεπροβάλλει η ευαισθησία, το
φιλότιμο και ο αγνός πατριωτι-
σμός των Ελλήνων. Για να
δώσει ένα πιάτο φαΐ, ένα
ρούχο, μια ανάσα ζωής στους
απελπισμένους. Δυστυχώς,
όμως, όπως ξεκάθαρα φαίνεται
πλέον, το δράμα της Πατρίδας
μας όχι μόνο δεν τελειώνει
εδώ, αλλά μπορεί να προσλά-
βει και νέες ανεξέλεγκτες δια-
στάσεις. 
Ζητούνται, άλλωστε τις ώρες
αυτές, ακόμη σκληρότερα,
ακόμη πιο επώδυνα, ακόμη πιο
άδικα μέτρα, στην ίδια αδιέ-
ξοδη και αποτυχημένη γραμμή
του πρόσφατου παρελθόντος
μας. Ζητούνται ακόμη μεγαλύ-
τερες δόσεις ενός φαρμάκου
που αποδεικνύεται θανατη-
φόρο. 
Ζητούνται δεσμεύσεις που δεν
λύνουν το πρόβλημα αλλά ανα-
βάλλουν μόνο προσωρινά τον
προαναγγελθέντα θάνατο της
Οικονομίας μας. Και υποθη-
κεύουν, ταυτόχρονα, την
εθνική μας κυριαρχία. 
Υποθηκεύουν τον πλούτο που
έχουμε, αλλά και αυτόν που
μπορεί να αποκτήσουμε στα
εδάφη και τις θάλασσές μας.
Υποθηκεύουν την Ελευθερία,
τη Δημοκρατία, την Εθνική μας
Αξιοπρέπεια. 
Απογοητευμένοι, απελπισμένοι
και ανήσυχοι Έλληνες μας ρω-

τούν και ζητούν υπεύθυνες ει-
λικρινείς και πειστικές απαντή-
σεις. 
[...] Είναι τουλάχιστον ύποπτη η
εμμονή τους σε αποτυχημένες
συνταγές. Και είναι προκλητι-
κές οι αξιώσεις τους σε βάρος
της Εθνικής μας κυριαρχίας.
Και αυτό είναι, ίσως, το πιο
ανησυχητικό.
Και βέβαια, δεν μπορεί παρά να
υπάρχουν μπροστά μας και
άλλοι δρόμοι. Δρόμοι πνευμα-

τικής ανάτασης και οικονομικής
ανάταξης. Δρόμοι δημιουργίας,
ελπίδας και προοπτικής. Δρό-
μοι ανοικτοί για κάθε Ελληνίδα
και κάθε Έλληνα. 
Σε αυτούς τους δρόμους οφεί-
λουμε να πορευθούμε όλοι, με
τη συναίσθηση της μετάνοιας.
Ενώνοντας τις αστείρευτες δυ-
νάμεις του Έθνους μας.
Αποκρούοντας, ταυτόχρονα,
τους έξωθεν εκβιασμούς και
απορρίπτοντας τις θανατηφό-

ρες συνταγές τους. Έχοντας,
πάνω απ’ όλα, ακλόνητη τη βε-
βαιότητα, ότι με τη βοήθεια του
Θεού και την πίστη στις δυνα-
τότητές μας μπορούμε να τα
καταφέρουμε. Η Ελλάδα του
Πολιτισμού, η Ελλάδα της Ιστο-
ρίας, η Ελλάδα των Παραδό-
σεων δεν μπορεί να χαθεί, ούτε
γιατί κάποιοι το πίστεψαν, ούτε
γιατί κάποιοι μπορεί να το θέ-
λουν. Η Ελλάδα μας μπορεί να
σταθεί στα πόδια της. Μπορεί,

Οδός Σμύρνης στη Βάρη!

Λακούβες, επικίνδυνες παγίδες για ατύχημα οχημάτων και πεζών, στην οδό
Σμύρνης στη Βάρη, ιδιαίτερα στο τμήμα από 13 έως 19. Θα μου πείτε μόνο λα-
κούβες έχει ο συγκεκριμένος δρόμος!!! Και λίγη άσφαλτος δεν θα ʻκανε κακό.

Κλειστές πόρτες βρήκαν
οι άστεγοι στα 3Β

Οι θερμοκρασίες στα χαμηλότερα επίπεδα του χειμώνα, η κρίση στο

κατακόρυφο, οι άνεργοι ουρές στα κέντρα υποδοχής και οι άστεγοι

στους δρόμους.

Πιο ζοφερή εικόνα δεν θα μπορούσε κανείς να σκιαγραφήσει. Κι όμως

είναι αληθινή.

Εν όψει της βαρυχειμωνιάς, η Περιφέρεια Αττικής ανακοίνωσε χώ-

ρους, που μπορούν να βρουν θαλπωρή οι άστεγοι ανά Δήμο.

Για το Δήμο των 3Β είχε αναφερθεί στα 2 ΚΑΠΗ και στα Δημαρχεία.

Οι άστεγοι όμως βρήκαν πόρτες κλειστές.

Δραματική η έκκληση της δημ. συμβούλου Μαρίας Σίνα «πρέπει επει-

γόντως να βρεθεί ένα χώρος για τους άστεγους. Δεν έχουμε πού να

τους βάλουμε», που εξέπεμψε στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της

1 Φεβρουαρίου.

Αραγε η Περιφέρεια αποφάσισε μόνη της, χωρίς να ενημερωθεί ο

Δήμος; Ή ο Δήμος αγνόησε και την Περιφέρεια και τους άστεγους;

Επρόκειτο να ανοίξουν το αθλητικό κέντρο “Γεννηματάς”, όπως είπε

ο δημαρχεύων αντιδήμαρχος, αλλά δεν συννενοήθηκαν με τις προ-

πονήσεις!

Η Λυδία Αργυροπούλου απάντησε ότι κακώς δεν άνοιξε το Γεννημα-

τάς και ας είχε αγώνα, ενώ η Ηλ. Τσιριγώτη πρότεινε να ανοίξουν τα

δύο ΚΑΠΗ.

Κι ενώ παιζόταν το πινγκ-πονγκ, ο δημ. σύμβουλος Kυρ. Κικίλιας πρό-

τεινε να μισθώσουν ένα ξενοδοχείο για να βρουν ένα ζεστό κρεβάτι

“να νιώσουν ως άνθρωποι” και αν δεν μπορεί ο Δήμος αναλαμβάνει ο

ίδιος το κόστος. Κι ο Διον. Κοντονής συμπλήρωσε και τη δική του

κατά το ήμισυ συμμετοχή.Κι ενώ η ημέρα κρινόταν πολύ άσχημη κλι-

ματικά, η τύχη των αστέγων, έμεινε να συζητηθεί μετά το Δημοτικό

Συμβούλιο, όπως ζήτησε ο Σπ. Πανάς.
Α. Μπουζιάνη 

“Φάρμακο Θανατηφόρο” η πολιτική της Τρόικα και της Κυβέρνησης

διαπιστώνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος
Αγωνιώδης παρέμβαση του επικεφαλής της Ο.Χ. Εκκλησίας

της Ελλάδος, Αρχιεπισκόπου, Ιερώνυμου, στο εν εξελίξει

δράμα του ελληνικού Λαού για τις «λανθασμένες» πολιτι-

κές, ιδίως των τελευταίων δύο ετών, με επιστολή του προς

τον Λουκά Παπαδήμο, προχθές Παρασκευή.

Τα συνεχή επώδυνα μέτρα που απαιτούν οι «εταίροι» και

υιοθετούν οι κυβερνήσεις μας, ο Αρχιεπίσκοπος τα χαρα-

κτηρίζει ως «φάρμακο που αποδεικνύεται θανατηφόρο»
ενώ διαπιστώνει ότι “η πρωτόγνωρη καρτερία των Ελλήνων
εξαντλείται” και προμηνύει πως «η οργή παραμερίζει το
φόβο και ο κίνδυνος κοινωνικής ανάφλεξης δεν μπορεί να
αγνοείται». Τελειώνοντας δε την επιστολή του – δραματκή

παρέμβαση της Εκκλησίας – σημειώνει:

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να χαθεί ούτε γιατί κάποιοι το πί-
στεψαν, ούτε γιατί κάποιοι μπορεί να το θέλουν».

Ακολουθεί ευρύτατο απόσπασμα της επιστολής.
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ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ο Δημοτικός Κινηματο-

γράφος Μαρκοπούλου “Αρτεμις”, παρουσιάζει την ται-

νία  ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ

(THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO)

Προβολές: 18.45 & 21.30 - Διάρκεια: 158'
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Σενάριο: Στίβεν Ζαΐλιαν

Ηθοποιοί: Ντάνιελ Κρέιγκ, Ρούνεϊ Μάρα, Στέλαν Σκάρσγκαρντ,

Έμπεθ Ντάβιτζ, Ρόμπιν Ράιτ, Κρίστοφερ Πλάμερ, Τζόλι Ρίτσαρντσον

ΗΡΩΔΗΣ ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στις 11.00 π.μ., οι Φίλοι του

Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, οργανώνουν διά-

λεξη με θέμα: “Ηρώδης Αττικός Μαραθώνιος”, στο Μου-

σείο Μαραθωνίου Δρόμου (Λεωφ. Μαραθώνος και 25ης

Μαρτίου, στο Μαραθώνα).

Η συγγραφέας Κατερίνα Αγραφιώτη θα παρουσιάσει το βι-

βλίο της για τον επιφανή Μαραθωνίτη Ηρώδη Αττικό. Πρό-

κειται για μια  μυθιστορηματική  βιογραφία βασισμένη στις

πηγές και στα αρχαιολογικά ευρήματα για τον ίδιο και την

εποχή του.

Ο Ηρώδης Αττικός (Μαραθώνας 101-178μ.Χ.) υπήρξε η επι-

φανέστερη προσωπικότητα του 2ου αιώνα  μ.Χ.,   εποχή κατά

την οποία  η  Ελλάδα βρισκόταν κάτω από την ρωμαϊκή κυ-

ριαρχία.

Η καταγωγή του, η  βαθειά του  μόρφωση, η  απέραντη

αγάπη του  για την πατρίδα του την Ελλάδα,  σε συνδυασμό

με την τεράστια περιουσία του και  τις μεγάλες επιχειρημα-

τικές του ικανότητες συνετέλεσαν  στην άνθιση, όχι μονάχα

της  Αθήνας αλλά και πολλών άλλων ελληνικών πόλεων.

Οι Μανιάτες χορεύουν

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων σας προσκα-

λεί να διασκεδάσετε στον Ετήσιο χορό του και την κοπή

της πίτας, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18 Φε-

βρουαρίου και ώρα 20.30  στο ξενοδοχείο «Αmarilia”

Αγίου Νικολάου 13 Βουλιαγμένη Τηλ.  210 8990391

Πληροφορίες: Π. Μουρελάτου κιν. 6942465860 – Ντέπη

Θεοδωρακοπούλου  6977970384

Από τις   εκλογές που έγιναν την 10η/12/ 2011 στο Σύλλογο  Μα-

νιατών προέκυψε το κάτωθι  Διοικητικό συμβούλιο

Δαβάκης Δημήτρης Πρόεδρος, Μουγιάκος Παύλος Αντιπρόεδρος, Μου-

ρελάτου Πούλια   Γενική Γραμματέας,  Κολοκοτρώνης Πλάτων Ταμίας,

Θεοδωρακοπούλου Ντέπη Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και μέλη Σα-

ραντάκου Κλεοπάτρα, Μπασακίδης Νικόλαος,  Κουρεντζή Ακατερίνη,

Αγριογιάννης Βασίλης, Ρεμπάκου Αλεξάνδρα, Πατσουράκος Φώτης.

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ –
Ο ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΞΕΝΟΣ

Κινηματογραφική προβολή με θέμα τα “Εκατό χρόνια από

τη γέννηση του μουσουργού Αλέκου Αξελού” (1912-

1995), του Λευτέρη Ξανθόπουλου (ΕΛΛΑΔΑ, 2009, έγ-

χρωμη, 51΄)

Με την παρουσία της κόρης του Αλέκου Ξένου, Αλίκης

Ξένου Βενάρδου (δημοσιογράφου) και της εγγονής του,

Ευάννας Βενάρδου (δημοσιογράφου).  
Θα ακολουθήσει συζήτηση με εισηγητές τους Λευτέρη Ξανθό-

πουλο (σκηνοθέτη της ταινίας, ποιητή), Ιάκωβο Κονιτόπουλο

(συνθέτη, μαέστρο) και Ανθή Γουρουντή (μουσικό, καθηγήτρια

πιάνου).

Η δεκαπενταμελής παιδική χορωδία του Ελληνικού Ωδείου Πει-

ραιά, υπό τη διεύθυνση της Ανθής Γουρουντή  και με συνοδεία

πιάνου θα αποδώσει τα παιδικά και τα αντάρτικα τραγούδια του

μεγάλου μουσουργού.

Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 5/2 στις 8μ.μ. στην αί-

θουσα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  (Μα-

ρίνου Αντύπα 86, Ηλιούπολη)

www.enallaktiki-drasi.gr

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

ΜΕ  ΠΟΔΗΛΑΤΑ  

ΣΤΟ ΣΤΕΚΙ «ΣΠΟΡΟΣ» 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  8μμ    

Την Παρασκευή 10/2 οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ προ-

γραμματίζουν τη βραδινή ποδηλατοβόλτα στο Αλληλέγ-

γυο και Εναλλακτικό Στέκι «Ο Σπόρος» στο κέντρο της

Αθήνας, Σπυρίδωνος Τρικούπη 21.

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από τη Βούλα  (Αφετηρία

Τραμ) και θα  ακολουθήσουν τη διαδρομή Παραλιακή Λε-

ωφόρος-Πρίγκηπος Πέτρου-Λεωφ.Βουλιαγμένης – Στύλοι

Ολυμπίου Διός- Αμαλίας –Σύνταγμα-Πανεπιστημίου—Εμ.

Μπενάκη- Δερβενίων- Σπ. Τρικούπη. Στο στέκι θα έχουν

την ευκαιρία να συζητήσουν με εθελοντές, θα κάνουν

στάση για μία ώρα  και στη συνέχεια θα  επιστρέψουν

στην αφετηρία του  Τραμ Βούλας.  

Υπεύθυνοι ενημέρωσης

Κωστής 6937153051 - Εβελίνα Σταύρου 6970308448

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.

2ήμερο Νέου Ανεξάρτητου Ελληνικού Κινηματογράφου με

τίτλο:  “Το φεγγάρι του Μελιές ήταν πιο αληθινό απο το
πραγματικό.” Ενα διήμερο παρουσίασης νέων ελληνικών

ταινιών μεγάλου μήκους, μικρού μήκους και βίντεοκλιπ. 
Επιλογές και επιμέλεια: 

Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy) Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Φε-

βρουαρίου 7.30μ.μ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ             

ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

7.30-8.30μ.μ. Βιντεοκλίπ επιλογή μέρος Α’

Μια επιλογή από ελληνικά βιντεοκλιπ των τελευταίων χρόνων

9.10- Sharp Rebound on fire
της Ευαγγελίας Χρηστάκου

10.30-12μ.μ.Rocco vs Cleopatra
Του Αντώνη Σπίνουλα (πρεμιέρα)

12μ.μ.- Opening party the Boy DJ Set

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

7.30-8.30μ.μ. Βιντεοκλίπ επιλογή μέρος Β

Μια επιλογή από ελληνικά βιντεοκλιπ των τελευταίων χρόνων

8.45-9.30 Η απόγνωση της Μίμης, 
Ο Καθρέφτης του Λόρδου Πάτσονγκ της Ελ. Πάνικ

9.30-10 Χαμένο Κορίτσι, του Νίκου Πάστρα

10.30-12 Χεγκίτα, του The Boy (πρεμιέρα work in progress)

12μ.μ.- Felidol’s Cinema (συναυλία)

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

ΚΟΠΗ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Η  Ένωση  πολιτών  Βούλας  καλεί  τα  μέλη  και  τους  φί-

λους  της  στην  κοπή  της  βασιλόπιτας,  που  θα  γίνει

στο  Πνευματικό  Κέντρο  του  Ι. Ναού  Κοιμήσεως  Θεο-

τόκου,  Κυριακή,  5  Φεβρουαρίου,  ώρα  10:30 π.μ.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ &

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλα καλεί σε ετήσια τα-

κτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, στις

10.30, 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.

Στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα στις 12π.μ. θα γίνει Εκτακτή Κα-

ταστατική Συνέλευση με θέμα Τροποποίηση Καταστατικού.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ο Σύλλογος Αγ. Δημητρίου 

Αλυκού Κορωπίου κόβει πίττα

• Κοπή πίτας του συλλόγου Αγ. Δημητρίου Αλυκού

Κορωπίου, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, στο παρα-

λιακό κέντρο «ΦΙΛΙΑ» (35ο χλμ Λεωφόρου Σουνίου-

Αγία Μαρίνας Κορωπίου ) στις 21:00 

“Περίπατοι Πολιτισμού” 

Ο Δήμος Κρωπίας με το ΝΠΔΔ “Σφηττός” οργανώ-

νει 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.

Η “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ”

ΚΟΒΕΙ ΠΙΤΤΑ

Η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών - Πα-

ράρτημα Γλυφάδας Βούλας, θα κόψει την πα-

ραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, στο

παραλιακό κέντρο “Σιρόκο”, την Τετάρτη 8

Φεβρουαρίου, στις 5 μ.μ. με τσάι και καφέ.

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 info@artgallerycafe.gr

Π Α Σ Χ Α Λ Η Σ
«Ξεφύλλισμα του μουσικού του άλμπουμ»

Από τους θρυλικούς «Olympians»

μέχρι σήμερα. Δύο βραδιές αφιερω-

μένες στην μεγάλη διαδρομή του,

μέσα στο ελληνικό τραγούδι γεμάτες

όμορφες αναμνήσεις και τραγούδια

που όλοι έχουμε χορέψει και τρα-

γουδήσει: «Κορίτσι του Μάη», «Αλέ-

ξης», «Τρόπος», «Συγγνώμη»,

«Παραδώσου», «Κατερίνα-Κατερι-

νάκι», «Είσαι το ταίρι μου»…

Θα τον βρείτε, την Παρασκευή 17

και το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στις 9μ.μ. στην art gallery

café. Εισιτήριο €10

Μαζί του οι μουσικοί Αντώνης Πιτσολάντης μπάσο, Μι-

χάλης Λιάμης ντραμς, Νίκος Ταλιαδούρος κιθάρα, Ανα-

στάσης Χαμηλάκης πιάνο.

Παιδικό Πάρτυ Μασκέ
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 12.00 μεσημέρι στην art

gallery café, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ 16673

2108958866 από το Fantasia Party

Ένα πρωτότυπο, γεμάτο διασκέδαση αποκριάτικο πάρτυ,

στο οποίο, εκτός των άλλων, τα παιδιά μέσω παιχνιδιού

θα μάθουν έθιμα των αποκρεών σε άλλες χώρες, και θα

γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές τους.

Τα παιδιά θα μεταφερθούν μέσα από δραστηριότητες στα

έθιμα της Βενετίας, στην βραζιλιάνικη παρέλαση και στην

ρώσικη παραδοσιακή γιορτή. Τα παιχνίδια, οι διαγωνισμοί

και η μουσική θα αποτελέσουν το όχημα που θα μας οδη-

γήσει στον απολαυστικό μας στόχο. Στο κουκλοθέατρο

μας θα παρουσιάσουμε μία νέα εκτέλεση ενός γνωστού

παραμυθιού και η γιορτή μας θα ολοκληρωθεί με Face

Painting, χορό και διαγωνισμό για την καλύτερη απο-

κριάτικη στολή.

Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ μόνο για τα παιδιά.

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 

ΣΤΑ “ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ” ΒΟΥΛΑΣ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης και η εθελοντική ομάδα της Δ.Ε.

Βούλας, σε συνεργασία με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Βού-

λας, θα πραγματοποιήσουν Αναδάσωση – Δενδροφύ-

τευση στην περιοχή «ΚΡΕΒΑΤΑΚΙΑ» στο Πανόραμα, την

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 π.μ., μετά τη

Θεία Λειτουργία. Συνάντηση στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

Αποκριάτικα εργαστήρια 

Δημιουργικής Κίνησης

ΙΔΡΥΜΑ Β & Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Για παιδιά 3-6 ετών: 5:00 μ.μ.– 6:00μ.μ.

Για παιδιά Δημοτικού: 6:00 μ.μ.-7:00μ.μ.
Ελάτε να παίξουμε τα πιο ωραία παιχνίδια!

Ποιός θα βγει από τον κύκλο; Ποια θα ισορροπήσει πάνω στην

τεράστια μπάλα; Ποια θα καταφέρει να κυλήσει πάνω από τα μα-

ξιλάρια χωρίς να τα ρίξει; Ποια θα δώσει τον καλύτερο τίτλο στο

γλυπτό της που έφτιαξε με το σώμα της; Συμμετοχή: 10 ευρώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πολιτιστικό Κέντρο «Ακαδήμεια», Μαραθωνο-

μάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος,  τηλ.: 210-5125600, www.akade-

meia.gr, e-mail: info@akademeia.gr.

Εκδηλώσεις στις Πολιτιστικές Απόπειρες

Την Κυριακή 5 και 12 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι, θα

παρουσιαστεί η παιδική μουσική και  θεατρική παράσταση «ΑΝ-

ΘΡΩΠΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑ», από την ομάδα Lost Circus. Νερόφωνο

και μουσικό πριόνι είναι μερικά από τα 30(!) σπάνια και περίεργα

μουσικά όργανα της παγκόσμιας συλλογής του Άνθρωπου-ορχή-

στρα, ο οποίος παίζει ταυτόχρονα έως και 4 από αυτά, δημιουρ-

γώντας επί τόπου πρωτότυπη μουσική. Μια παράσταση με πολύ

γέλιο, όπου τα παιδιά μαθαίνουν αλλά και ταυτόχρονα συμμετέ-

χουν σε ένα περίεργο μουσικό ταξίδι. 

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στις 19:00, η ομάδα χορού σας προ-

σκαλεί σε «PRACTICA NIGHT» με στόχο την εξάσκηση στο

χορό, ακόμα και για μη γνώστες χορού, τη διασκέδαση και την

επικοινωνία. Ελάτε να χορέψετε και να διασκεδάσετε! 

Η ταινία «Η ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ» σε σκηνοθεσία Αντρέι Ζβγιαγκίντσεφ

την Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου στον κινηματογράφο σινέ Αλίκη,

Λ. Μαραθώνος 196, Πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο Νέας Μά-

κρης - πρώην αμερικάνικη βάση.  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ   –   ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940 98500

Email: apopeires@apopeires.gr

Web: http://www.apopeires.gr/ - Τηλ: 2294098500

“ΦΑΥΣΤΑ”
“Φαύστα” του Μποστ. Ενα πρωτοποριακό έργο σαν “ιδέα”

διορατικό σαν “πρόθεση” και “ελευθεριάζον” από κάθε

άποψη. Το παρουσιάζει το Θεατρικό Εργαστήρι της Δημοτι-

κής Ενότητας Βούλας, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, 7μ.μ.

στο Κινηματοθέατρο Μελίνα Μερκούρη στην Ανω Γλυφάδα

(Αν. Ρωμυλίας 123 & Γεννηματά).

Εχει παρουσιαστεί και στη Βάρη και αλλού και έχει απο-

σπάσει τις καλύτερες εντυπώσεις.

Εκθεση για τη μάσκα
Μια συνάντηση της Πρωτόγο-

νης Τέχνης των λαών του κό-

σμου και της Σύγχρονης

Τέχνης την εποχή της παγκο-

σμιοποίησης, 105 χρόνια μετά

από τις “Δεσποινίδες της Αβι-

νιόν” του Πικάσο. Μια έκθεση

τελετουργικών μασκών από

τη συλλογή Καγγελάρη και

σπουδαίων έργων της Νεοελ-

ληνικής Ζωγραφικής (Γαΐτης,

Κεσσανλής, Κανιάρης, Βαλα-

ωρίτης,…) από ιδιωτικές συλ-

λογές και μουσεία.
Επιμέλεια Έκθεσης  Αθηνά Σχινά,

Ιστορικός Τέχνης, Πανεπιστήμιο

Αθηνών

Εγκαίνια Παρασκευή 10

Φεβρουαρίου, 19:00

“Ο δρόμος της μάσκας”
Η μάσκα ως μέσο θερα-

πείας και ανάλυσης της

προσωπικότητας. workshop

με ελεύθερη συμμετοχή

κατόπιν κράτησης στο τηλ

6972 029687

Δρ Γιώργος Αστρινάκης, Ψυ-

χίατρος - Ψυχοθεραπευτής,

το Σάββατο 11 και Κυριακή

12/2, 10:00 – 14:00 

ημερίδα: εκφάνσεις της

μάσκας στη ζωή, την

τέχνη,  την τελετουργία 
με την επιστημονική επι-

τροπή: Αθηνά Σχινά, Θανά-

σης Μουτσόπουλος, Δήμητρα

Κονδυλάκη 

Την οργάνωση συνεδρίου έχει

ο  Φώτης Καγγελάρης

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου,18:00

Διάρκεια: 10/2/12 – 19/2/12 

Όι εκδηλώσεις θα πραγματο-

ποιηθούν στον εκθεσιακό

χώρο Κέντρο Τεχνών, Πάρκο

Ελευθερίας, Λεωφ. Βασ. Σο-

φίας,  μετρό Μέγαρο Μουσι-

κής, τηλ 210 7232603

Είσοδος ελεύθερη, καθη-

μερινά 10:00 – 21:00 

ΜΑΣΚΑ: ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ 

www.enallaktiki-drasi.gr - ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2108958016

Ε-mail  ena.drasi@gmail.com   Facebook:  enallaktiki drasi

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ &

ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑ

Στην περιοχή όπου το 490 π.Χ ο Μιλτιάδης εφάρμοσε το

ιδιοφυές στρατηγικό σχέδιο του και κατανίκησε τον πο-

λυαριθμότερο στρατό των Περσών θα γίνει η προγραμμα-

τισμένη ξενάγηση της “Εναλλακτικής Δράσης”. Εκεί που

σήμερα υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος του Τύμβου όπως

και το μουσείο, την  ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μετά το τέλος της ξενάγησης στον αρχαιολογικό χώρο

θα περιηγηθούν το Εθνικό Πάρκο του Σχοινιά που αποτε-

λείται από το δάσος και τον υγρότοπο. Το δάσος περιέχει

κουκουναριές, πεύκα και σχοίνα, και θα έχουν την ευκαι-

ρία για χαλαρή πεζοπορία και κατόπιν θα γίνει οικοξενά-

γηση στον υγρότοπο του Σχοινιά, ένα πολύ σημαντικό

βιότοπο με 320 είδη φυτών και 219 είδη πουλιών, από τα

οποία τα 40 είναι σπάνια και προστατευόμενα

Φαγητό θα έχουν στην ιστορική παραλία του Σχοινιά, όπου

προσάραξε ο στρατός των Περσών πρίν από τη μάχη...

Συμμετοχή: Μαριλένα Λομάγιν  2109659398 & 6937074087
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«Πρωτοβουλία κατοίκων Ραφήνας

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

ΑΝ ΟΧΙ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ!

Στη συγκέντρωση της Πρωτοβουλίας, την Τρίτη 24/1, συμ-

μετείχαν πολλοί κάτοικοι της Ραφήνας, του Πικερμίου

αλλά και γειτονικών περιοχών (παρότι ο Δήμος Ραφήνας-

Πικερμίου είχε φροντίσει να μας κατέβασει τα ενημερω-

τικά πανώ) και έγιναν πολλές και συγκροτημένες

τοποθετήσεις. Έμφαση δόθηκε στο θέμα της οργάνωσης

της αλληλεγγύης στο επίπεδο της γειτονιάς.

Σε περίπτωση απόπειρας διακοπής του ηλ. ρεύματος από

εργολάβο, ο κάτοικος

1) τηλεφωνεί  στο κινητό της Πρωτοβουλίας (69 45 44 72

26) η οποία θα στείλει sms σε όλους/ες και

2) στέλνει μαζικό sms ή/και τηλεφωνεί στους γείτονές

του που έχουν αφήσει τα στοιχεία τους γι’ αυτό.

Αναφορικά με το ρόλο του Δήμου, κοινή διαπίστωση είναι

ότι εφόσον περιορίζεται στην εξώδικη δήλωση προς τη

ΔΕΗ δεν προσφέρει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Ο

Δήμος, εάν στηρίζει ουσιαστικά τους κατοίκους απέναντι

σ’ αυτό το παράνομο χαράτζι, πρέπει, σε περίπτωση δια-

κοπής του ηλ. ρεύματος, να αναλάβει την επανασύνδεσή

του με τον ηλεκτρολόγο του Δήμου.

email: prokarapi@gmail.com

τηλέφωνο: 69 45 44 72 26

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Οποιος δεν καταγραφεί

χάνει το επίδομα!

Ξεκίνησε από 1 Φεβρουαρίου και θα ισχύσει μέχρι  και τις

16 Μαρτίου η καταγραφή των δικαιούχων για τα κοινωνικά

επιδόματα. Οι δικαιούχοι πρέπει να απευθυνθούν στα ΚΕΠ

της περιοχής τους προκειμένου να συμπληρώσουν  αίτηση

καταγραφής. 

Το υπουργείο Υγείας δηλώνει ότι: όποιος δεν καταγραφεί,

χάνει το επίδομα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

― αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου, 

― παραστατικό ΔΟΥ, στο οποίο θα αναγράφεται το ΑΦΜ, 

― οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύ-

πτει ο ΑΜΚΑ, 

― αριθμό τραπεζικού λογαριασμού,

― αναγνωριστική απόφαση Δήμου ή Περιφέρειας, σχετικά

με τη χορήγηση του επιδόματος (αρχική - συνέχισης -

επανεπιδότησης),

― απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδό-

ματος μέσω ΕΛΤΑ, η οποία να έχει εκδοθεί στο 2011.

Την καταγραφή θα κάνει Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ),η

οποία συγκροτήθηκε με επικεφαλής το γενικό διευθυντή

Οικονομικών Υπηρεσιών Θεόδωρο Οικονόμου.

Μειωμένο εισιτήριο  στη Λίμνη

της Βουλιαγμένης 

σε όλους τους Δημότες των 3Β

Οπως είχαμε γράψει ο Δήμος 3Β αποφάσισε να γενικευθεί

σε όλους τους δημότες και των τριών ενοτήτων, μειωμένο

εισιτήριο για τη Λίμνη Βουλιαγμένης. Μέχρι πρότινος αυτό

το δικαίωμα το είχαν μόνο οι Βουλιαγμενιώτες. Το εισιτήριο

έχει 8 €, ενώ το μειωμένο θα είναι 5€.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ του μειωμένου εισιτη-

ρίου, είναι η κατοχή και η υπόδειξη κατά την είσοδο, της ει-

δικής κάρτας μειωμένου εισιτηρίου για την λίμνη της

Βουλιαγμένης.  

Οι κάρτες εκδίδονται και παραδίδονται από το Γραφείο Δη-

μάρχου. 

Οι δημότες που ενδιαφέρονται για την έκδοση της κάρτας θα

πρέπει να προσκομίζουν στο Γραφείο Δημάρχου, μία φωτο-

γραφία και να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτό-

τητα, από Δευτέρα έως και Τετάρτη και ώρες από 09.00 έως

και 13.00. Η παραλαβή των καρτών θα γίνεται κάθε Παρα-

σκευή της εκάστοτε εβδομάδας από 12.00 έως 14.00.  

Σ.Σ. Γιατί τόσο κλειστά χρονικά περιθώρια κύριοι. Υπάρχουν

και εργαζόμενοι, ξέρετε, σ’ αυτή τη χώρα που τα πρωινά βρί-

σκονται στη δουλειά τους... Ειλικρινά δεν καταλαβαίνουμε

αυτό τον περιορισμό του ωραρίου.

Εξώδικες δηλώσεις Δήμων για τα χαράτσια

Δεύτερη εξώδικη δήλωση για το ειδικό τέλος ακινήτων

έκανε στη ΔΕΗ ο Δήμος Ηλιούπολης, ζητώντας να μην

κόψει το ρεύμα και καθιστώντας την Επιχείρηση ως υπεύ-

θυνη για όποια ζημία υποστούν οι πολίτες.

Ιδρυτική Συνέλευση πραγματο-

ποίησε ο “ΣΥΡΙΖΑ” Σαρωνικού,

την περασμένη εβδομάδα με

ομιλητές τον Βασίλη Μουλό-

πουλο, Βασ. Πριμικύρη και

Πάνο Σκουρολιάκο. Τίτλος

“Μάθε τα δικαιώματά σου”.

ΟMΙΛΗΤΕΣ: ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣ. ΠΡΙΜΙΚΥΡΗΣ ΒΑΣ. ΣΚΟΥ-

ΡΟΓΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ

Ύπαρχει Λόγος ΟΧΙ στα Μνη-

μόνια.

«Το μνημόνιο δεν απέτυχε,

αλλά πέτυχε. Πέτυχε τη βίαιη

εσωτερική υποτίμηση, την

φτωχοποίηση, τη διάλυση του

κοινωνικού κράτους» 

Όπως ανέφερε, στόχος του

μνημονίου ήταν η επιβολή

σκληρής λιτότητας κι όχι η έξο-

δος από την κρίση. «Πώς είναι

δυνατόν τόσο σπουδαίοι οικο-

νομολόγοι που προχώρησαν

σε πέντε αναθεωρήσεις του

μνημονίου, να μην έχουν προ-

βλέψει τον παράγοντα

ύφεση;»

«Η κατάσταση “πηγαίνει προς

τα βράχια”, αφού ακόμη κι αν η

συμφωνία κλείσει, το χρέος το

2020 θα είναι και πάλι μη δια-

χειρίσιμο.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι με το

ΚΚΕ θα μπορούσε να υπάρξει

συμφωνία, παρά τις διαφορές,

για να σταματήσει η βάρβαρη

πολιτική, ενώ άφησε αιχμές για

τον Φ. Κουβέλη, για τον οποίο

υποστήριξε ότι ενδιαφέρεται

περισσότερο για τις ανακατα-

τάξεις στο ΠΑΣΟΚ».

Stoudio Goulas

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Συγκροτήθηκε στο Δήμο 3Β,

δίκτυο αλληλεγγύης στην

κρίση, με το όνομα “Μίτος

των πολιτών”, όπου έγινε και

η πρώτη συνάντηση την πε-

ρασμένη Δευτέρα 30/1

Στη συζήτηση που έγινε ανα-

πτύχθηκε έγιναν πολλές

προτάσεις για τις πρωτοβου-

λίες που μπορούν να πάρουν. 

Αξιολογώντας τις ανάγκες

που έχουν οι συμπολίτες μας

και τους διαθέσιμους εθελον-

τές και εθελόντριες που προς

το παρόν προσφέρονται, κα-

τέληξαν να συγκροτήσουν τις

εξής ομάδες

― Υγείας - Πρόνοιας και Περί-

θαλψης. Συμμετέχουν γιατροί,

ψυχολόγοι, φαρμακοποιοί και

νοσηλευτές και θα λειτουργή-

σει Κοινωνικό Ιατρείο, στο

οποίο θα παρέχεται δωρεάν

πρωτοβάθμια περίθαλψη σε

πολίτες που πραγματικά την

έχουν ανάγκη. (Ηδη έχουν δη-

λώσει εθελοντές γιατροί, Μι-

χάλης Ράλλης, Δρόσος

Βενετούλης,  Μιχάλης Γύρας,

Τζίνη Τριανταφυλλίδη).

― Παιδείας-Πολιτισμού και

Ψυχαγωγίας. Βασική επι-

δίωξή της είναι να προσφέρει

βοήθεια, οργανώνοντας δω-

ρεάν μαθήματα για μαθητές

δημοτικού, γυμνασίου και λυ-

κείου, που αδυνατούν να

πληρώσουν για φροντιστή-

ρια. Επίσης θα γίνονται δω-

ρεάν μαθήματα ξένων γλωσ-

σών και κομπιούτερ για νέους

και ενήλικους, ενώ  θα οργα-

νώνονται δωρεάν πολιτιστι-

κές και ψυχαγωγικές

εκδηλώσεις (κινηματογραφι-

κές προβολές, μουσικές βρα-

διές κ.α.). 

Εθελοντές που συμμετέχουν

είναι Εβελίνα Σταύρου,

Μαρία Κορομηλά, Τέσυ

Μπάϊλα, Δαυίδ Παπασπυρό-

πουλος  Παύλος Λέκας, Βί-

βιαν Λόντου.

― Παροχής Νομικών και Οι-

κονομικών-Λογιστικών συμ-

βουλών. Εθελοντές που

συμμετέχουν  Λέκκας Παύ-

λος, Αφροδίτη Κουντούρα,

Παύλος Λέκκας

― Προστασίας Περιβάλλον-

τος, Υγιεινής Διατροφής και

Ποιότητας Ζωής. Εθελοντές

Γιάννης Παναγόπουλος,

Θάνος Ματόπουλος, Βασιά-

δης Γιώργος, Μάκης Σταύ-

ρου, Στέλιος Γκίκας. 

― Ανταλλακτικό-Χαριστικό

Παζάρι. Ο πολίτες θα μπο-

ρούν να φέρνουν  και να

παίρνουν δωρεάν αντικείμενα

και τρόφιμα. Εθελοντές Γιάν-

νης Παναγόπουλος, Θάνος

Ματόπουλος, Γιώργος  Βα-

σιάδης, ‘Ακης Παναγιωτίδης,

Ρένα Αλεξούδη.

― Τράπεζα Χρόνου. Είναι

ένας νέος θεσμός που μπο-

ρούν να συμμετέχουν όσοι

διαθέτουν ελεύθερο χρόνο

και θέλουν να προσφέρουν

υπηρεσίες με βάση τις γνώ-

σεις, ή την εξειδίκευση που

έχουν, ενώ παράλληλα μπο-

ρούν να δέχονται υπηρεσίες

που έχουν ανάγκη από άλ-

λους πολίτες. Για το λόγο

αυτό θα δημιουργηθεί μια

ανοιχτή  ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα, όπου θα μπαίνει ελεύ-

θερα ο κάθε πολίτης και θα

δηλώνει τι  μπορεί να προ-

σφέρει και ποιές ανάγκες

έχει.  Εθελοντές που συμμε-

τέχουν είναι Κωστής Βενε-

τσάνος, ‘Αλντα Μπενάκη,

Άρης Μαλανδράκης, Άκης

Παναγιωτίδης, Μαριλένα Λο-

μάγιν.

Καλούν κάθε πολίτη είτε με

εξειδικευμένες γνώσεις (για-

τρό, εκπαιδευτικό, δικηγόρο,

λογιστή κ.α.) είτε χωρίς  ειδι-

κές γνώσεις, να διαθέσει εθε-

λοντικά, έστω και ελάχιστο

χρόνο για να βοηθήσουν

όσους πολίτες έχουν ανάγκη.  

Καλούν πολίτες που διαθέ-

τουν εξοπλισμό, που δεν χρη-

σιμοποιούν, να τον διαθέσουν

για τις ανάγκες του Δικτύου.

Πληροφορίες, στη Γραμμα-

τεία του Δικτύου Μαρία Κο-

ρομηλά 210-8991145 και

6940308757 (πρωινές ώρες),

Εβελ. Σταύρου 6970308448

(απογευματινές ώρες)

Η επόμενη ανοιχτή συνέ-

λευση  θα γίνει  στην Καφε-

τέρια ΕSPLANADE στη

Βάρκιζα τη Δευτέρα 13 Φε-

βρουαρίου 7.30 μμ  
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Δίκτυο Αλληλεγγύης και Αντίστασης στην

Πολιτική της Κρίσης στα 3Β

Η Πρωτοβουλία Πολιτών Βούλας κάθε  ΤΕΤΑΡΤΗ, 10 - 2 και

5 – 8, βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου στη Βούλα, ενώ

σύντομα θα λειτουργήσει, τηλεφωνική γραμμή για παροχή πλη-

ροφοριών και ενημέρωση των Δημοτών.

Τηλέφωνα: 6945027027, 6944539542, 6944450111,

6948000171.                         Περισσότερα στη σελ. 12
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Οπως γράφαμε και στο προηγού-

μενο φύλλο γενική εξόρμηση έχει

κάνει ο Δήμος Κρωπίας στις γειτο-

νιές και τις συνοικίες παρεμβαίνον-

τας στην καθημερινότητα του

πολίτη. Και τα αποτελέσματα είναι

ορατά - όπως μας πληροφορούν κά-

τοικοι.

Λακκούβες, σημάνσεις, διαμορφώ-

σεις, καθαρισμοί είναι στην πρώτη

γραμμή, με “επιστάτες” τους αντιδη-

μάρχους. Ετσι:

Ενίσχυση της οδικής σήμανσης και

μέτρα ασφαλείας για οδηγούς και

πεζούς ιδιαίτερα στα σχολεία, παι-

δικούς σταθμούς και μάτια γάτας,

καθρέπτες, παλλόμενα φανάρια. Το

έργο έγινε με υποδείξεις του αντι-

δημάρχου Παιδείας Ανδρέα Ντούνη.

Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης –

αντιπλημμυρικό,  στη οδό Σικίνου

στην Αγ. Μαρίνα (μελέτη, επίβλεψη

Τεχνική Υπηρεσία)

Βελτίωση αγροτικών δρόμων (κυ-

ρίως για δασοπροστασία) και καθα-

ρισμοί σε όλη την περιφέρεια  εντός

και εκτός σχεδίου πόλεως. Για τις

εργασίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν

μηχανήματα του Δήμου ενώ την επί-

βλεψη είχαν οι Αντιδήμαρχοι Τ.Υ

Θοδωρής Γρίβας, Περιβάλλοντος

Εμμ.Γρινιεζάκης και οι δημοτικοί

σύμβουλοι Βασίλης Γούλας και Πα-

ναγιώτης Πολίτης.

Εργασίες διαμόρφωσης στο 1ο Νε-

κροταφείο με ασφαλτόστρωση. Η

άσφαλτος ήταν δωρεά της εταιρείας

Ελληνική Τεχνική Νικολακάκη Αν-

δρέα. Οι εργασίες είχαν την επί-

βλεψη του αντιδημάρχου ΤΥ

Θοδωρή Γρίβα και του δημοτικού

συμβούλου Παναγιώτη Πολίτη

Δημοτικός Φωτισμός: Για το σημαν-

τικό αυτό τομέα δημοτικής μέριμνας

την επίβλεψη -εποπτεία έχει ο δη-

μοτικός σύμβουλος Νικόλαος Γιαν-

νάκος.

Καθαρισμοί και βελτιώσεις στις

ακτές την καλοκαιρινή περίοδο

είχαν υπό την εποπτεία-επίβλεψη οι

Κωνσταντίνος Δήμου και ο Γιώργος

Γκίκας, δημοτικοί σύμβουλοι.

Κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ με επικεφαλής το Διευθύνοντα

Σύμβουλο Νικ. Μπάρδη και με τη συμμετοχή έμπει-

ρων στελεχών της εταιρείας παραβρέθηκε σε σύ-

σκεψη, τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο

Σαρωνικού. Από την πλευρά του Δήμου παρόντες

ήταν ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, οι Αντιδήμαρχοι

Μανώλης Τσαλικίδης, Γιώργος Τζιβίλογλου και Κατε-

ρίνα Πρίφτη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Καλυβίων Γεράσιμος Κολαξής και οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι  Αλέξανδρος Αθανασόπουλος, Βαγγέλης Ζε-

κάκος και Σπύρος Δημητρίου και ο Δήμαρχος

Κορωπίου Δημ. Κιούσης. Το θέμα της συζήτησης η

αποχέτευση του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκαν όλες

οι λεπτομέρειες για τη σύνταξη του τελικού τεχνικού

δελτίου που πρέπει να κατατεθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ,

ώστε να γίνει η οριστική ένταξη και χρηματοδότηση

του έργου. Οι προαναφερθείσες λεπτομέρειες αφο-

ρούσαν στα εξής:

1) από πλευράς ΕΥΔΑΠ, αναλήφθηκε η υποχρέωση

να δοθούν εντός της εβδομάδας όλα τα στοιχεία του

κεντρικού αγωγού που θα εκτείνεται σε όλο το μήκος

της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, από

την Παλαιά Φώκαια μέχρι και τη Βάρη,

2) από την πλευρά του ο Δήμος Σαρωνικού, ανέλαβε

την υποχρέωση α) για την ενότητα Σαρωνίδα – Ανά-

βυσσος – Παλαιά Φώκαια, να προχωρήσει άμεσα

στην επικαιροποίηση του έργου, καθώς τις προσεχείς

ημέρες θα έχει έτοιμα τα στοιχεία της προκαταρκτι-

κής μελέτης και β) για την περιοχή του Λαγονησίου,

ο ενδεικτικός προϋπολογισμός θα είναι επίσης έτοι-

μος εντός των ημερών, καθώς ο δήμος θα προχωρή-

σει άμεσα στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης

της συγκεκριμένης μελέτης

Αγία Μαρίνα και Κίτσι στην ίδια γραμμή

3) για την περιοχή του Κορωπίου (Αγία Μαρίνα, Αγιος

Δημήτριος, Κίτσι και Σκάρπεζας), απ’ όπου διέρχεται

ο κεντρικός αγωγός, ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης

Κιούσης, ο οποίος ήταν παρών, δεσμεύθηκε ότι θα

φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου

να επικαιροποιήσει το έργο. 

Ο κεντρικός παραθαλάσσιος συλλεκτήριος αγωγός,

θα εξυπηρετήσει και τους δύο  Δήμους (Σαρωνικό,

Κορωπί) επί της παραλιακής λεωφόρου και θα κατα-

σκευαστεί από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Στόχος είναι το ολοκληρωμένο τεχνικό δελτίο να κα-

τατεθεί την Παρασκευή 3/2/2012. 

Παράλληλα, στη σύσκεψη συζητήθηκε η υπογραφή

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαρω-

νικού και της ΕΥΔΑΠ, με την οποία ο δήμος θα ανα-

λαμβάνει την ευθύνη της υλοποίησης του έργου, η δε

ΕΥΔΑΠ θα έχει την επίβλεψη της κατασκευής και

της λειτουργίας του δικτύου. 

Και από τις δύο πλευρές υπήρξε θετικό κλίμα συνεν-

νόησης και συνεργασίας, καθώς με τη συγκεκριμένη

συμφωνία ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση του απο-

χετευτικού προβλήματος όχι μόνο του Δήμου Σαρω-

νικού, αλλά και άλλων περιοχών της Ανατολικής

Αττικής. 

Και το Κορωπί στο αποχετευτικό του Σαρωνικού

Το Κορωπί στην καθημερινότητα του πολίτη Αυξήσεις και σε διόδια 

χωρίς δρόμους...

Από 1ης Φεβρουαρίου πραγματοποιείται αναπρο-

σαρμογή στις τιμές των διοδίων από τις εταιρείες

που έχουν την ευθύνη και τη διαχείριση των μεγα-

λύτερων αυτοκινητοδρόμων της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής κάθε ευρώ που

εισπράττεται από τα διόδια χρησιμοποιείται για τη

χρηματοδότηση της κατασκευής των νέων τμημά-

των αυτοκινητόδρομου και τη λειτουργία και συν-

τήρηση του υπάρχοντος οδικού δικτύου. 

Οι εταιρείες επικαλούνται συμβάσεις και χρονοδια-

γράμματα. Ομως για τις ίδιες δεν ισχύει αυτό; Τα

έργα έχουν σταματήσει ένα χρόνο περίπου, πέρα

από τις συμβάσεις και έξω από χρονοδιαγράμματα,

αλλά τα διόδια εισπράττονται και αυξάνονται.

Με την ανεργία και την οικονομική ύφεση στα τάρ-

ταρα, καλείται ο πολίτης να πληρώσει αγαθό που

δεν λαμβάνει, όπως επίσης καλείται να πληρώσει

διόδια για να πάει το παιδί του στο σχολείο ή για να

πάει στο χωράφι. 

Οι αυξήσεις έγιναν με τη συναίνεση της ηγεσίας

του Υπουργείου Υποδομών, ενώ η πολιτική ηγεσία

του έχει εξαγγείλει πολλές φορές, από τον Ια-

νουάριο του 2010, την μείωση των διοδίων. 

Η επίκληση των συμβατικών όρων, προκειμένου να

δικαιολογηθεί η αύξηση των διοδίων, είναι εντελώς

αστήρικτη αφού στις συμβάσεις υπάρχουν δεκάδες

όροι οι οποίοι δεν έχουν τηρηθεί, την τελευταία

διετία. 
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Ναι στα χαράτσια της ΔΕΗ 

από την Περιφέρεια Αττικής!

Με αίτημα της “Ελεύθερης Αττικής” από το Νοέμ-

βριο(!) συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο

19/01/2011, το θέμα του χαρατσιού της ΔΕΗ.  Παρά

τις ουσιαστικές πληροφορίες από δημάρχους, η πλει-

οψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου απέρριψε

ψήφισμα καταδίκης του μέτρου των χαρατσιών και

υιοθέτησε ένα “ανάλατο” ψήφισμα απλά για την

«βελτίωση» του μέτρου!

Θέλει κότσια... Η μη καταδίκη ίσον παραδοχή.

Χαρίζεται...

Το υπόλοιπο της ποινής του Κ.Μ., που του έχει επιβληθεί

με την απόφαση 47655/14.9.2007 του Τριμελούς Πλημμε-

λιοδικείου Αθηνών σε ποινή καθείρξεως 20 ετών, χρημα-

τική ποινή 154.937 € και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων

για 10 έτη που εκδόθηκε κατά την προσαρμογή της υπ΄αρ.

33/95 απόφασης του Κακουργιοδικείου Παλέρμο Ιταλίας

με την οποία είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 20 ετών, χρη-

ματική ποινή 300.000.000 λιρέτες Ιταλίας και σε ισόβια

στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, για πώληση,

διανομή, αγορά, εκχώρηση, μεταφορά, ει-

σαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Χαρίζονται οι καταδίκες του Γ.Θ. με τις αποφ. α)

901/6.9.93 του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης, σε ποινή φυ-

λάκισης 2 ετών και ενός μηνός για κατοχή πώλησης ινδι-

κής κάνναβης, κατοχή πυρομαχικών β) 140/9.2.79 του

Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών σε φυλάκιση 2 ετών για

αγορά, πώληση, κατοχή ναρκωτικών ουσιών, γ) 87/7.2.77

το Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών σε φυλάκιση 5 ετών και

4 μηνών για ληστεια, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη,

παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, ψευδή καταμήνυση,

ψευδορκία και δ) 8588/23.4.73 του Μν.Πλημμελ. Αθηνών

σε φυλάκιση 10 ημερών, προκειμένου να διοριστεί

στο Δήμο Ρεθύμνης.

Θα νομίζετε ότι πρόκειται για ανέκδοσο, αλλά δεν είναι.

Είναι αντιγραφή από το Φύλλο Εφημεριδας Κυβερνήσεως

(ΦΕΚ αρ. 100/16./2.2010), Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπουργού Χαρ.

Καστανίδη.

Δ
ιακριθήκαμε λέει για τουριστικούς προορισμούς

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) κοι-

νότητας! Αυτή κι αν είναι πρωτιά!

Κι αν μπείτε και στην ιστοσελίδα που το αναφέρει

θα δείτε και φωτογραφίες ανάλογες. Τέτοιος εκσυγ-

χρονισμός!!! 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Τότε  σηκώθηκε o Κάλχας ο Θεστορίδης, ο

πιο βαθύτερος από τους προφήτες όλους,

αυτός που κατείχε  όλα  τα τωρινά, τα στερνά

και τα περασμένα….» 

(Ιλιάδα  Ραψ Α΄68-70.

Ο Κάλχας, γιός του Θέστορος από τις Μυκήνες

(ή τα Μέγαρα), έχει συνδέσει το όνομά του με

τον Τρωϊκό πόλεμο και τις ηρωϊκές μορφές του.

Τη μαντοσύνη του την είχε πάρει από τον Απόλ-

λωνα καθώς εθεωρείτο απόγονός του.

Παρατηρεί και διαβάζει από το πέταγμα των που-

λιών, δηλαδή  οιωνοσκοπεί και προφητεύει. Με

γερή τη μνήμη του παρελθόντος, κρίνει το παρόν

και προβλέπει για το μέλλον. Τις προφητείες του

τις εκστομίζει σε μέτρο ποιητικό, στο δακτυλικό

εξάμετρο. Φέρει το στίγμα του μάντη των κακών.

Τα λόγια του αναστατώνουν συνειδήσεις και

στρατούς. Αλλά αυτά του τα λόγια γίνονται από

όλους πιστευτά. 

Έτσι λοιπόν ο Κάλχας όταν είπε πως για να έχει

επιτυχία η εκστρατεία εναντίον της Τροίας, απα-

ραίτητη ήταν η συμμετοχή του Αχιλλέα, αμέσως

έγινε πιστευτός.  Τον Αχιλλέα όμως, τον είχε

κρυμμένο η μητέρα του η Θέτιδα  στη Σκύρο

κάτω από ρούχα γυναικεία, γιατί πάλι ο Κάλχας

παλιότερα είχε προφητεύσει ότι ο Αχιλλέας θα

σκοτωθεί σε πόλεμο. Γι’ αυτό η Θέτιδα για να τον

προφυλάξει τον κρατούσε μεταμφιεσμένο σε κο-

ρίτσι  ανάμεσα σε κορίτσια. Τελικά ο Οδυσσέας

με πονηριά τον αποκάλυψε και τον έσυρε στον

πόλεμο της Τροίας. 

Τα πλοία των Ελλήνων ναυλοχούν στην Αυλίδα,

έτοιμα να ξεκινήσουν.  Το πρόσχημα είναι να ξε-

πλύνουν την προσβολή του Πάρι  που είχε απα-

γάγει  τη  γυναίκα του Μενέλαου, του βασιλιά

της Σπάρτης, την ωραία Ελένη. Λέγω το πρό-

σχημα,  γιατί και εδώ όπως σε όλους τους πολέ-

μους, η αφορμή αποκρύπτει τον σκοπό.  

Ευνοϊκός άνεμος για τον απόπλου δεν πνέει.  Ο

Κάλχας αποφαίνεται πως ο λόγος είναι η οργή

της Αρτέμιδος και η αιτία ο Αγαμέμνονας, που

είχε σκοτώσει το ιερό ελάφι της. Και το φοβερό

στόμα του μάντη συμπληρώνει: «Για να εξιλεω-

θείς και να φυσήξει ούριος άνεμος, πρέπει να θυ-

σιάσεις την Ιφιγένεια· ναι το   παιδί σου». Την

ώρα της τελετουργίας παρουσιάζεται και θεϊκό

σημάδι. Ένα φίδι ανεβαίνει στον βωμό. Από εκεί

σκαρφαλώνει στο διπλανό πλατάνι. Εκεί σε μια

μικρή φωλιά, μια μάνα και οκτώ σπουργίτια βρί-

σκουν τη ζεστασιά τους. Το φίδι τα καταβροχθί-

ζει όλα και αμέσως πετρώνει. Σιωπή απλώνεται

στους γύρω. Και ο Κάλχας αποφαίνεται: «Το ση-

μάδι είναι προφητικό. Η Τροία θα πέσει μετά τον

9ο χρόνο της πολιορκίας».  

Ο μάντης όμως δεν σταματά εδώ. Τα έχει βάλει

για καλά με τον Αγαμέμνονα.

Αργότερα  όταν πέφτει θανατηφόρος επιδημία

στο στρατόπεδο των Ελλήνων που πολιορκού-

σαν την Τροία, κατηγορεί τον αρχηγό βασιλιά,

ότι η αιτία του κακού είναι η απρεπής στάση του

απέναντι στον ιερέα του Απόλλωνα Χρύση. Τον

κατηγορεί, ότι  όχι μόνο άρπαξε την κόρη του

Χρυσηίδα ως λάφυρο, αλλά και τον  απέπεμψε

σκληρά, όταν εκείνος με κλάματα  του είχε ζη-

τήσει  να τον λυπηθεί, πληρώνοντας λύτρα. Τότε

ο Αγαμέμνων δεν κρατιέται και ξεσπά:  «Μάντι

κακών  ου πω ποτέ το κρήγυον είπας», δηλαδή,

εσύ μάντη των κακών μηνυμάτων,  ποτέ δεν μου

είπες  ένα πρόσχαρο λόγο.  

Για να εξιλεωθεί λοιπόν  και να σταματήσει το

κακό ο Αγαμέμνων, υποχρεώνεται εκ των πραγ-

μάτων να  επιστρέψει την Χρυσηίδα χωρίς

λύτρα  στον πατέρα της, αλλά συγχρόνως απαι-

τεί  αντ΄αυτής να πάρει για δικό του το λάφυρο

του Αχιλλέα, την Βρισηίδα – άλλη θλιβερή ιστο-

ρία και αυτή. Και έτσι αρχίζει η γνωστή “μήνις”

και το ελληνικότατο μεταξύ αρχηγών αλληλο-

φάγωμα. Και η αεί και πάντοτε κακοτυχία των

Ελλήνων.

Κοντά στα δέκα χρόνια οι Ελληνες πολιορκού-

σαν την Τροία, χωρίς αποτέλεσμα. «Επιτέλους.

Κουραστήκαμε πιά. Καιρός να γυρίσομε πίσω»,

φώναζε ο στρατός. Αυτό το “οίκαδε” σαν κάτι  το

μεταγενέστερο μου θυμίζει. Αλλά  ο Οδυσσέας:

«Κρατηθείτε λίγο ακόμα. Θυμηθείτε πως  ο Κάλ-

χας είχε μιλήσει, ότι στα δέκα χρόνια θα πέσει η

πόλη. Να δούμε επιτέλους πόσο σωστός είναι».

(Τλήτε φίλοι και μείνατε επί χρόνον όφρα  δαώ-

μεν ή ετεόν Κάλχας μαντεύεται ήε ή ουκί).

Ιλιάδα Β. 299-300. 

«Ναι, ξανάπε ο Κάλχας, αλλά  η Τροία θα πέσει,

μόνο αν έχομε  και τα όπλα του Ηρακλή που

τώρα τα έχει ο Φιλοκτήτης». 

Τον Φιλοκτήτη ήρωα των Αχαιών, διάσημο το-

ξότη που είχε κληρονομήσει τα όπλα τόξα και

βέλη του Ηρακλή, τον είχε δαγκάσει ένα φίδι

στον πηγαιμό για την Τροία. 

Η πληγή κακοφόρμισε, βρωμούσε, ο Φιλοκτήτης

κραύγαζε από τους πόνους και οι Έλληνες για

να απαλλαγούν από αυτόν, τον είχαν εγκαταλεί-

ψει στη Λήμνο εδώ  και  δέκα χρόνια. Τώρα ο

Οδυσσέας μαζί με τον Νεοπτόλεμο, τον γιό του

Αχιλλέα, πηγαίνουν στη Λήμνο, οργανώνουν

σχέδιο εξαπάτησης και καθώς ο Φιλοκτήτης είναι

πεσμένος σε λήθαργο, του αρπάζουν τόξα και

βέλη. Περισσότερα μαθαίνομε στη βραβευμένη

τραγωδία του Σοφοκλή “Φιλοκτήτης”.

Αυτά περί της ηθικής του πολέμου και ειδικά της

Τροίας, γιατί αυτός ο πόλεμος κρύβει πολύ πα-

ρασκήνιο, αλλά δεν είναι του παρόντος. 

Με τα όπλα του Φιλοκτήτη και με την κατασκευή

του Δουρείου Ίππου, κατόπιν προτροπής του

Τρωαδίτη μάντη Έλενου, γιού του Πριάμου που

υποστήριζε(;)* τώρα τους Ελληνες,  καθώς είχε

έλθει σε ρήξη με τον πατέρα του,  η πόλη πέφτει

στα χέρια των Ελλήνων.  

Άλλοι πάλι λένε πως  η ιδέα του κούφιου ξύλι-

νου αλόγου, ανήκει στον μάντη Κάλχαντα,

καθώς και αυτός είχε κρυφτεί μέσα του, σαν πο-

λεμιστής. 

Πέφτει λοιπόν  η Τροία. Ο Κάλχας δεν θέλει να

γυρίσει μαζί με όλους τους άλλους, γιατί προ-

βλέπει τις δυσκολίες της επιστροφής, λόγω

θυμού της Αθηνάς(;). Γυρίζει με ξεχωριστό

πλοίο, το οποίο όμως βουλιάζει,  αλλά  βγαίνει

σώος στα μικρασιατικά παράλια, όπου και κατά

την παράδοση τον βρίσκει αργότερα ο θάνατος.

Τρεις εκδοχές του θανάτου του υπάρχουν. Κατά

την πρώτη αυτοκτόνησε, όταν απέτυχε σε ένα

διαγωνισμό προφητείας με τον μάντη Μόψο από

την Κολοφώνα, που ήταν και εγγονός του μάντη

Τειρεσία. Ο Μόψος είχε μαντέψει σωστά,  πόσα

σύκα είχε μια συκιά, ενώ ο Κάλχας απέτυχε να

βρει πόσα γουρουνάκια είχε μια γουρουνίτσα

στην κοιλιά της. Κατά μια  άλλη εκδοχή αυτο-

κτόνησε, όταν απέτυχε να συμβουλεύσει σωστά

τον βασιλιά της Λυκίας σε μια εκστρατεία του, η

οποία τελικά απέβη καταστροφική. Κατά μία

τρίτη εκδοχή πέθανε από το πολύ γέλιο με την

κούπα στο στόμα, ενώ ετοιμαζόταν να πιεί  κρασί

από το αμπέλι του, καθώς θυμόταν ειρωνικά την

προφητεία ενός  άσημου τοπικού  μάντη, που

του είχε πει πως  «το κρασί από αυτό το αμπέλι

δεν θα προλάβεις να το δοκιμάσεις». 

Τελικά πάντως  ο μάντης Κάλχας στην επική πα-

ράδοση παρουσιάζεται σαν πολεμικός σύμβου-

λος με πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Το

δυστύχημα όμως είναι ότι δεν ζει στις μέρες μας,

γιατί σαν μάντης κακών πολλά θα είχε να  μας

προφητεύσει.

γιάννης κορναράκης του μάνθου   

* Έλενος: Γενναίος πολεμιστής, και γιός του Πριάμου και

της Εκάβης. Επειδή ήταν και αλάθητος μάντης κατά προ-

τροπή του Κάλχαντα είχε συλληφθεί από τους Έλληνες με

σκοπό να του αποσπάσουν πληροφορίες για τον τρόπο που

μπορεί να κατακτηθεί η Τροία. Πως μπορούν τώρα να απο-

σπασθούν  τόσο απλά τέτοιες πληροφορίες από ένα γεν-

ναίο πολεμιστή αφήνεται στη δική σας κρίση. Εκτός αν

γίνεται πιστευτό ότι η οικογενειακή ρήξη με τον  πατέρα

του, τον έφτασε στο σημείο  να προδώσει εθελοντικά την

πατρίδα του.

Βοηθήματα

1) Ομήρου  “Ιλιάς”, Εκδ. Γεωργιάδη

2) Λεξικό του Αρχαίου Κόσμου. Εκδ. Δομή

3) Εγκυκλ. Πάπυρος- Λαρούς –Μπριτάννικα

4) “Μάντεις και Μαντική”,  Ιστορικά Ελευθεροτυπίας. τευχ.

304/2005.

Κάλχας, ο μάντης των κακών, 

ο μάντης του πολέμου
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Άκουγα πρόσφατα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλη-

σίας ένα από τα πιό αγαπημένα μου τραγούδια. Ένα νη-

σιώτικο μοιρολόϊ, το «Τζιβαέρι μου»,* με έντονο το άρωμα

της Μικρασίας.

...«Αχ η ξενιτιά το χαίρεται, τζιβαέρι μου, το μοσχολού-
λουδό μου ...».
Πόσο ωραίοι Έλληνες ήρθαν τότε στην Ελλάδα με τον Ξε-

ριζωμό της Ιωνίας και μας μπόλιασαν με το μύρο της ψυχής

τους τ’ αστέρευτο!

...«Αχ ανάθεμά σε ξενιτιά, τζιβαέρι μου, εσύ και το καλό
σου. Που πήρες το παιδάκι μου, τζιβαέρι μου,  και τό ‘κανες
δικό σου ...Σιγανά, σιγανά , σιγανά πατώ στη γη».
Πόσο ωραίοι Έλληνες! Ακόμα και η πίκρα τους γλύκα ήταν.

Αυτόν τον τωρινό ξενιτεμό του αύριο της Πατρίδας, αυτή

την εθνική αιμορραγία, πρέπει να τη σταματήσουμε, πριν

σκοτώσει την Ελλάδα. Να σταματήσουμε εκείνους που συ-

νειδητά διώχνουν τους νέους μας στην ξενιτιά και υλοποι-

ούν την έμπνευση Κίσσινγκερ για μιάν Ελλάδα δίχως

Έλληνες. Αλλ’ όπως λέει ο λαός μας «άμα δεν σπάσεις
αυγά, ομελέτα δεν γίνεται». Όπου γράφει «αυγά», γράψτε

«κεφάλια». Έτσι κι αλλιώς την ομελέτα δεν πρόκειται να

τη γλυτώσουμε. Τουλάχιστον να κρατάμε εμείς το τηγάνι ...  

�
Τότε που ακόμα ο «εκσυγχρονισμός» μάς καρτερούσε

πολύ μακριά μπροστά μας, ένας ακούραστος Έλληνας Δά-

σκαλος μάς πήγε μιά μέρα στο Μουσείο Μπενάκη. Την

άλλη μέρα στην τάξη, μάς εξήγησε γιατί απ’ όλα του Γέ-

νους τα κειμήλια που φυλάσσονταν εκεί, πήγε και στάθηκε

μπροστά στο σπαθί, ενός όχι και τόσο γνωστού αγωνιστή

της Εθνεγερσίας, του κλέφτη Κοντογιάννη.

Έν’ απλό σπαθί ήταν, δίχως πλουμίδια κι ασημομαλάματα.

Αλλά στη λαβή του έγραφε κάτι κι εκεί στάθηκε ο Δάσκα-

λος και μας μίλησε:

Όποιος τυράννους δεν μισεί 
και λεύτερος στον κόσμο ζει
δόξα, τιμή, ζωή του
‘ναι μόνο το σπαθί του.
Απλό είναι, νομίζω. Απλό και απόλυτο. Για να μη μισείς τυ-

ράννους, πρέπει να ζεις λεύτερος. Κι αυτή τη λευτεριά δεν

πρόκειται να στη χαρίσει το μεροδούλι-μεροφάϊ, η τηλεό-

ραση, το λάπτοπ, το σινιέ και το κάμπριο. Ούτε οι εκλογές

πρόκειται να στη χαρίσουν.

�
Σε μιά φτωχική κάμαρα στο Μεταξουργείο, μιά Κρητικο-

πούλα από το Μύρτος Ιεράπετρας διάβαζε και ξαναδιάβαζε

ένα γράμμα που τέλειωνε μ’ αυτά τα λόγια: 

...Αγαπημένη μου Κατερίνα
Αν δώσει ο Θεός και γυρίσω, θέλω να μπορώ να σε κοιτώ
στα γλυκά σου τα ματάκια που λατρεύω. Προσευχηθείτε
εσείς εκεί για μας, να μας αξιώσει ο Θεός να ελευθερώ-
σουμε όλη την Μακεδονία μας και την Ήπειρό μας. Για να
μπορώ κι εγώ, αν τύχει και γυρίσω, να σε κοιτώ στα μάτια.
Δώσε σε παρακαλώ στην μητέρα μου και στον πατέρα μου
πολλά φιλιά από εμένα και πες τους ότι στην Καστοριά και
στο χωριουδάκι τους το Σιστέβο** κυματίζει η ελληνική ση-
μαία. Όποτε ξαποσταίνουμε βγάζω την φωτογραφία σου,
την φιλώ και σου μιλώ. Κατερίνα μου, προσευχήσου να γυ-
ρίσουμε νικητές.

Σ’ αγαπώ
Γρηγόρης

(Επίλογος σε γράμμα του πολεμιστή των Βαλκανικών Πολέμων

Γρηγόρη Κων. Ρώντα στη γυναίκα του).

�
Στο γερμανικό νεκροταφείο πεσόντων στο Μάλεμε, ο με-

σόκοπος Γερμανός επισκέπτης άφηνε λίγα λουλούδια στον

τάφο του πατέρα του. Λίγο παρέκει, μιά μαυροφορεμένη

γριούλα άναβε τα καντήλια στους τάφους των Γερμανών

αλεξιπτωτιστών.

Την πλησίασε ο ξένος και με τα λίγα ελληνικά που γνώριζε,

τη ρώτησε:

- Μα γιατί; Ήταν εχθροί. Ήρθαν να σας σκλαβώσουν ...
- Παιδιά ήταν κι αυτά. Κάποια μάνα τα περίμενε... του απάν-

τησε η μαυροφορεμένη Κρητικιά. Πιθανότατα μιά από εκεί-

νες που κάρφωναν με τα δικράνια τους Γερμανούς

ουρανοκατέβατους στη Μάχη της Κρήτης.

«Δεν τα έχουμε ακόμα καταφέρει με την Ελλάδα», δήλωσε

πρόσφατα η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

Κι ούτε πρόκειται να τα καταφέρετε, μάϊνε φράου.

�
«Κλείσαν οι στράτες του Μωριά», τραγουδούσε η δημο-

τική μας μούσα τη νίλα του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Θα

ξανακλείσουν κάποια στιγμή. Αυτό ας τό ‘χουν σε μιάν

άκρη της κεφάλας τους, όσοι πιστεύουν ότι θα τους σώ-

σουν αεροπλάνα και βαπόρια. Πόσους θα σώσουν; Άϊντε

να δω τότε κάτι τσαμπουκαλήδες που απειλούν ότι θα γίνει

«μακελειό» έτσι και η ελληνική δικαιοσύνη παραπέμψει τον

Γιωργάκη και τα συνεταιράκια του, για μεθοδευμένη υπα-

γωγή της Ελλάδας στο Μνημόνιο και για άλλα ...κι άλλα

...κι άλλα.

Πάντως τότε που είχαν κλείσει οι στράτες του Μωριά, είναι

αξιοσημείωτο το ότι δεν βρέθηκε ούτε ένας απείθαρχος να

χαλάσει την αριστοτεχνική παγίδα του Κολοκοτρώνη. Σπά-

νια σύμπνοια για τα ελληνικά δεδομένα. Σπάνιος και εκεί-

νος που την ενέπνεε. Και μετά τη μάχη, εκεί που

ξαπόσταινε ο Νικηταράς –τρία του σπαθιά είχε σπάσει- τον

πλησίασαν τα πρωτοπαλλήκαρά του  και τού πρόσφεραν

από τα λάφυρα δυό μαλαμοκαπνισμένες μπιστόλες.

Τις κοίταξε με θαυμασμό ο Τουρκοφάγος, αλλά αρνήθηκε

να τις δεχτεί.

- Ευχαριστώ ρε παιδιά, αλλά κρατήστε τες για το ταμείο
του Αγώνα. Οι δικές μου οι παλιομπιστόλες κάνουν μιά
χαρά τη δουλειά τους.
Που θα πάει, Νικήτα Σταματελόπουλε, στρατηγέ μου; Δεν

θα βρεθεί ένας Βερέμης, ένας Μαμαλάκης, ένας Τατσό-

πουλος, να σε κατηγορήσει κι εσένα ότι θησαύρισες απ’ τον

Αγώνα; Δεν είχατε τότε ασφάλιστρα κινδύνου ελληνικών

ομολόγων;

Αλλ’ ούτε κάποιον προφήτη είχατε να σας προβλέψει πόσο

φτηνά θα πουλούσαν κάποτε οι διάφοροι Γιωργάκηδες, την

Ελλάδα που λευτερώσατε με το αίμα σας. Κι από πάνω

απειλούν με «μακελειό», έτσι λέει και τους ακουμπήσει κα-

νείς.

Αλήθεια, με τι θα το κάνετε το ...«μακελειό» κύριε Λοβέρδο

μας; Με λουκουμόσκονη; ...σκληρέ άντρα!

――――――
*«τζιβαέρι μου» σημαίνει «θησαυρέ μου».

** σημερινό Σιδεροχώρι, στους πρόποδες του Βιτσίου. Το λένε και

«μπαλκόνι της λίμνης», για την πανοραμική θέα του στη λίμνη της

Καστοριάς.

Σκόρπιες απαντήσεις από το χθες

Καβγά προκάλεσε 1/2 στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο ο Ευρωβουλευτής και ο

αρχηγός του βρετανικού κόμματος

UKIP Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος συνέ-

κρινε το γερμανικό σχέδιο να τεθεί η
Ελλάδα υπό επιτροπεία με την τοπο-
θέτηση στην Αθήνα ενός "Γκαουλάι-
τερ" από τους ναζί.  "Φάρσα"

χαρακτήρισε  την ιδέα που προήλθε

από το γερμανικό υπουργείο Οικονομι-

κών, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα

του Νάιτζελ Φάρατζ, πρότεινε "ένας
Ευρωπαίος επίτροπος και η ομάδα του
να εγκατασταθούν σε ένα μεγάλο κτί-
ριο στην Αθήνα και να αναλάβουν τους
τη διαχείριση της χώρας, ένας Γκαου-
λάιτερ, όπως θα έλεγαν ορισμένοι".
"Στην πραγματικότητα θα επρόκειτο

απλώς για μια θέση διαπραγμάτευσης,
όμως, σήμερα κανείς δεν μπορεί να αρ-
νηθεί ότι η Ελλάδα δεν είναι τίποτε
άλλο από μια αποικία", προσέθεσε.

 Η αναφορά στους "Γκαουλάιτερ" προ-

κάλεσε αμέσως την αγανάκτηση των

Γερμανών Ευρωβουλευτών.  Ο Ευρω-

βουλευτής των Γερμανών Πρασίνων

Ράινχαρντ Μπίτικοφερ κατηγόρησε τον

Νάιτζελ Φάρατζ για διάδοση "του μί-
σους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του
μίσους ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς
λαούς" και του ζήτησε "να αποσύρει"
τις δηλώσεις του.  

Αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη, ο

Νάιτζελ Φάρατζ αιτιολόγησε τη σύγ-

κριση που έκανε επιχειρηματολογών-

τας ότι οι γερμανικές εφημερίδες περι-

γράφουν "τους Έλληνες ως τεμπέλη-
δες και άχρηστους και τους Ιταλούς ως
δειλούς" και ότι σε ανταπόδοση ο

Τύπος των χωρών αυτών γελοιογραφεί

σημαντικές φυσιογνωμίες της γερμανι-

κής πολιτικής σκηνής, τις οποίες πα-

ρουσιάζει "να φορούν στολές ναζί". 

"Αυτοί που διαδίδουν τον εθνικισμό σε
αυτόν τον οίκο είναι αυτοί που τοποθε-
τούν σημαίες στην έδρα τους για να
επιδείξουν τον εθνικισμό τους και
στους οποίους όπως γνωρίζω ανήκετε",
ανταπάντησε ο πρόεδρος του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς,

προτού απειλήσει να διώξει τον Φάρατζ

από την αίθουσα. 

Ωστόσο τελικά ο Ν. Φάρατζ προτίμησε

να αποχωρήσει από μόνος του.

www.enikos.gr/economy

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ενας "Γκαουλάιτερ" από τους ναζί, στην Ελλάδα!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ελληνικός τουριστικός προορισμός LGBT!
Η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι

κάτι που μας λείπει ιδιαίτερα αυτή

την περίοδο, πόσο μάλιστα σε το-

μείς όπως ο τουρισμός στον οποίο

μπορεί και στηρίζεται ένα μεγάλο

μέρος της οικονομίας μας. 

Όταν όμως μιλάγαμε για τουρι-

στική ανάπτυξη δεν μου είχε ποτέ

περάσει απ’ το μυαλό η παρακάτω

“πρωτοποριακή” ιδέα. 

Δεδομένου ότι οι Lesbians, Gays,

Bisexual, Transgenders, αυξάνον-

ται συνεχώς(!), έχουν δημιουργή-

σει το λεγόμενο LGBT κοινό. Η

εταιρεία The Trendsetters by

morantis, λοιπόν, η οποία εξειδι-

κεύεται στα καταναλωτικά χαρα-

κτηριστικά της LGBT κοινότητας

δημιούργησε και παρουσίασε στην

έκθεση παγκόσμιου τουρισμού

FITUR 2012, τη νέα ιστοσελίδα

destsetters.com, μέσα στην οποία

προβάλλονται επιλεγμένα ξενοδο-

χεία, προορισμοί κτλ. που εντάσ-

σονται στο πρόγραμμα. Στο

πρόγραμμα εντάσσεται και η Κύ-

προς και ο στόχος είναι να προ-

ωθούνται προορισμοί που πληρούν

τις προδιαγραφές διατηρώντας

υψηλά Standards, εξειδικευμένα

για την καλύτερη προώθηση του

Gay Comfort.

To LGBT κοινό δεν επιλέγει προ-

ορισμούς, σύμφωνα με αυτό που

αποκαλείται Gay Life. Ιδιαίτερα ση-

μαντικό ρόλο διαδραματίζουν και

τα παρακάτω (αναφέρουνε στο

site τους):

• Η φυσική ομορφιά του προορι-

σμού.

• Το ιστορικό και πολιτιστικό υπό-

βαθρο.

• Η ανάπτυξη υψηλής ποιότητας

υπηρεσιών

• Η διαφύλαξη της ιδιωτικότητας

και η ασφάλεια

• Η αποδοχή της LGBT κοινότητας

από την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Ενδιαφέρουσα είναι η μεγάλη επι-

τυχία και αποδοχή που έχει το εγ-

χείρημα αυτό, καθώς κατάφερε η

εταιρεία να συμμετέχει και σε πα-

ράλληλα συνέδρια σχετικά με την

ανάπτυξη του τουρισμού, εκτός

απ’ της FITUR 2012. 

To project destsetters.com παρου-

σιάστηκε ως υποδειγματική λύση

αξιοποίησης της δυναμικής του

LGBT κοινού για ανάπτυξη του

τουρισμού σε μία χώρα της οποίας

η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση,

προβάλλοντας μία ενεργή Ελ-

λάδα, απόλυτα αναπτυγμένη του-

ριστικά και πρωτοπόρο στις

επαγγελματικές τουριστικές εξελί-

ξεις. 

Όσο εντύπωση λοιπόν προκάλεσε

το γεγονός ότι μία τόσο καινοτό-

μος ιδέα ξεκίνησε από μία χώρα με

σοβαρά οικονομικά προβλήματα

όπως η Ελλάδα, άλλο τόσο εντυ-

πωσίασε το ότι ξεκίνησε σε μια

χώρα που δεν είναι τόσο “ανοιχτή”

σε θέματα ομοφιλοφιλίας. 

Επόμενη κίνηση του destsetters.com

είναι η παγκόσμιου βεληνεκούς έκ-

θεση τουρισμού ITB, η οποία θα πραγ-

ματοποιηθεί στο Βερολίνο από 7-11

Μαρτίου, ενώ έντονα συζητείται και η

προσέγγιση των χωρών της Λατινικής

Αμερικής.

Αναρωτιέμαι αν οι ντόπιοι στα

νησιά συμφωνούν και θέλουν έναν

τέτοιο τουρισμό και αμφιβάλω

κατα πόσον μια τέτοια κίνηση θα

αυξήσει τον γενικό τουρισμό στη

χώρα. Το λέω αυτό γιατί αν πά-

ρουμε παράδειγμα την Μήλο που

είναι γνωστή ως κλασικό ζευγαρο-

νήσι, ψάχνεις με τηλεσκόπιο να

βρεις έναν ελεύθερο άντρα ή γυ-

ναίκα. 

Μήπως καταντήσουμε να ψά-

χνουμε στο τέλος με τηλεσκόπιο

και για έναν straght άντρα ή γυ-

ναίκα?

Τους επόμενους μήνες αναμένεται ο ιδρυτής του facebook,

Μαρκ Ζάκερμπεργκ να γίνει ένας απ’ τους πλουσιότερους

Αμερικανούς. Και γι’ αυτό ευθυνόμαστε εμείς... Εμείς όσοι

έχουμε facebook, που έχουμε φτάσει αισίως τους 845 εκα-

τομμύρια χρήστες βάσει της περσινής μέτρησης. Αριθμός

που αυξήθηκε κατά 39% σε σχέση με τα 608 εκατομμύρια

που είχε στα τέλη του 2010. Το Facebook βάσει των στοι-

χείων της εταιρείας, έχει γίνει τόσο «εθιστικό», ώστε πε-

ρισσότεροι από τους μισούς χρήστες συνδέονται σε

καθημερινή βάση. 

Έτσι οι δημιουργοί του, αποφάσισαν να το βάλουν στο χρη-

ματιστήριο. Στα τέλη Δεκεμβρίου, η διεύθυνση του Face-

book αποτιμούσε την αξία της μετοχής της στα 29,73

δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι η αξία της εταιρείας στο

χρηματιστήριο φτάνει τα 86 δισεκατομμύρια. Το ποσό αυτό

υπερβαίνει την κεφαλαιοποίηση της Disney (70 δισ.) και

της General Motors (38 δισ.) αλλά υστερεί σημαντικά σε

σχέση με τη Microsoft (248) τη Google (187) και την Apple

(422 δισ.).

Τα έσοδα πράγματι αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθ-

μούς, αφού εκτινάχθηκαν από 777 εκατομμύρια το 2009

στα 3,7 δισεκατομμύρια πέρυσι. 

Κι όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή όλοι εμείς ανεβάζουμε

τη ζωή μας στο διαδίκτυο...

πληροφορίες από Newsroom ΔΟΛ

Αγγίζοντας το θέμα της
ομοφιλοφιλίας αλλά και

των Bisexual και Transgen-
ders θα ήθελα να αναφερθώ
και σε έναν ή μια (δεν ξέρω
πια τι φύλο να χρησιμοποι-
ήσω) που κάνει καριέρα μον-
τέλου και είναι πλεόν από τα
πιο περιζήτητα, κάνοντας πα-
σαρέλα και ως γυναίκα αλλά
και ως άντρας. Η παχιά και
κόκκινη γραμμή που διαχώ-
ριζε τα δύο φύλα τείνει να
γίνει διαφανής...

Το Facebook στο Χρηματιστήριο
Επιτέλους κάποιοι ξύπνησαν και ζήτησαν το αυτονόητο. 

Διακομματικό αίτημα υπέβαλλαν 28 βουλευτές προκειμένου να

έρθει στη Βουλή το θέμα της διεκδίκησης των Γερμανικών αποζη-

μιώσεων. Ήταν πρωτοβουλία του ανεξάρτητου βουλευτή Π. Κου-

ρουμπλή και συνυπογράφηκε από βουλευτές όλων των κομμάτων

πλην του ΚΚΕ και του ΛΑΟΣ(;). 

Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι στην αίτησή τους είναι η πρώτη φορά

που συντονίζεται μια προσπαθεια (γιατί άραγε) “μετά την απελευ-

θέρωση της χώρας από τις κατοχικές δυνάμεις για την διεκδίκηση

των γερμανικών αποζημιώσεων [..] και η προσπάθεια αυτή στο-

χεύει στο να πάρει θέση το ελληνικό κοινοβούλιο πάνω σ’ αυτό το

κρίσιμο εθνικό ζήτημα [...] και στη συνέχεια να γίνουν οι ανάλογες

ενέργειες προκειμένου η Γερμανία να εκπληρώσει τις υποχρεώ-

σεις της, που παράγονται από το Διεθνές Δίκαιο απέναντι στην

Ελλάδα”.
Οι βουλευτές που υπογράφουν το εν λόγω κείμενο, είναι: Π. Κουρουμ-

πλής, Αλ. Τσίπρας, Π. Αντωνακόπουλος, Ι. Βαλυράκης, Λ. Γρηγοράκος, Θ.

Δρίτσας, Ηλ. Θεοδωρίδης, Εύα Καϊλή, Π. Καμμένος, Κ. Καραγκούνης, Δ.

Καρύδης, Π. Λαφαζάνης, Κ. Μαρκόπουλος, Β. Μουλόπουλος, Άννα Ντα-

λάρα, Β. Οικονόμου, Δ. Παπαδημούλης, Αθ. Παπαδόπουλος, Ευ. Παπα-

χρήστος, Δ. Παπουτσής, Σοφία Σακοράφα, Μαρία Σκραφνάκη, Π.

Στασινός, Κ. Τζαβάρας, Β. Τόγιας, Βασιλική Τσόνογλου, Ν. Τσούκαλης και

Μ. Χαρακόπουλος.

Παραθέτουμε την επιστολή των 28 βουλευτών:

«Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι,

Με τη Συνδιάσκεψη της Ρώμης το 1942, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί αυ-

θαίρετα αποφάσισαν ότι η Ελλάδα όφειλε να δανείζει τις δύο χώρες

τόσο με σκοπό τη συντήρηση των στρατευμάτων τους, όσο και με επι-

πλέον ποσά για άλλους σκοπούς. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα δά-

νεισε τις χώρες που την είχαν ουσιαστικά υποδουλώσει. Η χώρα μας

από δανειζόμενος μετατράπηκε σε δανειστή την χειρότερη περίοδο

της ιστορίας της.

Ενώ, όμως, η Ιταλία αποπλήρωσε το δάνειό της προς την Ελλάδα και

ο Χίτλερ είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες αποπληρωμής του αντίστοι-

χου γερμανικού δανείου, οι ενέργειες αυτές σταμάτησαν. Η Γερμανία

σήμερα οφείλει στη χώρα μας περίπου 54 δις ευρώ (χωρίς τους τό-

κους) προκειμένου να αποπληρώσει το δάνειο το οποίο μας επέβαλε.

ήταν απαράμιλλης σκληρότητας. Εκτός από το αναγκαστικό δάνειο, η

Γερμανία χρωστάει στην Ελλάδα τόσο τις επανορθώσεις που σχετί-

ζονται με την, κατά τη διάρκεια της κατοχής, καταστροφή της ελλη-

νικής οικονομίας, όσο και με τις αποζημιώσεις που συνδέονται με τους

αρχαιολογικούς θησαυρούς και τα πολιτιστικά αγαθά που έκλεψαν ή

λεηλάτησαν οι Γερμανοί. Το ποσό για την καταστροφή των υποδομών

της ελληνικής οικονομίας που μας οφείλει η Γερμανία ανέρχεται στα

108 δις ευρώ (χωρίς τους τόκους).

Σημειωτέον δε ότι η Γερμανία έχει αποπληρώσει όλες τις χώρες τις

οποίες κατέκτησε και πολέμησε, στη βάση των επανορθώσεων που

όρισε η διασυμμαχική επιτροπή των Παρισίων το 1946, πλην της Ελ-

λάδας. Η αδικία είναι προφανής.

Σήμερα αθροίζονται, το λιγότερο, 65 ψηφίσματα προς την ελληνική

κυβέρνηση, από ποικίλους φορείς, με θέμα τη διεκδίκηση των γερμα-

νικών οφειλών.

Ζητάμε να συζητηθεί το ζήτημα του γερμανικού κατοχικού δανείου,

των γερμανικών επανορθώσεων και των αποζημιώσεων που αφορούν

τα θύματα και τους ελληνικούς θησαυρούς».

Επιτέλους ζητάμε αυτά που μας χρωστάνε!
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ε π ι σ τ ο λ έ ς
Το σύμβολο της πίστεως

των νταβατζήδων

Σε ένα αρθρίδιό μου στην εφημερίδα σας (19.11.2011) είχα

γράψει με τίτλο: “Οι νταβατζήδες” σχετικά με τις αποκαλύ-

ψεις του ιστότοπου WAKINGLIPS, για την ύπαρξη της Διε-

θνούς των Νταβατζήδων, της διαβόητης “Davosintern”. Tην

οργάνωση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της.

Πρόσφατα η WAKINGLIPS αποκάλυψε κα τον ΟΡΚΟ ΠΙ-

ΣΤΕΩΣ που απαιτείται για την ένταξη στην Οργάνωση, τον

οποίο και παραθέτω σε απλή μετάφραση από τα αγγλικά:

«Πιστεύω, σαν ορθόδοξος κεφαλαιοκράτης, σε έναν θεό,

το ΚΕΡΔΟΣ, που σαν παντοδύναμος πατέρας δημιούργησε

τα πάντα, τόσο τα ορατά  - ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

- όσο και τα αόρατα - ΣΚΕΨΕΙΣ, ΙΔΕΕΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ.

Πιστεύω και στο μονογενή γιό του, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, που γεν-

νήθηκε απ’ αυτόν και ήρθε στη γη για να μας σώσει. Και, αν

και έπαθε και θάφτηκε επί ΛΕΝΙΝ, αναστήθηκε μετά από

εβδομήντα χρόνια, κατά τις ορθά ερμηνευόμενες γραφές

του MΑΡΞ, και τώρα πια, γυρίζοντας δοξασμένος, θα κρίνει

και θα αποφασίζει για τη ζωή και το θάνατο, αφού θα βασι-

λεύει για πάντα, αποτελώντας το ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Πιστεύω και σε μία καθολική εκκλησία, το ΧΡΗΜΑΤΟΠΙ-

ΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, με κεφαλή της το ΚΕΦΑΛΑΙΟ και απο-

στόλους της τον Α. Smith, F. Hayek και M. Friedman.

Μόλις δε βαφτιστώ από την παραπάνω ομοούσια και αδιαί-

ρετη ΤΡΙΜΕΡΗ, θα μου συγχωρεθούν οι χυδαία αποδιδόμε-

νες αμαρτίες μου.

Εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν

Για τη μετάφραση

Γεράσιμος Πάγκας

Θόδωρε Αγγελόπουλε, έφυγες…

Λίγα λόγια για το “φευγιό” του Θόδωρου Αγγελόπουλου,

δημσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο, αλλά στην υπο-

γραφή μπερδέψαμε τα ονόματα, καθ’ ότι Θοδωρής και ο

γράφων Θ. Αγγούρης.

… Ας κρατήσουμε λίγες μόλις στιγμές σιωπής, προ-

σφορά 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…
Θοδωρής Αγγούρης

Ο Δημαρχεύων Αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς, με ανακοίνωσή

του, ζητάει την συνεργασία και ευαισθητοποίηση των πολι-

τών σε θέματα καθαριότητας και απόθεσης απορριμάτων με

το σωστό τρόπο. Το παραθέτουμε:

«Η πλήρης αποκομιδή των απορριμμάτων και ο καθαρισμός

των πεζοδρομίων και άλλων κοινόχρηστων χώρων στο σύ-

νολο του Δήμου συνεχίζεται κανονικά, παρά τη συρρίκνωση

του αριθμού των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότη-

τας. Η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού κατά τη συνήθη

πρακτική των προηγουμένων χρόνων δεν είναι πια δυνατή,

λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, ενώ ταυτό-

χρονα πολλές συνταξιοδοτήσεις από το υπάρχον προσω-

πικό συρρικνώνουν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των

υπαλλήλων που απασχολούνται στο χώρο της καθαριότη-

τας του Δήμου.  

Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποι-

ότητας ζωής των κατοίκων, απευθυνόμαστε σε όλους τους

Δημότες ξεχωριστά και ζητάμε την περαιτέρω ενεργοποί-

ηση και ευαισθητοποίησή σας για να βοηθήσετε αποτελε-

σματικά τις Υπηρεσίες καθαριότητας. 

Για τους παραπάνω λόγους:

• Τα σκουπίδια πρέπει να συσκευάζονται σε γερές σακού-

λες, καλά δεμένες και να τοποθετούνται πάντοτε - τις βρα-

δινές ώρες (22.00-24.00) – μέσα στους κάδους

απορριμμάτων.

• Οι Δημότες παρακαλούνται να μην εγκαταλείπουν ογκώδη

αντικείμενα, υπολείμματα καθαρισμού βλάστησης και κλά-

δευσης στους δρόμους, και λοιπούς κοινόχρηστους χώ-

ρους. Για τα αντικείμενα αυτά και για τα προαναφερόμενα

υπολείμματα εργασιών καθαρισμού πρασίνου, παρακα-

λούμε να τηλεφωνείτε στους αρμόδιους επόπτες καθαριό-

τητας, προκειμένου να συνεννοηθείτε σχετικά με τον

καθορισμό ημερομηνίας που θα πρέπει να τα εναποθέσετε

στο πεζοδρόμιό σας καθώς και για τις περαιτέρω οδηγίες

διευκόλυνσης του έργου της αποκομιδής.

• Να μη ρίχνετε μικροαντικείμενα στους δρόμους. Τα μικρά

άχρηστα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται στα υπάρ-

χοντα καλαθάκια.

• Στο σπίτι να συνηθίσετε να ξεχωρίζετε κάποια αντικείμενα

προτού τα πετάξετε στα σκουπίδια, όπως τα κουτιά από

αλουμίνιο, το χαρτί, το γυαλί, κ.ά, και να τα διαθέτετε για

ανακύκλωση.

• Να χρησιμοποιείτε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον,

όπου και όταν αυτά υπάρχουν.

Είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθείτε με ευαισθησία στα

θέματα της καθαριότητας όπως κάνετε όλα τα τελευταία

χρόνια, ώστε να παραμείνει ο Δήμος μας πρότυπο καθα-

ριότητας για τη χώρα.

Ευχαριστούμε για τη θετική ανταπόκρισή σας.

From: EVRIPIDIS BILLIS <euri@central.ntua.gr>

Date: January 9, 2012 

Κύριοι Βουλευτές,

Υπάρχουν τα κατωτέρω κρίσιμα ερωτήματα.

1.  Αφού η χώρα θα χρεωκοπήσει έτσι κι αλλιώς (όλες οι

πληροφορίες και τα στοιχεία αυτό δείχνουν) γιατί δεν

χρεωκοπεί κατά το συνήθη τρόπο και θα πρέπει να χρε-

ωκοπήσει αφου υπογράψει πρώτα τη νέα δανειακή σύμ-

βαση;

Απάντηση:  

Υπογράφοντας τη νέα δανειακή σύμβαση με τους όρους

της, τότε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους (μετά το

«κούρεμα», ο Θεός να το κάνει κούρεμα) θα είναι προς

τις δανείστριες χώρες, κυρίως προς τη Μέρκελ του τέ-

ταρτου Ράϊχ.  Επίσης όλα δείχνουν ότι σύμφωνα με τους

όρους της  νέας δανειακής, αλλά και της παλιάς αν επι-

κυρωθεί, το χρέος (το σύνολο του ή το μεγαλύτερο

μέρος του, αυτό προς τη Μέρκελ και τις άλλες χώρες)

θα διέπεται από το δίκαιο του Λονδίνου, και όρους ως

του άρθρου 14.5 της δανειακής σύμβασης 80 δις ευρώ,

απεμπόλησης της Εθνικής Κυριαρχίας.

Απορώ με τη λογική πολλών ανθρώπων

που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη στα

μέσα Ενημέρωσης και δεν παύουν να δί-

νουν καθημερινά μια εικόνα που μόνο το

μαύρο επικρατεί· δεν υπάρχει γι’ αυτούς

ούτε μια νότα αισιοδοξίας για τίποτα!

Πιστεύω είναι το χειρότερο που μπορεί σή-

μερα κάποιος να κάνει ειδικά για τους

νέους. Είναι σαν να τους καταδικάζεις για

πάντα. Είναι σαν να τους κόβεις τα φτερά

όχι πως η πραγματικότητα είναι ρόδινη,

αλλά εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε ξεπε-

ράσει δυσκολότερες καταστάσεις.

Διαβάζω συχνά στην “Εβδόμη” συμπολίτες

μας να προσφέρουν αφιλοκερδώς τις γνώ-

σεις τους τις υπηρεσίες τους ας προσπα-

θήσουμε να τους μιμηθούμε ακόμη και η

απλή συμμετοχή μας θα μας κάνει να αι-

σθανθούμε καλύτερα.

Ο στίχος γνωστού τραγουδιού τα λέει όλα

“όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει
στρατιώτη μου τον πόλεμο τον χάνει”.
Τελικά αισιοδοξώ και εγώ ελπίζοντας ότι ο

Δήμος μας θα σταθεί αρωγός σε όλες

αυτές τις προσπάθειες των συμπολιτών

μας. Λίγη αισιοδοξία δεν βλάπει.

«Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ»

Ο Δήμος 3Β ζητάει ευαισθητοποίηση των πολιτών

Αφού η χώρα θα χρεωκοπήσει έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν χρεωκοπεί κατά το συνήθη τρόπο

και θα πρέπει να χρεωκοπήσει αφου υπογράψει πρώτα τη νέα δανειακή σύμβαση;

Λίγη αισιοδοξία δεν βλάπτει
του Σωτήρη Ελευθερίου

Αγαπητή Εβδόμη,

παρακολουθώ όλο αυτό το χρόνο, που μας

εξοντώνουν καθημερινά, με νέα μέτρα και

νέα δάνεια και νέα μνημόνια και νέες συμ-

βάσεις· ένα ατελείωτο κυνηγητό εις βάρος

της χώρας μας και κανένας πολιτικός δεν

έχει αντιδράσει.

Προσπαθούν, λένε, να μας σώσουν και μας

βυθίζουν όλο και πιο πολύ στην άβυσσο.

Ητανε το ΠΑΣΟΚ, ήρθε και η Ν.Δ., ήρθε και

ο ΛΑ.Ο.Σ. για τον ίδιο λόγο.

Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, λέει στους

οπαδούς του ο Αντώνης Σαμαράς. εκβια-

στήκαμε. Και συνεχίζουν να εκβιάζονται.

Μα όταν  υποκύψεις μία φορά σε έναν εκ-

βιασμό, θα εκβιάζεται και θα βιάζεσαι ες

αεί από τον εκβιαστή σου. 

Χάρηκα για άλλη μια φορά τον Βρετανό

ευρωβουλευτή που ονόμασε αποικία την

Ελλάδα και γκαουλάιτερ τον επίτροπο που

πάνε να μας φέρουνε. Και δεν βλέπω να

αντιδρά κανένας δικός μας πολιτικός για

άλλη μια φορά.

Πόσο θλίβομαι· ξεπουλάνε τη χώρα μας,

μας δίνουν σαν σκλάβους...

Ελ.Π.

Δεν βρίσκεται κανένας Ελληνας πολιτικός!
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΟΥΒΕΛΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΗΜΑΡ και Ελεύθεροι Πολίτες μαζί

Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου ανακοινώθηκε και επί-

σημα η συνεργασία της Δημοκρατικής Αριστεράς και των

Ελευθέρων Πολιτών. 

Ο Φώτης Κουβέλης και ο Βασίλης Οικονόμου με κοινή

τους συνέντευξη Τύπου παρουσίασαν το πλαίσιο της πο-

λιτικής, προγραμματικής και εκλογικής τους συνεργασίας

στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ  30 Ιανουαρίου, εκφράζοντας την

ελπίδα ότι θα συμβάλλουν στην αναμόρφωση της κεντρο-

αριστεράς ώστε αυτή να αποτελέσει την δύναμη της ανα-

τροπής και της αλλαγής, την δύναμη της αναγέννησης.

Ο Φ. Κουβέλης είπε, ότι στόχος είναι η συνεργασία αυτή
να εκφράσει την ελπίδα και την αγωνία του λαού για να
μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει την κρίση, διευκρινί-
ζοντας ότι η ΔΗΜΑΡ και οι Ελεύθεροι Πολίτες διεκδικούν
να καταγραφεί αυτή η συνεργασία με τη στήριξη του λαού,
όχι όμως εκπέμποντας έναν εύκολο και ευκαιριακό λόγο,
γιατί, όπως υπογράμμισε, έχουμε συνείδηση της ευθύνης
και των δυσκολιών, καθώς η έξοδος από την κρίση είναι
ακόμη δυσδιάκριτη. Διαβεβαίωσε ότι θα δοθούν αγώνες για
να σταθεί όρθια η κοινωνία και η χώρα και υπό το πρίσμα
αυτό, κάλεσε όλους τους πολίτες να στηρίξουν και να ενι-
σχύσουν αυτή την προσπάθεια με στόχο την ανατροπή της
σημερινής πολιτικής που έχει οδηγήσει στην κρίση.
«Έχουμε τη βεβαιότητα, ότι αυτή η συνεργασία είναι δυ-
νατό να μετατοπίσει την πολιτική ζωή της χώρας προς την
προοδευτική κατεύθυνση. Οι εξελίξεις στο πολιτικό σκη-
νικό θα είναι ραγδαίες το επόμενο διάστημα αφού στη νέα
δανειακή σύμβαση και στο μνημόνιο που θα τη συνοδεύει
θα προωθηθούν σκληρά μέτρα που πρέπει να αποκρου-
στούν. Τέλος, αποσαφήνισε ότι το κόμμα του θα δώσει τις
μάχες εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, τονίζοντας ότι
κάθε άλλη επιλογή θα είναι καταστροφική για τη χώρα»,
κατέληξε.
Από την πλευρά του, ο Β. Οικονόμου ανέφερε ότι η επι-
σημοποίηση της συνεργασίας με τη ΔΗΜΑΡ, είναι η ολο-
κλήρωση μιας μακράς πορείας διαλόγου και τόνισε ότι
κοινός στόχος είναι η ανασυγκρότηση της Κεντροαριστε-
ράς, ώστε να ξαναγίνει μια παράταξη χρήσιμη για την πα-
τρίδα. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, συμπορευόμαστε με
τη ΔΗΜΑΡ και συγχρονίζουμε το βηματισμό μας με τον
Φώτη Κουβέλη, που είναι ένα αξιόπιστο πολιτικό κεφάλαιο
για τη χώρα, ενώ η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στο
ξεπέρασμα κρίσης.

Στην συνέντευξη τύπου παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρ
Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Βάρσος, ο πρ. Δήμαρχος Αρ-
τέμιδας, Γιώργος Κασσίμης, ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιάννης
Οικονομάκος, o πρ. Δήμαρχος Ναυπάκτου, Γιάννης Ντα-
ουσάνης, ο υπ. Δήμαρχος Αχαρνών, Γιάννης Κασσαβός, ο
Αντιδήμαρχος Γλυκών Νερών – Παιανίας, Αντώνης Κα-
τσούλης, ο Αντιδήμαρχος Φυλής, Σωτήρης Μηλιώνης, ο
Πρόεδρος Τοπ Συμβ. Νέων Παλατίων Ωρωπού, Στέφανος
Ζαφείρης, ο Πρόεδρος Τοπ Συμβ Καλάμου, Κώστας Κιού-
σης, o Πρόεδρος Τοπ. Συμβ. Παιανίας, Σπύρος Νανόπου-
λος,  ο πρ Αρχηγός Αεροπορίας, Δημήτρης Λυντζεράκος,
η Δημ. Σύμβουλος Αχαρνών, Παντελιά Εύη και η Δημ. Σύμ-
βουλος Ωρωπού, Ελένη Βαρνάβα.  

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ ΕΝΑΝ-

ΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ, συμμετείχε με δυνα-

μική εκπροσώπηση την προηγούμενη

Παρασκευή 27/01, στην παναττική συγ-

κέντρωση στο κέντρο της Αθήνας με

πορεία προς τη Βουλή.

Πραγματοποίησε τη δεύτερη δημόσια συγ-

κέντρωση, (29/1), στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ»,

με καθολική συμμετοχή πολιτών.

Εκτέθηκε ο μέχρι τώρα απολογισμός

δράσης – συμπεριλαμβανομένου και τα-

μειακού απολογισμού, ενώ παρουσιά-

στηκε το σχέδιο αυτοπροστασίας και το

δίκτυο περιφρούρησης / αποτροπής εν-

δεχόμενης απόπειρας διακοπής ηλε-

κτροδοτήσεων, που έχουν ήδη

οργανώσει με τη συμμετοχή δεκάδων

εθελοντών. Τέλος, αναπτύχθηκε πρό-

ταση για ένδικες δράσεις, τις οποίες

προετοιμάζουν προς υλοποίηση μέσα

στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα,

όπως είπαν.

Ήδη, από τις 16 Δεκέμβρη μέχρι σήμερα,

έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 600 λο-

γαριασμοί με απλήρωτο χαράτσι. Τους

λογαριασμούς αυτούς μαζί με αντίστοι-

χες δηλώσεις που συμπληρώνονται,

υποβάλλουν σταδιακά και συλλογικά

στη ΔΕΗ. Μέχρι τώρα έχουμε υποβάλλει

περίπου 400.

Συνεχίζουν τη συγκέντρωση λογαρια-

σμών ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρες 10:00 -

14:00 και 17:00 – 20:00, στο ισόγειο του

Δημαρχείου (Βούλα), ενώ σύντομα θα

λειτουργήσει, με τη βοήθεια εθελοντών,

τηλεφωνική γραμμή για ενημέρωση των

Δημοτών.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετά-

σχουν σε ομαδική προσφυγή και αίτηση

ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ,

προσκομίζοντας αντίγραφα των ίδιων δι-

καιολογητικών + δελτίου ταυτότητας.

Επίσης κάθε Τετάρτη παρέχουν υπο-

στήριξη στους πολίτες που επιθυμούν

να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την έν-

στασή τους στο χαράτσι που καλούνται

να πληρώσουν, στην αντίστοιχη εφαρ-

μογή – φόρμα του Υπουργείου Οικονο-

μικών (www.gsis.gr). Με τη βοήθεια αυτή

έχουν ήδη υποβληθεί 89 αιτήσεις. Η

«Πρωτοβουλία» καλεί όλους τους πολί-

τες να κάνουν χρήση της δυνατότητας

αυτής.

Καλούν όλους να συνεισφέρουν έστω

και ελάχιστο χρόνο ή τις γνώσεις ή την

εμπειρία τους. Για το σκοπό αυτό έχουν

πργραμματίσει συγκέντρωση νέων (και

παλιών) εθελοντών την ΠΕΜΠΤΗ 9

ΦΛΕΒΑΡΗ, στις 6:30 μμ, στην αίθουσα

του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρ-

χείο (Βούλα).

Το κίνημα αναπτύσσεται σαν χιονοστι-

βάδα που θα διαλύσει τα χαράτσια και

την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης

της τρόϊκας, τονίζουν.

www.polites3b.blogspot.com/

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

6945027027, 6944539542,

6944450111, 6948000171

Κατάμεστο το Ίδρυμα Κακογιάννη από το 2ο όροφο μέχρι

έξω το δρόμο από τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο

προσκλητήριο για την Ε.ΛΑ.Δ.Α. με πρωτοπόρους τον Μίκη

Θεοδωράκη, το Μανώλη Γλέζο και τον Γιώργο Κασιμάτη.

Πρώτος τον λόγο πήρε ο Μανώλης Γλέζος ξεκαθάρισε πως

«δεν διεκδικούμε εκλογές. Δεν είμαστε εκλογικό πολιτικό
σχήμα, γιατί αν βάλουμε γραμμές, θα στενέψουμε αυτό που
πάμε να κάνουμε», ξεκαθάρισε ο Μανώλης Γλέζος παίρ-

νοντας πρώτος το λόγο.

Ο Μίκης Θεοδωράκης περιέγραψε την εξαθλίωση που έχει

περιπέσει ο ελληνικός λαός και την εθνική ταπείνωση από

μέτρα τα οποία που έχει πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει

τους τραπεζίτες.

Μίλησε για «συνεχές διογκούμενο κύμα αγανάκτησης» και

υπογράμμισε πως ο Έλληνας πολίτης υφίσταται σε όλους

τους τομείς της καθημερινότητά του, ωμή βία, από την πε-

ρικοπή των μισθών μέχρι τη σκληρή φοροεπιδρομή.

«Αυτή την περίοδο η χώρα βρίσκεται υπό ξένη κατοχή. Μά-
λιστα, αυτοί με τη γραβάτα είναι χειρότεροι από τους στρα-
τιώτες. Έχουμε να κάνουμε με έναν δύσκολο εχθρό. Δεν
έχουμε φίλους παρά μόνο τον εαυτό μας. Μόνη υπεροχή
μας ότι είμαστε πολλοί και ο λαός έχει πίστη. Δεν φτάνει να
είμαστε μόνο αγανακτισμένοι, αλλά και ενημερωμένοι και
αποφασισμένοι»,  Στις απαιτήσεις των δανειστών: «Για να
ζήσετε πρέπει να πουληθείτε! Ή πουλάτε και πουλιέστε ή

πεθαίνετε και χάνεστε. Μόνο μία είναι η απάντηση, Αντί-
σταση κι Αλληλεγγύη», κατέληξε ο Μίκης Θεοδωράκης

Από την πλευρά του, ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασι-

μάτης μίλησε  για «ραγιαδισμό» και «υποκουλτούρα» και

πως ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αντισταθεί «στον αν-
θελληνισμό της Ελλάδας».

Επεσήμανε πως πρέπει «να αποτινάξουμε τα πολιτικά
δεσμά που επέβαλαν στην Ελλάδα». Τέλος, αναφέρθηκε

στο ελληνικό χρέος, 

Εκλεισε δε τονίζοντας πως με βάση το Διεθνές Δίκαιο η
Ελλάδα μπορεί να μην αποπληρώσει τα δάνεια γιατί αφε-
νός είναι παράνομα, αφετέρου στρέφονται κατά του λαού
κι έδωσε τα παραδείγματα της Αργεντινής και του Ισημερι-

νού.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ

Ομαδικές προσφυγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων 

και ομαδικές καταθέσεις μη πληρωμής χαρατσιών

Ενιαία Λαϊκή Δημοκρατική Αντίσταση (Ε.ΛΑ.Δ.Α.)
Αντίσταση κι Αλληλεγγύη με ιστορικά, πρωτοπόρα ονόματα
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Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγ-

καίνια της έκθεσης έργων των τμημά-

των επιμόρφωσης ενηλίκων δια βίου

μάθησης και πολιτισμού με ένα διήμερο

εορταστικό πρόγραμμα στις Αποθήκες

Καμπά, με αφορμή την ολοκλήρωση

του πρώτου κύκλου μαθημάτων του ενι-

αίου Δήμου Παλλήνης.

Κατά την διάρκεια την τελετής εγκαι-

νίων ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος

Ζούτσος με την Αντιδήμαρχο Παιδείας

και Κοινωνικής Πολιτικής Ειρήνη Κου-

νενάκη ξεναγήθηκαν από την Υπεύ-

θυνη Προγραμμάτων Γιάννα Κάζου στα

έργα που εκτέθηκαν στο χώρο. Πολλά

και όμορφα έργα τέχνης στο κόσμημα,

στο ψηφιδωτό, στην φωτογραφία, στην

αργυροχρυσοχοΐα και στην Χειροτε-

χνία, αφού στα προγράμματα συμμε-

τείχαν περισσότερα από 700 άτομα.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης μέσα σε θερμό

κλίμα,  αφού συνεχάρη τους επιμορ-

φωτές και τους συμμετέχοντες για την

προσπάθειά τους, δεσμεύτηκε για τη

συνέχιση των προγραμμάτων επιμόρ-

φωσης ενηλίκων ακόμη και με ιδίους

πόρους. Τόνισε πως «σε μια περίοδο
βαθειάς οικονομικής και κοινωνικής
ύφεσης, η επιμόρφωση ενηλίκων με έμ-
φαση στον πολιτισμό και την τέχνη
αποτελούν δημιουργική διέξοδο για
τους συμπολίτες μας. Είμαστε και θα

παραμείνουμε αρωγοί αυτής της  προ-
σπάθειας».
Μετά την έναρξη της έκθεσης ακολού-

θησε παρουσίαση χορών λάτιν  και μου-

σικής με λαϊκά όργανα.

Πολύς ο κόσμος που παρακολούθησε

τις εκδηλώσεις του 2ημέρου.

Συνεχίζοντας τις δράσεις

εθελοντισμού και τις προ-

σπάθειες ευαισθητοποίησης

και παιδείας ο Δήμος Παλ-

λήνης συμμετείχε στην δεν-

δροφύτευση που

διοργανώθηκε 26/1 από τον

Σύνδεσμο Δήμων και Κοι-

νοτήτων για την Προστασία

και Ανάπλαση του Πεντελι-

κού στην θέση Ιταλικά

Οχυρά του όρους Πεντέ-

λης.

Χαμηλές οι θερμοκρασίες,

αλλά οι εθελοντές μαθητές

του Δήμου Παλλήνης συμ-

μετείχουν μαζικά στην δεν-

δροφύτευση φυτεύοντας

περίπου 300 δενδρύλλια.

Ήταν η πρώτη δενδροφύ-

τευση του 2012 και περισ-

σότεροι από 120 μαθητές

των σχολείων: του 5ου Δη-

μοτικού Παλλήνης, του 3ου

Γυμνασίου Γέρακα και του

Γυμνασίου Ανθούσας συμ-

μετείχαν με κέφι και ενθου-

σιασμό στην πρόσκληση και

στο μήνυμα του Δήμου κα-

θιστώντας την μεγαλύτερη

ομάδα δεντροφυτευτών.

Μετά το τέλος της δενδρο-

φύτευσης η αντιδήμαρχος

Ειρήνη Κουνενάκη σημεί-

ωσε πως οι δράσεις που

προβάλλουν την έννοια του

εθελοντισμού αποτελούν

μέρος της παιδαγωγικής

διαδικασίας και ο Δήμος

Παλλήνης θα δίνει το

παρών ενισχύοντας την

ευαισθητοποίηση και την

περιβαλλοντική αφύπνιση

των μελλοντικών πολιτών.

Το υποθαλάσσιο τμήμα

των βραχωδών απόκρη-

μνων περιοχών του

Πόρτο Ράφτη αντικεί-

μενο επιστημονικής

έρευνας!  

Το Πανεπιστήμιο Αθη-

νών, με την ομάδα της

Επίκουρης Καθηγήτριας

του Τμήματος Γεωλογίας

και Γεωπεριβάλλοντος,

Νίκης Ευελπίδου, στις

14/01/2012 πραγματο-

ποίησε με επιτυχία παρά-

κτια γεωλογική έρευνα

στην περιοχή του Πόρτο

Ράφτη.

Σκοπός της έρευνας

ήταν η μελέτη των μετα-

βολών της στάθμης της

θάλασσας, τόσο εξαιτίας

ευστατικών κινήσεων

(που σχετίζονται με την

παγκόσμια μεταβολή

στάθμης θάλασσας λόγω

κλιματικών αλλαγών),

όσο και εξαιτίας της τε-

κτονικής που έχει επηρε-

άσει την περιοχή τα

τελευταία 10.000 χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό μελετή-

θηκε συστηματικά το

υποθαλάσσιο τμήμα των

βραχωδών απόκρημνων

περιοχών, στις οποίες

έχουν αποτυπωθεί εν-

δείξεις μεταβολών στάθ-

μης θάλασσας.

Ιδιαίτερα πολύτιμη ήταν

η συνεισφορά του Δη-

μάρχου Σωτήρη Μεθε-

νίτη και της

Αντιδημάρχου Μαρίας

Κιμπιζή, οι οποίοι υπο-

στήριξαν με κάθε τρόπο

την έρευνα αυτή αποδει-

κνύοντας την ευαισθητο-

ποίησή τους σε θέματα

που άπτονται του περι-

βάλλοντος. 

Κοντά στην ομάδα βρέ-

θηκε και ο Ν.Ο.Ι.Ε.Σ

Πόρτο Ράφτη, με την

υποστήριξη του Προ-

έδρου, Τάσου Νικολακό-

πουλου καθώς και την

συμβολή του Γκάμπι Σα-

λίμπα, ο οποίος συνό-

δευσε τους ερευνητές με

το ιδιωτικό του σκάφος.

Η έρευνα στο Πόρτο

Ράφτη διεξήχθη με επι-

τυχία και τα αποτελέ-

σματα της αναμένονται

την άνοιξη.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

http://www.geol.uoa.gr/ 

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Εχουν αποτυπωθεί ενδείξεις μεταβολών στάθμης θάλασσας

«Έκθεση Έργων Τμημάτων Επιμόρφωσης Ενηλίκων» στο Δήμο Παλλήνης

Μαζική Συμμετοχή των σχολείων Παλλήνης

στη δεντροφύτευση του Πεντελικού
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Στα τέλη Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ  του Ν.4030/11

στα άρθρα του οποίου τροποποιείται ο Ν.4014 (περί τακτο-

ποίησης των αυθαιρέτων) και συγκεκριμένα αναφέρονται

τα εξής :

Ο καθορισμός της  τιμής ζώνης στις εκτός σχεδίου περιο-

χές εξαρτάται  από την ανώτατη αντικειμενική αξία της δη-

μοτικής ενότητας. Αν η ανώτατη αντικειμενική αξία της

δημοτικής ενότητας  ξεπερνά τα 2200 ευρώ τότε ως τιμή

ζώνης στις εκτός σχεδίου περιοχές λαμβάνεται η ελάχιστη

αντικειμενική αξία (εντός σχεδίου) της δημοτικής ενότη-

τας. Αλλιώς, ως τιμή ζώνης, λαμβάνεται   η ελάχιστη αντι-

κειμενική αξία (εντός σχεδίου)  της περιφέρειας.

Ο Δήμος  Παλλήνης αποτελείται από τις  Δημοτικές  ενό-

τητες  Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης.

Η ερμηνεία του παραπάνω νόμου, όσον αφορά στο Δήμο

Παλλήνης  είναι η εξής :

• Στη δημοτική  ενότητα  Ανθούσας η ανώτατη αντικειμε-

νική αξία  είναι 1050 ευρώ, συνεπώς βάσει τον  Ν.4030/11

ως τιμή ζώνης στις εκτός σχεδίου περιοχές  της Ανθούσας

λαμβάνεται η ελάχιστη της περιφέρειας  ήτοι  600 ευρώ  -

γιατί  η αντικειμενική αξία    των     1050     ευρώ   είναι μι-

κρότερη από το καθορισμένο  όριο  των  2200 ευρώ.

• Στη δημοτική  ενότητα  Γέρακα η ανώτατη αντικειμενική

αξία  είναι  1700 ευρώ , ως εκ τούτου  τιμή ζώνης  για τις

εκτός σχεδίου περιοχές λαμβάνεται η ελάχιστη της  περι-

φέρειας  δηλαδή  600 ευρώ.

• Στη δημοτική ενότητα Παλλήνης η ανώτατη αντικειμενική

αξία  είναι  2350 ευρώ. Ως  εκ τούτου τιμή ζώνης λαμβάνε-

ται η ελάχιστη της δημοτικής ενότητας ήτοι 1200 ευρώ!

Όμως, η ανώτατη αντικειμενική αξία έχει καθοριστεί στο

λόφο  Έντισον της δημοτικής ενότητας Παλλήνης. Ο

λόφος  Έντισον είναι μια έκταση  70 περίπου στρεμμάτων

η οποία πολεοδομήθηκε με ειδικούς όρους δόμησης (βάσει

του ΦΕΚ-238/Δ/27-3-2002) με σκοπό να  φιλοξενήσει  τους

δημοσιογράφους  κατά τη διάρκεια της Ολυμπιάδας, σε ένα

χώρο ιδιοκτησίας  ΟΤΕ.

Σήμερα, ο χώρος αυτός  λειτουργεί ουσιαστικά  ως  ιδιωτι-

κός,  τα κτίσματα του οποίου  έχουν πωληθεί σε ιδιώτες. Ο

χώρος φυλάσσεται και καθαρίζεται  (εσωτερικά)  από πό-

ρους των ιδιοκτητών.  Ουσιαστικά,  είναι μια ανεξάρτητη

περιοχή μέσα στο δήμο Παλλήνης.

• Δεν  είναι  δυνατόν μια περιοχή  70 στρεμμάτων να καθο-

ρίζει την  τιμή ζώνης των  περίπου 22.000 στρεμμάτων

εκτός  σχεδίου της  δημοτικής  ενότητας Παλλήνης.

• Δεν είναι δυνατόν η φιλοξενία του δημοσιογραφικού χω-

ριού των Ολυμπιακών Αγώνων   στην  περιοχή μας,  να κα-

θορίζει σήμερα  με το χειρότερο τρόπο την  τιμή ζώνης στη

δημοτική ενότητα Παλλήνης.

• Δεν είναι δυνατόν στον  ίδιο δήμο, δύο δημοτικές  ενότη-

τες να έχουν τιμή ζώνης 600 ευρώ και μια 1200 ευρώ,  που

σημαίνει ότι για τα ίδια τετραγωνικά μέτρα ο Παλληνιώ-

της θα πληρώσει διπλάσια από τον Γερακιώτη και  Ανθου-

σιώτη,   όταν τα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά

χαρακτηριστικά και των τριών ενοτήτων  είναι ίδια.

• Δεν  είναι δυνατόν  να θέτουμε οριζόντια όρια (2200

ευρώ)  χωρίς  να μπορούμε να δούμε ειδικές  περιπτώσεις,

όπως είναι οι δήμοι Παλλήνης, Κορωπίου, Μαρκοπούλου,

Καλυβίων που έχουν ανάλογα προβλήματα.

Ως εκ τούτου ζητήσαμε από τον αρμόδιο Υπουργό, Σηφουνάκη:

• να επανεξετάσει το θέμα και να εξαιρέσει την  Παλλήνη

αφού, όπως προαναφέρθηκε, λόγω  ειδικών όρων δόμησης

υπάρχει ο λόφος  Έντισον που υπερβαίνει  την   καθορι-

σμένη αντικειμενική αξία των 2200 ευρώ.

• ακόμη  δε περισσότερο,   να αλλάξει  το όριο των 2200

ευρώ σε 2500 ευρώ  ώστε να καλύπτει περισσότερους  δή-

μους  και να μειώνει τις ανομοιογένειες και πιθανές  αδι-

κίες, ιδίως  στη  δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει

η πατρίδα μας σήμερα.

Ο Δήμος Παλλήνης, με προεξάρχοντα το Δήμαρχο Θανάση

Ζούτσο,  έχει κάνει μια τιτάνια προσπάθεια εξεύρεσης λο-

γικής λύσης και διαύλου επικοινωνίας με όλους τους αρ-

μόδιους φορείς, από τον υπουργό, τους γραμματείς των

υπουργείων, τους βουλευτές, τους περιφερειακούς συμ-

βούλους  αλλά και τους θιγόμενους πολίτες. 

Ελπίζουμε σύντομα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,

κάτι που είναι απαίτηση όλων των συμπολιτών μας, ιδίως

στην ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία που δια-

νύουμε σήμερα.                                 

Κωνσταντίνος Μπάκας

Αντιδήμαρχος Παλλήνης

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ομο-

γενοποίηση και σύγκλιση όλων των δη-

μοτικών ενοτήτων του Δήμου

Παλλήνης, το Δημοτικό Συμβούλιο με

απόφασή του καθόρισε ενιαία αντικει-

μενική αξία ακινήτων.

Μετά την ενοποίηση όλων των υπηρε-

σιών του, ο Δήμος Παλλήνης και τον

καθορισμό ενιαίου τέλους καθαριότη-

τας και φωτισμού, το Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου Παλλήνης

αποφάσισε  ενιαία τιμή αντικειμενικών

αξιών, για τη εξάλειψη των αδικιών και

την εξασφάλιση της ισονομίας όλων

των κατοίκων του Δήμου, όπως είπε ο

Δήμαρχος.

Ετσι για τα κτίσματα ορίστηκε ενιαία

τιμή 500 €/τετραγωνικό μέτρο που εμ-

πίπτει στην χαμηλότερη κλίμακα του

Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδο-

τούμενων Δομημένων Επιφανειών

(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) με συντελεστή ειδικού

τέλους 3 ευρώ / τ.μ.

Για τα οικόπεδα που είναι εντός σχε-

δίου, αλλά δεν έχει καθοριστεί τιμή

ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αν-

τικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οι-

κονομικών για τον υπολογισμό του

οφειλόμενου ΤΑΠ, θα λαμβάνεται η

ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δη-

μοτικό διαμέρισμα όπως διαμορφώνε-

ται από τους σχετικούς συντελεστές

(Σ.Ο., Σ.Α.Ο.)

Σύμφωνα με το νόμο στις περιοχές που

δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής

των ακινήτων με αποφάσεις του

Υπουργού Οικονομικών, ο υπολογισμός

της αξίας τους γίνεται με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο λαμ-

βάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρ-

μόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία καθώς και κάθε

άλλο συναφές και χρήσιμο στοιχείο

(από συμβολαιογραφικές πράξεις και

δικαστικές αποφάσεις, τοπικές συνθή-

κες κ.α.).

Στο Δήμο Παλλήνης παρατηρήθηκαν

μεγάλες αποκλίσεις στις καταγεγραμ-

μένες στην ΔΕΗ τιμές ζώνης οι οποίες

κυμαίνονταν από 35 € έως 616 € ενώ ο

καθορισμός των τιμών ζώνης δεν έχει

επικαιροποιηθεί για πάνω από 10 χρό-

νια (18 χρόνια για την Δ..Ε. Παλλήνης

και 12 χρόνια για την Δ.Ε. Γέρακα). 

Επειδή βάσει του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ

268/Β/2007, οι κατώτατες τιμές για τον

προσδιορισμό αξίας κτισμάτων σε πε-

ριοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός

της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις

του Υπουργού Οικονομικών, έχει ως

ακολούθως:

Ενιαία αντικειμενική αξία ακινήτων 

στο Δήμο Παλλήνης, με απόφαση του Δ.Σ.

ΔΗΜΟΤ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ     ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ /Τ.Μ.

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΣΤΕΓΗΣ

Δ.Ε.ΓΕΡΑΚΑ 700 980 600

Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 650 910 550

Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ 500 700 430

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να καθορίσει νέες ενιαίες τιμές με την λογική

της εναρμόνισης με το μέσο όρο, αλλά και την πραγματικότητα, έτσι ώστε να

επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση για τους

Τακτοποίση Αυθαιρέτων: Καθορισμός Τιμής Ζώνης
στις εκτός σχεδίου περιοχές της Δημ. Ενότητας Παλλήνης
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Για 9η συνεχή χρονιά, η Ιερά Μητρόπολη

Γλυφάδας Ε.Β.Β.&Β. με την ευκαιρία της

εορτής των Τριών Ιεραρχών (30/1), διορ-

γάνωσε Εκδήλωση-Ημερίδα, για τους

Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της

Μητροπολιτικής της περιφέρειας, αλλά

και με την συμμετοχή πολλών Κληρικων,

μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών.

Πριν ξεκινήσει η Ημερίδα στον Ι.Ν. Κοι-

μήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφά-

δας τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικώς

Εσπερινός επί τη μνήμη των Τριών Ιε-

ραρχών, από τους Εφημερίους του Ιερού

Ναού, π. Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο

και π. Θεόδωρο Κουμαριανό, με τη συμ-

μετοχή πολλών εκπαιδευτικών.

Με την ολοκλήρωση της Ακολουθίας,

πέρασαν όλοι στο Συνεδριακό Κέντρο

ATTICA Centre, όπου πραγματοποιήθηκε

η Ημερίδα με θέμα: «Από τον Πλούτο

της παιδείας στην πτώχευση της εκπαί-

δευσης».

Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος κήρυξε την

Έναρξη της Ημερίδας, κάνοντας μία

ανασκόπηση στα θέματα που απασχό-

λησαν στις προηγούμενες Ημερίδες των

παρελθόντων ετών,  χαιρέτησε και ευ-

χαρίστησε τους συνέδρους για την πα-

ρουσία τους, αναφέρθηκε περιληπτικά

στην προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα

Γράμματα και την Παιδεία και πόσο επί-

καιρες είναι οι διδαχές τους, στις σύγ-

χρονες οικονομικές, εκπαιδευτικές και

πνευματικά εξελίξεις στη χώρα και πα-

ρουσίασε τον κεντρικό ομιλητή, π. Γε-

ώργιο Μεταλληνό, υπογραμμίζοντας τις

αρετές και την ποιότητά του.

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός είναι Κληρι-

κός, Πανεπιστημιακός, Δάσκαλος, Φιλό-

λογος και Ερευνητής της Ιστορίας, αλλά

κυρίως εκφραστής της αλήθειας, με

ήθος και με ταπείνωση, τόνισε χαρακτη-

ριστικά ο Μητροπολίτης κλείνοντας την

εισαγωγική του ομιλία του για την Ημε-

ρίδα.

Ο π. Γεώργιος  με γλαφυρό, αλλά συγ-

χρόνως εύστοχο και αναλυτικό τρόπο,

περιέγραψε την τραγική κατάσταση, που

οδηγηθήκαμε ως λαός καθώς ξεχάσαμε

τον πλούτο της πατερικής μας παραδό-

σεως, όπως την έκφρασαν με τη ζωή

τους οι τρεις Ιεράρχες προτείνοντας μια

Χριστοκεντρική και υψηλή παιδεία, κα-

ταντώντας σε μια εκπαίδευση η οποία

έχει δυτικές καταβολές, αλλότριες από

την ορθόδοξη παράδοσή μας και τον κα-

τακερματισμό της καθολικής παιδείας,

σε μια στείρα εκπαίδευση, με συγκεκρι-

μένο χρηστικό περιεχόμενο. 

Η τραγικότητα των ημερών στην εκπαί-

δευση είναι  ότι τα σύγχρονα ελληνικά

συστήματα, προσφέρουν μονοδιάστατη

και χρησιμοθηρική εκπαίδευση, χωρίς να

αγκαλιάζει η γνώση τον όλο άνθρωπο.

Επίσης παρουσίασε μερικές παιδαγωγι-

κές διδασκαλίες των τριών Ιεραρχών,

δείχνοντας τον πλούτο, το βάθος και τις

χριστιανικές καταβολές μιας υψηλής

παιδείας, κάνοντας αντιπαραβολές και

συγκρίσεις, με τη σύγχρονη την οικονο-

μική κρίση, αλλά και την κρίση της παι-

δείας τα τελευταία χρόνια, που είναι

πρωτίστως πνευματική. 

Ακολούθησαν σύντομες παρεμβάσεις

των παρευρισκομένων μαθητών-μαθη-

τριών, φοιτητών-φοιτητριών, δασκάλων

και καθηγητών. Τα λεγόμενά των εφή-

βων και νέων, προκάλεσαν αίσθηση τόσο

για την ωριμότητα που τους διέκρινε,

όσο και για τις τοποθετήσεις, ερωτήσεις

και τις προτάσεις τους.

Ακολούθησε γεύμα στο ξενοδοχείο

“Fenix”.

π. Αντώνιος Χρήστου
Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου Βούλας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΙΣΚΗΡΑ
Αντιπεριφερειάρχη Ανατ.Αττικής   

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων είναι μια ευκαιρία να αναλογι-

στούμε την κρίσιμη σημασία τους για την προστασία της βιοποικι-

λότητας και το σημαίνοντα ρόλο τους για τη διατήρηση της

ποιότητας ζωής. Κυρίως, όμως, είναι μια αφορμή να δούμε κατά-

ματα τη θλιβερή πραγματικότητα που επι-

κρατεί σήμερα όχι μόνο στους υγροτόπους

της Ανατ. Αττικής  αλλά και όλης της

χώρας. 

Οι υγρότοποι της Αττικής είναι οι πλέον

αναγκαίοι βιότοποι για τη ζωή των πουλιών

του Αττικού ουρανού ως τόποι αναπαρα-

γωγής και διαχείμασης, ενώ  η σημαντικό-

τητα τους φαίνεται τόσο από την μεγάλη

ποικιλότητα των πτηνών που εδρεύουν

εκεί, όσο και από τα άλλα πολυποίκιλα είδη

πανίδας και χλωρίδας που απαντώνται σ’ αυτούς.

Στην Ανατ. Αττική έχουμε την τύχη να υπάρχουν οι 8 από τους 13

σημαντικότερους υγροτόπους όλης της Περιφέρειας, αλλά και την

ατυχία να μην προστατεύονται αποτελεσματικά και να δέχονται

συνεχείς πιέσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες λόγω της

απουσίας επαρκών διαχειριστικών μέτρων. Φαινόμενα όπως η

άναρχη οικιστική ανάπτυξη, η παράνομη εναπόθεση αδρανών υλι-

κών, η λαθροθηρία, η ανεξέλεγκτη διέλευση οχημάτων, οι επιχω-

ματώσεις, τα οποία έχουν διαπιστωθεί τόσο από τις υπηρεσίες

όσο και από τους τοπικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώ-

σεις, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν δραστικά, με εφαρμοσμένες

πολιτικές, προκειμένου να δώσουμε λύση στα παραπάνω προ-

βλήματα. Είναι η ώρα της δράσης τόσο για την τοπική αυτοδιοί-

κηση όσο και για την κεντρική διοίκηση. Ήδη στο υπό ψήφιση

σχέδιο νόμου για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα-Αττική 2021 γίνεται

αναφορά για τον καθορισμό ζωνών προστασίας στους υγροτό-

πους, γεγονός που αξιολογείται θετικά ως ένα σημαντικό βήμα. 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, εκτός από την

άσκηση των διοικητικών αρμοδιοτήτων μας σε θέματα ελέγχου

και διαπίστωσης παραβάσεων στους υγροτόπους, προχωρήσαμε

σε 2 σημαντικές συνεργασίες για την προστασία των υγροτόπων

της Ανατ. Αττικής. Η πρώτη αφορά είναι η υποστήριξη του Φορέα

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα για την επικαι-

ροποίηση του κανονισμού λειτουργίας του και η δεύτερη είναι η

συμμετοχή  στο υπό αξιολόγηση  έργο  LIFE- Βιοποικιλότητα  για

τους υγροτόπους και τις παρόχθιες ζώνες ρεμάτων και υγροτό-

πων της Αττικής σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ. Αξίζει να σημει-

ωθεί ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακή

Ενότητα Ανατ. Αττικής και στις 2 προαναφερόμενες δράσεις γί-

νεται αδαπανώς, αφού αυτές πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από

το ΕΣΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι δείγμα της

πεποίθησης μας ότι  η προστασία του περιβάλλοντος δεν συνδέ-

εται πάντα με τη αθρόα δαπάνη χρημάτων αλλά αρκεί η σθεναρή

βούληση για υποστήριξη πρωτοβουλιών με κάθε  δυνατό τρόπο. 

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας των Υγροτόπων για το 2012 είναι

«Υγρότοποι και τουρισμός» και με τον τρόπο αυτό, δίνεται η ευ-

καιρία για ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης στις αξίες των

υγροτόπων αυτή τη φορά εστιάζοντας στην αξία αναψυχής και

προβάλλοντας μια σημαντική υπηρεσία τους, τον τουρισμό. 

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος μας είναι η διατήρηση και η ορθή δια-

χείριση των υγροτόπων της Ανατ. Αττικής, οι οποίοι μέσα σε ένα

ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής και πολιτιστικής προβο-

λής, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή εισοδήματος για

τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από την ανάπτυξη του οικοτουρισμού,

της παρατήρησης πουλιών και άλλων δραστηριοτήτων που σέ-

βονται τη φύση.

Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου την 2α Φεβρουαρίου θα έχουμε δει

θετικές εξελίξεις σε σχέση με την προστασία των υγροτόπων της

Αττικής και θα εξετάζουμε ζητήματα περαιτέρω ανάπτυξής τους.     

«Από τον Πλούτο της παιδείας στην πτώχευση της εκπαίδευσης»
Εκδήλωση-Ημερίδα, για τους Εκπαιδευτικούς 

από τη Μητρόπολη Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Όλοι συγκλονιστήκαμε από τις ουρές από κόσμο στο Σύν-

ταγμα, για να πάρουν δωρεάν τρόφιμα, που μοίρασαν οι

παραγωγοί της Βοιωτίας πρόσφατα.

Η φτώχεια και η ανέχεια, έχει κτυπήσει πλέον εμφανώς την

συντριπτική μερίδα του πληθυσμού της χώρας μας, ακόμα

και περιοχές όπως η Γλυφάδα και η Βούλα, που πριν λίγα

χρόνια θεωρούταν περιοχές πολυτελείας με υψηλά κατά

κεφαλήν εισοδήματα.

Η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας Ελληνικού, Βούλας Βου-

λιαγμένης και Βάρης, σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό

Σταθμό «SKAI» και το πρόγραμμα «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟ-

ΡΟΥΜΕ» και φυσικά με την ανταπόκριση του ποιμνίου της

τοπικής Εκκλησίας, σε αυτή την πρωτοφανή αλληλεγγύη

και έμπρακτη εκδήλωση της Αγάπης, σε τρόφιμα πρώτης

ανάγκης στα Super Market που συμμετέχουν στο πρό-

γραμμα στην ευρύτερη περιοχή της Μητροπολιτικής μας

περιφερείας, δημιουργώντας Τράπεζες Τροφίμων σε όλες

σχεδόν τις Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως.

Πρόσφατα, δημιουργήθηκε μια υποτυπώδης Τράπεζα Τρο-

φίμων και στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Βούλας, από

τους Εφημέριους του Ιερού Ναού π. Γεώργιο Κονσολάκη

(Προϊστάμενο) και ο π. Αντωνίου Χρήστου (Υπεύθυνο Νεό-

τητος & Φιλοπτώχου Ταμείου). Πριν λίγους μήνες, θα φαι-

νόταν για πολλούς ως περιττό, όμως στις τραγικές μέρες

μας, αρχίζει και εδώ να είναι καθημερινό φαινόμενο, οι άν-

θρωποι να προστρέχουν στους Ιερούς Ναούς, ως τελευταία

ελπίδα να καλύψουν τις στοιχειώδεις βασικές τους ανάγ-

κες.

Καλούν, τους Ενορίτες τους Ιερού Ναού, που αντιμετωπί-

ζουν προβλήματα και έχουν ανάγκη τροφίμων, να μη δι-

στάσουν να κτυπήσουν την πόρτα του Γραφείου του Ναού,

και με διακριτικότητα, θα λάβουν τρόφιμα πρώτης ανάγκης.

Επίσης καλούν, όσους Ενορίτες, θα ήθελαν να συνεισφέ-

ρουν και να ενισχύσουν την προσπάθεια του Ενοριακού Φι-

λοπτώχου Ταμείου της Ενορίας τους, να έρθουν σε

επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Φιλοπτώχου Ταμείου του

Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου π. Αντώνιο Χρήστου (τηλ. Ιερού Ναού

Τράπεζα Τροφίμων και στον Ιερό Ναό 

Αγίου Νεκταρίου Βούλας
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Η ICAP Group διαθέτοντας την μεγαλύτερη

βάση δεδομένων στην Ελλάδα και στη Νο-

τιοανατολική Ευρώπη με στοιχεία για πάνω

από 3 εκ. επιχειρήσεις, ανέλυσε τους πρώ-

τους Ισολογισμούς Ελληνικών εταιρειών

για το 2011, με σκοπό να καταγράψει τις

πρώτες ενδείξεις για την εξέλιξη των με-

γεθών των επιχειρήσεων μεσούσης της οι-

κονομικής κρίσης.

Ετσι, ανέλυσε 943 ισολογισμούς επιχειρή-

σεων, όλων όσων έχουν οικονομική χρήση

την περίοδο 1/7/2010 - 30/6/2011. Με βάση

τα στοιχεία αυτά, η εικόνα που προκύπτει

από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

του δείγματος των επιχειρήσεων, επιβεβαι-

ώνει ότι για άλλο ένα έτος βαριές ήταν οι

απώλειες για τις εταιρείες του ιδιωτικού

τομέα. Ο μεν κύκλος εργασιών ήταν και

πάλι μειωμένος, η δε κερδοφορία τους ανε-

τράπη και το τελικό αποτέλεσμα κατέστη

ζημιογόνο.

Παρατηρείται μείωση πωλήσεων κατά 3,5%

χωρίς όμως παράλληλη μείωση του άμεσου

κόστους, με συνέπεια τη μεγαλύτερη

πτώση του μικτού κέρδους (-13%). Οι δυ-

σμενείς αυτές εξελίξεις σε συνδυασμό και

με τα υψηλά λειτουργικά έξοδα (κυρίως

έξοδα διοίκησης και διάθεσης) επέφεραν

συρρίκνωση των λειτουργικών αποτελε-

σμάτων -71,6%. Τα παραπάνω οδήγησαν

τελικά σε ανατροπή του καθαρού αποτελέ-

σματος, από E 44,2 εκ. κέρδη το 2010 σε

σημαντικές ζημίες (- E 45,8 δισεκ.) το 2011.

Τα κέρδη EBITDA επίσης υποχώρησαν κατά

13,2% περίπου.

Ενδεικτικό ακόμη είναι το γεγονός ότι το

45% των εταιρειών του δείγματος ήταν ζη-

μιογόνες, ενώ επιδείνωση αποτελεσμάτων

(κερδοφορίας) εμφάνισε το 62% των εται-

ρειών, το 2011 σε σχέση με το 2010.

Από τους επί μέρους τομείς της βιομηχα-

νίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, ο τε-

λευταίος υπέστη τις μεγαλύτερες

απώλειες. 

Η Βιομηχανία ήταν ο μόνος κλάδος που εμ-

φάνισε σχετική βελτίωση των αποτελεσμά-

των του το 2011, με κύριο χαρακτηριστικό

την επάνοδο στην κερδοφορία, έστω και με

οριακά μόνο κέρδη, σε αντίθεση με τις ζη-

μίες που είχαν καταγραφεί το 2010. Οι συ-

νολικές πωλήσεις των 256 βιομηχανικών

εταιρειών του δείγματος ήταν αυξημένες

κατά 13,1%, όμως η θετική αυτή εξέλιξη

αναχαιτίσθηκε από το γεγονός ότι οι μετα-

ποιητικές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτω-

πες με ακόμη εντονότερη αύξηση του

κόστους πωλήσεων, με αποτέλεσμα την

υποχώρηση των αντίστοιχων μικτών κερ-

δών κατά 2,8%. 

Στον τομέα του Εμπορίου, τα αποτελέ-

σματα των 266 εμπορικών εταιρειών του

δείγματος, επιβεβαιώνουν πλήρως το κλίμα

ύφεσης που επεκράτησε στην αγορά,

καθώς οι πρώτες επιχειρήσεις που δημοσί-

ευσαν ισολογισμό εντός του τρέχοντος

έτους, εμφάνισαν σημαντική μείωση των

πωλήσεων τους (-11,2%) και των μικτών

κερδών (-9,9%) στην τελευταία χρήση. Η

επιδείνωση των παραπάνω μεγεθών, σε

συνδυασμό και με την αδυναμία περικοπής

των λοιπών λειτουργικών τους εξόδων

οδήγησε σε συρρίκνωση της κερδοφορίας

τους. Σε επίπεδο κερδών EBITDA οι απώ-

λειες του εμπορίου ήταν (-20,7%). 

Όσον αφορά στον κλάδο των Υπηρεσιών

(μη συμπεριλαμβανομένων τραπεζών-

ασφαλειών) προκύπτει μεγάλη επιδεί-

νωση. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των

357 εταιρειών παροχής Υπηρεσιών κατέ-

γραψε μείωση 9,8%, παράλληλα όμως δεν

επετεύχθη ουσιαστική συγκράτηση του κό-

στους πωλήσεων, με συνέπεια το μικτό

κέρδος να εμφανίσει εντυπωσιακή πτώση

-58,5%. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν

αρνητικό και στις δύο χρήσεις, με τις ζημίες

το 2011 να φτάνουν τα E141 εκ.

Τονίζεται ότι οι υψηλές ζημίες των επιχει-

ρήσεων του τομέα αυτού ήταν καθοριστι-

κές για τη διαμόρφωση αρνητικού

αποτελέσματος στο σύνολο του δείγματος

των 943 εταιρειών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή παιδικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ χαρών (σύμφωνα με τους Κανονισμούς

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΟΤ) Δήμου Παλλήνης»

Αρ. Μελ. 39/2011

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ: 74.065,00 € (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανά-
θεση του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών (σύμφωνα με τους Κα-
νονισμούς ΕΛΟΤ) Δήμου Παλλήνης», με προϋπολογισμό 74.065,00Ευρώ
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη  κατηγορία εργασιών :
• κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό  56.717,63€
(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%,
απρόβλεπτα 15%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης πληρώ-
νοντας το αντίτιμο των 20,00 € (Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-
13:00), μέχρι και την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.713, FAX επικοινωνίας:
210.66.04.643, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Νικολάου Μαρία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη,
με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα
υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει «επί μέρους ποσοστών έκπτω-
σης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 πα-
ράγραφος 4β του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
• τάξεις Α1, Α2 και 1η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΙΚΩΝ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 1.135,00 ΕΥΡΩ, η οποία θα ισχύει το λιγότερο για διά-
στημα ΕΠΤΑ (7) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΈΞΙ (6) μήνες από την ημερομη-
νία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν.
3669/2008..
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης για το έτος
2012.  Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Οι 6 στις 10 επιχειρήσεις εμφανίζουν επιδείνωση αποτελεσμάτων
Ζημιογόνο συνολικό αποτέλεσμα καταγράφουν οι πρώτοι ισολογισμοί του 2011

Οι τελευταίες προβλέψεις του

ΚΕΠΕ επιβεβαιώνουν ότι η οικο-

νομία πορεύεται σε  βαθύτατη

ύφεση με υψηλότερη ανεργία,

απέχοντας πολύ από τους στό-

χους του Προϋπολογισμού.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις

νέες, επικαιροποιημένες προβλέ-

ψεις του ΚΕΠΕ η ύφεση αναμέ-

νεται να διαμορφωθεί στο 6,5%

το 2011, μια ποσοστιαία μονάδα

υψηλότερη από τις προβλέψεις

του Προϋπολογισμού και υπερδι-

πλάσια από τις προβλέψεις του

Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Ενώ προβλέπεται βαθύτερη, από

τις εκτιμήσεις του Προϋπολογι-

σμού, ύφεση για το 2012 (-

3,42%), και οριακή ύφεση ακόμη

και το 2013 (-0,04%), για 6η συ-

νεχόμενη χρονιά. Κάτι που δεν

έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα.

Πραγματικό ΑΕΠ Ανεργία
―――――――――――――――――――――――――――――――――    

Έτη Κρατικός Προβλέψεις  Κρατικός Προβλέψεις 

Προϋπολογισμός ΚΕΠΕ Προϋπολογισμός ΚΕΠΕ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2011 -5,5 -6,5 15,4 17,1

2012 -2,8 -3,4 17,1 20,3
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Πηγή: ΚΕΠΕ, υπουργείο Οικονομικών

Ενώ η ανεργία συνεχίζει την ανοδική της πορεία λόγω της έντονης δυναμικής της οικονομικής ύφε-

σης. Έτσι το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να προσεγγίσει το 20,30% το 2012 και το 22,32% το

2013, πολύ υψηλότερα από τις προβλέψεις.

Η καταβαράθρωση της οικονομίας

Η Δημοτική Αρχή κατοχυρώθηκε, όπως νομίζει, “πετώντας το

μπαλάκι” με ερώτημα στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο.

Το ερώτημα συνοψίζεται περίπου, στο αν θα πρέπει ν’ αντικα-

τασταθεί ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, που

απουσιάζει, λόγω βαριάς ασθένειας, από τις 25 Αυγούστου

του περασμένου έτους· δηλαδή εδώ και σχεδόν μισό χρόνο.

Η Περιφέρεια, το Υπουργείο, το Νομικό Συμβούλιο του κρά-

τους δολιχοδρομούν. Κοινώς το κωλοβαράνε, δινοντας την εν-

τύπωση ότι το “μαγειρεύουν”.

Ο Δήμαρχος σύμφωνα με τις διατάξεις του “Καλλικράτη” και

του Κ.Δ.Κ. έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, με όλες τις δια-

σταλτικές ερμηνείες, το αργότερο στις 10 Δεκεμβρίου 2011.

Δύο μήνες λοιπόν, για την ώρα, ο Δήμος λειτουργεί ακέφαλος

και παρανόμως.

Σε ποιόν δήμαρχο στέλνει την πρόσκληση για τις συνεδριά-

σεις ο πρόεδρος του Δ.Σ.;

Αν ο αναπληρωτής Δημάρχου Αντιδήμαρχος αναπληρώνει το

Δήμαρχο, και παίρνει το λόγο όποτε τον ζητήσει, σύμφωνα με

τον Κώδικα, πώς ψηφίζει, αφού αυτό είναι αντίθετο με τον Κώ-

δικα; Πώς υπογράφει; Πώς εκπροσωπεί; Πώς εισηγείται; Πώς

αποφασίζει; Πώς συνομολογεί; Πώς, πώς πώς; Ως “αναπλη-

ρωτής” εκπεσόντος, “για οποιονδήποτε λόγο” Δημάρχου;

Οι δικηγόροι του Δήμου που πληρώνονται από τους δημότες,

βεβαίως, τί γνωμδοτούν εγγράφως;

Κι αν οι Σύμβουλοι δεν καταλαβαίνουν τους νόμους, που γρά-

φονται πλέον στη δημοτική, γιατί “σκίζονται” να εκλεγούν, για

να μας διοικήσουν; Κάποιοι μάλιστα επιδιώκουν και ανώτερα

αξιώματα... Να γιατί έπρεπε να περνάνε πρώτα από σεμινά-

ριο, προτού ορκιστούν όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Μήπως

δεν έχουν καταλάβει και τον όρκο που έχουν δώσει; Ή μήπως

“αυτά είναι τυπικά;”

Τα Υπουργεία έχουν τόση δουλειά, που δεν μπορούν να δώ-

σουν μια απλή απάντηση εδώ και τρεις μήνες; Κι όταν έχεις

πολύ δουλειά, εργάζεσαι περισσότερο, εντατικότερα και δί-

νεις προτεραιότητες όχι χρονολογικά, αλλά κατά σπουδαι-

ότητα.Υπάρχουν και επείγοντα που προηγούνται.

Κατά πληροφορίες μας, πάντως, το πόρισμα έχει εκδοθεί,

αλλά δεν έχει γνωστοποιηθεί. Γιατί; 

Ολοι αυτοί, Σύμβουλοι, Πρόεδρος, “αναπληρωτής”, “δικηγόροι,

εριφέρεια, Υπουργείο, έχουν ευθύνες.

Ο τ. Δημοτικός Σύμβουλος Ι. Κουρεμέτης τις έχει ζητήσει, από

την αρόδια δικαστική αρχή. Είδωμεν.

Εν τω μεταξύ ο Δήμος, μ’ ένα σωρό προβλήματα, μένει ακέ-

φαλος εδώ και 5 μήνες.
Κ.Β.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ημ/νια:   02 -02-2012
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη, Λαύριο  - 195 00Αρ. Πρωτ: 181 
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τη-
λεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος
μειοδοτικός διαγωνισμός για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2012»
Προϋπολογισμός μελέτης: 59.686,94 €
ΦΠΑ   23 %: 13.728,00 €
Σύνολο: 73.414,94 €
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 13 / 02 / 2012
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Οι διαγωνιζόμενοι που θα εμφανιστούν στην δημοπρασία αυτοπροσώπως
ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα γίνονται δεκτοί μόνο εάν
προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως
(όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του
προϋπολογισμού  χωρίς το ΦΠΑ 2.984,35 €, η οποία θα έχει ισχύ τουλά-
χιστον εξήντα (60) μέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
και η οποία θα απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Απο-
χέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος κα.
Δρούμπουλα) και να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), τις εργάσιμες μέρες και
ώρες από τα γραφεία της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευ-
σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 10 / 02 / 2012,
καταβάλλοντας το ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής
Αντωνίου Νικόλαος

ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ οι ΕΥΘΥΝΕΣ Υπουργείου - Περιφέρειας για το Δήμο 3Β
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“Κόβουν” τη θεραπεία 

σε ανθρώπους με σοβαρές

εγκεφαλικές αναπηρίες

μετά την ενηλικίωση

ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου

Μετά το πρωτοφανές να χαρακτηρίζονται ανάπηροι οι

παιδεραστές μια ακόμη ρύθμιση στα πλαίσια του νοικο-

κυρέματος του κράτους, αυτή την φορά στα πλαίσια του

κανονισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρε-

σιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αποκα-

λύπτει τουλάχιστον

προχειρότητα στον τρόπο που

η κυβέρνηση του Μνημονίου

αντιμετωπίζει τους συνανθρώ-

πους μας με αναπηρίες, ση-

μειώνει στην ερώτησή του ο

Βασιλης Οικονόμου και συνε-

χίζει:

Σύμφωνα με τον κανονισμό

του ΕΟΠΥΥ (άρθρο 17) όσοι

νέοι άνθρωποι με νοητική

υστέρηση, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση και

πολλαπλές αναπηρίες κάνουν φυσικοθεραπεία, λογοθε-

ραπεία, εργασιοθεραπεία και λαμβάνουν ψυχολογική

υποστήριξη μέχρι τα 18 τους χρόνια, θα πρέπει με την

τυπική ενηλικίωσή τους είτε να σταματούν τις θερα-

πείες είτε να τις καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι οικογένειές

τους. 

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 οι ασφαλισμένοι που είχαν

παιδί με μια από τις προαναφερόμενες αναπηρίες μετά

την τυπική ενηλικίωσή του πλήρωναν συμμετοχή που σε

καμμία περίπτωση δεν υπερέβαινε το 50%. 

Η πρωτοφανής αυτή βαρβαρότητα που θα οδηγήσει σε

διάλυση τις οικογένειες 200.000 νέων ανθρώπων που

δεν θα μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στο κόστος

απαραίτητων θεραπειών πρέπει άμεσα να ανακληθεί

αφού είναι απάνθρωπη, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί

ούτε καν με όρους εξοικονόμησης πόρων και έρχεται σε

πλήρη αντίθεση με τον πολιτισμό της χώρας μας και το

επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο

οποίο βρισκόμαστε ως λαός και ως κράτος. 

Κατόπιν όλων αυτών, 

Ερωτάστε:

1. Ποιος ευθύνεται για την πρωτοφανή αυτή βάρβαρη

πρόβλεψη στον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, ποιοι συνυπέ-

γραψαν το συγκεκριμένο κανονισμό και ποιες συνέπειες

θα επωμιστούν για την ανευθυνότητά τους;

2. Πότε θα ανακληθεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη στον κα-

νονισμό του ΕΟΠΥΥ;

3. Θα επιστραφούν αναδρομικά τα χρήματα που καταβά-

λουν οι γονείς των νέων αυτών ανθρώπων που προφα-

νώς πληρώνουν από τον οικογενειακό τους

προϋπολογισμό τις απαραίτητες θεραπείες για τα παιδιά

τους;

4. Ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ που εγκρίθηκε από τα αρ-

μόδια Υπουργεία διαβάστηκε από τους αρμόδιους

Υπουργούς πριν να υπογραφεί και αν ναι με ποιο σκε-

πτικό επιτρέψατε την σχετική παράλογη και απάνθρωπη

ρύθμιση;   

"Μόνο μέτρα ανάπτυξης 
θα σώσουν την Ελλάδα 

και την Ευρώπη"
Παρέμβαση της ευρωβουλευτού 

Μαριέττας Γιαννάκου

Η επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της ΝΔ Μαριέττα

Γιαννάκου σε παρέμβασή της

στις Βρυξέλλες (1/2), κατά τη συ-

ζήτηση της Ολομέλειας του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα

αποτελέσματα της άτυπης Συνό-

δου Κορυφής της 30ης Ιανουα-

ρίου 2012, τόνισε ότι μόνον η

ανάπτυξη μπορεί να αποτελέσει

πραγματική και ασφαλή λύση για

το ελληνικό και το ευρωπαϊκό οι-

κονομικό αδιέξοδο.

"Μετά από τέσσερα χρόνια από την έναρξη της κρίσης,

δεν υπάρχει ακόμη μια σταθερή απόφαση για έξοδο απ'

αυτή όλης της Ευρώπης. Το Σύμφωνο Σταθερότητας, δεν

ήταν πραγματικά αναγκαίο σε νομικό επίπεδο, προφανώς

όμως ήταν αναγκαίο ως μάθημα πειθαρχίας ή και απει-

λής γι' αυτούς που παρεκκλίνουν από τους κανόνες", ση-

μείωσε ο Μ. Γιαννάκου και επεσήμανε ότι η ύφεση δεν

πρόκειται να δώσει απάντηση στο πρόβλημα σε καμιά

χώρα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.  

• Το εγκληματικό σκάνδαλο

των εμφυτευμάτων στή-

θους με βιομηχανική σιλι-

κόνη θέτει με ερώτησή του

προς την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή ο Νίκος Χουντής.

• Ο ευρωβουλευτής του ΣΥ-

ΡΙΖΑ επικαλείται δύο κοινο-

τικές οδηγίες:

― Την οδηγία 2003/12/ΕΚ

που ανακατατάσσει τα εμ-

φυτεύματα στήθους στην

κατηγορία των πιο κρίσιμων

ιατροτεχνολογικών προϊόν-

των που εγκυμονούν σοβα-

ρούς κινδύνους για την

υγεία και που πρέπει να πα-

ρέχουν στους ασθενείς και

στους χρήστες υψηλό επί-

πεδο προστασίας της

υγείας και της ασφάλειας,  

και την

― οδηγία 93/42/ΕΟΚ, η

οποία επιβάλλει για τα εμ-

φυτεύματα στήθους, αφε-

νός τη διενέργεια

επιθεώρησης από κοινοποι-

ημένο οργανισμό όσον

αφορά το σχεδιασμό και

την κατασκευή τους, και

αφετέρου τη διάθεσή τους

στην αγορά μετά από προ-

ηγούμενη ρητή άδεια σχε-

τικά με την πιστότητά τους.

Ερωτά την Επιτροπή σε

ποιές χώρες και σε πόσες

γυναίκες έχουν χρησιμο-

ποιηθεί τα συγκεκριμένα

προϊόντα της γαλλικής εται-

ρείας  Poly Implant

Prothese, και πώς προκλή-

θηκε  το σκάνδαλο αυτό για

χιλιάδες γυναίκες τη στιγμή

που βάσει του άρθρου 2 της

οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, τα

κράτη μέλη λαμβάνουν όλα

τα αναγκαία μέτρα ώστε τα

προϊόντα να διατίθενται στο

εμπόριο και να χρησιμοποι-

ούνται μόνον εφόσον δεν

θέτουν σε κίνδυνο την

ασφάλεια και την υγεία των

ασθενών. Γιατί και από ποι-

ούς δόθηκε άδεια πιστότη-

τας;

Διαπιστώνει παραβίαση του

άρθρου 11 της οδηγίας περί

αξιολόγησης της πιστότη-

τας ιδίως για προϊόντα της

κατηγορίας ΙΙΙ που εγκυμο-

νούν σοβαρούς κινδύνους

για την υγεία, και ελλιπή

λειτουργία του μηχανισμού

επιτήρησης σχετικά με το

σύστημα ποιότητας των

προϊόντων, και

Απόδοση ευθυνών

Ζητεί την άμεση αναθεώ-

ρηση της οδηγίας

93/42/ΕΟΚ με τη διαμόρ-

φωση νέων αυστηρότερων

διαδικασιών άδειας, εμπο-

ρίας και ελέγχων τόσο a pri-

ori όσο και a posterior, και

την απόδοση ευθυνών όχι

μόνο στην κατασκευαστική

εταιρεία αλλά και στις αρ-

μόδιες κρατικές αρχές, που

είναι επιφορτισμένες  για

την πιστοποίηση των εμφυ-

τευμάτων στήθους και τη

διενέργεια ελέγχων.

Εγκληματικό σκάνδαλο 

τα εμφυτεύματα στήθους
Άμεση αναθεώρηση της οδηγίας και απόδοση ευθυνών

ζητεί από την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής Ν. Χουντής

Όπως θα γνωρίζετε ο

Δήμος Μαρκοπούλου απο-

τελεί έναν από τους Δή-

μους της Περιφέρειας

Αττικής, όπου παρατηρείται

ραγδαία αύξηση των μόνι-

μων κατοίκων τα τελευταία

χρόνια. 

Η πληθυσμιακή αύξηση δημι-

ουργεί όλο και μεγαλύτερες

κτιριακές ανάγκες για τον

διογκούμενο μαθητικό πληθυ-

σμό της περιοχής, οι οποίες

πλέον δεν μπορούν να αντι-

μετωπιστούν από τα υπάρ-

χοντα σχολικά κτίρια. Με

δεδομένη την αδυναμία του

ΟΣΚ να καλύψει τις τεράστιες

ανάγκες  για νέα κτίρια καθώς

και του γεγονότος ότι στην

περιοχή υπάρχουν ελάχιστες

χωροθετημένες περιοχές για

την υποδοχή σχολείων, λύση

μπορεί να δώσει η παραχώ-

ρηση έκτασης 50 στρεμμάτων

στο χώρο του Ολυμπιακού Ιπ-

πικού Κέντρου στο Δήμο Μαρ-

κοπούλου που

απαλλοτριώθηκε για την κα-

τασκευή των συγκεκριμένων

Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 

Αν και ανάλογη χρήση δεν

προβλέπεται στις επιτρεπό-

μενες χρήσεις όπως αυτές

καθορίστηκαν με το νόμο

3342/2005, άρθρο 26, υπο-

στηρίζουμε ότι μπορεί να

γίνει τροποποίηση του συγ-

κεκριμένου άρθρου, ώστε

να μπορεί να είναι εφικτή η

εν λόγω παραχώρηση και η

ανέγερση νέου σχολικού

κτιρίου ικανού να καλύψει

τις πιεστικές ανάγκες της

περιοχής για τις επόμενες

δεκαετίες. Άλλωστε είναι

πολύ πιο αναγκαία η δημι-

ουργία σχολείου από την

δημιουργία γηπέδου γκολφ

που προβλέπεται στις εν

λόγω χρήσεις.  

Σχολικές εγκαταστάσεις 

στο Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου

ζητάει με ερώτησή του ο βουλευτής

Βασίλης Οικονόμου
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ΕΒΔΟΜΗ

ΙΣΤΑΜΕ

ΚΥΚΛΟΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
2011 - 2012

Το Ινστιτούτο Στρατηγι-

κών & Αναπτυξιακών

Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) “Αν-

δρέας Παπανδρέου”

οργανώνει διάλεξη με

ομιλητή τον Αντώνη

Μαρκόπουλο (Ειδικό

γραμματέα ψηφιακού

σχεδιασμού, Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης, Αντα-

γωνιστικότητας και

Ναυτιλίας) και θέμα

“Επιχειρηματικότητα

και Ανάπτυξη του 2010

στην Ελλάδα της μετα-

πολίτευσης”.

Η εκδήλωση θα πραγ-

ματοποιηθεί τη Δευ-

τέρα 6 Φεβρουαρίου

στις 6.30μ.μ.στο Εμπο-

ρικό & Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Αθηνών

(ΕΒΕ) Ακαδημίας 7 (8ος

όροφος).

Ισολογισμοί

Προσκλήσεις

Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ

τηλέφωνο

210 6030655

6939153052
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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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Eμπειρη καθηγήτρια, φιλόλογος, παραδίδει ιδιαίτερα φι-

λολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου

και Λυκείου, μεμονωμένα ή σε γκρουπ 2-3 ατόμων.

Προσιτές τιμές. Παράδοση σημειώσεων, συχνά τεστ για

την πρόοδο των μαθητών. 

Επιτυχία στις εξετάσεις. Τηλ. 6936 503199

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ  και της ΜΑΡΙΑΣ το

γένος ΝΑΝΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί

στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ του

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος ΤΡΑΠΑΛΗ, που

γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΔΑΦΝΗ, θα

έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγία Μαρίνα Κορω-

πίου.

Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  και της

ΙΩΑΝΝΑΣ το γένος ΜΠΟΡΤΖΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΠΑΙΑΝΙΑ και η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕ-

ΒΕΝΤΟΓΛΟΥ του ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, το

γένος ΚΑΡΑΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ, που γεννήθηκε στο ΧΟ-

ΛΑΡΓΟ και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ, θα έλθουν σε γάμο που

θα γίνει στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και της

ΕΙΡΗΝΗΣ το γένος ΜΑΡΓΙΟΛΟΥ, που γεννήθηκε στον

ΠΕΙΡΑΙΑ και κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ και

η ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΘΕΟ-

ΔΩΡΑΣ, το γένος ΚΑΒΟΥΡΑ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, θα έλθουν σε γάμο που

θα γίνει στο Δημαρχείο του δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης.

ΓΑΜΟΙ

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 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

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

Οι θεσμικές αλλαγές και η οικονομική κρίση επηρεάζουν

άμεσα τη βιωσιμότητα των ιατρείων μας και κατά συνέπεια

στερούν από τους εξεταζόμενους την παροχή αξιόπιστων ια-

τρικών υπηρεσιών.

Η δραματική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος του κάθε πο-

λίτη, η κρίση χρέους και ρευστότητας των ταμείων-που συνε-

πάγεται την ποικιλότροπη μείωση των δαπανών υγείας για τον

ασφαλισμένο, το «άνοιγμα» του ιατρικού επαγγέλματος και η

διεύρυνση  του ρόλου του ιδιωτικού κεφαλαίου στο χώρο της

υγείας οδηγούν αναπόφευκτα στη σταδιακή συρρίκνωση των

ιδιωτικών εργαστηριακών ιατρείων. 

Η κατάσταση επιβαρύνεται λόγω της  έλλειψης κανόνων και

ουσιαστικής εποπτείας από την Πολιτεία, αλλά και της πρω-

τοφανούς «στάσης πληρωμών» των οφειλομένων, από τα

ασφαλιστικά ταμεία προς τους εργαστηριακούς ιατρούς. 

Το ιατρικό επάγγελμα «απελευθερώνεται» από την Πολιτεία

πλήρως (αλήθεια από ποια  δεσμά;), από την αρχή του χρόνου,

θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ίδια του τη φύση, το ιατρικό

λειτούργημα. 

Πιστεύει κανείς πως η ανεξέλεγκτη ίδρυση ιατρικών εται-

ρειών από επιχειρηματίες, δίχως την ελάχιστη συμμετοχή ια-

τρών, θα βοηθήσει την οικονομία; 

Ο Πολίτης βομβαρδίζεται καθημερινά από  παροχές υγείας με

παραπλανητικές εκπτώσεις 50%, 60% ή 70% για μια γενική

αίματος, όταν η τιμή τιμοκαταλόγου ξεκινά από την πλασμα-

τικά υψηλή τιμή των 20 ευρώ! Η μεγάλη έκπτωση όμως, δε

σημαίνει και χαμηλή τελική τιμή. Αυτή η παραπλάνηση στο-

χεύει στην υπερσυγκέντρωση των παροχών υγείας στα

μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. 

Η υπερσυγκέντρωση θα επιφέρει  προοδευτικά μεγαλύτερη

επιβάρυνση στον πολίτη, είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω των

ταμείων. Όταν θα μείνουν  Μόνοι  τους, τότε   όλοι αυτοί που

τόσα χρόνια γλέντησαν μετατρέποντας την Υγεία  σε

Επιχείρηση και μόνο, θα είναι οι ίδιοι ξανά, που θα   θελήσουν

να σώσουν  τον κόσμο.

Ας σκεφτούμε τα μικρά μπακάλικα πριν από πολλά χρόνια.

Αντικαταστάθηκαν από τα υπερμάρκετ των μεγάλων

αλυσίδων, για να ακολουθήσουν τα miniμάρκετ των ίδιων

αλυσίδων στην κάθε γειτονιά. Μόνο που οι τότε μικρό

ιδιοκτήτες είναι τώρα υπάλληλοί τους, αλλά και ο δείκτης

τιμών του καταναλωτή, ο τιμάριθμος, αυξάνεται συνεχώς! 

Το πλεονέκτημα του κάθε πολίτη να έχει στη γειτονιά του

τους κλινικούς και εργαστηριακούς ιατρούς της επιλογής του

–σύμφωνα και κάτω από κανόνες ποιότητας και ιατρικής δε-

οντολογίας και με αυστηρό σοβαρό και ουσιαστικό εποπτικό

έλεγχο από την πολιτεία – είναι μειονέκτημα για τα ιδιωτικά

κεφάλαια, που στοχεύουν στην υπέρ- συγκέντρωση,  καθε-

τοποίηση και εμπορευματοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών.

Το λεγόμενο «one stop shop», δηλαδή ένα super market στο

χώρο της υγείας, εκμεταλλεύεται την ανάγκη του κάθε πολίτη

για υπηρεσίες υγείας, τη στιγμή που δεν έχει τα στοιχειώδη

για να ζήσει και πρέπει παράλληλα να προστατεύσει την υγεία

του ίδιου και της οικογένειάς του!

Αμφιβάλλουμε πολύ για το εάν οι κανόνες της  ανεξέλεγκτης

αγοράς και της εντεινόμενης εμπορευματοποίησης θα ανα-

βαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον

χώρο της υγείας, όταν όλοι μας έχουμε υποστεί τις  συνέπειες

της εφαρμογής τους σε άλλους χώρους της οικονομικής και

κοινωνικής ζωής.

Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα· είναι δικαίωμα και  κοινωνική

ανάγκη του κάθε πολίτη και υποχρέωση της Πολιτείας προς

τον ασφαλισμένο, που πληρώνει τις εισφορές του.

Η εργαστηριακή πράξη, η εξέταση μιας γενικής αίματος, μια

καλλιέργεια ούρων, μια χοληστερόλη, απαιτεί την ενεργή συμ-

μετοχή και αξιολόγηση του εργαστηριακού ιατρού, ο οποίος

υποστηρικτικά και σε συνεργασία με τον κλινικό ιατρό, θα δη-

μιουργήσει τις προϋποθέσεις για να λάβει ο κάθε εξεταζόμε-

νος τη σωστή διάγνωση και  θεραπεία!

Ο Συνεταιρισμός των Εργαστηριακών Ιατρών-Medisyn,

μπορεί να απαντήσει  στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται

και να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται,

σήμερα, με τη συγχώνευση των ταμείων, την  ηλεκτρονική

συνταγογράφηση, αλλά και τα ζητήματα ποιότητας των

παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, φιλοδοξούμε  να συμβάλουμε στον

επαναπροσδιορισμό του ρόλου  του Ιατρού-ελεύθερου

επαγγελματία Βιοπαθολόγου- Μικροβιολόγου και γενικά

Εργαστηριακού Ιατρού, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,

ως βασικού συντελεστή της ποιότητας των παρεχόμενων

υπηρεσιών, αλλά και του εξορθολογισμού του κόστους των

ασφαλιστικών ταμείων.

Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών – Medisyn, ιδρύθηκε

το 1995 με σκοπό να στηρίξει τα ιδιωτικά Βιοπαθολογικά

Ιατρεία και σήμερα αριθμεί πάνω από 440 ανεξάρτητα

Βιοπαθολογικά Ιατρεία- συνέταιρους , σε κάθε γωνιά της

Επικράτειας.(www.medisyn.eu).  Έχει επενδύσει σε υποδομές

ποιότητας σε όλες του τις λειτουργίες, διαθέτει Διαπίστευση

κατά ISO 15189,   κατά ISO 9001:2008 και οτιδήποτε σχετικό

με την απαίτηση για ολική διασφάλιση ποιότητας. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης οι

εργαστηριακοί ιατροί ως ενεργά μέλη της κοινωνίας και ως

επιστήμονες, επενδύουν για τον πολίτη. Θωρακίζουν την

ιατρική πράξη και τις παρεχόμενες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας  με  συστήματα διασφάλισης ποιότητας,

ISO, εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους, σύγχρονα εργαλεία,

υπηρεσίες και εξοπλισμό, προς όφελος του Πολίτη και της

Κοινωνίας.

Στοχεύουμε να αναδείξουμε τις υπηρεσίες μας, τόσο στη

διάγνωση, όσο και  στο τρίπτυχο «Πρόληψη – Υγεία - Ευεξία»

και να βάλουμε και εμείς  «ένα ουσιαστικό λιθαράκι» στην

βελτίωση της Π.Φ.Υ, αλλά και γενικά της ποιότητας ζωής των

πολιτών, σε συνεργασία πάντα με τους κλινικούς Ιατρούς και

τους αρμόδιους Φορείς και Οργανισμούς  που κινούνται στην

ίδια κατεύθυνση.

Έτσι, θα συμβάλλουμε στη μείωση της προκλητής υπερ-

συνταγογράφησης, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα και το

εύρος των ιατρικών υπηρεσιών που έχει ο πολίτης ανάγκη,

σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιατρικά πρωτόκολλα, αλλά και την

κρίση του ιατρού για κάθε περιστατικό.     

Όλοι εμείς οι Εργαστηριακοί Ιατροί  Μικροβιολόγοι-Βιοπαθο-

λόγοι, Ακτινολόγοι και μέλη του  Συνεταιρισμού  Medisyn,  ως

αναπόσπαστο κομμάτι της  κοινωνίας μας, δεσμευόμαστε  να

καταβάλουμε  κάθε προσπάθεια για να κρατήσουμε  και να

στηρίξουμε  ανάγκες και αξίες που δοκιμάζονται, όσο περνάει

ο καιρός, όλο και περισσότερο. Ως ενεργά μέλη των τοπικών

κοινωνιών, αναγνωρίζουμε τις ανάγκες τους  και στεκόμαστε

δίπλα σε αυτές με επιστημονική, αλλά και κοινωνική ευαι-

σθησία και ευθύνη.

Η ποιότητά μας, η γεωγραφική μας διασπορά, η εγγύτητα στις

τοπικές κοινωνίες, η αντίθεση μας στην προκλητή και κατευ-

θυνόμενη συνταγογράφηση όσων έχουν εμπορευματοποιήσει

την υγεία,  αλλά και η δέσμευσή μας να συμβάλουμε στην

αφύπνιση του γενικού πληθυσμού για την πρόληψη και έγ-

καιρη διάγνωση, πιστεύουμε ότι μπορούν να συμβάλουν ση-

μαντικά και αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες, όπως

διαμορφώνονται  στο νέο χάρτη της Π.Φ.Υ. 

Το Δ.Σ του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN

Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN

Εργαστηριακοί Μικροβιολόγοι –Βιοπαθολόγοι, Ακτινολόγοι, Κυτταρολόγοι
«Η ανεξέλεγκτη ίδρυση ιατρικών εταιρειών από επιχειρηματίες, δίχως την ελάχιστη συμμετοχή ιατρών, θα βοηθήσει την οικονομία;»

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.     
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Την δεύτερη σερί ήττα μέσα στο 2012 γνώρισε ο ΓΣ

Κορωπίου. Οι παίκτες του Dragan Janca φαίνεται πως

έχουν ένα "μινι' ντεφορμάρισμα. Η ομάδα των πρασί-

νων ηττήθηκε με 1 γκολ διαφορά από τις Ελπίδες Πά-

τρας. Ο αγώνας έληξε 25-24 και η ομάδα των

Μεσογείων δέχτηκε γκολ 2'' δευτερόλεπτα πριν την

λήξη του αγώνα. Βέβαια ο ΓΣ Κορωπίου είχε και κά-

ποιες σοβαρές απουσίες. 

Επόμενος αγώνας είναι το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου

στο κλειστό Γ. Παπασιδέρης στο ντέρμπι με την Ανα-

γέννηση Βύρωνα στις 6 το απόγευμα

ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ: Μανιουδακης, Δελδημας 3, Πολι-

της 1, Θεοδωροπουλος 4, Σταυροπουλος 6, Σπανος,

Μανουσελης 8, Σταθοπουλος, Χρονοπουλος, Βλαχο-

γεωργος, Μηλας 3, Ραφτης, Καλουδης.

Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ: Μπεκρης, Αλεξανδρης 2, Τσορδας

4, Τολιας 5, Γιαντσα, Περρος 4, Αγαπητος, Σουρλαν-

τζης 1, Χρηστου, Σκουρλης, Ντουνης 1, Αναγνωστου,

Κατσικης 6, Τσιλιακος 1.

Διαιτητές – Μεντζελοπουλος, Κουρικας.

Δίλεπτα- 4/5,   πεναλτυ- 4/5,  0/1 

Α2 Εθνική Ανδρών

Αποτελέσματα 1ος όμιλος:

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ 31 – 15

ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ-Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 25 – 24

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡΩΝΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. 23 – 24

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. 21 – 28

Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 19 - 24 

Βαθμολογία:

1. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 5 10 151-108

2 .ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 5 8 128-110

3. Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 5 6 124-105

4. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5 5 136-107 *

5. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. 5 5 112-114

6. ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 5 5 114-128

7. Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ 5 4 108-111

8. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ 5 2 128-135

9. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 5 2 120-136

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 5 0 75-142

* Ο Παραδεισος  Αμαρούσιου  ξεκίνησε  το  πρωτάθλημα

με -3 βαθμούς.

Όλο και μεγαλώνει το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα

της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών στο Πινγκ-

Πονγκ. Ύστερα και από τους αγώνες του περασμένου

Σαββατοκύριακου η ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

πέτυχε άλλες τρεις νίκες (4-1 τον ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 4-

0 τον ΑΣΕΑ ΧΙΟΥ και επίσης 4-0 τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ

ΑΟ).

Από  τρεις όμως νίκες πέτυχαν επίσης και οι άλλες

δύο ομάδες (ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ και ΠΑΓΩΝΑ

ΠΑΤΡΑΣ) που διεκδικούν το πρωτάθλημα και ισοβαθ-

μούν στην πρώτη θέση με 21 βαθμούς μαζί με τον

ΑΡΗ.

Τελικά το πρωτάθλημα θα κριθεί από τις μεταξύ τους

συναντήσεις με τον ΑΡΗ να έχει το προβάδισμα

λόγω καλύτερου συντελεστή στα ΣΕΤ.

Ενώ η αντρική ομάδα διεκδικεί το πρωτάθλημα, η γυ-

ναικεία, για την ίδια κατηγορία, προσπαθεί να παρα-

μείνει σε αυτή και χρειάζεται μια μόνο νίκη με την

ομάδα της ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ από την οποία έχασε στον

πρώτο γύρο με 4-3 για να παραμείνει στην Α2 κατη-

γόρια. Το περασμένο Σάββατο πέτυχε ανέλπιστη νίκη

επί του ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ με 4-3, ενώ την Κυριακή  έχασε

από την ίδια ομάδα με 4-1.

Αυτή είναι και η άγρια ομορφιά  του αθλήματος  που

το αποτέλεσμα κάθε ατομικής αναμέτρησης  (εκτός

των άλλων)  εξαρτάται και από την ψυχολογία πού

έχει κάθε παίκτης όταν αρχίζει η αναμέτρηση με τον

αντίπαλό του.

Για  τις άλλες κατηγορίες σημειωθήκανε τα παρακάτω

αποτελέσματα:

B Εθνική Κατηγορία  Ανδρών 

ΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ κέρδισε με 4-1 τον ΑΝΠΟ ΑΜΟΡ-

ΓΟΥ και έχασε με το ίδιο σκορ από την ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ.

B Εθνική Κατηγορία  Γυναικών

· Ο  ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε με 4-0 τον ΑΘΗΝΑΪΚΟ

ΑΣ και με το ίδιο σκορ τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΑΣ

· Η ομάδα του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΑΣ εκτός από την ήττα

της από τον ΑΡΗ 2006 έχασε και με 4-1 από τους

ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Τέλος για την Γ’ κατηγορία Αττικής, η αντρική ομάδα

του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006, κέρδισε με 4-0 τον ΑΜΦΟ ΒΑΡ-

ΝΑΛΗ και επίσης 4-0 τους ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΕΣ. 

Με ήττες μπήκε ο νέος χρόνος για τον Γ.Σ. Κορωπίου 

Η ομάδα του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ που αγωνίζεται στην Α2 κατηγορία

Διεκδικεί το πρωτάθλημα το Πινγκ-Πονγκ του Αρη Βούλας

Τραγικός απολογισμός ενός ποδο-

σφαιρικού αγώνα.

Ανεξάρτητη έρευνα ζήτησε η Ευρω-

παϊκή Ένωση προκειμένου να διευκρι-

νιστούν τα αίτια των βίαιων

επεισοδίων με 74 νεκρούς μετά τη

λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα στο Πορτ

Σαΐντ της Αιγύπτου.

Το Ανώτατο Συμβούλιο των Ενόπλων

Δυνάμεων της Αιγύπτου κήρυξε τριή-

μερο εθνικό πένθος, ενώ η αιγυπτιακή

τηλεόραση μετέδωσε ότι οι δυνάμεις

του στρατού αναπτύχθηκαν στο Πορτ-

Σάιντ για να αποφευχθούν και άλλες

συγκρούσεις ανάμεσα σε οπαδούς.

Οι αρχές προχώρησαν σε 47 συλλή-

ψεις.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν οπαδοί της

τοπικής ομάδας Αλ Μασρί εισέβαλαν

στον αγωνιστικό χώρο, αμέσως μετά τη

λήξη της αναμέτρησης και επιτέθηκαν

με ρόπαλα στους παίκτες και τους φιλά-

θλους της Αλ Αχλί του Καϊρου.

Οι οπαδοί άρχισαν να κυνηγούν τους

παίχτες της Αλ Αχλί, όταν κατακυρώ-

θηκε γκολ που θεώρησαν ότι είναι οφ-

σάιντ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών

οι περισσότεροι πέθαναν από ασφυξία

κατά τη διάρκεια συνωστισμού με άλ-

λους θεατές.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της

χώρας ανέβαλε επ' αόριστον όλους

του αγώνες του εγχώριου πρωταθλή-

ματος, ενώ στις αναμετρήσεις του

Κόπα Άφρικα, που θα διεξαχθούν το

προσεχές Σαββατοκύριακο, θα τηρηθεί

ενός λεπτού σιγή για τα θύματα.

74 νεκροί μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού

αγώνα στην Αίγυπτο!
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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

ΕΣΚΑΝΑ Α ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΠΡΩΤΕΑΣ 47-59

Σε ένα κρύο και ακατάλληλο γήπεδο για αγώνα, στις 2 Φε-

βρουαρίου, η ομάδα των Νεανίδων έπαιξε όσο χρειάστηκε

και πήρε το ροζ φύλλο κάνοντας το 2-2 (Νίκες – Ήττες ).

Τα δεκάλεπτα : 10 - 15, 20 - 26, 35 - 43, 47 - 59

Διαιτητές: Αγγελής, Αυγερινός

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τασιόπουλος):  Κλιάεβιτς 12 , Μελά 8(1), Δη-

μέλη 6, Ασκιανάκη 2, Φωκιανού 2 , Κύρου 17, Καλογεροπούλου 6, Σι-

δηροπούλου 6, Μαράκη, Μιχαλοπούλου.

Α ΕΣΚΑΝΑ ΠΑΙΔΩΝ: 

ΝΙΚΑΙΑ-ΠΡΩΤΕΑΣ 32-62
Παίζοντας σοβαρά στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα,

στις 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, η ομάδα κέρδισε με μεγάλη διαφορά

την ομάδα της Νίκαιας. Εκτός από την αρχή του πρώτου

δεκαλέπτου που υπήρξε ισορροπία στο σκορ, στο υπόλοιπο

διάστημα, η ομάδα του Πρωτέα εμφανώς ανώτερη, δημι-

ούργησε μεγάλη διαφορά, που αυξανόταν διαρκώς μέχρι

το τέλος του αγώνα. Η διαφορά αυτή, έδωσε στον προπο-

νητή του Πρωτέα την ευκαιρία, να χρησιμοποιήσει όλους

τους παίκτες της δωδεκάδας.

Ο επόμενος αγώνας της ομάδας μας, θα γίνει στις 4-2-2012

(Σάββατο), και ώρα 16.30 στην έδρα της, με αντίπαλο την

ομάδα της ΕΣΚΑΝΑ.

Δεκάλεπτα : 12-18, 9-15, 6-17, 5-12.

Τελικό σκορ : 32-62.

Πρωτέας (Αναγνώστου): Αγγελόπουλος 9, Βίττης 4, Γιοβάισα 1,

Κιμωνίδης 1, Μαγγανάς 6, Μαράκης 10, Μπαλντούκας, Μπαρδά-

νης 7, Νικολάου, Πεφάνης 7, Ποθητάκης 13(1), Τζώτζος 4.

ΕΣΚΑΝΑ Α ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΩΤΕΑΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 66-60
'Ήταν μία νίκη που την χρειάζονταν και την διεκδίκησαν. Οι

άντρες του  Πρωτέα, στις 30/1, δεν απειλήθηκαν σοβαρά

όμως δεν άφησαν και τα πράγματα στην τύχη.  Η ομάδα

των αντρών κράτησε την συγκέντρωσή της μέχρι το τέλος

και κατάφερε να ξεπεράσει τα όποια εμπόδια βρέθηκαν

μπροστά της.  Οι ομάδες ήταν κοντά για το μεγαλύτερο

διάστημα όμως η Δραπετσώνα δεν έμοιαζε να έχει το

βάθος και η δύναμη να επιβληθεί ενός καλύτερου Πρωτέα.
Πρωτέας:  (Χαριτάτος-Κολοτούρος), Μιχαλόπουλος,  Βασιλακά-

κης 9(1) , Δρακόπουλος 13(1),  Καμπούρης 12 (1), Τζούνας 3 , Χά-

λαρης 6, Σαμαράς, Παπουλίδης 17,  Δαγδελένης , Γάργαλης 6 (2),

Αγγελόπουλος, Ναμίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για τη μίσθωση του Κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου

της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής).

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επω-

νυμία Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Λαυρεωτικής προ-

κηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού

Σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρε-

ωτικής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο του Διευθυντή του

4ου Δημοτικού Σχολείου  της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας

στις 6 Μαρτίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30.

Για περισσοτερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύ-

νονται στα γραφεία του  4ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής

Ενότητας Κερατέας, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν αντί-

γραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να δουν το χώρο του

κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες.

Ρεαλιστική χαρακτηρίζεται η  ει-

σήγηση του Δημάρχου Δημήτρη

Κιούση, και τις προτάσεις και

ενέργειες του Αντιδημάρχου Παι-

δείας Ανδρέα Ντούνη, προς το Δη-

μοτικό Συμβούλιο, για την οριστική

λύση της μεταφοράς των μαθητών

όχι μόνο στο Κορωπί αλλά και σε

όλη την Περιφερειακή Ενότητα

Ανατολικής Αττικής. 

Ειδικότερα,  προτείνεται η μετα-

φορά της αρμοδιότητας των μαθη-

τών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας

Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή

Ενότητα Ανατολικής Αττικής για

τον βέλτιστο προγραμματισμό των

διαδρομών και την επίτευξη της

οικονομικότερης προσφοράς

λόγω μαζικής μεταφοράς. Στην

περίπτωση που  δεν επιτευχθεί

αυτό προτείνουν: 

α) την παράταση των συμβάσεων

έως ότου εξασφαλισθεί η χρημα-

τοδότηση αγοράς λεωφορείων

β) την ένταξη μέσω του Ενιαίου

Προγράμματος Προμηθειών για

τους Δήμους, Μέσων Μαζικής Με-

ταφοράς των μαθητών (λεωφο-

ρεία) και η στελέχωση με οδηγούς

Λεωφορείων και συνοδούς μαθη-

τών από μετάταξη ή πρόσληψη κα-

λύπτοντας και τις αντίστοιχες

δαπάνες. 

Η πρόταση του Δήμου Κρωπίας

έχει συγκεντρώσει μεγάλη απο-

δοχή και από άλλες δημοτικές δι-

οικήσεις των Μεσογείων και της

Λαυρεωτικής, αφού εξοικονομεί

πόρους και τους αξιοποιεί για μια

οριστική λύση. 

Να σημειώσουμε ότι  στον Δήμο

Κρωπίας, όπως και σε στους πε-

ρισσότερους Δήμους (10 από τους

13 Δήμους  στην Ανατ. Αττική),  ο

Ανοικτός Διεθνής Δημόσιος Μει-

οδοτικός Διαγωνισμός για την

εκλογή αναδόχων σύμβασης για

την μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας

και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 2011-

2012 κηρύχτηκε άγονος.

Η ρύθμιση που προτείνει ο Δήμος

Κρωπίας για τις σχολικές του μο-

νάδες αφορά  319 μαθητές

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης και 323 μα-

θητές Β΄/θμιας Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την αριθμ.  35415/28-

07-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1701/Β΄/1-

08-2011) άρθρο 1, οι Δήμοι

υποχρεούνται να μεταφέρουν δω-

ρεάν τους μαθητές Α΄/θμιας και

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων

Σχολείων, οι οποίοι κατοικούν από

την έδρα του σχολείου τους σε

απόσταση μεγαλύτερη από την

οριζόμενη ως εξής: α) 1200μέτρα

για μαθητές Α΄/θμιας Εκπαίδευ-

σης (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά), β)

2500 μέτρα για μαθητές Γυμνα-

σίων, γ) 4000μέτρα για μαθητές

Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ 

Ενδιαφέρουσα πρόταση για την μεταφορά

των μαθητών από το Δήμαρχο Κρωπίας

Η εβδομάδα του Πρωτέα Βούλας
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Μια ενδιαφέρουσα εκδρομή πραγματοποίησε

ο εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλα στα

μέσα του Γενάρη (21-22/1). Παρά τις δυσοί-

ωνες καιρικές προβλέψεις, ο καιρός ήταν

πολύ καλός για τέτοια εξόρμηση.

Φαίνεται ότι ο νεφεληγερέτης Δίας, έδωσε

εντολή στα σύννεφα να κάνουν κράτει στην

Ολυμπία και στον Επικούρειο Απόλλωνα. 

Ετσι όσοι βρεθήκαμε αυτό το διήμερο στην

εκδρομή απολαύσαμε εξαιρετική ξενάγηση

και στο χώρο της Ολυμπίας και στον Επικού-

ρειο Απόλλωνα, με ξεναγούς που είχε προ-

βλέψει ο υπεύθυνος της εκδρομής και

αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Ζησι-

μόπουλος.

Ανδρίτσαινα, Επικούρειος Απόλλωνας, Ολυμ-

πία, παραλία Κουρούτας είναι λίγα από τα

μέρη που επισκεφθήκαμε.

Η Ανδρίτσαινα ένα όμορφη ορεινό χωριό με

λαογραφικό μουσείο. Κάποτε ζούσαν οι κά-

τοικοι από την κτηνοτροφία και όπως έδειξαν

τα ενδύματα του μουσείου, είχε πλούσιο

κόσμο, με ρούχα από τας.... Ευρώπας!

Σήμερα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της,

με τους λιγοστούς κατοίκους, από τον τουρι-

σμό.

Επικούρειος (συμπαραστάτης)

Απόλλωνας

Ο Επικούρειος Απόλλωνας, ένα θαύμα του κό-

σμου. Βρίσκεται στις Βάσσες της Φιγάλειας,

είναι ένας από τους σπουδαιότερους και επι-

βλητικότερους της αρχαιότητας. Αφιερώθηκε

από τους Φιγαλείς στον Απόλλωνα διότι τους

βοήθησε να ξεπεράσουν μια επιδημία πανώ-

λης. Ο ναός υψώνεται επιβλητικά στα 1.130

μέτρα, στο κέντρο της Πελοποννήσου, 14

χλμ. νότια της Ανδρίτσαινας. Ανεγέρθη το

δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. και αποδίδε-

ται στον Ικτίνο, τον αρχιτέκτονα του Παρθε-

νώνα. 

Το μνημείο αυτό με την πανανθρώπινη σημα-

σία και συνάμα ένα από τα καλύτερα σωζό-

μενα της κλασικής αρχαιότητας ήταν το

πρώτο στην Ελλάδα που περιλήφθηκε στα

Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UN-

ESCO το 1986. Τμήμα της ζωφόρου του ναού

αποσπάστηκε το 1814 και εκτίθεται στο Βρε-

τανικό Μουσείο στο Λονδίνο.

Εχουν γραφτεί πάρα πολλά για την “κινητικό-

τητά του”: Οτι έχει ηλεκτρομαγνητικά πεδία,

ότι τα θεμέλιά του βρίσκονται πάνω σε ράγες·

όπως και ‘ναχει κρύβει ένα επιστημονικό μυ-

στήριο....

Αρχαίο πνεύμα αθάνατο...

Τι να πρωτοθαυμάσεις και τι να πρωτογράψεις

για την Ολυμπία, για την πόλη που δίδαξε το

αθλητικό πνεύμα στον πλανήτη. Τα αφιερώ-

ματα και τις “σύγχρονες” εγκαταστάσεις λου-

τρών, αποχετεύσεων, χώρων εκδηλώσεων και

αναρρίθμητα άλλα.

Τις ηθικές του αξίες του ευ αγωνίζεσθε και

την τιμωρία εκείνων που τις παρέβαιναν με τις

Ζάνες, (πληθυντικός αριθμός του ονόματος

Ζευς). 

Βάθρα (στήλες) - οι Ζάνες - όπου επάνω ετο-

ποθετούντο χάλκινα αγάλματα του Δία. Σώ-

ζονται δεκαέξι βάθρα, τα οποία ήταν

τοποθετημένα στη σειρά το ένα δίπλα στο

άλλο. Τα αγάλματα αυτά, έργα μεγάλων καλ-

λιτεχνών της εποχής, κατασκευάζονταν με τα

χρήματα των προστίμων που επιβάλλονταν

στους αθλητές, οι οποίοι δεν σεβάσθηκαν τους

κανονισμούς των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως αναφέρει, ο περιηγητής και γεωγράφος

Παυσανίας, στις βάσεις των αγαλμάτων χα-

ρασσόταν επιγραφή, η οποία ανέφερε το

όνομα του παραβάτη καθώς επίσης και συμ-

βουλές προς τους αθλητές, όπως για παρά-

δειγμα να μην χρησιμοποιούν δόλο

προκειμένου να επιτύχουν την ολυμπιακή νίκη.         

Κι ήταν τοποθετημένα μπροστά στην είσοδο

του σταδίου για να τα βλέπουν οι αθλητές

πριν μπουν στο χώρο του σταδίου και να παίρ-

νουν μαθήματα...                                                                                                                               

Η αναγραφή ονόματος αθλητή πάνω σε μία

τέτοια βάση αποτελούσε όνειδος, τόσο για

τον ίδιο όσο και για την πόλη του. 

Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, οι

τιμωρίες που επιβλήθηκαν για παράβαση των

κανονισμών των αγώνων είναι γενικά πολύ

λίγες, γεγονός που μας κάνει να υποθέτουμε

ότι αποτελούσε κανόνα και όχι εξαίρεση η τή-

ρηση των κανονισμών και ο απόλυτος σεβα-

σμός των αθλητών, των γυμναστών τους και

των Ελλανοδικών σε αυτούς.

Χαρακτηριστική περίπτωση, κατά τη διάρκεια

διεξαγωγής της 98ης Ολυμπιάδας (338 π.Χ.), ο

Θεσσαλός Εύπωλος δωροδόκησε τρεις πυγμά-

χους προκειμένου να ανακηρυχθεί αυτός Ολυμ-

πιονίκης. Οι Ελλανοδίκες τιμώρησαν με σκληρά

πρόστιμα και τους τέσσερις πυγμάχους.

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι ποινές άρχισαν να

επιβάλλονται από τον 4ο αιώνα π.Χ. και μετά,

όταν πλέον είχε σημειωθεί μεταστροφή του

αθλητικού πνεύματος και αλλαγή των ηθικών

αξιών...  

Το στάδιο χωρούσε 40.000 θεατές και η περί-

μετρός του ισοδυναμούσε με 600 βήματα του

Ηρακλή. 

Ανδρίτσαινα, Ολυμπία, Κουρούτα
μία αξέχαστη εκδρομή στην ορεινή Ηλεία

Η Κουρούτα: Η παραλία της Κουρού-

τας θεωρείται μία από τις ομορφότερες

στην Πελοπόννησο και την Ελλάδα. Διαθέ-

τει χιλιόμετρα χρυσαφένιας αμμουδιάς,

είναι κατ’ εξοχήν τουριστικό μέρος με αμέ-

τρητα καφέ και μπαρ, έτσι που σε πολλά ση-

μεία μπαίνουν μέχρι τη ...θάλασσα.

Βρίσκεται 4 χλμ από την Αμαλιάδα. 

Το αρνητικό στην διήμερη εξόρμηση ήταν

το κρύο που “φάγαμε” στα δωμάτια του ξε-

νοδοχείου, που δεν φρόντισαν να τα θερ-

μάνουν ούτως ώστε να τα βρούμε ζεστά.

Είναι αυτό που λέμε ότι ο επιχειρηματίας

πρέπει να το ‘χει το μεράκι...

Αννα Μπουζιάνη

Κατεβαίνοντας από τον Επικούρειο Απόλωνα.
Ο δημοτικός σύμβουλος Δ. Κοντονής και η Α.
Μπουζιάνη. Στην εκδρομή συμμετείχε και ο
δημ. σύμβουλος Γιάννης Νιτερόπουλος.


