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Κωστής Παλαμάς

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ 
ή... ΤΡΙΣΤΡΑΤΟ

Οι επιλογές για τη λύση

της ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

“Μονόδρομος το Μνημόνιο”

“Μονόδρομος τα νέα μέτρα”

“Μονόδρομος η μείωση της Εθνικής κυριαρχίας” και τε-

τελεσμένο γεγονός από την ένταξη της χώρας στην

ΕΟΚ (Ε.Ε.).

Αν αναπαρήγαγα τους “μονόδρομους” που μας έχουν

ορίσει τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως από την πλευρά

του καταρρέοντος ΠΑΣΟΚ δεν θα

επαρκούσε η έκταση του άρθρου.

Απ’ την άλλη, έχει διατυπωθεί ένας

άλλος “μονόδρομος” απ’ το ΚΚΕ. Η

άμεση εφαρμογή του σοσιαλιστικού

μετασχηματισμού, του κεντρικού (κρα-

τικού) σχεδιασμού της οικονομίας και η

πλήρης αποδέσμευση - αποχώρηση

από Ε.Ε. και ΝΑΤΟ. Δεν δέχεται ενδιά-

μεσες και νόθες καταστάσεις, γι’ αυτό

κι αντιδρά στην ενότητα μιας ισχυρής

αριστεράς, ως εναλλακτική λύση.

Στο κάδρο αυτών των δύο μονόδρομων έχουμε ένα

“διάσελο”· ένα δίστρατο μονοδρόμων. Ή τον έναν, ή τον

άλλον. Δεν υπάρχει ενδιάμεση εναλλακτική πορεία.

Εχουμε εδώ, δηλαδή, μια κατηγορηματική* ταύτιση δύο

αντίθετων δογμάτων:

― Ή το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού, του άγριου κα-

πιταλισμού νεοαποικιακής μορφής, της εξάρτησης και

του εθνικού εξευτελισμού, “με περιστολή της εθνικής
κυριαρχίας, με νέες μορφές διακυβέρνησης, με περιο-
ρισμό των ατομικών δικαιωμάτων”, όπως προανήγγειλε

- προμήθευε η πρ. Πρόεδρος της Βουλής, από χειρογρά-

φου, προς τον τότε και νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Συνέχεια στη σελ.2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΟΒΑΣΙΑ
η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ

Ανάλυση του Συνταγματολόγου Κώστα Χρυσόγονου Σελίδα 17

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 
Δημάρχων για τα αντισταθμιστικά
επιμένουν και προσφεύγουν  Σελίδα 11

Πανηγυρική

πρόκριση για τις

γυναίκες του

ΝΟΒ

Σελίδα 22

“Εκβιασμένη” η πλειοψηφία 
ψήφισε προϋπολογισμό στα 3Β

Σελίδες 12, 13

Σελίδα 3

Στην πρόσκληση των Δήμων Ελληνι-

κού, Αργυρούπολης σε συνεργασία

με πολλούς άλλους κοινωνικούς φο-

ρείς  για δημιουργία ελαιώνα στο Ελ-

ληνικό, ως αντιπρόταση στα σχέδια

ξεπουλήματος της κυβέρνησης,

έφερε πάνω από 3.000 πολίτες και

φυτεύτηκαν στο χώρο 1.250 δέντρα

ελιάς.                        Σελίδα 11

...Έφυγε

ο Κώστας

Μπαγλατζής
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Συνέχεια από την σελίδα 1

Κάρολο Παπούλια, χωρίς εκείνος ν’ αντιδράσει ούτε κατ’

έκφραση. Σαν να του ‘λεγε συνηθισμένα πράγματα, επί τη

αναγγελία της εκλογής του ως Π.τ.Δ., από τη Βουλή. Κι

όλα αυτά τα δεινά “χάριν της ειρήνης και της ευημερίας”!!!
Ποιάς ευημερίας; 

Και πολύ φοβούμαι και διαβλέπω, ποιάς ειρήνης;

― Ή το - ακατόρθωτο προς το παρόν και ανεπίδεκτο από με-

γάλο μέρος της κοινωνίας, δόγμα του κρατικοσοσιαλισμού.

Τα δόγματα είναι δόγματα - αξιώματα και πάσα απόκλιση

είναι αιρετική, ρεβιζιονιστική!

Εκτός όμως από τα δογματικά - μονοδρομικά δίστρατα

υπάρχουν και ενδιάμεσοι ή παράπλευροι δρόμοι - στρά-

τες, ή εναλλακτικοί.

Η τρίτη στράτα ρεαλιστική και δυνατή

Με δεδομένη την καταστροφική, εθνοκτόνα και λαοφθόρα

μνημονιακή νεοφιλελεύθερη εκδοχή του δοκιμασμένου διφυή

κομματισμού Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και την νεφελώδη και δυ-

σεφάρμοστη την εκδοχή του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού

που ευαγγελιζεται το ΚΚΕ, είμαστε υποχρεωμένοι να ανι-

χνεύσουμε και να καταλήξουμε σε τρίτη λύση ρεαλιστική, εφι-

κτή - πραγματοποιήσιμη πατριωτική και κοινωνιστική.

Να το πούμε με απλά λόγια: Στη φύση και στη ζωή δεν υπάρ-

χει μόνο “Μαύρο και ασπρο”.

Ή λιακάδα ή καταιγίδα. Υπάρχουν και οι ενδιάμεσες καταστά-

σεις. Εκτός από το Καλοκαίρι και το Χειμώνα υπάρχει και το

Φθινόπωρο. Και δεν μεταπηδάς, από τη μια μέρα στην αλλη,

από το Χειμώνα στο Καλοκαίρι. Πρέπει να περάσεις από το

Χειμώνα στην Ανοιξη κι από κει, στο Καλοκαίρι. Δεν βγάζεις το

παλτό, για να βουτήξεις στη θάλασσα· κατανοητός πιστεύω ο

παραλληλισμός.

Η ενδιάμεση πολιτική επιλογή ειναι αναπόφευκτα, αναγκαία.

Δεν γίνεται να επιδιώκεις τα πάντα δια μιας. Δεν γίνεται  ή

ΟΛΑ ή ΤΙΠΟΤΑ! Γιατι ασφαλέστερα οδηγείσαι στο ΤΙΠΟΤΑ, ή,

δυσανάλογα με τις θυσίες, στα ελάχιστα.

Στην παρούσα πολιτική πραγματικότητα, αναγκαίο είναι να

υπάρξει ενότητα όλων των αντιμνημονιακών, πατριωτικών

δυνάμεων σε ένα ελάχιστο κοινό πρόγραμμα ταυτόσημων κα-

τευθυντήριων γραμμών, χωρίς να εξετάζεται το παρελθόν ή οι

κοινωνικές τους αντιλήψεις και κοσμοθεωρίες, όπως ακριβώς

διακήρυττε το ΕΑΜ στην ιδρυτική του διακήρυξη (απόσπασμά

της δημοσιεύουμε παρακάτω).

Πρέπει να πάμε για Κυβέρνηση. Όχι για ενισχυμένη και κατα-

κερματισμένη αντιπολίτευση και ξανά - μανά απεργίες και ατε-

λέσφορες κινητοποιήσεις. 

Σκοπός αυτής της ενωτικής κίνησης πρέπει να είναι:

α) Η πλήρης ανεξαρτησία της χώρας μας.

β) Η μονομερής διαγραφή του χρέους μετά από λογιστικό και

συγκριτικό έλεγχο. Απαίτηση εξόφλησης κατοχικού δανείου

των Γερμανων και πολεμικών επανορθώσεων. Καταγγελία

Μνημονίων και δανειακών συμβάσεων.

γ) Απόκτηση οικονομικής αυτοδυναμίας κυρίως στον πρωτο-

γενή αγροτικό και ενεργειακό τομέα.

δ) Αναστολή των δεσμεύσεων εκείνων προς την Ε.Ε. και το

ΝΑΤΟ που εμποδίζουν την ανάταξη της εθνικής Οικονομίας

(Δεν “βγαίνουμε” από ευρώ, Ε.Ε. και ΝΑΤΟ με την θέλησή μας.

Ας μας βγάλουν!)

ε) Διερεύνηση ευθυνών και δήμευση περιουσίας υπαιτίων. Κα-

θολικό “πόθεν έσχες” κινητής και ακίνητης περιουσίας που

αποκτήθηκε απ’ όποια δραστηριότητα στην Ελλάδα και διε-

ρεύνηση φορολόγησής της, αρχίζοντας από την κορυφή της

πολιτικής και οικονομικής πυραμίδας.

στ) Συρρίκνωση και πάταξη των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.

ζ) Θέσπιση δίκαιου, κλιμακωτού και σταθερού φορολογικού

συστήματος. Απαραίτητου μαζί με την πάταξη της γραφει-

οκρατίας για την οικονομική ανάπτυξη (κοίτα “7η” 14/1/2012).

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ και της ΠΑΤΡΙΔΑΣ. 

Αμεση διενέργεια εκλογών. Η Βουλή αυτή ΔΕΝ αντιπροσω-

πεύει τον Λαό και τη βούλησή του. Η κυβέρνηση που θα προ-

έλθει και θα είναι κατά πάσα βεβαιότητα αποτέλεσμα της

ενότητας των αντιμνημονιακών δυνάμεων, πρέπει να θεωρη-

θεί Επαναστατική για να μη δεσμεύεται από τις πράξεις και

τις δεσμεύσεις της παρούσας παράνομης συνταγματικά και

αναντίστοιχης ηθικά προς τη λαϊκή βούληση.

Αν δεν επιτευχθει ενότητα στην “κορυφή” των κομμάτων και των

κινημάτων,  η ΕΝΟΤΗΤΑ πρέπει να γίνει στη βαση. Ο Λαός να

ψηφίσει με πάθος την Πατριωτική - Αντιμνημονιακή Ενότητα.

Αλλιώτικα ο λαός αυτός, που θα υποκύψει στους εκφοβισμούς,

στους εκβιασμούς και τα ανύπαρκτα διλήμματα - τύπου ευρω ή

δραχμή - ο λαός που θα υποκύψει στην τρομοκρατία της τρόικα

και των συνεργών της θα είναι άξιος της μοίρας του.

Και η μοίρα μας, σ’ αυτήν την περιπτωση, θα είναι σκληρή για

πολλά - πολλά χρονια.

Θα επαναλάβω τη φράση ενός συνταξιούχου: Μια σφαίρα

μπορεί να σκοτώσει έναν εχθρό. Μια λαθεμένη ψήφος
μπορεί να σκοτώσει το παιδί σου!

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ή... ΤΡΙΣΤΡΑΤΟ

Νόμιμο το χαράτσι ως έκτακτο
μόνο Σελ. 6

Κοινωνική πολιτική προωθεί ο Δήμος
Κρωπίας Σελ. 7

Λειτουργεί το κοινωνικό Παντοπω-
λείο στο Σαρωνικό Σελ. 7

Δημοτική Αστυνομία - Σερίφηδες
στα 3Β Σελ. 8

Σχέδιο Μάρσαλ
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Κόμμα Απόστρατων Αξιωματικών Σελ. 8

Από στόματος κόρακος “κρά”
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Χύμα χαπάκια σε ...βαζάκια Σελ. 10

Ανοιχτή επιστολή Ηλέκτρας
Τσιριγώτη Σελ. 13

Πρόσβαση στα αρχεία του Δήμου
κάθε Δημ. Σύμβουλος Σελ. 14

Ανάκληση προϊόντων από ΕΦΕΤΣελ. 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

(ΕΑΜ) 28.9.1941

1. Από τους αντιπροσώπους των κάτωθι υπογραφομένων κομ-

μάτων ιδρύεται το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον της

Ελλάδος (ΕΑΜ). Εις το ΕΑΜ γίνεται ισοτίμως δεκτόν και παν

άλλο κόμμα ή οργάνωσις που δέχεται τας αρχάς του παρόν-

τος Ιδρυτικού ως και να εργασθή δια την επιτυχίαν των σκο-

πών του ΕΑΜ. Προκειμένου να γίνη δεκτή εις το ΕΑΜ

οιαδήποτε οργάνωσις δεν εξετάζεται το παρελθόν ή αι αντι-

λήψεις των σχετικών με την μελλοντικήν ανασυγκρότησιν της

ελευθέρας και ανεξαρτήρου Ελλάδος, αλλά απλώς η πίστις

των εις την ανάγκην του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος,

η τιμιότης των απέναντι αυτού και η αποδοχή των αρχών του

ΕΑΜ που περιλαμβάνονται εις το παρόν ιδρυτικόν.

2. Σκοπός του Εθνικού Μετώπου είναι:

α) Η απελευθέρωσις του Εθνους μας από τον σημερινόν

ξένον ζυγόν και η απόκτησις της πλήρους ανεξαρτησίας της

χώρας μας.

β) Ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του ΕΑΜ αμέ-

σως μετά την εκδίωξιν των ξένων κατακτητών, μοναδικός

σκοπός της οποίας θα είναι η προκήρυξις εκλογών δια συν-

τακτικήν εθνοσυνέλευσιν, με βάσιν την αναλογικήν, ίνα ο

λαός αποφανθή κυριαρχικώς επί του τρόπου της διακυβερνή-

σεώς του. 

γ) Η κατοχύρωσις του κυριαρχικού τούτου δικαιώματος του

Ελληνικού Λαού, όπως αποφανθή περί του τρόπου της δια-

κυβερνήσεώς του.

Οι τροϊκανοί θα πάρουν τα σπίτια μας 

με μειωμένο φόρο μεταβίβασης

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, τις οδηγίες - ΕΝΤΟΛΕΣ

ουσιαστικά, απαιτούν “μείωση του φόρου μεταβίβασης
ακινήτων και αντικαταστασή του από άλλους φόρους
(βλ. χαράτσια) επί των ακινήτων.

Πού αποσκοπούν δηλαδή είναι ολοφάνερο:

Να γίνει δυσβάστακτη η κτήση ακινήτων από τους Ελλη-

νες με την επιβολή δυσβάστακτων φόρων και έτσι, είτε

δια των κατασχέσεων-εκπλειστηριασμών, είτε δια της

αγοραπωλησίας, να περιέλθουν στην ιδιοκτησία τους, κα-

ταβάλλοντας ελάχιστο φόρο μεταβίβασης. 

ΔΗΛΑΔΗ: Και το πλείστον των Ελλήνων μικροϊδιοκτητών

να χάσουν τα σπίτια τους, και το δημόσιο να ζημιώσει. Ν’

αρπάξουν τα σπίτια μας σχεδόν τσάμπα. Η νέα εκδοχή

της γερμανικής κατοχής.
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Απώλεια για τη Βάρη

ο θάνατος του

Κώστα Μπαγλατζή

Εφυγε από τη ζωή ο επί σειρά ετών δήμαρχος

Βάρης Κώστας Μπαγλατζής, την περασμένη

Τρίτη 6/3 και η εξόδιος τελετή έγινε την Τετάρτη

7/6/12, στην εκκλησία της Παναγίτσας στη Βάρη,

στις 11:00 π.μ. με τη συμμετοχή πολλών αιρετών

αυτοδιοικητικών και του Δήμου αλλά και όμορων

Δήμων.

Τον δήμαρχο Κώστα

Μπαγλατζή, είχαμε πα-

ρακολουθήσει από

κοντά στη διαδρομή

του και στο έργο του

στη Βάρη, που την πα-

ρέλαβε χωριό. 

Πρόεδρος του Δ.Σ.

τότε ο νυν πρόεδρος

των 3Β σήμερα Δημή-

τρης Αναστασίου. 

Δικαιολογημένη λοιπόν η συγκίνησή του στη συνε-

δρίαση των 3Β την Τετάρτη του βράδυ, όπου ανήγ-

γειλε το γεγονός και είπε μεταξύ άλλων: «Από χθες

το πρωί η Βάρη είναι πιο ορφανή. Εφυγε από τη ζωή

ο Κώστας Μπαγλατζής. Είχα την τύχη να είμαι ένας

εκ των πολλών συνεργατών του. Δεν θα πω πολλά

γιατί κι εκείνος ήταν των έργων και όχι των λόγων.

Εδινε βάρος στον άνθρωπο. Εμείς που ξέρουμε και

την οικογένειά του ήταν πάντα απλός σε όλα και

έτσι ήθελε να φύγει.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Βάρης που τον σκε-
πάζει. Γεννήθηκε στη Βάρη, έζησε στη Βάρη, αγά-
πησε και λάτρεψε τη Βάρη».
Ζήτησε να δοθεί μελλοντικά σε έναν δρόμο το

όνομά του Κώστα Μπαγλατζή και τηρήθηκε με

πρότασή του, ενός λεπτού σιγή εις μνήμην.

Στις 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε ένα

φιλανθρωπικό έργο με πρωτοβουλία

της Μητρόπολης Γλυφάδας-Ελληνι-

κού και 3Β. Σον ειδικό ευρύχωρο,

χώρο που διαθέτει ο νεόδμητος

ναός της Παναγίας Φανερωμένης,

στη Βουλιαγμένη, έχουν συγκεν-

τρωθεί σωροί ειδών ένδυσης από

προσφορές γεναιόδωρων συναν-

θρώπων μας. 

Εθελοντές συστρατεύονται στον

αγώνα της διαλογής και με την κα-

θοδήγηση της εθελόντριας κοινωνικής

λειτουργού (Ιωάννας Χαρισοπούλου),

διανέμονται σε πολίτες που τα

έχουν ανάγκη.

Είναι αξιοθαύμαστη η συμμετοχή

των εθελοντών· η προσπάθεια τους

για την ενίσχυση των ανθρώπων που

δεινοπαθούν. 

Κάθε Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη, 9:00

– 12:00π.μ. καλούνται όλοι να συμ-

βάλουν στον αγώνα, δρώντας σε

πνεύμα αλληλεγγύης που πρέπει

όλους να μας αγγίζει, αυτές τις δύ-

σκολες εποχές, γιατί σήμερα είμαι

εγώ σε δεινή θέση, αύριο εσύ!

Ηδη μέχρι στιγμής έχουν διανεμηθεί

είδη ρουχισμού (ένδυσης), αλλά και

κλινοσκεπάσματα  (παπλώματα, σεν-

τόνια) σε 4.500 ανθρώπους. 

Βοηθήθηκαν επίσης:

- 150 οικογένειες

- ΠΙΚΠΑ Βούλας

- Κρατητήριο Ασπροπύργου – Πέ-

τρου Ράλλη

- Νοσοκομείο (Ακληπιείο Βούλας)

- ΟΝΗΣΙΜΟΣ (Σύλλογος Αποφυλακι-

σμένων πολιτών)

- Αστεγες (Απορες) οικογένειες

- Ενορίες – Μητροπόλεις

Πληροφορίες για όσους θα ήθελαν

να συμμετέχουν με όποιον τρόπο,

Έφη Πατσάκη, 6948623229

Αντίστοιχο έργο γίνεται από τη Μη-

τρόπολη και στον Αγιο Νεκτάριο

Βούλας, με συλλογή τροφίμων,

όπου και εκεί η ανταπόκριση των πο-

λιτών είναι ενθαρρυντική.

Ένα νέο υπερσύγχρονο κατάστημα

στα όρια Γλυφάδας - Βούλας στην εί-

σοδο του Πανοράματος, εγκαινίασε

την Παρασκευή 2 Μαρτίου, η Eurobank

EFG.  Το νέο κατάστημα έχει σχεδια-

στεί με βάση μια πρωτοποριακή αντί-

ληψη για την εξυπηρέτηση των

πελατών, που ανταποκρίνεται πλήρως

στην πελατοκεντρική προσέγγιση που

χαρακτηρίζει την φιλοσοφία της τρά-

πεζας.  

Εγκαινιάζοντας το νέο κατάστημα ο δι-

ευθύνων σύμβουλος της Eurobank Νι-

κόλαος Νανόπουλος τόνισε: «Δίνουμε
έμφαση στην προβολή της έναρξης
λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου
καταστήματος της Eurobank στο Πα-
νόραμα Βούλας πιστεύοντας ότι στέλ-
νουμε ένα ευρύτερο μήνυμα:  σε αυτή
τη δύσκολη συγκυρία για την οικονο-
μία, για τη χώρα ευρύτερα, η Eurobank
όχι μόνο δεν αναδιπλώνεται αλλά αν-

τίθετα έχει σταθερά στραμμένο το
βλέμμα στο μέλλον, υποστηρίζοντας
έμπρακτα την επιλογή της να παραμέ-
νει ενεργά και δυναμικά στην αγορά.
Nα στηρίζει τους πελάτες της, να τιμά

την εμπιστοσύνη τους, και να αναβαθ-
μίζει συνεχώς την ποιότητα των υπη-
ρεσιών που τους προσφέρει». 
Από την πλευρά του ο αναπληρωτής

διευθύνων σύμβουλος της Eurobank

ΕFG Βύρων Μπαλλής, επεσήμανε με-

ταξύ άλλων: «η  Tράπεζά μας δεν σκέ-
φτεται απλώς, αλλά προετοιμάζεται
για την επόμενη μέρα. Σε μία εποχή
όπου όλα δείχνουν να συρρικνώνονται
και να περιορίζονται, εμείς εγκαινιά-
ζουμε αυτό το νέο υπερσύγχρονο κα-
τάστημα στο Πανόραμα Βούλας, στα
νότια προάστια, μία περιφέρεια όπου
εξαρχής η Τράπεζα μας έχει δείξει αυ-
ξημένο ενδιαφέρον και έντονη παρου-
σία. Είμαστε σήμερα εδώ για να
επιστρέψουμε την εμπιστοσύνη των
πελατών μας, αλλά και να σταθούμε
δίπλα στην τοπική κοινωνία».

Με την ευκαιρία των εγκαινίων, ο Β.

Μπαλλής παρέδωσε στον πρόεδρο του

ΔΣ των Παιδικών Χωρών SOS Ελλά-

δος, Δημήτρη Βάττη, επιταγή που κα-

λύπτει τα έξοδα αγοράς πετρελαίου

θέρμανσης για ένα έτος στο Παιδικό

Χωριό SOS Βάρης.

Νέο κατάστημα Eurobank στη Βούλα
Αισιόδοξο σημάδι σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Ευχάριστη ανταπόκριση αλληλεγγύης στην

Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β
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H Art Gallery Café (Ιπποκρά-

τους & Γαληνού, Βούλα, 210

8958866) συνεχίζει, για 7η

χρονιά, τις καλλιτεχνικές της

δραστηριότητες και στα πλαί-

σια του Θεάτρου της Δευτέ-

ρας, παρουσιάζει το έργο του

Ρομπέρτο Ατάϋ «ΚΥΡΙΑ ΜΑΡ-

ΓΑΡΙΤΑ». Πρεμιέρα κάνει τη

Δευτέρα 19 Μαρτίου στις

9.00μμ 

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Το έργο γράφτηκε το 1970, κι

όμως μιλάει για το σήμερα όσο

λίγα θεατρικά έργα. «….Δεν

γεννηθήκατε έτσι για το τί-

ποτα….γεννηθήκατε για

να….υπακούτε!»

Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθε-

σία του ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΓΟΡΑ και

πρωταγωνιστούν:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΣΗ, ΧΡΥΣΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΥ,

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΡΟΜΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3,  20:00

(Μαρ. Αντύπα 86, 

Ηλιούπολη)

τηλ. 2109941199, 2109928334

“ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ”

ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

του  ΝΙΚΟΥ ΜΕΓΓΡΕΛΗ   

(ΕΛΛΑΔΑ, 2011, έγχρωμη, 73´) 

Θα ακολουθήσει συζήτηση με

εισηγητές τους Nίκο Μεγ-

γρέλη (σκηνoθέτη της ταινίας,

δημοσιογράφο) και Νίκο Πο-

λίτη (συν-σεναριογράφο της

ταινίας, δημοσιογράφο).

Το ντοκιμαντέρ του Νίκου

Μεγγρέλη παρουσιάζει συντα-

ρακτικές ιστορίες δημοσιο-

γράφων που δοκιμάστηκαν

στον πόλεμο του Ιράκ και το

πετυχαίνει μέσα από το ταξίδι

ενός δημοσιογράφου στη Βα-

γδάτη του 2009- τη Βαγδάτη

του σήμερα- και ...

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Οι Πολιτιστικές Απόπειρες

Νέας Μάκρης διοργανώνουν

ένα σεμινάριο με ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ με τον ψυχία-

τρο – ψυχοθεραπευτή Αλέ-

ξανδρο Αστρινάκη πάνω στις

βασικές λειτουργίες του ψυχι-

κού οργάνου. Το σεμινάριο

αποτελείται από τρεις εβδο-

μαδιαίες συναντήσεις που θα

λάβουν χώρα στις 20, 27 Μαρ-

τίου και 3 Απριλίου και έχει

περιεχόμενο βασικές ψυχολο-

γικές καταστάσεις που επηρε-

άζουν την καθημερινότητα. 

Οι θεματικές ενότητες είναι:

- Άγχος και φόβος. Θα προ-

ηγηθεί μια εισαγωγή με

θέμα «τί είναι ψυχή». 

- Κατάθλιψη και παράνοια –

σχιζοφρένεια.

- Ανθρώπινος χαρακτήρας

και προβλήματα σχέσεων. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε

άτομα που θα ήθελαν να μά-

θουν σχετικά με τον τρόπο

που η σύγχρονη ψυχιατρική

και ψυχανάλυση προσεγγί-

ζουν την ανθρώπινη συμπερι-

φορά και ψυχολογία. 

Βασίζεται σε ελεύθερη συζή-

τηση των συμμετεχόντων

μετά από εισήγηση για το

θέμα.   

Για συμμετοχή: τηλέφωνα:

2294097003, 6977403153. 

«Εἶναι πραγματικός θάνατος 

ὁ λε-γόμενος ἐγκεφαλικός θάνατος»;

Η Μητρόπολη Γλυφάδας & ΒΒΒ στά πλαίσια τῶν ποιμαν-

τικῶν καί κοινωνικῶν δραστηριοτήτων διοργανώνει, ἡμε-

ρίδα, τήν Κυριακή 11 Μαρτίου τρ. ἔ., καί ὥρα 11:30 π.μ. μέ

θέμα: «Εἶναι πραγματικός θάνατος ὁ λεγόμενος ἐγκε-
φαλικός θάνατος»;
Γιά τό πολύ σημαντικό αὐτό ζήτημα,  ἡ Μητρόπολη ἐπι-

στράτευσε δύο Καθηγητές Πανεπιστημίου καί δύο Κληρι-

κούς ἐντεταλμένους στά θέματα αὐτά, οἱ ὁποῖοι θά

παρουσιάσουν τίς ἀπόψεις τῆς Ἱατρικῆς καί τῆς Θεολο-

γίας γιά τό ἐπίμαχο θέμα,   στήν αἴθουσα τοῦ Συνεδρικοῦ
Κέντρου ATTIKA CENTRE, Ἀρτεμησίου 1 στή Γλυφάδα.

Η θεατρική ομάδα NON S E N S E έρχεται να

δώσει τη δική της εκδοχή γύρω από ένα πα-

ράξενο έγκλημα …και προσκαλεί το κοινό σ’

ένα δείπνο μετά φόνου!

Το «ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ NEGROMIKELE: ΤΟ ΜΥ-

ΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΝΤ ΜΙΝΓΚΤΟΝ», είναι μια

μαύρη κωμωδία μυστηρίου εμπνευσμένη από

την κινηματογραφική ταινία “Murder by

death”, του Neil Simon, χαρακτηριστική του εί-

δους «whodunnit?». Η παράσταση εισάγει

τον θεατή σε μια ατμόσφαιρα αστυνομικού

θρίλερ ενώ ταυτόχρονα την αποδομεί μέσα

από το ανατρεπτικό της χιούμορ.
Ένας εκκεντρικός εκατομμυριούχος καταφέρνει να

συγκεντρώσει στο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο

του τους 5 δημοφιλέστερους ντετέκτιβ της επο-

χής, προσκαλώντας τους σε ένα δείπνο μετά

φόνου. Η πρόσκληση γίνεται ακόμα πιο δελεαστική

και δύσκολο να την αρνηθούν μια και περιλαμβάνει

έναν τυφλό μπάτλερ, μια κωφάλαλη μαγείρισσα,

ουρλιαχτά, πόρτες που τρίζουν, μυστικά περά-

σματα και πιο πολλές διαστρεβλώσεις από όσες

μπορεί να αντέξει μια πλοκή.

Το σχέδιο έχει ως εξής, στις 9.45 ακριβώς θα σερ-

βιριστεί το δείπνο και τα μεσάνυχτα θα γίνει ένας

φόνος. Ο σατανικός και ιδιόρρυθμος οικοδεσπότης

προσφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια σε όποιον

εξιχνιάσει το έγκλημα και μετά εξαφανίζεται!

Θα καταφέρουν οι 5 ντετέκτιβ, τα 5 πιο δυνατά

μυαλά, να λύσουν το γρίφο και να αποδείξουν ότι

είναι πιο πανούργοι από τον «εγκέφαλο» που

έστησε το περίτεχνο σκηνικό...

Σκηνικά: Φοίβος Παντελίδης

Κοστούμια: Μάνος Ανδρέου

Χορογραφίες: Ζωή Χατζηαντωνίου, Κατερίνα

Αλεξανδράκη

Εως και 18 Μαρτίου / Τετάρτη-Κυριακή 21:15

BADMINTON Backstage theater festival

Ολυμπιακά Ακίνητα Γουδή, Αθήνα

τηλ: 211 10 100 00 - www.ticketnet.gr τηλ.:

210.88.40.600 Τιμές:  15€, φοιτητικό 9€ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  16 ΜΑΡΤΙΟΥ 8μμ    

ΜΕ  ΠΟΔΗΛΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ

Την Παρασκευή  16 Μαρτίου 8μ.μ., οι  ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ.

ΔΡΑΣΗ προγραμματίζουν ποδηλατοβόλτα στο Αυτόνομο

Στέκι  NOSOTROS Θεμιστοκλέους 66 Αθήνα).                                                                                      

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από τη Βούλα (Αφετηρία  Τραμ)

και θα  ακολουθήσουμε τη διαδρομή Παραλιακή Λεωφόρος-

Πρίγκ. Πέτρου- Λ. Βουλιαγμένης –Στύλοι Ολυμπίου  Διός-

Αμαλίας-Πανεπιστημίου—Εμ. Μπενάκη- Θεμιστοκλέους.

Το σύνολο της ποδηλασίας υπολογίζεται σε 3 ώρες  με την

επιστροφή χωρίς τη στάση.

Οι ποδηλάτες να έχουν μαζί τους μια ανταλλακτική  σαμ-

πρέλα, νερό και οπωσδήποτε φώτα  εμπρός και πίσω.  

Υπεύθυνοι ενημέρωσης

Κωστής 6937153051 - Εβελίνα Σταύρου 6970308448

«ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» στην Art Gallery CaféΠΑΖΑΡΙ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου προσκαλεί τους δημότες, στο με-

γάλο Bazaar, που διοργανώνουν οι εταιρείες FINE ARTS,

J & N. BOTSIS και ARTE MODERNA CONTEMPORANEA,

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (οδός Γ. Παπαβασι-

λείου 34), μέχρι 11 Μαρτίου, 10 το πρωί με 10 το βράδυ.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα σε

μια σπάνια συλλογή από βιβλία, έγγραφα, έργα τέχνης, φωτο-

γραφίες, ιστορικά ντοκουμέντα, συλλεκτικά αντικείμενα, γκρα-

βούρες, λιθογραφίες και γραμματόσημα.

Η εκδήλωση έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Μέρος των εσόδων,

θα διατεθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ NEGROMIKELE: 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΝΤ ΜΙΝΓΚΤΟΝ

Την Κυριακή 18 Μαρτίου, η

Εναλλακτική δράση προ-

γραμματίζει εκδρομή, με

πεζοπορεία και ορειβασία

στο Φαρμακά με παράλ-

ληλη επίσκεψη στην οικο-

κοινότητα “Ελπιδοχώρι”.

Tο πρόγραμμα της εξόρμη-

σης περιλαμβάνει:

-Πεζοπορία για ...αντοχές.

Ορειβασία στην κορυφή

του Φαρμακά (1616μ), επί-

πεδο (Γ), θα διακέσει 8

ώρες και θα χρειασθεί χει-

μερινό εξοπλισμό (Μπου-

φάν, γάντια, σκουφί,

γκέτες, κραμπόν)

-Επίσκεψη στην οικοκοινό-

τητα «Ελπιδοχώρι»

- Στο χώρο της οικοκοινό-

τητας θα έχουν και γεύμα.

Μετά το γεύμα θα επισκε-

φθούν παραδοσιακό  οινο-

ποιείο στη Νεμέα.

Για Συμμετοχή Μαριλένα

Λομάγιν  2109659398

& 6937074087

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ - ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης σε συνεργασία με τoν « Όμιλο για την UN-

ESCO Νοτίων Προαστίων», θα πραγματοποιήσουν

Αναδάσωση – Δενδροφύτευση στην Δημοτική Ενότητα

Βουλιαγμένης, στην περιοχή του Λόφου Παπαναστασίου 

την Κυριακή 11 Μαρτίουκαι ώρα 11:00 π.μ.

Σημείο συνάντησης ο Ι. Ν. της Παναγίας της Φανερωμένης 

στη Βουλιαγμένη.
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Η ΖΩΗ… δεν είναι

μόνο χρήμα

Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με εθελοντές ορ-

γανώνει εκδήλωση τη Δευτέρα 12 Μαρτίου και ώρα

6.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου

στα Καλύβια, στην παρουσίαση της ομιλίας με θέμα: Η
ΖΩΗ… δεν είναι μόνο χρήμα.
Η αξία που δίνουμε στην ίδια μας τη ΖΩΗ καθορίζει την
υγεία, τον αυτοσεβασμό, την αφθονία και το χρήμα και
όχι το χρήμα την αξία της ζωής μας. Εισηγήτρια η Ελένη

Παπαδάκη, Ολιστική Ψυχοθεραπεύτρια

Οι Δωρεές θα διατεθούν για την στήριξη συνανθρώπων

μας που έχουν ανάγκη

“Δωρεάν Αξιολογήσεις 

λογοθεραπείας (screening test)”

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με

τον Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευ-

τών Ελλάδος, διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 11 Μαρ-

τίου από 09:00 έως 18:00 στο Πολιτιστικό κέντρο «ΙΩΝΙΑ»

Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18 δίπλα στο Δημαρχείο Βούλας εν’

όψει της Πανευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας.

Μέλος του ΣΕΛΛΕ.  θα πραγματοποιήσει  δωρεάν αξιο-

λογήσεις λογοθεραπείας για τον έλεγχο τυχόν δυσκο-

λιών ομιλίας, λόγου και επικοινωνίας σε  κατοίκους του

Δήμου ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, τηλ. 213 2019930

art gallery café
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, Βούλα, τηλ. 210 8958866

Διάσημες μπαλαρίνες του κόσμου

Εκθεση φωτογραφίας εγκαινιάστηκε στις 8 Μάρτη, αφιε-

ρωμένη στη γυναίκα, του Γιάννη Κανελλόπουλου με τίτλο

“Μοναδικές φιγούρες”.

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται, διάσημες μπαλαρίνες

του κόσμου, σε πα-

ραστάσεις που έδω-

σαν τα τελευταία

χρόνια στην χώρα

μας (Ηρώδειο, Παλ-

λάς, Μέγαρο Μουσι-

κής κ.λ.π). Η αύρα

αυτών των γοητευτι-

κών καλλιτέχνιδων,

αποτυπώνονται σε

απρόβλεπτες σκηνές από τον φακό του Γιάννη Κανελλό-

πουλου, δίνοντας πέρα από την απλή καταγραφή, μια δια-

φορετική οπτική πραγματικότητα διατηρώντας

ταυτόχρονα, την αυτονομία της φωτογραφικής τέχνης.

Η εκθεση θα διαρκέσει μέχρι 31/3 στην art gallery café

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Η θέση του βρετανικού Τύπου 

στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

1955-1965

Το βιβλίο της Δέσποινας Αφεντούλη (περιφερει-

ακής συμβούλου Αττικής) με τίτλο “Η θέση του

βρετανικού Τύπου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

1955-1965”, θα παρουσιάσουν “Το σπίτι της Κύ-

πρου” και οι Εκδόσεις Gutenberg την Τετάρτη 4

Απριλίου στις 8μ.μ. στο “Το σπίτι της Κύπρου”

(Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα).

Ομιλητές θα είναι ο

Γιάννης Σγουρός

(Περιφερειάρχης),

ο Βασίλης Καρδά-

σης (καθηγητής

ιστορίας του

Παν/μίου Κρητης),

ο Χαρ. Κουταλάκης

(Λέκτορας πολιτι-

κής επιστήμης του

Παν/μίου Αθηνών),

ο Ανδρέας Στερ-

γίου (Λέκτορας πο-

λιτικής Επιστήμης

στο Παν/μιου Κρή-

της), ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης και ο

εκδότης Γ. Δαρδανός.

Ο Καραγκιόζης βγαίνει σεργιάνι
Ο Καραγκιόζης βγαίνει βραδινό σεργιάνι στο μπερντέ,

για να σατιρίσει την καθημερινότητα και να κεράσει γέλια

τα μεγάλα παιδιά. Θα κερνάει και κρασί και τραγούδια

μιας και θα τον συντροφεύει στις εμφανίσεις του  ορχή-

στρα έκπληξη. Ραντεβού κάθε Τετάρτη (από 14/3)  στις

9μ.μ.

Τιμή Εισιτηρίου: 10 ευρώ (με 1 ποτήρι κρασί)
Πολιτιστικό Κέντρο «Ακαδήμεια», Μαραθωνομάχων 8, Ακαδη-

μία Πλάτωνος, τηλ.: 210-5125600, www.akademeia.gr, 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

..ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΖΩΗΣ

Το Σάββατο 10  Μαρτίου ο

Δήμος καλεί  στο Δημο-

τικά Ιατρεία της Δημοτικής

Ενότητας Παλλήνης, ώρα

9:00-13:00 π.μ. σε μια έμ-

πρακτη έκφραση κοινωνι-

κής ευαισθησίας και

αλληλεγγύης.

Μην επαναπαύεστε στην

ιδέα ότι δε πρόκειται να

συμβεί σε εσάς.

Σε πέντε λεπτά ..σώζετε-

μια ζωή!

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Μαριώς &

Μπάμπη Τσέρτου

Συναυλία της Μαριώς στις

12 Μαρτίου και συναυλία

του Μπάμπη Τσέρτου στις

14 Μαρτίου, θα δοθούν

στον Δημοτικό Πολυχώρο

Πολιτισμού «Γαλαξίας»

που έχει προστεθεί εδώ

και έναν χρόνο περίπου

στις πολιτιστικές υποδο-

μές του Δήμου Νέας

Σμύρνης, εκδηλώσεις  για

την επέτειο των 90 χρό-

νων από την καταστροφή

της Σμύρνης.

Εισιτήριο 5 ευρώ. 
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«Ουσιο-Εξάρτηση, Πρόληψη και

Έγκαιρη Παρέμβαση»

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, στα πλαίσια

ενημέρωσης των Εκπ/κών, διοργανώνει Ημερίδα, με τίτλο:

«Ουσιο-Εξάρτηση, Πρόληψη και Έγκαιρη Παρέμβαση».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Γυμνάσιο Παλλή-

νης, (16ο χλμ  Λεωφ.  Μαραθώνος),  στις  13 Μαρτίου και

ώρα: 11.30 – 14.00. Εισηγήτρια η Υπεύθυνη του Δικτύου

Πρόληψης ΚΕΘΕΑ, Κυρίτση Ιωάννα.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τρίτη, 06/03/2012, στα

Τηλέφωνα, 210-3576045  - Κιν. : 6944831880

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ευχαριστήριος Επιστολή

Με την παρούσα, το Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ συγχαίρει

και εκφράζει τις πιο θερμές του ευχαριστίες στο Δήμο

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και κυρίως στον Ανα-

πληρωτή Δήμαρχο κ. Σ. Πανά για την έμπρακτη στήριξή

του. 

Η ευγενική διάθεση για βοήθεια και η αμέριστη συμπαρά-

σταση της Διοίκησης του Δήμου, αλλά και των εργαζομέ-

νων σε αυτόν, συνέβαλαν στην άμεση και ουσιαστική

επίλυση προβλημάτων και συνέτειναν στην άριστη λει-

τουργία του Νοσοκομείου μας.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

ΣΤΑΥΡΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ 

Η  "Επιτροπή Αγώνα Μαρ-

κόπουλου - Π. Ράφτη", από

τον Νοέμβριο που ξεκίνησε

έχει προχωρήσει σε δρά-

σεις κινητοποιώντας τους

πολίτες ενάντια στα χαρά-

τσια μέσω της ΔΕΗ.

Οι Γ. Συνελεύσεις σχεδόν

κάθε εβδομάδα εμπνεύ-

σανε, ενημερώσανε αλλά

και δραστηριοποίησαν όλη

την Επιτροπή Αγώνα.

Κορυφαία επιτυχία ήταν  η

έκβαση της απόφασης

του Πρωτοδικείου, στις

20/02/2012, για αναστολή

διακοπής του ρεύματος

μέχρι τον Ιούλιο, όλων

των καταναλωτών που

συμμετείχαν στην κατά-

θεση ασφαλιστικών μέ-

τρων που προσφύγανε

ομαδικά (270 άτομα) στις

21/01/2012.

Ετσι καλούν  την Κυριακή,

11 Μάρτη, 11 π.μ. σε νέα

Γ.Σ. στο αμφιθέατρο του

δημαρχείου στο Μαρκό-

πουλο.
Θα συζητήσουν:

• Τις σοβαρές εξελίξεις που

διαμορφώνονται μετά την

ψήφιση του Μνημονίου 2 και

τον καταιγισμό των εφαρμο-

στικών νόμων και πως (ενέρ-

γειες) θα συμβάλουν στην

ανατροπή τους.

• Τις εξελίξεις με το χαράτσι

και τη νέα κατάσταση.

• Πρωτοβουλίες για τη οργά-

νωση  - μορφές αλληλεγγύης,

ανταλλακτικών πρωτοβου-

λιών). Τηλ. 6934552574, 

epagomarko@gmail.com

Η Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή της

Ενιαίας Λαϊκής Δημοκρατικής Αντίστασης

(Ε.ΛΑ.Δ.Α.) χαιρετίζει και στηρίζει τις πολ-

λαπλασιαζόμενες πρωτοβουλίες υπέρβα-

σης των μεσαζόντων και εξασφάλισης

καλύτερων τιμών για τους αγρότες παρα-

γωγούς και φθηνότερων προϊόντων  για

τους καταναλωτές. Στις συνθήκες της

πρωτόγνωρης κρίσης που βιώνει ο λαός

μας, τέτοιες λαϊκές πρωτοβουλίες εκφρά-

ζουν με έμπρακτο τρόπο το πνεύμα της αλ-

ληλεγγύης που αναπτύσσεται μέσα στους

εργαζόμενους που δοκιμάζονται σκληρά.

Είναι φανερό ότι από μόνες τους  αυτές οι

πρωτοβουλίες  δεν μπορούν να αντιμετω-

πίσουν τις συνέπειες της κρίσης, πολύ δε

περισσότερο να οδηγήσουν σε ριζικές αλ-

λαγές. Αν όμως αποκτήσουν  μονιμότερα

χαρακτηριστικά και συνδεθούν με  τις ορ-

γανώσεις και τους άλλους φορείς του λαϊ-

κού κινήματος (σωματεία, συνεταιρισμοί,

τοπικοί φορείς, επιτροπές, κ.λπ.), η συμ-

βολή τους θα είναι σημαντική  τόσο στην

ανακούφιση του λαού που υποφέρει, όσο

και κυρίως στην ανάπτυξη της συνδυασμέ-

νης δημιουργικής λαϊκής δράσης με το γε-

νικότερο αγώνα της αντίστασης και πάλης

κατά της κυβέρνησης, της τρόικας, του

ΔΝΤ και της Ε.Ε.

Επιτροπή Γραμματικού 

Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ
Η Επιτροπή Γραμματικού Μαραθώνα κατά των ΧΥΤΑ καλεί

όλους τους κατοίκους του δήμου Μαραθώνα για ενημέ-

ρωση και ανοιχτή συζήτηση

Κυριακή 11 Μαρτίου ημέρα και ώρα 11.00

στο Κοινοτικό Κατάστημα Γραμματικού.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 28/2/2012 διέ-

κοψε τις εργασίες στο ΧΥΤΑ Γραμματικού και ανέβαλε τη

συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων για 16/3/2012.

Καθώς το ΣτΕ  απαιτεί να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός

του ΧΥΤΑ είτε με τροποποίησή του, είτε με πρόσθετους

περιβαλλοντικούς όρους, αν διαπιστωθούν  ρεμάτα στο

ΧΥΤΑ.

Και ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος βεβαιώνει ότι

εντός του ΧΥΤΑ Γραμματικού βρίσκεται ρέμα που κατα-

λήγει στον Ευβοϊκό Κόλπο.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο στις 16-3-2012, θα πρέπει να

σταματήσει άμεσα τα έργα στο ΧΥΤΑ για να προβεί η δι-

οίκηση στην αλλαγή του ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Είμαστε, σε κρίσιμη καμπή του αγώνα μας γιατί η κυβέρ-

νηση δύσκολα θα υπαναχωρήσει από την υλοποίηση των

σχεδίων της.

Δεν θα τους αφήσουμε γιατί το δίκιο και η λογική είναι με

το μέρος μας.

ΟΛΟΙ την Κυριακή 11 Μαρτίου ημέρα και ώρα 11.00 π.μ.

στο Κοινοτικό Κατάστημα Γραμματικού, για ενημέρωση

και ανοιχτή συζήτηση για τις επόμενες ενέργειες.

Μη λείψει κανείς!!!!!

oxixyta.blogspot.com

Εχουμε γράψει πολλές φορές για το

χαράτσι που επιβλήθηκε μέσω της

ΔΕΗ και οι πολίτες καλούνται να πλη-

ρώσουν διάφορα ποσά, προκειμένου

να μη τους κόψει η ΔΕΗ τη ρεύμα.

Ετσι σε πολλούς Δήμους σε όλη την

Επικράτεια, οργανώθηκαν “Επιτροπές

Πρωτοβουλιών” που κινητοποίησαν

τους πολίτες να μη πληρώσουν το χα-

ράτσι.

Ενας μεγάλος αριθμός πολιτών δεν

έχει καταβάλει το χαράτσι. Παράλ-

ληλα οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών,

Θεσσαλονίκης και πολλών - πολλών

πόλεων έχουν στραφεί κατά τις από-

φασης του υπουργού οικονομικών

(Ν4021/2011) για την επιβολή του χα-

ρατσιού μέσω της ΔΕΗ.

Μετά από αναμονή μηνών, βγήκε η

απόφαση του ΣτΕ στην οποία  κρίνε-

ται αντισυνταγματική και παράνομη η

νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπει

ότι η ΔΕΗ θα διακόπτει την παροχή

του ρεύματος όταν ο καταναλωτής

δεν πληρώσει το ειδικό τέλος ακινή-

των (χαράτσι) που περιλαμβάνεται

στον λογαριασμό του.  

Αντίθετα, συνταγματική και νόμιμη

έκρινε την επιβολή του έκτακτου ειδι-

κού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δο-

μημένων επιφανειών (χαρατσιού), ώς

έκτακτου φόρου.  Επιφυλάχθηκε δε

σε περίπτωση που το «χαράτσι» από

έκτακτό μεταβληθεί σε πάγιο, να κρί-

νει και πάλι την συνταγματικότητα ή

μη της επιβολής του και αυτό εφόσον

προσβληθεί εκ νέου η νομοθετική ρύθ-

μιση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικα-

στήριο.

Η απόφαση, όπως δημοσιοποιήθηκε

από τα ΜΜΕ, και ίδως τα τηλεοπτικά,

είναι, οφείλουμε να ομολογησουμε,

Σολομώντια.

Αν δικαίωνε απολύτως τους προσφεύ-

γοντες (Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών,

Καλαμάτας κ.ά.) πραγματικά θα “έπε-

φτε” η κυβέρνηση, πιθανότατα θα δια-

λυόταν η Βουλή, θα ακυρωνόταν το PSI,

θα χάλαγαν οι συμφωνίες και θα επερ-

χόταν ίσως “η συντέλεια του κόσμου",

του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θα

ήταν ένα απροσδόκητο και σχεδόν

απρόβλεπτο γεγονός.

Από την άλλη η επιστημονική αντικει-

μενικότητα και η δικαστική ευθύνη του

Ανωτάτου Δ. Δικαστηρίου δεν επέτρε-

παν απόρριψη στέρεων και αναμφιβή-

τητων επιχειρημάτων, μερικά των

οποίων κι εμείς είχαμε επισημάνει.

Βέβαια, για πλειστηριασμούς σπιτιών

το βλέπω ρηξικέλευθο, γιατί κι εδώ

είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες από

τις αντιδράσεις των πληττωμένων και

άλλων κοινωνικών ομάδων.

Οι προσφεύγοντες δήλωσαν ότι μόλις

δημοσιευθεί η απόφαση του ΣτΕ θα

προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-

ριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο

Στρασβούργο.

Η Ν.Δ., όπως δήλωσε ο Προκ. Παυλό-

πουλος στο extra στο “αποκαλυπτικό

δελτίο”, αν εκλεγεί θα διατηρήσει το

ειδικό τέλος για το τρέχον έτος (και

...βλέπουμε).

Οι “ανυπάκοοι” που δεν το πλήρωσαν

για τον ένα ή άλλο λόγο και οι οποίοι

φτάνουν το 15%, ήτοι περί το ένα εκα-

τομμύριο δικαιώθηκαν στην αμφισβή-

τησή τους, γιατί, αν μη τι άλλο

κέρδισαν χρόνο και πιθανή μείωση και

διακανονισμό καταβολής. Εως τότε

πολλά μπορεί να συμβούν. Χαμένοι

είναι οι φοβισμένοι ή εκείνοι που τους

περισσεύουν, οπότε καλά κάνουν και

πληρώνουν. 

Κ. Βενετσάνος

Νόμιμο το χαράτσι ως έκτακτο και μόνο

παράνομη η διακοπή ρεύματος αποφάνθηκε το ΣτΕ

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΚΑΙ

Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΚΛΕΒΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Η Ε.ΛΑ.Δ.Α. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες

υπέρβασης των μεσαζόντων
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Προμήθεια πατάτας 
από παραγωγούς

και ο Δήμος Σαρωνικού 

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της δυσχερούς οικονομι-

κής συγκυρίας, που βιώνουν οι πολίτες, ο Δήμος Σαρωνι-

κού ανέλαβε την πρωτοβουλία για διάθεση φθηνής

πατάτας,  σε συνεργασία με τους πατατοπαραγωγούς της

Δράμας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να προ-

μηθευτούν πατάτες κατευθείαν από τον παραγωγό σε χα-

μηλή τιμή.

ΚΑΛΕΙ τους δημότες και κατοίκους του Δήμου, που επι-

θυμούν να προμηθευτούν φθηνές πατάτες,  να συμπλη-

ρώσουν την αίτηση παραγγελίας που θα βρουν 

α) στην ιστοσελίδα του Δήμου www.saronikoscity.gr

(στην ενότητα Γραφείο Τύπου – Ανακοινώσεις) και να την

υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@sa-

ronikoscity.gr, καθώς και 

β) σε έντυπη μορφή στο Δημαρχείο Σαρωνικού και στα

καταστήματα των δημοτικών κοινοτήτων και της τοπικής

κοινότητας του Δήμου (ώρες: 07:30 – 15:30). 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: Καλύβια -

2299 320300 και 320310, Ανάβυσσος - 22910 41220

(εσωτ. 6), Παλαιά Φώκαια - 22910 38721 (εσωτ. 121), Σα-

ρωνίδα - 22910 54444 (εσωτ. 2) και Κουβαράς - 22990

69422. 

Η συλλογή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 7 Μαρτίου

2012 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου. 

Σημειώνεται ότι θα διατίθενται συσκευασίες των 20 κιλών

με 6,40€ και των 30 κιλών με 9€ (στις τιμές περιλαμβά-

νεται και ο ΦΠΑ). 

Η κάθε παραγγελία δε μπορεί να υπερβαίνει τα 50 κιλά. 

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους πα-

ραγωγούς, αυστηρά, σύμφωνα με τα έντυπα παραγγελίας

την Κυριακή 18 Μαρτίου μετά τις 09:00 στο χώρο του

υπαίθριου πάρκινγκ δίπλα στο Δημαρχείο. 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 7μμ

Θέματα συζήτησης:

· Οργάνωση και λειτουργία εθελοντικών μαθημάτων

μετά  από συνεννόηση με το Γραφείο  Παιδείας της

Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

· Έναρξη λειτουργίας  τράπεζας χρόνου.

· Οργάνωση προμήθειας γεωργικών και γαλακτοκομικών

προϊόντων, καθώς και αμνοεριφίων για το Πάσχα από

παραγωγούς της Ηπείρου (Πωγωνίου, Ζίτσας)

· Συζήτηση για τις εξελίξεις στο Κοινωνικό Ιατρείο

Η Συνέλευση θα γίνει στην Καφετέρια ΕSPLANADE

Ο Δήμος Κορωπίου στην

συνεδρίαση του Δ.Σ. στις

6/3/2012, ομόφωνα αποφά-

σισε με κοινό έγγραφο από

όλους, να καταγγείλει την

συνεχιζόμενη οικονομική

και άδικη μεταχείριση των

πολιτών.

Το σκεπτικό της απόφασης

ανέλυσε ο Δήμαρχος Δημ.

Κιούσης, λέγοντας πως το

βάθεμα της κρίσης, η διάρ-

κειά του, καθώς και τα νέα

εφαρμοστικά μέτρα επιβα-

ρύνουν την οικονομική θέση

όλων των πολιτών, και δεν

μπορούν να αφήσουν αδιά-

φορους τους τοπικούς πα-

ράγοντες. 

«Για το λόγο αυτό θέτουμε
όλα τα μέσα που έχουμε σε
κοινωνικές και διοικητικές
δομές,  σε θέση «μάχης»
για την υπεράσπιση της κο-
ρωπιώτικης οικογένειας
Ήδη οι πρωτοβουλίες μας
για ενίσχυση των δημοτι-
κών κοινωνικών δομών και
της διεύρυνσης της παρο-
χής βοηθημάτων με την
αξιοποίηση κάθε μορφής
χορηγίας, καθιέρωσης εκ-
πτωτικών καρτών μέχρι και
δωρεάν παροχής φροντι-
στηριακής βοήθειας σε παι-
διά, σε συνεργασία με
κοινωνικούς-επαγγελματι-
κούς φορείς είναι σε εξέ-
λιξη», τόνισε ο Δήμαρχος.

Στην πρόταση του Δήμου

συμφώνησαν η αντιπολί-

τευση και η παρευρισκομένη

Επιτροπή Αγώνα Βιομηχανι-

κής Ζώνης Κορωπίου.

Το σχέδιο της επιστολής

που διαβάστηκε από το

προεδρείο, δόθηκε στους

δημοτικούς συμβούλους

δύο ώρες νωρίτερα, πράγμα

το οποίο και κατήγγειλαν οι

σύμβουλοι, αφού εν τοις

πράγμασι υπήρχε αδυναμια

να μελετηθεί. 

Τέλος, αποφάσισαν εντός

των ημερών να καταθέσουν

τις δικές τους προτάσεις,

ώστε να διαμορφωθεί ένα

ενιαίο κείμενο και να ασκη-

θεί πίεση προς την κυβέρ-

νηση.

Στα πλαίσια της αντιμετώπι-

σης της δυσπραγίας των

πολιτών, ο Δήμος συνεργά-

ζεται με τον Αγροτικό Συνε-

ταιρισμό και τον Αγροτικό

Σύλλογο Κορωπίου, προκει-

μένου να πωλούνται φθηνά

προϊόντα κατευθείαν στους

πολίτες. Οι πρόεδροί τους

παρευρίσκονταν στη συνε-

δρίαση.

Απαραίτητη προϋπόθεση-

τόνισε ο Δήμαρχος- είναι η

καλή ποιότητα των προϊόν-

των και το σύννομο νομικό

πλαίσιο. 

Ο επικεφαλής της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης Αριστ.

Γκίκας, συμφώνησε να

δοθεί προτεραιότητα στα

προϊόντα των ντόπιων καλ-

λιεργητών, και όπως προ-

ανέφερε ο Δήμαρχος, να

είναι καλή η ποιότητα των

προϊόντων.

Ο Βάιος Κιτσάκης ανέφερε

ότι το πρόβλημα δεν είναι

μόνο για σήμερα, αλλά και

για το αύριο. Να προταθούν

λογικές και βιώσιμες παρα-

γωγών-μεσαζόντων και για

το μέλλον.

Το θέμα αυτό βρίσκεται σε

εξέλιξη και εντός των ημε-

ρών στην ιστοσελίδα του

Δήμου Κορωπίου (www.ko-

ropi.gr) θα αναρτηθεί το

πρόγραμμα διανομής σε δη-

μοτικό χώρο με την ευθύνη

των ίδιων των παραγωγών,

όπως επίσης και το έντυπο

των παραγγελιών που θα

συμπληρώνεται από τους

πολίτες.

Τροποποίηση του 

σχεδίου Α’ γειτονιάς 

στο Κίτσι

Η έγκριση των διορθωμέ-

νων σχεδίων Ά γειτονιάς

στην Πολεοδομική μελέτη

Κίτσι συζητήθηκε στο Δ.Σ.

Η Τεχνική υπηρεσία, ενημέ-

ρωσε για τις αλλαγές, που

έγιναν στο σχέδιο του

2010, οι οποίες αφορούν το

πλάτος της κύριας οδού

Παπαγιαννοπούλου, από

18μ. σε 15μ. και την αλλαγή

στο τρίγωνο του Μίνι Μάρ-

κετ, όπου δημιουργείται κυ-

κλικός κόμβος.

Το σχέδιο θα αναρτηθεί

στον Δήμο από τις

26/03/2012 έως και

9/04/2012 για ενημέρωση

των ενδιαφερομένων και

εμείς θα επανέλθουμε. 

Κοινωνική πολιτική προωθεί
και ο Δήμος Κρωπίας

Ο Δήμος Σαρωνικού, για να

μπορέσει να σταθεί δίπλα

στους πολίτες του, που αν-

τιμετωπίζουν δυσκολίες

στην καθημερινότητά τους,

προωθεί συγκεκριμένες

στρατηγικές, οι οποίες κι-

νούνται σε τρεις άξονες:

1. Με το πρόγραμμα «Βοή-

θεια στο Σπίτι», προσπαθεί

να καταγράψει τα άτομα και

τις οικογένειες εντός των

Διοικητικών του Ορίων που

αντιμετωπίζουν προβλή-

ματα. Σκοπός είναι να δημι-

ουργηθεί μια ενιαία βάση

δεδομένων, όπου θα είναι

καταγεγραμμένοι όλοι οι

έχοντες ανάγκη που εξυπη-

ρετούνται μέχρι σήμερα

από το πρόγραμμα, τις ενο-

ρίες του Δήμου, τους συλ-

λόγους τις περιοχής ή

μεμονωμένα άτομα.

2. Η συσπείρωση των εθε-

λοντών και των εθελοντι-

κών φορέων. Έχει δημιουρ-

γηθεί και για τους

εθελοντές μια βάση δεδο-

μένων, στην οποία δηλώ-

νουν σε ποιους τομείς

επιθυμούν να δραστηριο-

ποιηθούν, σύμφωνα με τις

γνώσεις που διαθέτουν. 

Σημαντικό ρόλο προς αυτήν

την κατεύθυνση έχουν τα

Σεμινάρια Εθελοντισμού,

που πραγματοποιούνται

κάθε Δευτέρα στις 5.30

μ.μ. στο Δημαρχείο Σαρω-

νικού. Τα σεμινάρια αυτά

έχουν σκοπό να μάθουν οι

εμπλεκόμενοι τον τρόπο να

προσφέρουν αλλά και να

δέχονται, καθώς και το πώς

μπορεί ο καθένας από εμάς

να φέρει στην επιφάνεια

και να ενδυναμώσει το με-

γαλείο που κρύβει μέσα

του, πώς θα πει ΝΑΙ ΣΤΗ

ΖΩΗ!

3. Η λειτουργία Κοινωνικού

Παντοπωλείου σε συνεργα-

σία με τη Μη Κερδοσκοπική

Οργάνωση «Κίνηση Αλλη-

λεγγύης Σαρωνικού», το

οποίο στεγάζεται στην

Λεωφ. Καλυβίων 67, στο Λα-

γονήσι και λειτουργεί ως

εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ  4.30 - 6.30

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 10 - 12

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 - 12π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 – 3π.μ.

Το κοινωνικό παντοπωλείο

διαθέτει βασικά είδη δια-

τροφής και διαβίωσης δω-

ρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι

συμπληρώνουν την αίτηση

και καταθέτουν τα  απαραί-

τητα δικαιολογητικά. Μετά

από έλεγχο που πραγματο-

ποιείται για να διαπιστωθεί

εάν πληρούν τις βασικές

προϋποθέσεις, εγγράφον-

ται στον κατάλογο των δι-

καιούχων ώστε να

λαμβάνουν κάθε 15 ημέρες

τα απαραίτητα τρόφιμα και

είδη οικιακής χρήσης.

Ο Δήμος Σαρωνικού καλεί

όλους τους πολίτες να συμ-

μετάσχουν στην προσπά-

θεια αυτή, ώστε να

μπορέσουν να διατηρήσουν

ενεργούς τους ανθρώπους

που αυτήν τη στιγμή έχουν

ανάγκη, να τους απλώσουν

το χέρι για να ξανανιώσουν

ότι μπορούν να τα καταφέ-

ρουν.

Με συνεργασία και αλλη-

λεγγύη μπορεί και γίνεται!!!

Σχετικές πληροφορίες στο

Δήμο Σαρωνικού 

τηλ. 2299 320310 και στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο

τηλ. 2291072173.

Ξεκίνησε η Λειτουργία Κοινωνικού 

Παντοπωλείου στο Δήμο Σαρωνικού
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Συνταγματικό το κούρεμα 

των συντάξεων κατά τους νομοθέτες!

Με μία μόνο καταψήφιση (28 ναι, 1 όχι) κρίθηκε συνταγμα-

τικό το «κούρεμα» των συντάξεων και των επικουρικών από

την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Επιφυλάξεις κράτησαν όσον αφορά την αναδρομικότητα

του μέτρου από 1/1/12012! γιατί προσκρούει η σχετική διά-

ταξη με το Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δι-

καιωμάτων του Ανθρώπου.

“Κίνδυνος κατάλυσης 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Αξιοσημείωτη η άποψη της μειοψηφούσας δικαστι-

κής λειτουργού Δέσποινας Καββαδία-Κωνσταντάρα,

ότι η περικοπή δημιουργεί ζήτημα εναντίωσης στο
συνταγματικά κατοχυρωμένο κοινωνικό κράτος.
Γιατί η οικονομική επιδείνωση των συνταξιούχων τεί-
νει σε κατάλυσή τους, με κίνδυνο την κατάλυση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας!

Δημοτική Αστυνομία - Σερίφηδες στα 3Β

Περίεργη εισβολή αργά τη νύχτα της Τρίτης έγινε σε κατά-

στημα της Βάρης (Βλάχικα) από τη Δημοτική Αστυνομία των

3Β για αντικαπνιστικό έλεγχο. Βρήκε μία παρέα, δημιουργή-

θηκε αψιμαχία, κατέφθασε και σύμβουλος από το τοπικό

συμβούλιο της Βάρης, που αναμίχθηκε.

Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι η σύμβουλος κρατήθηκε

με την αυτόφωρη διαδικασία(!) όλη νύχτα στο κατάστημα

(Δημαρχείο) της Βουλιαγμένης, φυλλασσόμενη από τη Δη-

μοτική Αστυνομία.

Το θέμα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό, γιατί προφανώς, η δημο-

τική αστυνομία, ιδιαίτερα κάποιοι της Βουλιαγμένης, νομί-

ζουν ότι βρίσκονται στο Τέξας και το παίζουν σερίφηδες.

Και το χειρότερο είναι ότι η ακέφαλη δημοτική αρχή, θέλει

να τους πάρει και αλεξίσφαιρα γιλέκα!!!

Πλέον πρέπει να επιληφθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να

ξεκαθαρίσουν οι ρόλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία

οφείλει να σέβεται τον πολίτη και να του συμπαραστέκεται

και όχι να τον αντιμετωπίζει ως τρομοκράτη και απατεώνα.

Με το θέμα θα επανέλθουμε  εκτενέστερα.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

….«Δεν υπάρχει ελπίδα στο καρνάγιο του χρόνου,

μόνο πίσσα και πίκρα και σκυμμένα κεφάλια».
Από την ποιητική “Παράσταση Ηττας”  του Χάρη  Μελιτά

Ο  στρατηγός Τζώρτζ Μάρσαλ  (1889 -1959),
ήταν αρχηγός του  Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τη λήξη
του, διετέλεσε υπουργός των Εξωτερικών και
μετά  υπουργός  Αμύνης. Είναι ο μόνος επαγ-
γελματίας πολέμου στον οποίο δόθηκε το 1953,
και το Νόμπελ Ειρήνης. 
Μετά τον πόλεμο, η Ευρώπη των νικητών και
ηττημένων,  σχεδόν καθολικά κατεστραμμένη,
προσπαθεί  να συμμαζέψει τα ερείπιά της  και
στην κυριολεξία να επιβιώσει. 
Έτσι τον Ιούνιο του 1947, αποφασίστηκε μετά
το δόγμα Τρούμαν  (12. 3. 1947), ένα   Πρό-
γραμμα  Ευρωπαϊκής Ανόρθωσης,  που απο-
σκοπούσε σε οικονομική και στρατιωτική
βοήθεια,  γνωστόν έκτοτε σαν σχέδιο Μάρσαλ. 
Προτού όμως φτάσομε στο ημέτερο προκεί-
μενο θέμα, καλό είναι για την καλύτερη κατα-
νόηση,  να εξετάσομε τις γεωπολιτικές
ισορροπίες, το υπόβαθρο και τις συνθήκες  εκεί-
νης της εποχής.
Μετά τον πόλεμο,  οι Γερμανοί ξαφνικά  βρέθη-
καν στο επίκεντρο  ενός πλειστηριασμού, με-
ταξύ Σοβιετικών και Δυτικών Δυνάμεων. Τώρα
η συμφιλίωση με την άλλοτε αντίπαλο την Γερ-
μανία, ήταν η αιχμή του δόρατος στην Ευρώπη.
Η Βρετανία μάζευε τα σπασμένα της από τον
πόλεμο. Δεν είχε χρήματα, ούτε και κουράγιο
για να μπει δυναμικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
Έτσι μια συμμαχία με τις ΗΠΑ, στην οποία
άφηνε  την πρωτοπορία, ήταν το κατ΄ ανάγκην
γι΄αυτήν  κακό.
Οι ΗΠΑ  έβλεπαν την ιστορία από τη δική τους
σκοπιά. Μετά τον πόλεμο, οι αμερικανικές βιο-
μηχανίες κατά κύριο λόγο  οι πολεμικές, είχαν
παύσει να αποδίδουν παραγωγικό έργο και
έπρεπε να τις ξαναζωντανέψουν. 
Ο Στάλιν εξ άλλου δεν μπορούσε  ταυτόχρονα
να ανοικοδομήσει τη Σοβιετική Ενωση και να
διακινδυνεύσει μια αναμέτρηση με  τις Ηνωμέ-

νες Πολιτείες, με μια δυναμική εισβολή στη δυ-
τική Ευρώπη.   
Ο Στάλιν  δεν μπορούσε, αλλά και δεν είχε την
οικονομική δυνατότητα να συμβάλει ενεργά
στην ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων
χωρών. 
Οι Ρώσοι  όμως είχαν τοποθετήσει φιλοσοβιε-
τικές κυβερνήσεις σε  όλες τις χώρες που είχαν
καταλάβει, αλλά και στην Ανατολική  Γερμανία.
Αλλά και οι  Αμερικανοί εξ άλλου, είχαν αρχί-
σει να βλέπουν ότι μετά τον πόλεμο, το κλίμα
στην Ευρώπη γινόταν ολοένα και περισσότερο
φιλοσοβιετικό, και αυτό τους φόβιζε.  Αυτός
λοιπόν, ο  με τον ένα ή άλλο τρόπο σοβιετικός
προσηλυτισμός των μαζών, έπρεπε πάση θυσία
να αντιμετωπισθεί.
Η φτώχια κυρίως, γράφει ο Ραφαηλίδης, και η
έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι η τροφή
για τις μάζες προς τον κομμουνισμό. 
Ψηφίζεται λοιπόν το δόγμα Τρούμαν στις
12.3.1946, σαν «πολιτική των Ηνωμένων Πολι-
τειών, για την υποστήριξη ελευθέρων λαών, που
θα προβάλουν αντίσταση στις απόπειρες υπο-
δούλωσής τους από ένοπλες μειονότητες ή
όποιες εξωτερικές πιέσεις». Όπως  δε γράφει
ο Κίσσινγκερ στο βιβλίο του “Διπλωματία”, η
Αμερική  με το δόγμα αυτό, είχε πετάξει το
γάντι της ηθικής-ορόσημο για τις περαιτέρω κι-
νήσεις της.
Παρά τις εσωτερικές διαμάχες, η πρόκληση

είχε ταυτισθεί με το μέλλον της δημοκρατίας,
γι’  αυτό και η Αμερική δεν μπορούσε  πλέον να
περιμένει.
Αποφασίστηκε λοιπόν  να  βοηθήσει δυναμικά
στην ανάρρωση της Ευρώπης για «να απο-
φευχθούν οι πολιτικές  αναταραχές,  να απο-
φευχθεί να θεριέψει έτι περαιτέρω η απόγνωση,
να ανακάμψει η παγκόσμια οικονομία και να
εδραιωθούν οι  ελεύθεροι  θεσμοί»   όπως είχε
τονίσει διευκρινιστικά  στην σχετική ομιλία του
ο Μάρσαλ. Το μήνυμα του Τρούμαν βρήκε απή-
χηση.  Το Κογκρέσσο των ΗΠΑ ενέκρινε  με ψή-
φισμα,    που έγινε γνωστό σαν Σχεδιο Μάρσαλ,
την διάθεση Ανορθωτικού  Δανείου για την Ευ-

ρώπη. Στο σχέδιο βοηθείας συμπεριελήφθη και
η Ελλάδα.  Στις 28/5 ο υπουργός των Εξωτερι-
κών στρατηγός Μάρσαλ  είχε στα χέρια του επι-
ταγή  100 χιλιάδων δολλαρίων  για την κάλυψη
των πρώτων αναγκών του Σχεδίου στην Ελ-
λάδα. Η συνολική βοήθεια  ανήλθε σε 300 εκ.
δολλάρια. Η βοήθεια αυτή, ήταν η μεγαλύτερη
από όλα συνολικά τα δάνεια, που είχε πάρει
ποτέ η Ελλάδα. Το σχέδιο έμελλε να εφαρμο-
σθεί στην Ευρώπη μέχρι το 1952. Με τα χρή-
ματα του σχεδίου η Γερμανία του Κόνραντ
Αντενάουερ αναγεννήθηκε. 
Τα χρήματα όμως αυτά στην Ελλάδα, γράφει ο
Ραφαηλίδης «έδρασαν κλεπτικά. Αξιοποιήθη-
καν  και μάλιστα με αναίσχυντο τρόπο, αφού
αρκετά  διοχετεύτηκαν σε ελβετικές τράπεζες
και άλλα γίνανε “παγωμένες”, δηλαδή πιστώ-
σεις σε “ημετέρους”,  που δεν εξοφλήθηκαν
ποτέ». Κάτι τέτοιο πιο ευγενικά επισημαίνει  ο
Φρήμαν στο βιβλίο του “Ξενοκρατία”,  όταν σχο-
λιάζει και δηλώνει “ανεπάρκεια διαχείρισης του
δανείου” που δεν ολοκλήρωσε το σκοπό του.
Το βέβαιο πάντως είναι, πως το δάνειο αυτό
βοήθησε τελικά την Ελλάδα.  Μάλιστα τότε η
Καθημερινή είχε γράψει «τώρα οι Έλληνες θα
τρώνε με χρυσά κουτάλια» (Σφήκας 1997, 286). 
Κάποια στιγμή οι Αμερικανοί, όταν αντιλήφθη-
καν τα γενόμενα παρατράγουδα,   και καθώς
είχαν υπ΄οψιν τους το ιστορικό της ΟΥΝΡΑ  και
της Εμ Ελ (ML)*,  ζήτησαν  τώρα να διαχειρί-
ζονται αυτοί τα χρήματα του δανείου,  για να
μπορέσει να δοθεί ανάπτυξη στη χώρα, να ξα-
ναστηθούν οι παλιές κατεστραμμένες βιομηχα-
νίες, να δημιουργηθούν  καινούργιες, να δοθεί
επιτέλους μεροκάματο σε ελληνικά χέρια. 
Οι ΄Ελληνες προσβεβλημένοι αντέδρασαν και
οι Αμερικανοί περιορίστηκαν στον έλεγχο. 
Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού στεγάστηκε η
Αμερικανική Αποστολή, πολιτικής οικονομικής
και στρατιωτικής βοηθείας προς την Ελλάδα.
(AMAG= American Mission for Aid to Greece), με
αρχηγό τον Γκρηνσγουώλντ. (5.6 47). 
Αξίζει εδώ να αναφερθούμε στη σχετική συμ-
φωνία Ελλάδος Αμερικής. Το ιστορικό αυτό έγ-
γραφο το συνυπέγραψαν εκ μέρους της
Ελληνικής Κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος Κ.
Τσαλδάρης και εκ μέρους των ΗΠΑ, ο εν Αθή-
ναις πρεσβευτής Μακ Βη. 
Το έγγραφο είναι ιστορικό, διότι επρόκειτο να
βαραίνει επί πολλά έτη τη ζωή της Ελλάδας.
Επιλεκτικά: 
Αρθρον 5ον)  Το προσωπικόν της Αμερικανικής
Αποστολής και η περιουσία της Αποστολής και
του προσωπικού της, θα απολαμβάνει ειδικών
προνομίων ** και φορολογικών απαλλαγών.
6ον) Τα μέλη της αποστολής θα παρακολουθούν

ελευθέρως την παρεχομένη προς την Ελλάδα  Αμε-
ρικανική βοήθεια  και θα ενημερώνουν τις ΗΠΑ

σχετικώς.  
7ον)  Αντιπρόσωποι του Τύπου και της Ραδιοφω-
νίας των ΗΠΑ  θα παρακολουθούν και θα αναφέ-
ρουν στις ΗΠΑ σχετικώς με την χρησιμοποίηση
της βοηθείας.
8ον) Η Ελληνική Κυβέρνησις θέλει προβεί εις
πάσαν ενέργειαν την οποίαν ήθελε ζητήσει ο Πρό-
εδρος των ΗΠΑ, δια την ασφάλειαν παντός αντι-
κειμένου ή πληροφορίας, ληφθείσης συνεπεία της
Συμφωνίας ταύτης.  Δεν θα έχει δικαίωμα (η
Ελλ.Κυβ.)  να μεταβιβάζει άνευ συγκαταθέσεως
του Προέδρου των ΗΠΑ, δικαίωμα ή κατοχήν οι-
ουδήποτε αντικειμένου ή πληροφοριας.
9ον) Η Ελληνική κυβέρνησις δεν θα έχει το δι-
καίωμα να χρησιμοποιήσει μέρος του προϊόντος
παντός δανείου κλπ. κατά την παρούσαν συμφω-
νίαν βοηθείας, δια την διενέργειαν οιασδήποτε
πληρωμής κεφαλαίου, τόκου ή δανείου χορηγη-
θέντος υπο ετέρας τινός  ξένης κυβερνήσεως.
Ακόμα η Ελληνική  Κυβέρνησις   δεν θα μπορεί
άνευ της συγκαταθέσεως των ΗΠΑ, να   χορηγή-
σει χρηματικά ποσά  ή να διαθέσει ξένον συνάλ-
λαγμα δια την καταβολήν κεφαλαίων ή τόκων  του
εκκρεμούντος εξωτερικού χρέους της Ελληνικής
κυβερνήσεως  και οιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτι-
κού οφειλέτου πληρωμής.  
Η αμερικανική αποστολή, το 1947 αριθμούσε
1000 μέλη και 5000  το 1949.*  Το σχέδιο Μάρ-
σαλ οπωσδήποτε συνέβαλε τα μάλα στην οικο-
νομική ανόρθωση μιας καταερειπωμένης
Ελλάδας.  Κάθε δάνειο  όμως   και εκείνο και το
τωρινό, μας κάνει να φαντάζομε και να περπα-
τάμε κοντότεροι στον ίδιο μας τον τόπο.  Και
αυτό άς μην το ξεχνάμε τουλάχιστον εμείς “οι
μάζες”, που δεν συμμετέχομε  μεν στο φαγο-
πότι  της εξουσίας, αλλά δίνομε “μπράτσο” στή-
ριξης  στην τοιαύτη αυτή,  που συχνά
ιδεολογικά και εθνικά,  μας διαψεύδει. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Είναι γνωστό ότι η αμερικανική αποστολή λειτουργούσε σαν
κράτος εν κράτει  και  στρατός κατοχής, εξ ού και η γνωστή
“Ετεροδικία”, η οποία παρείχε διπλωματική ασυλία.  
** ML = Στην απελευθέρωση στρατιωτική υπηρεσία συνδρομής
αμάχων. UNRA =United Nation Relief and Rehabilitation Admin-
istration).  
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4) Κ. Τσουκαλά: “Η Ελληνική Τραγωδία”, Εκδ Ολκός 
5) Αγγ. Αγγελόπουλου: “Από την Κατοχή στον Εμφύλιο”, Εκδ.
Παρουσία 
6) H. Kissinger: “Διπλωματία”,  Εκδ. Λιβάνη 
7)  N. Klein: “Το Δόγμα του Σοκ”, Εκδ. Λιβάνη.
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9) Ε. Αβέρωφ – Τοσίτσα: “Φωτιά και Τσεκούρι”, Εκδ. Εστίας.  
10) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα.  

11) “Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (1770 -2000)”, Εκδ Ελλη-

νικά Γράμματα,  τομ 8, 9.

Σχέδιο Μάρσαλ
Μια ιστορία που πρέπει να θυμόμαστε
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Πάγκαλος κατά Αριστεράς. Έξεστιν Κλαζομενίοις

ασχημονείν και βέβαια δεν ήταν ούτε η πρώτη, ούτε

η τελευταία φορά που ασχημονεί ο μετρ του είδους

Πάγκαλος. Τώρα που το σκέφτομαι δεν θα ήταν

άσχημη ιδέα, το ασχημονόν καθ’ έξιν, συνήθεια και

συρροήν είδος να ονομάζεται στο εξής Πάγκαλος. Ας

δούμε λοιπόν σύμφωνα με την πρόσφατη Ιστορία

ποιός είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος και ποιοί συμπολί-

τες μας είναι κατά βάση και ουσία η Αριστερά στην

Ελλάδα.

Ο Θόδωρος Πάγκαλος είναι ένα τρανσφόρμερ της

Αριστεράς. Πλείστα όσα θαυμαστά της εν λόγω αρι-

στερότυπης ομοταξίας όντα κατέχουν μετά την με-

ταπολίτευση ζηλευτές θέσεις στο παμμέγιστο και

άτυπο κόμμα των κουταλοφρόνων, που πέρασαν από

σαράντα ιδεολογικά κύματα, μέχρι να δούν το φως τ’

αληθινό, στου δολαρίου το γλυκοπράσινο χρώμα,

μέχρι ν’ ανακράξουν «απεταξάμην τον Μαρξ» και να

δηλώσουν πρώτα σοσια-ληστές, κατόπιν κεντροαρι-

στεροί, ύστερα Δαμανάκη, Μπίστης και Ανδρουλάκης,

πως φώναζε η άλλη στις Απόκριες: «εγώ ντύθηκα
Μέρκελ». Εσχάτως δε δηλώνουν κεντρο-αριστερο-

δεξιοί, για να μην ομολογήσουν τη μαύρη, την κατά-

μαυρη αλήθεια, ότι νέο-ταξίτες και νέο-εποχίτες

μελανοχίτωνες είναι τούτοι οι κατά δήλωσίν τους

...«αριστεροί», από του γάβρου το ζουμί και της συ-

κιάς το γάλα καμωμένοι.

Πάγκαλος εστί ο εκ της «παρεούλας των τεσσάρων»

υπονομευτών του Ανδρέα Παπανδρέου –Σημίτης, Βα-

σούλα, Αυγερινός, οι άλλοι τρεις- Πάγκαλος εστί το

delivery boy του Οτσαλάν στους Τούρκους, ο ανεμο-

ξορκιστής της ελληνικής σημαίας στα Ίμια, ο υβριστής

της Εθνεγερσίας, των αντιμνημονιακών διαδηλωτών

και βέβαια της Αριστεράς. Στην πραγματικότητα, ο ηδο-

νιζόμενος και ναρκισσευόμενος να βλέπει τις δηλώσεις

του στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, Τεό, δεν υβρί-

ζει τις ιστορικές και τις νυν ηγεσίες της Αριστεράς. Δεν

καταφέρεται κατά των ιστορικών  και συχνά εγκλημα-

τικών λαθών της, δεν στοχεύει τις ηγεσίες, ζώσες και

τεθνεώσες, που εν πολλοίς τον έχουν απλώς χε....ο,

τελοσπάντων ...χαιρετισμένο.

Στην πραγματικότητα καταφέρεται εναντίον εκείνων

που αληθινά φοβάται και αυτός και οι όμοιοί του. Φο-

βούνται, ή μάλλον τρέμουν, το ήθος, τον πατριωτι-

σμό, το πνεύμα αυτοθυσίας και την άκαμπτη,

φλογερή αγωνιστικότητα των παλιών αγωνιστών της

Αριστεράς, των όσων ακόμα ζουν ανάμεσά μας και

τώρα στα ενενήντα τους μπήκαν μπροστά μας, για να

μας αφυπνίσουν και να μας συνεγείρουν στον νέο ξε-

σηκωμό. Αυτούς τρέμει ο Πάγκαλος και γι’ αυτό τους

βρίζει. Γνωρίζει ότι η προϊούσα εθνική αυτοσυνειδη-

τοποίηση των Ελλήνων υπερβαίνει τα κατεστημένα

κόμματα και τις ηγεσίες τους. Γνωρίζει ότι από ελά-

χιστα έως ουδέν χωρίζουν τους αριστερούς από τους

δεξιούς Έλληνες πατριώτες και τρέμει την εθνικό-

πνοη υπέρβαση και συστράτευση αμφοτέρων στο

σάλπισμα του «νυν υπέρ πάντων αγών».

Η απόλυτη πόρωση των εκάστοτε δηλώσεών του αυ-

τοδιαπομπεύεται απέναντι στα δάκρυα των αγωνι-

στών του ΕΛΑΣ όταν παρέδιδαν τα όπλα στην

κατάπτυστη συμφωνία της Βάρκιζας. Έχει αντίπαλο

το αλύγιστο φρόνημα εκείνων που δεν δέχθηκαν να

υπογράψουν κι εμπνέουν ως τα σήμερα και νεκροί

ακόμα. Σε τοίχους κελιών με αίμα γραμμένες κι ανε-

ξίτηλες οι απαντήσεις που αρμόζουν σε κάθε Πάγ-

καλο. «Μανούλα έχε γειά, αύριο θα μ’ εκτελέσουν».

Το αίμα της Αριστεράς φοβάται κι όχι τα λόγια της.

Γιατί το αίμα έχει φωνή που ακούγεται δυνατή, ακόμα

κι όταν δεν ζουν εκείνοι που το έχυσαν στα πεδία των

τίμιων μαχών, στ’ αποσπάσματα και στα ξερονήσια.

Ενώ μετά από λίγα χρόνια ποιός θα θυμάται έναν

Πάγκαλο; Εκείνες όμως οι απλωμένες καρδιές που

λατρεύαν τη ζωή ως θά ‘πρεπε νά ‘ναι η ζωή, δεν την

ήθελαν μίζερη και προσκυνημένη, γι’ αυτό και δεν τη

χάρηκαν, γι’ αυτό τη θυσίασαν με το χαμόγελο στα

χείλη, εκείνες οι καρδιές πως τα κατάφεραν να χτυ-

πούν σε στήθη νεωτέρων Ελλήνων; Πως φύτρωσε,

πως ρίζωσε και βλάστησε κι αντρειεύτηκε ο σπόρος

της Απόφασης, κάτω από τόνους παραπληροφόρη-

σης, μπάζα καταναλωτικά και ηθικά σκουπίδια; Αυτού

του σπόρου τη δύναμη τρέμει ο κάθε Πάγκαλος και η

αγωνία του μη τυχόν και πάψει νά ‘ναι κοτζάμπασης

σε ραγιάδες, ουδένα θέτει φραγμό σε έρκος οδόν-

των, κολυμπώντας με χάρη ιπποπόταμου στο βούρκο

δηλώσεων όπως «το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η αληθινή Αρι-
στερά».

Έχω δει κι έχω ζήσει πολλά, πάρα πολλά, γι’ αυτό και

υποσυνείδητα εκτρέπομαι καμμιά φορά στον υφέρ-

ποντα εγωϊσμό ότι τίποτε δεν μπορεί να με εκπλήξει.

Κι όμως υπάρχουν τόσα πολλά εκπληκτικά όντα γύρω

μας. Οι καθ’ έξιν ψηφοφόροι του Πάγκαλου, φερ’ ει-

πείν, αλλά και οι αποδέλοιποι φουκαράδες που ετοι-

μάζονται στα μουλωχτά για την παθολογική

βρωμοδουλειά τους να ξαναψηφίσουν ΠΑ.ΣΟ.Κ. και

Ν.Δ., ενώ δεν έχουν να πάρουν μιά σοκολάτα στα

παιδιά τους, εξαιτίας ακριβώς αυτής της καταστρο-

φικής εμμονής τους να ψηφίζουν με αγελαία συνεί-

δηση και ρουσφετο-λογική αναισθησία τους

εκπορνευτές των Ελλήνων.

Ας μου επιτρέψουν η Αλέκα Παπαρήγα και ο Αλέξης

Τσίπρας να τους υπενθυμίσω πως είχε αντιδράσει ο

Γεώργιος Παπανδρέου, όταν ένας βουλευτής της

Ε.Ρ.Ε., κατά συρροήν υβριστής, είχε διακόψει μ’ ένα

προστυχόλογο μιάν αγόρευση του αρχηγού της Ενώ-

σεως Κέντρου στην Βουλή. Σταμάτησε ο «Γέρος» την

ομιλία του και ήρεμα ρώτησε: «Ποιός το είπε αυτό;»
- «Εγώ, κύριε πρόεδρε», απάντησε θαρρετά το τσο-

γλάνι. «Α, εσύ παιδάκι μου –μειδίασε ο Γεώργιος Πα-

πανδρέου- καλά, δεν πειράζει». 

Φρονώ, λοιπόν, ότι κάθε φορά που δημοσιογράφοι θα

ζητούν από τις ηγεσίες των δύο μεγαλύτερων κομ-

μάτων της Αριστεράς, να σχολιάσουν το εκάστοτε

υβρεολόγιο Πάγκαλου, η απάντησή τους θα πρέπει

να είναι μιά ερώτηση: «Ποιός το είπε αυτό; Ο Πάγκα-
λος; Α, καλά,  δεν πειράζει». Κάθε άλλο σχόλιο ανα-

βιβάζει τον Πάγκαλο σε επίπεδο συζητητή, ενώ στην

πραγματικότητα πρόκειται απλώς για κύμβαλο αλα-

λάζον.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Από στόματος κόρακος «κρα» εξελεύσεται

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Κόμμα από απόστρατους αξιωματικούς δημι-

ουργήθηκε με το όνομα Εθνικό Ριζοσπαστικό

Κίνημα τον Δεκέμβριο του 2011.  «Με αίσθημα
υψηλής ευθύνης απέναντι στον Ελληνικό λαό,
την ιστορία του και το μέλλον του, εμείς, μια
ομάδα απόστρατων αξιωματικών και πολιτών
αποφασίσαμε την ίδρυση του Εθνικού Ριζο-
σπαστικού Κινήματος. Το κόμμα μας απηχεί
την αναγκαιότητα για μια βαθειά ριζοσπαστική
αλλαγή του πολιτικού σκηνικού της χώρας»,
γράφουν στην ιδρυτική τους.

Σε πρόσφατη “έκτακτη” όπως σημειώνουν

ανακοίνωσή τους τονίζουν μεταξύ άλλων: «Το
Εθνικό Ροζισπαστικό Κίνημα καταδικάζει  και
καταγγέλει τίς απαράδεκτες και μεθοδευμέ-
νες ενέργειες του πολιτικού κόσμου της
χώρας και ιδιαίτερα των κομμάτων, τα οποία

απαρτίζουν την παρούσα κυβέρνηση για
Εθνική προδοσία και απεμπόληση της Εθνι-
κής μας ανεξαρτησίας.
Το ψηφισθέν μνημόνιο 2 δεν θα λύσει τα προ-
βλήματα της χώρας, όπως και το μνημόνιο 1,
αλλά το μόνο το οποίο θα δημιουργήσει είναι
μεγαλύτερη ανέχεια στον λαό, ανασφάλεια
στην αγορά, περαιτέρω πλήγμα της αγοραστι-
κής αξίας και εκτίναξη της ανεργίας.
Με την ανάλυση των παρόντων οικονομικών
μεγεθών το μόνο το οποίο θα επιτευχθεί με
αυτήν την νέα δανειακή σύμβαση είναι η εξυ-
πηρέτηση των προηγούμενων δανειακών υπο-
χρεώσεων, οι όποιες  δημιουργήθηκαν με την
άφρονα και αντεθνική πολιτική της κομματικής
δικτατορίας η οποία καταδυνάστευσε την
χώρα τα τελευταία 37 χρόνια, με την σιωπηλή
ανοχή των κομμάτων της αριστεράς τα οποία

εγνώριζαν αλλά σιωπούσαν καρτερώντας την
καταστροφή, πρός άγραν ψήφων.
[...] Κηρύσσουμε δημοκρατική επανάσταση και
δεν θα σταματήσουμε έως να  ανατρέψουμε
το πολιτικό υποκατάστημα της Γερμανίας και
των υποχειρίων της.

Απευθύνουμε μήνυμα στην Ε.Ε και στο ΔΝΤ
ότι δεν αποδεχόμαστε  τα μνημόνια και τους
σχετικούς όρους και θα προχωρήσουμε στην
μονομερή καταγγελία τους όταν θα αναλά-
βουμε την διακυβέρνηση της χώρας και θα το
πετύχουμε με την συμπαράσταση του σκληρά
δοκιμαζόμενου Ελληνικού λαού!
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΙΣΟΤΗΣ-ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ το τρί-
πτυχο που μας ενώνει και μας καθοδηγεί!

www.ethn-rizo-kinima.gr

Κόμμα απόστρατων αξιωματικών: Εθνικό Ριζοσπαστικό Κίνημα
Οδός Ουρανού

Γύρισες σπίτι πάλι.

Σαν σκόνη απ’ το δρόμο

τινάζεις από πάνω σου

τις ώρες που θα ήθελες

αλλού να ήσουν.

Εκεί που θά ‘τρεχες

ως τρέχει η ψυχή σου,

εκεί που θ’ άπλωνες

τον ουρανό που κρύβεις

κι είναι φορές

που σε βαραίνει,

πού ν’ απλωθεί;

τι να σκεπάσει;

ποιός να φωνάξει

«ουρανέ μου»

όταν σε δει.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας 
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Είναι η εποχή του ελέγχου και της μαζικής χειραγώγησης. Αυτό διαπιστώνουμε κα-

θημερινά σε όλα τα επίπεδα. Στην διάδοση των ειδήσεων, στην ενημέρωση μέσω in-

ternet (ACTA), στα τρόφιμα (Alimentarius), στις αγορές (μόνο με πιστωτική κάρτα από

ένα ποσό και πάνω), στην καταγραφή των καθημερινών σου συνηθειών (facebook),

στον εντοπισμό της τοποθεσίας σου (κινητό - gps) και πολλά άλλα που ίσως μου δια-

φεύγουν. Οι ελευθερίες μας σιγά-σιγά και μεθοδευμένα μειώνονται με γνώμονα

πάντα το “καλό μας”. 

Για το “καλό” μας λοιπόν, ετοιμάζουν τον κώδικα Alimentarius, τον άγνωστο ίσως προς

εσάς κώδικα που εδώ και χρόνια προωθούν να ψηφιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή σε

όλο τον κόσμο, που καθορίζει τις συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες αναπτύσσονται ή πα-

ράγονται οι τροφές μας αλλά και τις ουσίες που θα περιέχονται σε αυτές. 

Τον "Codex Alimentarius" ("Κώδικας Τροφίμων") συγκρότησαν δύο οργανώσεις του

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και πρωτο-δημιουργήθηκε με στόχο την

προστασία της καταναλωτικής υγείας και την κατοχύρωση δίκαιων πρακτικών στο εμ-

πόριο τροφίμων. Ο σύγχρονος κώδικας περιλαμβάνει οδηγίες και διεθνή στάνταρ για

την σήμανση των τροφίμων (γενικά πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές, διατροφικές

επισημάνσεις), τα πρόσθετα στα τρόφιμα (γενικές προδιαγραφές, εγκεκριμένες χρή-

σεις, στάνταρ ποιότητας, περιεκτικότητα σε χημικά), τις προσμίξεις (γενικά πρότυπα

ανοχής) και για τα ανώτατα όρια χρήσης φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών. Επίσης

για τον καθορισμό της ασφάλειας των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, την υγι-

εινή των τροφίμων στις εγκαταστάσεις παραγωγής και για τις μεθόδους ανάλυσης και

δειγματοληψίας.

Παράλληλα προβλέπει ειδικούς κανόνες για τα προϊόντα κρέατος (φρέσκα, κατε-

ψυγμένα, επεξεργασμένα κρέατα και πουλερικά), τα ψάρια και τα θαλασσινά (θα-

λάσσιων, γλυκού νερού και ιχθυοκαλλιέργειας), το γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,

τα τρόφιμα για ειδική διατροφή (συμπεριλαμβανομένων των παιδικών και βρεφικών

τροφών), τα νωπά και μεταποιημένα λαχανικά, τα φρούτα και τους χυμούς φρούτων,

τα δημητριακά και τα παράγωγά τους, τα όσπρια, τα λίπη – έλαια και τα παράγωγά

τους (π.χ. μαργαρίνη) και τέλος για τη σοκολάτα, τη ζάχαρη, το μέλι και το μεταλλικό

νερό.

Ανάμεσα σ’ αυτά μιλάει και για την απαγόρευση παραγωγής οπωροκηπευτικών προ-

ϊόντων στον κήπο σου.(;) Δηλαδή πάνε, οι ντοματούλες, τα αγγουράκια η ρίγανη και

ότι άλλο μπορεί να διατηρούσατε στον κήπο σας. 

Όπως πάντα, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Η διαμάχη και οι θεωρίες για τον Codex Al-

imentarius, σχετίζονται με την αντίληψη που θέλει τον κώδικα αυτό υποχρεωτικό πρό-

τυπο ασφαλείας για τα τρόφιμα, τις βιταμίνες και τα μέταλλα. Όπως προκύπτει όμως

από την επίσημη ιστοσελίδα του κώδικα (www.codexalimentarius.net), πρόκειται μεν

για διεθνές πρότυπο ασφαλείας των τροφίμων, το οποίο όμως έχει προαιρετικό και μη

δεσμευτικό χαρακτήρα. Δεν υφίσταται δηλαδή καμία υποχρέωση των 180 χωρών –

μελών του (η Ελλάδα συμμετέχει εκπροσωπούμενη από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου

Τροφίμων-ΕΦΕΤ) να υιοθετήσουν τα πρότυπα του κώδικα.

Βέβαια και οι νέες μειώσεις των μισθών του ιδιωτικού τομέα, προαιρετικές ήταν υπο-

τίθεται, αλλά έτρεξε το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματίών να τις εφαρμό-

σουν...                                                                                             στοιχεία από metafysiko.gr 

Ποιός καθορίζει τί τρώμε;

Χύμα χαπάκια σε ...βαζάκια
Μετά τα γενόσημα, τα αντίγραφα φαρ-

μάκων δηλαδή, έρχονται τα “χύμα”

φάρμακα. 

Ξεχάστε τα κουτάκια που αναγράφεται

απ’ έξω η εταιρεία και το όνομα του

φαρμάκου. Τώρα θα γίνεται αλά Αμέ-

ρικα...

Χύμα λοιπόν θα πωλούνται τα φάρ-

μακα, μέσα σε βαζάκια όπως ανέφερε

σε επιτροπή της Βουλής ο υπουργός

Υγείας Αντ. Λοβέρδος, γιατί σύμφωνα

με τα λεγόμενά του, κάθε χρόνο στην

Ελλάδα, πετιούνται στα σκουπίδια

τόνοι φαρμάκων.

Ο λόγος είναι ότι οι συσκευασίες των

φαρμάκων πολλές φορές περιέχουν

μεγάλη ποσότητα χαπιών, τόση που ο

ασθενής δεν την χρειάζεται με αποτέ-

λεσμα τα υπόλοιπα να τα πετάει. 

Η ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο

Υγείας αφορά φάρμακα τα οποία ο

φαρμακοποιός θα προμηθεύεται σε

βάζα και θα δίνει στον ασθενή όσα

χρειάζεται. «Το κάνουν οι Αμερικάνοι

και θα μας βοηθήσει να μην πετάμε

φάρμακα» είπε ο υπουργός. Το Υπουρ-

γείο Υγείας προσανατολίζεται στην αλ-

λαγή του πλαισίου για τις συσκευασίες,

μετά από εκτιμήσεις που αναφέρουν

ότι κάθε χρόνο πετιώνται στα σκουπί-

δια φάρμακα αχρησιμοποίητα αξίας πε-

ρίπου ενός δισ. ευρώ.

Η πρόταση αυτή μπορεί να είναι η λύση

του συγκεκριμένου προβλήματος, δη-

μιουργεί όμως άλλα. 

Ξέχωρα ότι οι γιαγιάδες και οι παπού-

δες θα μπερδεύονται και δεν θα ξέρουν

ποιο είναι της πιέσεως και ποιο της αρ-

θρίτιδας, πρόβλημα πιθανά θα αντιμε-

τωπίσει και ένας ταξιδιώτης. Καθώς

απαγορεύεται στα αεροδρόμια να κου-

βαλάς χάπια μαζί σου αγνώστου ταυ-

τότητας και προελεύσεως...

Πάντως οι αρμόδιοι θα έπρεπε να γνω-

ρίζουν ότι λεφτά χάνονται επίσης από

ακριβά φάρμακα ή ενέσεις που τελικά

δεν χρησιμοποίησαν οι ασφαλισμένοι

γιατί άλλαξαν χάπι ή για πολλούς άλ-

λους λόγους, και ακόμα και σφραγι-

σμένα δεν τα δέχονται πίσω, με

αποτέλεσμα ο κάτοχος να τα πετάει και

το ασφαλιστικό ταμείο να πληρώνει. 

Το facebook, την Πέμπτη που ήταν η παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, ήταν γεμάτο με δη-

μοσιεύσεις σχετικές με τις γυναίκες. Ευχές, κωμικά στιχάκια, ιστορικά στοιχεία για ηρωί-

δες και σχόλια για τον αιώνιο αγώνα της ισότητας των δύο φύλων. Μέσα σ’ όλα αυτά

λοιπόν διάβασα και μερικά σχόλια γυναικών που με πολύ δυναμικό και επιθετικό τρόπο

δήλωναν ότι δεν δέχονται τα χρόνια πολλά κι ότι η γυναίκα δεν γιορτάζει μια φορά τον

χρόνο άλλα κάθε μέρα. 

Εντάξει δεν αντιλέγω, κάθε μέρα μπορούμε να γιορτάζουμε, αλλά και την γέννησή

μας, μια φορά τον χρόνο τη γιορτάζουμε, όχι κάθε μέρα. Μην μας πιάνει αρνητισμός

σε όλα. 
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Σε αυτό τον ρυθμικό παλμό αντίστασης και αισιόδοξης επι-

μονής κινήθηκε το κάλεσμα για διεκδίκηση του χώρου του

πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού (04/03/2012). Η ανοιχτά

κοινωνική πρόσκληση - του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

σε συνεργασία με την «Πρωτοβουλία για έναν αυτοδιαχειρι-

ζόμενο αγρό στο Ελληνικό» και πολλούς άλλους κοινωνι-

κούς φορείς και συλλογικότητες – για δημιουργία ελαιώνα

στο Ελληνικό και κατ’ επέκταση Μητροπολιτικού πάρκου, ως

ποιοτική αντιπρόταση στα σχέδια ξεπουλήματος της τραπε-

ζικά ορκισμένης κυβέρνησης, στέφθηκε με την αμέριστη και

μαζική ανταπόκριση του κόσμου. 

Περισσότεροι από 3.000 πολίτες πλημμύρισαν με χαμό-

γελα σιγουριάς προς αυτήν την προσπάθεια, ενώ φυτεύτη-

καν στο χώρο 1.250 δέντρα ελιάς, εκ των οποίων τα

περισσότερα είναι “στολισμένα” με τα καρτελάκια των “καλ-

λιεργητών” τους. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το γεγονός

ότι, παρόλο που το κάλεσμα ήταν για τις 11 το πρωί, ήδη

από τις 10:30 πολλά από τα δέντρα βρίσκονταν στις ρίζες

τους. Παράλληλα, στο ζωογόνο αυτό κλίμα συνέβαλαν ση-

μαντικά η μουσική που ακουγόταν από ηχητικές εγκατα-

στάσεις του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, καθώς και η

συλλογική κουζίνα – με προσφερόμενα προϊόντα από τους

βιοκαλλιεργητές – που στηρίχτηκε από εθελοντές του

«Μίτου Πολιτών» (Δίκτυο Αλληλεγγύης Βούλας-Βάρης-

Βουλιαγμένης), αλλά και το άφθονο κρασί που μαζί με φρέ-

σκους καρπούς από τα “γεννήματα” του αγρού προσέφερε

η «Πρωτοβουλία για έναν αυτοδιαχειριζόμενο αγρό στο

Ελληνικό».

Οι όμορφες εικόνες που αδιαμφισβήτητα “ριζώθηκαν” στις

συνειδήσεις όλων μας αποδεικνύουν ότι πηγάζουν από την

αδιαπραγμάτευτη προσωπική και συλλογική ανάγκη για

ελεύθερη πρόσβαση  και δημιουργικές χρήσεις στους δη-

μόσιους χώρους, ανάγκη η οποία πλέον αποκτά χαρακτήρα

επιτακτικού κοινωνικού αιτήματος  για την μη εκποίηση της

δημόσιας περιουσίας. Κι αυτές οι 1.250 ρίζες ελιάς ταυτό-

χρονα με την διαμόρφωση ενός υπέροχου φυσικού ελαι-

ώνα για όλους, συνιστούν και ρίζες αντίστασης και αγώνα

ενάντια στα αγοραία βουλιμικά σχέδια των υποτακτικών

υπαλλήλων της Τρόικας.

Ε.Μ.

Έκτακτη σύσκεψη ενημέρωσης και

συντονισμού, Δημάρχων, Κρωπίας,

Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Μαρκο-

πούλου, βουλευτών και περιφερει-

ακών συμβούλων Αττικής

πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 7

Μαρτίου, στο Δημαρχείο Κρωπίας για

το ζήτημα του νομοθετικά  και Συν-

ταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώμα-

τος των Δήμων Μεσογείων, ποσοστού

10% , από τα έσοδα αξιοποίησης της

εκτάσεως του πρώην Αεροδρομίου

του Ελληνικού.

Εκτός από τους Δημάρχους των παρα-

πάνω Δήμων, συμμετείχαν βουλευτές

της περιοχής και περιφερειακοί σύμ-

βουλοι.

Της σύσκεψης προήδρευσε ο Δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης μαζί με

τους άλλους 3 Δημάρχους Μεσογείων

(Παιανίας Δ. Δάβαρη, Σπατών-Αρτέμι-

δος, Χρ. Μάρκου, Μαρκοπούλου Σωτ.

Μεθενίτης,) ενώ ενημέρωση για την εξέ-

λιξη των  νομικών  ενεργειών έκανε ο

νομικός εκπρόσωπος των Δήμων για το

θέμα Δρ. Απ. Παπακωνσταντίνου. 

Οι Δήμαρχοι, ο εντεταλμένος νομικός

τους εκπρόσωπος,  Απ. Παπακωνσταντί-

νου και ο βουλευτής Γ. Βλάχος (μέλος

σχετικής Επιτροπής)  ενημέρωσαν για τη

παρουσία τους στην Διαρκή Επιτροπή

Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

(7.03.2012)  όπου και έθεσαν τα νόμιμα

και δίκαια δικαιώματα των Δήμων. Ο Δή-

μαρχος Κρωπίας ενημέρωσε για την

απόλυτα θετική θέση του Περιφερειάρχη

Αττικής Γιάννη Σγουρού, υπέρ των δι-

καιωμάτων των Δήμων Μεσογείων, η

οποία στηριζόταν και στη  ομόφωνη

απόφαση του Περιφερειακού Συμβου-

λίου Αττικής (7η Συνεδρίαση, 23/3/2011,

αρ. απ. 55/2011 ύστερα από πρόταση

του περ. συμβούλου Αθ. Αυγερινού).

Υπενθυμίζεται είχε προηγηθεί, με πρω-

τοβουλία του Δημάρχου Κρωπίας Δημ.

Κιούση, άμεση έκτακτη συγκέντρωση-

διαμαρτυρία στο ΚΑΠΗ Κορωπίου, των

Δήμων Μεσογείων, τον Μάρτιο του

2011, αμέσως με τη δημοσιοποίηση του

σχεδίου νόμου με το επίμαχο άρθρο 42

του Ν. 3943 (που τελικά ψηφίστηκε) και

με το οποίο επιχειρήθηκε, σιωπηρώς

αλλά σαφώς, η κατάργηση των αντι-

σταθμιστικών οφελών υπέρ των Δήμων

των Μεσογείων που είχαν κατοχυρωθεί

με τον Ν. 2338/1995 (αρ.9). 

Οι Δήμοι των Μεσογείων δεν ζητάνε

τα νόμιμα ποσοστά εσόδων από τον

ιδιώτη επενδυτή που θα μετέχει της

αξιοποίησης του Ελληνικού αλλά από

το Ελληνικό Δημόσιο. Όσο για τις αν-

τιδράσεις των Δήμων, που διοικητικά

υπάγεται το πρώην Αεροδρόμιο του

Ελληνικού, κυρίως στον τρόπο αξιο-

ποίησης και στις χρήσεις, εκφράστηκε

η άποψη ότι πρέπει να γίνουν σεβα-

στές ( αξιοποίηση με μέτρο με σεβα-

σμό στο περιβάλλον και στις τοπικές

οικονομίες)  αλλά δεν υπάρχει αντίρ-

ρηση από τους  Δήμους των Μεσο-

γείων με την ίδια την επένδυση. 

Σε κάθε περίπτωση οι Δήμοι θα συνε-

χίσουν να διεκδικούν με κάθε πολιτικό

και νομικό μέσο και διαδικασία τα δί-

καιά τους. 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Τούτο το χώμα είναι από εμάς για εμάς … δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει

Το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής

του Καλλικράτη και του θεσμού των αι-

ρετών Περιφερειών, που συνέπεσε με μια

χρονική συγκύρια πρωτόγνωρη για τα οι-

κονομικά της χώρας, σε ένα περιβάλλον

οικονομικής, θεσμικής και κοινωνικής κρί-

σης. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου,

τάχθηκα υπέρ μιας συντονισμένης προ-

σπάθειας όλων των εμπλεκομένων με

την αυτοδιοίκηση, ώστε να ενισχυθεί η

τοπική ικανότητα μας  να διαχειριστούμε

αλλαγές: αλλαγές στο κράτος, στην το-

πική αυτοδιοίκηση, και να αντιμετωπί-

σουμε έτσι τις μεγάλες προκλήσεις. 

Με καθημερινή δουλειά, αθόρυβα και

χωρίς έπαρση, ξεπεράσαμε εμπόδια που

ήταν απόρροια αντιλήψεων και πρακτι-

κών που σχεδόν πάντα οδηγούν στην

αδράνεια και την αναβλητικότητα.

Η συνεχής μέριμνά μου αυτούς τους 12

μήνες ήταν η τήρηση της διαφάνειας, η

πιστή και ορθή εφαρμογή των νόμων

χωρίς καμία απόκλιση από το γράμμα και

το πνεύμα τους, η διαύγεια σε όλα τα επί-

πεδα. 

Διεκδίκησα αταλάντευτα με αποφασιστι-

κότητα την επανεκκίνηση, σε όλη την κλί-

μακα, δράσεων της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με γνώ-

μονα ότι η ανάπτυξη δεν είναι μέσο αλλά

ΣΚΟΠΟΣ, δεν είναι εργαλείο άσκησης πο-

λιτικής αλλά ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. 

Ζήτησα και είχα τη συνεργασία των

Δήμων και όλων των κοινωνικών εταίρων

και φορέων. Από την πρώτη μέρα, σχε-

διάζουμε και υλοποιούμε ενέργειες και

δράσεις με μόνο σκοπό την ευημερία και

την ανάπτυξη της Ανατολικής Αττικής. Οι

προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην

αξιοποίηση όλων εκείνων των στοιχείων

που μπορούν να καταστήσουν την Ανα-

τολική Αττική πόλο διαπεριφερειακής και

διαδημοτικής συνεργασίας και ανάπτυ-

ξης.

Ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους τον

Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό, και όλους

όσους συνέβαλαν με τη συνεργασία τους

στην παραγωγή του έργου που έγινε.

Για το έργο που έγινε αυτό το χρόνο που
πέρασε, θα αναφερθούμε στο επόμενο
φύλλο.

Ευθυγραμμισμένος με τις μνημονιακές

γραμμές της κυβέρνησης

Δηλώνει ο Χρ. Καπάταης

Η τοποθέτηση του περιφερειακού συμβούλου της «Ελεύθερης

Αττικής» Χρ. Καπάταη στην συζήτηση για τον απολογισμό των

πεπραγμένων της Περιφέρειας το 2011

Στην σχετική συζήτηση ο Χ. Καπάταης τοποθετήθηκε επικριτικά στις

επιλογές της πλειοψηφίας σχετικά με τα παρακάτω ζητήματα:

-       η προστασία της εργασίας

-       τα προγράμματα του ΕΣΠΑ

-       η πολιτική επιλογή να μην προχωρήσουν τα παραπάνω.

-       Οι δαπάνες για ενοίκια κτηρίων

-       Η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος σε σχέση μς τις

επιταγές της ΤΡΟΙΚΑ στην ακίνητη δημόσια περιουσία

-       Στις δημόσιες σχέσεις της περιφέρειας

-       Στα πεπραγμένα των τιμημάτων της νομικής υπηρεσίας ,και

του τμήματος εσωτερικού ελέγχου,

-       Στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας

-       Στη διεύθυνση διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

-       Στις αρμόδιες για τον έλεγχο των τροφίμων διευθύνσεις

-       Στο τμήμα εμπορείου

Επίσης έγινε αναφορά στον τρόπο που διαχειρίστηκε ο περιφε-

ρειάρχης την μεγάλη απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ καθώς και τον τρόπο

αντιμετώπισης θεμάτων όπως το κλείσιμο του Ο.Ε.Κ. και της ερ-

γατικής εστίας.

Συνοπτικά, διαπιστώθηκε πως ο περιφερειάρχης και η διοικούσα

πλειοψηφία έχουν κινηθεί σχεδόν πλήρως ευθυγραμμισμένα με

τις μνημονιακές γραμμές της κυβέρνησης και της τρόικας λει-

τουργώντας κατ’ ουσία ως παράρτημα προώθησης αυτών των πο-

λιτικών επιλογών.

Έκτακτη σύσκεψη για τις διεκδικήσεις του πρώην Αεροδρομίου 

εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ 

Με καθημερινή δουλειά, αθόρυβα και χωρίς έπαρση, ξεπεράσαμε εμπόδια 

Θεσεις της Αντιπεριφερειάρχου Χρυσάνθης Κισκήρα επί του απολογισμού
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Εισηγητής ο αρμόδιος αντιδήμαρχος

Οικονομικών Δημήτρης Δαβάκης με τη

βοήθεια των προϊσταμένων των αρμο-

δίων υπηρεσιών.

Ο Δημ. Δαβάκης εξήγησε τους λόγους

που ο προϋπολογισμός είναι συντηρη-

τικός, ότι βασίζεται σε αληθινά νού-

μερα και είναι πιο προσγειωμένος· είναι

ρεαλιστικός. Βασίζεται στην ειλικρίνεια

και την ανταποδοτικότητα.

Μισός ο προύπολογισμός!

Και ενώ κυλούσε διαδικασία και ετέθησαν

οι ερωτήσεις από πλευράς σώματος, ο δη-

μαρχεύων Σπ. Πανάς έβαλε “βόμβα” με έγ-

γραφο που παρουσίασε της Δ/νσης

Περιβάλλοντος, όπου ήθελε να εισαχθούν

15 έργα στον προϋπολογισμό την ώρα της

συνεδρίασης!

Τονίζει ότι το έγγραφο της Δ/νσης Περι-

βάλλοντος, ήρθε χθες ως εξαιρετικά επει-
γον, υπογραμμένο από την Διευθύντρια

Ηλιοπούλου και γράφει διαβίβασαν

(29/9/11) τις προτάσεις τους στην Ηλ. Τσι-

ριγώτη, αλλά δεν ελήφθησαν υπ’ οψιν στη

σύνταξη του προϋπολογισμού.  

Ανέφερε ότι οι τρεις αντιδήμαρχοι Μαρτί-

νου, Δαβάκης και Τσιριγώτη συναποφάσι-

σαν να συγκεντρώσει το υλικό η κα

Τσιριγώτη.

Τις προτασεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος,

δεν τις έστειλε η κα Τσιριγώτη στον αντί-

στοιχο Αντιδήμαρχο και την Υπηρεσία.

Ο Αντιδήμαρχος Δ. Δαβάκης το ονόμασε

“πραξικόπημα” και είπε ότι ο ίδιος έλαβε

γνώση 2 ώρες πριν τη συνεδρίαση. Και βέ-

βαια κανένας σύμβουλος, ούτε επικεφαλής

παρατάξεων το εγνώριζαν.

Αρμόδια αντιδήμαρχος της Δ/νσης Περι-

βάλλοντος είναι η Γ. Μαρτίνου.

Η Δ/ντρια περιβάλλοντος, που παρίστατο

και την ρωτήσαμε, μας απάντησε: “εξ όσων
γνωρίζουμε κάθε έγγραφο που έβγαινε από
την Υπηρεσία Περιβάλοντος προς τον αρ-
μόδιο Αντιδήμαρχο εκοινοποιείτο και στους
άλλους Αντιδημάρχους και στο δήμαρχο».
Αρα, όλοι γνώριζαν.

Προφανώς άφησαν τις υπηρεσίες να βγά-

λουν πέρα τον προϋπολογισμό και όπως

ομολόγησε ο δημαρχεύων δεν διάβασε τον

προϋπολογισμό.

Η Ηλ. Τσιριγώτη απουσίασε της συνεδρία-

σης και οι λόγοι είναι προφανείς, αφού ο

Σπ.  Πανάς δεν άφηνε σημείο που να μη την

“εκθέσει”.

Ετσι η συνεδρίαση τράβηξε σε μάκρος, με

τον Σπ. Πανά να θέλει οπωσδήποτε να πε-

ράσει τους νέους κωδικούς, οι υπηρεσίες να

του λένε ότι δεν γίνεται και ο Δαβάκης να

τονίζει ότι: «Ποτέ η Διεύθυνση Περιβάλ-
λοντος δεν έστειλε τίποτα και σήμερα ήρθε
αυτό το χαρτί, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου
και με χθεσινή ημερομηνία».
Η Λυδία Αργυροπούλου ζήτησε αναβολή

για να ολοκληρωθεί ο προϋπολογισμός. 

Το ίδιο και ο Διον.  Γεωργουλόπουλος

Ο Πανάς επιμένει ότι πρέπει να εισάγει 15

τουλάχιστον έργα, που κρίνονται αναγκαία. 

Ο υπεύθυνος της Οικονομικής Υπηρεσίας

Αρης Αυρηλιώνης εξήγησε στον Σπ. Πανά,

ότι το 90% αυτών που είπε  δεν μπορούν να

μπουν αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπαρχουν

στο τεχνικό προγραμμα, άρα και στο σχεδιο

δράσης.

(Σ.Σ. Ιδιαίτερα αυθάδης εμφανίστηκε ο προϊστά-

μενος της Οικον. Υπηρεσίας Άρης Αυρηλιώνης,

απέναντι στους αιρετούς παρεμβαίνοντας και

διακόπτοντας συνεχώς τους ομιλητές.)

«Εγώ δεν θα αφησω το Δήμο χωρις να κα-
θαρίσω τα χόρτα επειδη το θέλουν κάποιοι.
Δε τα βάλανε οι άνθρωποι, δεν θέλανε να

γίνουν τα έργα»... “ξεφεύγει” ο Σπ. Πανάς.

Μισός προϋπολογισμός καθόλου προϋπο-

λογισμός, τονίζει ο Κώστας Πασακυριάκος,

και επισημαίνει την πλήρη αουσία κοινωνι-

κών κονδυλίων, ενώ ο Γρ. Κωνσταντέλλος

τονίζει ότι «δεν μπορούμε να φοράμε
πρώτα τα παπούτσι και μετά τις κάλτσες». 
«Ο προϋπολογισμός έχει και ένα μεγάλο
δομικό πρόβλημα το οποίο κινδυνεύει να τι-
νάξει τον προϋπολογισμό στον αέρα και να
τρέξουμε μετά να τον μαζεύουμε από την

Περιφέρεια είτε να τον αναμορφώνουμε
τρέχοντας ξωπίσω από τη μπάλα», είναι η

περιγραφή του Γρ. Κωνσταντέλλου για τον

προϋπολογισμό.

Παθογένεια και ανομοιογένεια

βλέπει ο Γιάννης Σκουμπούρης

Το Τεχνικό Προγραμμα υποτίθεται ότι τα πε-

ριλαμβανε όλα αυτά εξηγεί ο Γ. Σκουμπού-

ρης, ο οποίος εισηγήθηκε τον

προϋπολογισμό ως προϊστάμενος της Οικο-

νομικής Επιτροπής. 

«Εχει βασική δομική παθογένεια που έχει
να κάνει και με τη διαλυτική εικόνα του
Δήμου. Ολη η στρατηγική και το σχέδιο του

Δήμου έχει υπονομευθεί έτσι που δεν ξέ-
ρουμε τι θέλετε να κάνετε. Απέχει πολύ απ’
αυτά που περιγράφετε σε προηγούμενες
υποσχέσεις και προγράμματά σας.
Δεν έγινε συστηματική διαδικασία σχεδια-
σμού. Δεν λειτούργησε συνθετικά η ομάδα
της συμπολίτευσης. Και δεν έγινε λόγω έλ-
λειψης δημάρχου και ανομοιογένειας της
πλειοψηφίας. 
Δεν ανησυχώ που δεν έχει έργα γιατί πέ-
ρυσι είχε 85 εκατομ. και υλοποιήθηκαν τα
35. Κάπου εκεί θα είναι και φέτος. Δεν
υπάρχουν πολιτικές στον προϋπολογισμό.
Τα μείζονα ζητήματα δεν θίγονται», κατα-

λήγει ο Γ. Σκουμπούρης.

Τη μη συνεργασία των υπηρεσιών επεσή-

μανε και ο Διον Κοντονής, αναρωτώμενος.

Από τον Αύγουστο που έστειλε το έγ-
γραφο, ως είπε, ο δημαρχεύων, θα έπρεπε
να υπάρξει μία επικοινωνία με τις υπηρε-
σίες, να ρωτήσει τί γίνεται; Δίνεται μια εν-
τύπωση ότι είμαστε σκορποχώρι. [...] Η όλη
διαδικασία όχι μόνο με προβληματίζει αλλά
τη θεωρώ επιεικώς απαράδεκτη.
Την ανάγκη ειδικού οικονομολόγου στο

Δήμο επεσήμαναν η Λ. Αργυροπούλου και

ο Γ. Νιτερόπουλος καυτηριάζοντας και οι

δύο δαπάνες για άλλους συμβούλους

“άχρηστους”.

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε γκαζόν και

νερό είναι μια σπάταλη αντίληψη στους χα-

λεπούς καιρούς και επισημάνθηκε από τον

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δ. Δαβάκη.

Τέλος, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός με κά-

ποιους συμβούλους εκβιαζόμενους για να

μη μείνει ο  Δήμος ακάλυπτος.
Αννα Μπουζιάνη

Είπαν:

Μετά από τέσσερις ώρες συνεδρίασης αι-

σθάνομαι ότι βρίσκομαι στο Νηπιαγωγείο.
Δήμος Βαμβασάκης

Αν ήμουν διαχειριστής μιας πολυκατοικίας
και έκανα αναγωγή στο κονδύλι της ΕΥΔΑΠ
να δω ότι πλήρωνα 380 την ημέρα. Πώς
μπορεί κανείς να κοιμάται ήσυχος.

Παν. Σωτηρόπουλος

Βιώνουμε καταστασεις ασύλληπτες. Ζη-
ταμε το 20 και 30% των κονδυλίων για καλ-
λωπισμό, όταν σε λίγο θα χάνουν οι
άνθρωποι τα σπίτια τους· δεν ξέρουμε πού
ζούμε.

Δημ.Δαβάκης

“Εκβιασμένοι” ψήφισαν προϋπολογισμό στα 3Β
Η βαθιά σήψη στην πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β πλέον

διαπιστώνεται συστηματικά.

Την πλειοψηφία χωρίζουν μεγάλοι “τράφοι” και δεν υπάρχει πλέον επί-

πεδο συνεργασίας, ιδιαίτερα μεταξύ των αντιδημάρχων!

Η κορυφαία πράξη του Δ.Σ. είναι ο προϋπολογισμός, γιατί από εκεί εξαρ-

τάται τι έργο θα παράξει ο Δήμος.

Ηρθε λοιπόν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση προς ψήφιση, αν λάβει κανείς

υπόψη ότι συνήθως ψηφίζεται τον Δεκέμβριο, μόλις προχθές Τετάρτη 7/3.

Αλληλοκατηγορίες, βαριές εκφράσεις και διάφορα άλλα ακούστηκαν στη

συνεδρίαση. Ολοι λίγο - πολύ επεσήμαναν ότι είναι μισός ο προϋπολογι-

σμός, ότι δεν υπάρχει  κοινωνική πολιτική και πολιτικής κουλτούρας.

Ολοι διαπίστωσαν τις ελλείψεις του και την απουσία σημαντικών κωδικών,

αλλά “εκβιασμένοι”, “για να λειτουργήσει ο Δήμος”, τον ψήφισαν.

Κανένας συντονισμός υπηρεσιών. Δεν γνωρίζει η δεξιά του τι ποιεί η αρι-

στερά του, ή για να ακριβολογήσω βάζει τρικλοποδιές για να φρενάρει

όποιο έργο.
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Όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 7 Μαρ-

τίου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι σίγουρο

ότι προβληματίστηκαν με τα όσα είδαν να

εκτυλίσσονται κατά την διάρκεια της συζήτη-

σης και ψήφισης του Προϋπολογισμού του

Δήμου. 

Με καθυστέρηση μηνών, η Δημοτική Αρχή

προώθησε στο Δημοτικό Συμβούλιο έναν προ-

ϋπολογισμό που, παρ΄ ότι βελτιώθηκε αι-

σθητά από την επεξεργασία του στην τελική

φάση από την Οικονομική Επιτροπή, περιείχε

ασάφειες, σειρά δομικών προβλημάτων και

πολλά κενά. 

Δείγμα της διάλυσης που επικρατεί πλέον

στον Δήμο είναι ότι μεγάλο μέρος των δαπα-

νών του Δήμου, που έχουν να κάνουν με την

λειτουργία κυρίως των υπηρεσιών καθαριότη-

τας (ύψους περίπου 1,45 εκατ. ευρώ) δεν

είχαν συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό,

αν και είχαν εγγράφως υποβληθεί από την

αρμόδια Διεύθυνση από τα τέλη Σεπτεμ-

βρίου. Επικράτησε χάος κατά την προσπάθεια

του κ Πανά να εντάξει δαπάνες αυτού του

ύψους και να ισοσκελίσει(!!!) τον προϋπολο-

γισμό στο “γόνατο”, με έντονες αντεγκλήσεις

με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και την Αντιπο-

λίτευση, οδηγώντας την παράταξή μας καθώς

και την παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης να

αποχωρήσουν από την διαδικασία καταγγέλ-

λοντας την μεθόδευση. Τελικώς ο κ. Αναπλη-

ρωτής κατανόησε ότι αυτά δεν γίνονται στο

πόδι και απέσυρε την προτεινόμενη «αναμόρ-

φωση» που είχε εισάγει πριν καλά καλά εγ-

κριθεί ο προϋπολογισμός. 

Στο τεχνικό κομμάτι ο αρμόδιος Αντιδήμαρ-

χος Οικονομικών  κ. Δαβάκης (παρά την φι-

λότιμη προσπάθεια των αρμοδίων

υπαλλήλων, που οι περισσότεροι εξ αυτών

υπερέβαλαν εαυτούς στο να υποστηρίξουν

έναν προϋπολογισμό για τον οποίον δεν

είχαν πάρει πολιτικές κατευθύνσεις για την

σύνταξή του κατά δήλωσή τους, αλλά και την

τεχνική αρωγή του Αντιπροέδρου της Οικο-

νομικής Επιτροπής κ. Σκουμπούρη)  δεν κατά-

φερε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις της

Αντιπολίτευσης και όπου απάντησε δεν ήταν

πειστικός και πλήρης, δημιουργώντας περισ-

σότερες ασάφειες και πολλά ερωτηματικά για

το κατά πόσο κατανοεί βασικές αρχές Δημο-

σίων Οικονομικών ως οφείλει εκ της θέσης

του.  Από την συζήτηση δε, προέκυψε ότι οι

καθ΄ ύλην αρμόδιοι Διευθυντές δεν εκλήθη-

σαν να εκφράσουν τις απόψεις τους και να

υποβάλουν τις προτάσεις τους επί του αρχι-

κού σχεδίου προϋπολογισμού!!!! όπως γίνεται

κατά πάγια τακτική σε όλους τους ΟΤΑ κατά

την σύνταξή του.

Ο προϋπολογισμός δεν έχει απολύτως καμία

κατεύθυνση, δεν εντάσσεται σε κανένα στρα-

τηγικό ή επιχειρησιακό σχεδιασμό και απέχει

κατά πολύ από τα όσα ευαγγελίστηκε η δη-

μοτική πλειοψηφία για να πείσει τους δημό-

τες να την εμπιστευτούν.  

Η Δημοτική Αρχή τέλος, ναρκοθέτησε τον

προϋπολογισμό μετατρέποντας περίπου 15

εκατ. Ευρώ επισφαλών ανείσπρακτων βεβαι-

ωμένων εσόδων προηγούμενων ετών από

πρόστιμα, (εκ των οποίων πέρσι εισπράχθη-

καν μόλις 900.000 €), σε δαπάνες για το

2012(!!!) (δηλ. έργα, προμήθειες και λειτουρ-

γικά έξοδα). Αυτό σημαίνει ότι αν δεν ει-

σπραχθεί, που δεν υπάρχει περίπτωση να

εισπραχθεί το ποσό αυτό, δεν θα μπορέσει ο

Δήμος να ανταποκριθεί ούτε στις βασικές

υποχρεώσεις του.  Και αυτό έγινε κατά πα-

ράβαση σαφών έγγραφων οδηγιών των αρ-

μοδίων Υπουργείων (Κοινή Υπουργική

Απόφαση) τις οποίες ακύρωσαν με την επί-

κληση νομικίστικων σοφιστειών. Μόνο από

αυτήν την πολιτική επιλογή της Δημοτικής

Αρχής ο προϋπολογισμός τινάζεται στον

αέρα.

Η έλλειψη κατεύθυνσης, η προχειρότητα στην

σύνταξη και η εν γένει επιπολαιότητα της Δη-

μοτικής Αρχής, βάζει τον προϋπολογισμό του

Δήμου για το 2012 σε επικίνδυνη αστάθεια,

που δεν θα μπορέσει να καλυφθεί όπως έγινε

το 2011 με τις αλλεπάλληλες αναμορφώσεις.

Και οι ευθύνες γι’ αυτό ανήκουν σε όσους συ-

ναινούν με την ψήφο τους σε τέτοιου είδους

ατελέσφορες, ζημιογόνες και επικίνδυνες πο-

λιτικές.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΤΕΛΗΣ και ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος “Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη πόλεις για να ζείς”

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Επειδή, διάφορα αβάσιμα, ψευδή και

ανυπόστατα, κυκλοφορούν σχετικά με

τη Λειτουργία του Δήμου, την έγκριση

του Προϋπολογισμού, τα Έργα που δεν

γίνονται ή την ανθοφορία των λουλου-

διών που παρεμποδίζεται (από κακά

πνεύματα)

Και επειδή  κανείς δεν μιλάει για το

πραγματικό πρόβλημα, δηλαδή τον

«Ακέφαλο και Ακυβέρνητο Δήμο»,

θέμα που το θέσαμε από την πρώτη

στιγμή, αλλά μας ειρωνεύτηκαν, θα

διατυπώσουμε για μια ακόμα φορά την

άποψη μας.

Ο Δήμος είναι ακέφαλος, για 7 μήνες

τώρα, για λόγους ανώτερης βίας (force

majeure) που προκλήθηκε από την βα-

ρύτατη ασθένεια του Δημάρχου Γρη-

γόρη Κασιδόκωστα.

Υπάρχουν ευθύνες, σε πολλαπλά επί-

πεδα, για την μη έγκαιρη και νόμιμη αν-

τικατάσταση του Δημάρχου,

(Νομοθετικό Κενό, που μπορούσε να

ρυθμιστεί άμεσα. Aρμόδιοι υπουργοί,

που αδιαφόρησαν, Δημοτικό Συμβού-

λιο, που στις έγκαιρες προτάσεις - δια-

μαρτυρίες - υποδείξεις μας, μας

λοιδόρησε).

Υπάρχουν και αυτοί που ωφελήθηκαν

και ωφελούνται από αυτήν την κατά-

σταση της «ακυβέρνητης» πολιτείας,

για να προωθήσουν ατομικά συμφέ-

ροντα και πολιτικές φιλοδοξίες (οι

εκλογές είναι κοντά και θα δείξει το

πράγμα)…

Ένα είναι βέβαιο, ότι ο Δήμος είναι

ακυβέρνητος και εύκολη λεία· οι Δη-

μότες ζημιώνονται, και όσοι λίγοι προ-

σπαθούμε δεν μπορούμε να κάνουμε

τίποτα ουσιαστικό.

Το νομικό μας πλαίσιο είναι «Δημαρ-

χοκεντρικό»· το όραμα, τις εντολές,

τις κατευθύνσεις του Δημάρχου ακο-

λουθεί· αυτές ψάχνει, αυτές χειροκρο-

τεί, αυτές ελέγχει και κρίνει.

Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας, πέρα και

πάνω από θετικά ή αρνητικά στοιχεία,

ήταν προσωπικότητα, με άποψη για

την πορεία του Δήμου, καταξιωμένη

για δύο δεκαετίες. Αυτόν εμπιστεύ-

θηκε ο λαός, εμείς με αυτόν συμπρά-

ξαμε σε ένα βασικό πρόγραμμα, με

αυτόν συνεργαστήκαμε, με κανέναν

άλλο.

Οι Ηρακλείς του Στέμματος, οι κληρο-

νόμοι, οι «συνεχιστές» και εγγυητές,

ούτε από τον λαό έχουν επιλεγεί και

νομιμοποιηθεί, ούτε τα συμφέροντα

του τόπου διαχειρίζονται γόνιμα.

Υπάρχει πρόβλημα, που η Πολιτεία και

τα όργανα της αρνήθηκε να λύσει, ως

όφειλε. Ο τόπος αποσυντίθεται.

Υπάρχουν υπεύθυνοι:

Που αφήνουν τον Δήμο ακέφαλο

Που αφήνουν τον «Καλλικράτη» χωρίς

δεκάρα, ώστε να μην μπορεί να κλείσει

τις λακκούβες και να αλλάζει τις λάμ-

πες

Που δεν ελέγχουν τις Δαπάνες και τα

λεφτά σπαταλιώνται, πολύ περισσό-

τερο σήμερα που η χώρα καταρρέει. 

Την μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η

«ανοχή μας» και η «τυφλή Δικαιο-

σύνη».

Μην έχοντας άλλο δρόμο, σε ένδειξη

διαμαρτυρίας θα καταφύγουμε στην

«παρατεταμένη ηχηρή σιωπή», μήπως

και κάποιοι αρμόδιοι συγκινηθούν.

ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ

Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

της ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
Προς τους Δημότες Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης
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Η παράταξης της μειοψηφίας “Ανθρώ-

πινη Πόλη - λύσεις ζωής”, εξηγεί τους

λόγους για τους οποίους ζήτησε την εκ

νέου συζήτηση και απόφαση για το συγ-

κεκριμένο θέμα.

Και ενώ ήταν οι κύριοι υποκινητές της

νέας απόφασης, σημειώνουν(;) στην

ανακοίνωσή τους ότι «η παράταξή μας
δεν αντιτίθεται στην δημιουργία κέν-
τρου αποτέφρωσης νεκρών το οποίο θε-
ωρούσαμε και εξακολουθούμε να
θεωρούμε απαραίτητο για την νότια Ελ-
λάδα στα πλαίσια της κατοχύρωσης του
συνταγματικού δικαιώματος της αυτο-
διάθεσης.
Όμως, ως δημοτικοί σύμβουλοι αυτής
της πόλης, οφείλουμε παράλληλα να συ-
νυπολογίσουμε τους κινδύνους που ενέ-
χει μια τέτοια απόφαση για το
περιβάλλον μας, την πιθανή οικονομική

υποβάθμιση, καθώς επίσης και την αντί-
θεση της κοινωνίας που κληθήκαμε να
αντιπροσωπεύσουμε. 
...Τέλος, αυτούς που μας κατηγορούν για
σκοταδισμό και θρησκευτικό φανατισμό,
ενώ αγνοούν τα προβλήματα της πόλης
μας, θα θέλαμε να τους ενημερώσουμε
ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει, μέχρι
σήμερα, επιβαρυνθεί περισσότερο από
κάθε άλλο Δήμο στα Μεσόγεια και μάλι-
στα από έργα που υποτίθεται ότι λει-
τουργούν με σύγχρονες προδιαγραφές,
ενώ στην πράξη συμβαίνει το ακριβώς
αντίθετο. 
Η παράταξή μας λειτουργεί με γνώμονα
τα συμφέροντα του Δήμου και αυτά θε-
ωρούμε πως έχουμε επαρκώς εκπροσω-
πήσει μέχρι τώρα, όπως βέβαια
σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε
και στο μέλλον». 

Συνυπολογίζοντας όλα

τα δεδομένα που πλέον

διαθέτουν, καθώς και

αυτά που παρουσίασαν

οι ειδικοί επιστήμονες,

κατέληξαν σε πρόταση

που κατέθεσαν στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο, στην

οποία μεταξύ άλλων ση-

μειώνουν:

«Ζητάμε την ανάκληση

της υπ΄ αριθμ. 364/2011

απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου, διότι ελήφθη

χωρίς να γίνει μελέτη σκο-

πιμότητας, χωρίς την

ύπαρξη προκαταρκτικής

μελέτης περιβαλλοντικών

επιπτώσεων και χωρίς να

ληφθούν υπόψη, ώστε να

συγκριθούν, οι καινούρ-

γιες τεχνολογίες που ανα-

πτύσσονται στον τομέα

αυτό. Θεωρούμε ότι η πα-

ραπάνω απόφαση ελήφθη

μετά από ελλιπή και μονο-

μερή ενημέρωση του Δ.Σ.

και φωτογραφίζει συγκε-

κριμένη μέθοδο.

Προτείνουμε, η πολιτεία
να προχωρήσει άμεσα
στην ανάθεση τόσο με-

λέτης σκοπιμότητας όσο
και μελέτης περιβαλλον-
τικών επιπτώσεων για
την επιλογή της προσφο-
ρότερης, από κάθε
άποψη, εναλλακτικής
της ταφής μεθόδου διά-
θεσης των θανόντων αν-
θρώπινων σωμάτων. 

Ως χώρος εγκατάστασης
της μονάδας που θα επι-
λεγεί, προτείνουμε να
είναι ένα ή περισσότερα
από τα υπό ίδρυση Δια-
δημοτικά κοιμητήρια». 

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για την νέα απόφαση του Δήμου Μαρκοπού-

λου να απορρίψει τη δημιουργία αποτεφρωτήρα στην περιοχή, παρά το ότι είχε

προηγούμενη ομόφωνη απόφαση το Δ.Σ.

Κάτι ο Μητροπολίτης, κάτι οι φανατισμένες φωνές που δεν βλέπουν και δεν

ακούν προκειμένου να περάσουν το δικό τους, κινητοποίησαν δυνάμεις, που «τρο-

μοκράτησαν» δημοτικούς συμβούλους, ότι χάνουν το έρεισμα της τοπικής κοι-

νωνίας και προχώρησαν σε αίτημα επανεξέτασης της ομόφωνης απόφασής τους.

Ετσι με νέα συνεδρίαση, πήραν πίσω την ψήφο τους και καταψήφισαν τη δημι-

ουργία του αποτεφρωτήρα.

Παρ’ όλα αυτά σε ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι δύο παρατάξεις της αντιπολί-

τευσης, μετά την νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  με μια διγλωσσία εμ-

φανίζονται και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ.

Εμείς δημοσιεύουμε αποσπάσματα των ανακοινώσεών τους.

Επειδή πολλά χρόνια παρακολουθούμε τα τεκταινόμενα στα Μεσόγεια, κάπως

έτσι έχουν φτάσει να μην έχουν διαχείριση απορριμμάτων και αποχέτευση για

να μην πούμε για πιο απλά πράγματα.

Πρωτίστως έπρεπε να αποκτήσουν τη γνώση και να μην παρασυρθούν από φα-

νατισμούς, γιατί ο  φανατισμός είναι κακός· πρέπει όπου τον συναντάμε να μη

τον τρέφουμε...

“Δύναμη Ελπίδας”

«η πολιτεία να προχωρήσει  για επιλογή
της προσφορότερης, από κάθε άποψη,

εναλλακτικής της ταφής» 

Τα “απόνερα” του Αποτεφρωτήρα

“Ανθρώπινη Πόλη - λύσεις ζωής”

«Η παράταξή μας δεν αντιτίθεται 

στη δημιουργία κέντρου αποτέφρωσης»

Καθημερινά ακούμε για τα προσωπικά και ευαίσθητα δε-

δομένα των πολιτών, που κατά πως βολεύει έκαστον το

διαχειρίζεται. Και ενώ μας βγάζουν ουσιαστικά όλα μας

τα δεδομένα στη φόρα, είτε μέσω των τραπεζών, είτε

μέσω των πιστωτικών καρτών, είτε μέσα από τις μηχα-

νές αναζήτησης του ίντερνετ, μόλις ζητήσουμε κάτι, ως

πολίτες, για να ελέγξουμε είτε την Τοπική Αυτοδιοίκηση

είτε την κρατική διοίκηση “σκοντάφτουμε” στα προσω-

πικά δεδομένα.

Οσον αφορά λοιπόν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη λύση

έδωσε η  Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

(ΑΠΠΔ), που σημειώνει ότι ο δημοτικός σύμβουλος δι-

καιούται να έχει πρόσβαση στα αρχεία του δήμου, προ-

κειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά

του. Την απόφαση αυτή εξέδωσε, μετά από ερώτημα

του Δήμου Σκοπέλου και πολλών άλλων, όπως σημει-

ώνεται σε έγγραφό της, που απευθύνεται προς το δη-

μοτικό σύμβουλο του Δήμου Μαρκοπούλου Γ. Αδάμο.

Ο Γ. Αδάμος προσέφυγε στην ΑΠΠΔ, προκειμένου να

του εγχειρίσει ο Δήμος τα δικαιολογητικά των αιτήσεων

για προσλήψεις 35 συμβασιούχων. 

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ)

με την υπ. αρ. 90/2009 απόφασή της, ξεκαθαρίζει ότι:

«οι δημοτικοί σύμβουλοι, ως μέλη της διοίκησης και εκ-
φραστές της βούλησης του νομικού προσώπου του πρω-
τοβάθμιου  οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, επέχουν
θέση υπευθύνου επεξεργασίας κατά το άρθρο 2 στοιχ.
ζ’ του Ν. 2472/1997 και όχι τρίτου, οπότε προκειμένου
να ασκήσουν αποτελεσματικά και με επιμέλεια τα εκ του
νόμου καθήκοντά τους, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
όλες τις πληροφορίες (απλά προσωπικά και ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα) και τα στοιχεία που είναι απαραί-
τητα και που βρίσκονται στη διάθεση του Δήμου.

Αυτό ας το κρατήσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι να το

χρησιμοποιούν κάθε φορά που ο Δήμαρχος ή ο Πρό-

εδρος του Δ.Σ. αρνείται να δώσει στοιχεία του Δήμου.

Εχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία του Δήμου

ο κάθε δημοτικός σύμβουλος
αποφαίνεται η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
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Την αποκριάτικη γιορτή του πραγ-

ματοποίησε ο Σύλλογος Γονέων

και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού

Σχολείου Αναβύσσου, στην αί-

θουσα πολλαπλών χρήσεων του

σχολείου, την περασμένη Κυριακή

19/02/2012.

Μαθητές των σχολείων της περιο-

χής, γονείς, μασκαρεμένοι και μη

άφησαν για λίγο τα προβλήματα

της καθημερινότητας και συναντή-

θηκαν για  να γιορτάσουν στους

ρυθμούς της αποκριάς. Μικροί και

μεγάλοι, χόρεψαν, συμμετείχαν

σε παιχνίδια και  διαγωνισμούς

χορού, τραγουδιού και καλύτερης

στολής.

Ο δάσκαλος του μουσικού τμήμα-

τος του συλλόγου Γιώργος Νικο-

λόπουλος άνοιξε την εκδήλωση

και στη συνέχεια οι χορευτικές

ομάδες της Νατάσσας Μακροδη-

μήτρη  ανέβασαν τους ρυθμούς

της διασκέδασης. 

Η Στ΄ τάξη ήταν νικήτρια στο δια-

γωνισμό της καλύτερης χορευτι-

κής ομάδας. Το βραβείο της

καλύτερης τραγουδιστικής ομά-

δας το κέρδισαν  δύο κορίτσια

απόφοιτες της περσινής Στ’, η Φω-

τεινή Μόρτζου και η Αλεξάνδρα

Μακροδημήτρη. Το βραβείο του

καλύτερου ανεξάρτητου χορευτή

κέρδισε η Σοφία Παπαντωνίου που

έκλεψε την παράσταση, ενώ το

βραβείο καλύτερης μεταμφίεσης

κέρδισε επάξια ο πειρατής -μαθη-

τής της Δ’ Τάξης, Πάρης Ραντιβό-

γεβιτς.

Ο πλούσιος μπουφές, ήταν μία

προσφορά των γονέων του  σχο-

λείου και καταστημάτων της πε-

ριοχής.

Οι απόκριες στο 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Στο Εντευκτήριο του  Ναυτικού Όμιλου Βουλιαγμένης, την

Κυριακή 4 Μαρτίου,  έγινε η  παρουσίαση του βιβλίου με

τίτλο: “Ο ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ”, του Τζώρτζη Μηλιά,

εκπαιδευτικού, μέλους του ΝΟΒ και παλαιού πρωταθλητή.

Στην εκδήλωση, παρόντες ήταν μέλη του ΝΟΒ, παλιοί και

νυν μαθητές του Τζ. Μηλιά, αθλητές, εκπαιδευτικοί,  γονείς

και σημαντικά στελέχη του Ομίλου που τα τελευταία χρό-

νια έχουν προσφέρει πολλά στον αθλητισμό και τη Βου-

λιαγμένη γενικότερα.

Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του Ν.Ο.Β. Στέλλα Λα-

ζάρου Τίγκα και ο εκδότης Κώστας Παπαδόπουλος, ενώ

στην παρουσίαση συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας κύ-

ριος Παντελής Καψής και ο Ολυμπιονίκης του Ν.Ο.Β. και

επίκουρος καθηγητής του Ε.Μ.Π. Γιώργος Μαυρωτάς.

Στην  ομιλία του, ο Π. Καψής αναφέρθηκε στο ιστορικό

πλαίσιο στο οποίο γράφτηκε ο Ηγεμόνας και την επανά-

σταση που έφερε το βιβλίο αυτό στην εποχή του, μιλώντας

για αξιοκρατία και δικαιοσύνη. Στη συνέχεια ο Γ. Μαυρωτάς

διάβασε συγκεκριμένα αποσπάσματα του βιβλίου, φράσεις

από τον Ηγεμόνα  μαζί με την ελεύθερη απόδοσή τους,

όπως ακριβώς υπάρχουν στο βιβλίο,  φράσεις που ταιριά-

ζουν ως συμβουλές σε κάθε είδους δασκάλους και ανα-

φέρθηκε στη γνωριμία του με το συγγραφέα στα μέσα της

δεκαετίας του ‘70 στον Όμιλο.

Τέλος, ο συγγραφέας έδειξε εικόνες από στιγμιότυπα που

έχει ζήσει με μαθητές του σε διάφορους χώρους, στην

τάξη, το εργαστήριο αλλά και το βουνό, περιέγραψε τις

σχέσεις του μαζί τους και ανέλυσε τον τρόπο που ο ίδιος

ως νεαρός αθλητής μεγάλωσε, περιγράφοντας  το χώρο

ενός αθλητικού Ομίλου και την καθημερινότητα μέσα σε μία

αθλητική  ομάδα. Μέσα από  τις αναμνήσεις του αυτές, ο

Τζ. Μηλιάς αναφέρθηκε στη σχέση του με τον “Ηγεμόνα”

και το Μακιαβέλι, στα νεανικά του διαβάσματα  και στον

τρόπο με τον οποίο προσάρμοσε την ανάγκη του για καλό

και δημιουργικό μάθημα, τάξη, πειθαρχία, αγάπη και σεβα-

σμό στις διαδικασίες  με απόψεις για τις τιμωρίες, το φόβο

και την αγάπη. 

Το βιβλίο είναι των εκδόσεων ΠΟΤΑΜΟΣ.

Γιόρτασαν τα Κούλουμα

οι εργατικές πολυκατοικίες

Παλλήνης
Ο Πολιτιστικός  σύλλογος  εργατικών  πολυκατοικιών  Παλ-

λήνης “Γρ.  Λαμπράκης”  διοργάνωσε  για  άλλη  μια φορά

το παραδοσιακό γλέντι   για  τον  εορτασμό  της  καθαρής

Δευτέρας. 

Ο Πρόεδρος  του  συλλόγου   Αντώνης  Σταθάκης δήλωσε

ότι: «Ο σύλλογος  μας  σε πείσμα  της  οικονομικής  κρίσης
αποφάσισε να  διατηρήσει  το  έθιμο  για τα  κούλουμα.
Μέσα  από  κίνηση  αυτή ευελπιστούμε  έστω  και  για  λίγο
να  χαρίσουμε  ένα χαμόγελο  στα  πρόσωπα  των  κατοί-
κων  του  οικισμού μας».  

“Η εύθυμη χήρα” 
οπερέτα

Με ενθουσιασμό υποδέχτηκε το κοινό την υπέροχη, δημο-

φιλή, βιεννέζικη οπερέτα του Φραντς Λέχαρ “Εύθυμη
χήρα”, στο θέατρο Ολύμπια. Οι φίλοι της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής, συνεπείς στο ραντεβού τους με την νέα, όμορφη

και εύθυμη χήρα Άννα Γκλάβαρι, έδωσαν ένα δυναμικό

παρών.

Η παράσταση, που σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Λιγνάδης,

στην πρώτη του συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή,

ήταν ευχάριστη, ανάλαφρη, καλαίσθητη, με στιγμές γέλιου,

παρεξηγήσεων αλλά και συγκίνησης. Η γεμάτη ανατροπές

ιστορία της εύθυμης χήρας Άννα Γκλάβαρι, η οποία πρέπει

να παντρευτεί συντοπίτη της για να μη χάσει την τεράστια

περιουσία της και να σώσει την χώρα της από τη χρεοκο-

πία, σε συνδυασμό με την υπέροχη διαχρονική μουσική του

Φραντς Λέχαρ, ενθουσίασαν το κοινό.

Η Μαρία Μητσοπούλου και ο Ζάχος Τερζάκης στους πρω-

ταγωνιστικούς ρόλους 

Το έργο:  τρίπρακτη οπερέτα , βασίζεται σε ποιητικό κεί-

μενο των Βίκτορ Λέον και Λέο Στάιν που στηρίχτηκαν στη

γαλλική κωμωδία “Ο διπλωματικός ακόλουθος” του Ανρί

Μεγιάκ (1861). 

Οι παραστάσεις συνεχίζονται: 10, 16, 17, 22, 23, 28, 31

Μαρτίου &  1, 4 Απριλίου, Ώρα έναρξης: 20:00

θέατρο Ολύμπια (Ακαδημίας 59-61 Αθήνα, Τηλ. πωλήσεις

210 3662 100, 210 3612 461, 210 3643 725),

«Ο Μακιαβέλι πάει σχολείο»
του Τζ. Μηλιά
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Στις 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συ-

νάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου Σπάτων –

Αρτέμιδος με επικεφαλής το Δήμαρχο Χρήστο

Μαρκου, με τη διοίκηση της Υ.Π.Α. και παρα-

γόντων του Δ.Α.Α. στα γραφεία της Υ.Π.Α. στον

παλαιό Ανατολικό Αερολιμένα. 

Στη συνάντηση, όπως μας πληροφορει το δελ-

τίο τύπου του Δήμου, που διεξήχθη σε καλό

κλίμα επαναδιατυπώθηκαν όλες οι απαιτήσεις

του Δήμου, καθώς και οι δεσμεύσεις από πλευ-

ράς Υ.Π.Α., ώστε οι πολίτες του Δήμου να υφί-

στανται τις λιγότερες δυνατές συνέπειες από

την λειτουργία του αεροδρομίου με συνεχή

έλεγχο για το αν τηρούνται αυτά που συμφω-

νούνται.

Στη συζήτηση εστίασαν σε θέματα όπως:

Α) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα θεσμοθετήσει όρια

αεροπορικού θορύβου για να ενσωματωθούν

στην κοινή Ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτή η αδυνα-

μία έχει οδηγήσει τους πολίτες του δήμου μας

σε απόγνωση και τους έχει αναγκάσει να κά-

νουν οι ίδιοι μετρήσεις, εγκαθιστώντας σταθ-

μούς με ηχόμετρα, σπαταλώντας χρόνο και

χρήμα, για να αποδείξουν ότι υφίστανται καθη-

μερινή ηχορύπανση πέραν από τα διεθνώς

ισχύοντα όρια θορύβου. 

Απαιτείται λοιπόν χαρτογράφηση του αεροπο-

ρικού θορύβου και θέσπιση ορίων. Προτείναμε

να προκηρυχτεί μελέτη με ανοιχτό διαγωνισμό

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι μελετητές να

αξιολογηθούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα,

ώστε να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα.

Β) ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ 

ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Η δεκάχρονη και πλέον πρακτική μας απέδειξε

ότι την ηχορύπανση προκαλούν κυρίως οι πτή-

σεις από τον Ανατολικό Διάδρομο.  

Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα ώστε

η μεγάλη πλειονότητα των πτήσεων (προσγει-

ώσεις και απογειώσεις) να γίνονται από τον Δυ-

τικό Διάδρομο και να περιορισθεί στο ελάχιστο

η χρήση του Ανατολικού.

Προτείναμε την σύσταση κοινής επιτροπής από

το Δήμο μας, την Υ.Π.Α. και τον Δ.Α.Α. για να

διερευνήσει τον τρόπο διαχείρισης των Δια-

δρόμων και των πτήσεων.

Γ) ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ

Είναι αμέτρητες οι φορές και το αποδεικνύουν

οι τηλεφωνικές και γραπτές καταγγελίες των

συμπολιτών μας που αεροσκάφη παραβιάζουν

κατάφωρα και το ύψος και την πορεία.  

Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο γι’ αυτές τις πε-

ριπτώσεις να δημιουργηθεί μηχανισμός ελέγ-

χου των παραβάσεων και να καταλογίζονται τα

σχετικά πρόστιμα, προς όφελος του Δήμου

μας.

Δ) ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Επιστημονικές μετρήσεις (μελέτη Τριχοπούλου)

απέδειξαν ότι ο αεροπορικός θόρυβος επηρεά-

ζει την αρτηριακή πίεση και ο ανθρώπινος ορ-

γανισμός αντιδρά ακόμα και τη νύχτα κατά τη

διάρκεια του ύπνου.

Οι ισχυρισμοί του Δ.Α.Α. ότι τηρείται το νυχτε-

ρινό ωράριο (από 23:00 έως 07:00) δεν ευστα-

θούν. Οι παραβιάσεις είναι πολλές και μάλιστα

σε  πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Θα πρέπει λοιπόν να τηρείται αυστηρά το νυ-

χτερινό ωράριο.

Θεωρούμε ότι αποτελεί στοιχειώδη ένδειξη σε-

βασμού και ένδειξη καλής γειτονίας προς τους

πολίτες του Δήμου μας και δε θα πρέπει να πα-

ραλείψουμε μια ευαίσθητη ομάδα πληθυσμού,

τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, των Γυ-

μνασίων και των Λυκείων, οι οποίοι έχουν δι-

καίωμα στη μάθηση, την οποία για να

αφομοιώσουν και να κατακτήσουν χρειάζονται

συνθήκες καθημερινής ησυχίας και ηρεμίας. 

Ε) ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Από την σύμβαση προκύπτει ως καταστατική

υποχρέωση για τον Δ.Α.Α. η δημιουργία φυσι-

κών ηχοπετασμάτων, όπως χώροι πρασίνου,

πάρκα, χώροι χαμηλής θαμνώδους βλάστησης,

χώροι δεντροφύτευσης, κ.λ.π. 

Στο συγκεκριμένο θέμα, παρ’ ότι συμπληρώθη-

καν πάνω από δέκα χρόνια λειτουργίας θεω-

ρούμε ότι υπάρχει υστέρηση και πρέπει να

δοθεί από πλευράς Δ.Α.Α. ιδιαίτερη βαρύτητα.

Για όλα τα παραπάνω η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δε-

σμεύτηκε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα

καταθέσει συνολική πρόταση.

30 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΟ 

καταθέτουν πολίτες του Δήμου

Οι πολίτες με τίτλο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ+ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΔΑ, ερωτούν πάνω στο δελτίο

τύπου της Δημοτικής Αρχής με 30 ερωτήματα

γιατι δεν ενημερώθηκε η υπάρχουσα επιτροπή

και οι δημότες. Γράφουν μεταξύ άλλων:

― Γιατί από τις 10 Φεβρουαρίου που έγινε η

συνάντηση, το Δελτίο Τύπου βγήκε στις 06

Μαρτίου, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα μετά και

γιατί το κρατούσατε κρυφό; Μήπως η ανάρτηση

του μπλογκ σας το θύμισε;

― Γιατί στη συνάντηση συμμετείχαν παράγον-

τες του ΔΑΑ και ποιοι ήταν αυτοί;  

― Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δημι-

ουργήθηκε επιτροπή για θέματα αεροδρομίου.

Υπήρχε ενημέρωση της επιτροπής πριν την συ-

νάντηση; Συμμετείχαν εξουσιοδοτημένοι εκ-

πρόσωποι αυτής στην συνάντηση και ποιοι;

Είχαν τις κατάλληλες γνώσεις;

― Γιατί το Δελτίο Τύπου βγήκε από το γραφείο

του Δημάρχου και όχι από την επιτροπή;

―Η ΥΠΑ δεσμεύτηκε σήμερα όπως λέτε, υπάρ-

χει δηλαδή κάποιο μνημόνιο που υπογράφηκε;

Γιατί λοιπόν την δεσμεύσατε εσείς σήμερα και

δεν δεσμευότανε τόσα χρόνια; Τι τους είπατε

και τους πείσατε;

http://spata-artemida.blogspot.com 

Οπως έχουμε πολλές

φορές γράψει, οι Δήμοι των

Μεσογείων, χάνουν το αν-

ταποδοτικό τέλος του 10%,

που τους είχαν υποσχεθεί

και εξασφαλίσει με νόμο,

όταν έπαιρναν τις εκτάσεις

των Μεσογείων για να γίνει

το νέο αεοδρόμιο.

Είναι το “τυρί” που τους

έδωσαν τότε, αλλά δεν

είδαν τη φάκα...

Εδώ και ένα χρόνο περίπου,

στην πολιτική του ξεπουλή-

ματος των πάντων, πρώτος

στόχος το παλιό αεροδρό-

μιο, που από μητροπολιτικό

πάρκο πάει να γίνει τσιμεν-

τένιο ...πάρκο.

Ετσι έρχεται το κράτος και

καταργεί τα ανταποδοτικά

του αεροδρομίου προς τους

Δήμους των Μεσογείων

(νόμο 2338/1995). 

Οι Δήμαρχοι έχουν ξεσηκω-

θεί και έχουν κάνει κατ’

επανάληψη συγκεντρώσεις

και τώρα πλέον και προσφυ-

γές στα δικαστήρια.

Η εξαπάτηση των Δημάρ-

χων έχει φέρει οργή και το-

νίζουν ότι είναι  “νομικά

παντελώς αυθαίρετη η κα-

τάργηση περιουσιακών δι-

καιωμάτων των Δήμων

μας”. Δηλώνουν σε όλους

τους τόνους, ότι θα αντι-

ταχθούν με κάθε νόμιμο

μέσο κατά της “νομικά αυ-

θαίρετης και ...πολιτικά

απαράδεκτης απόφασης”.

Το “τρελό” της υπόθεσης

είναι ότι όχι μόνο δεν τους

δίνουν τα ανταποδοτικά,

αλλά με το νέο νομοσχέδιο

όχι μόνον καταργείται η

ρύθμιση αυτή, αλλά, επι-

πλέον, προβλέπεται (άρθρο

2 παρ. 8 εδ. β΄ και γ΄) η διά-

θεση ενός μικρού ποσοστού

στο σύνολο των άλλων

Δήμων της Αττικής, πλην

των Δήμων των Μεσο-

γείων(!)

Οι Δήμοι που προσφέυγουν

είναι  Σπάτων- Αρτέμιδας,

Παιανίας, Κορωπίου, Μαρ-

κοπούλου. Δεν έχει συνυ-

πογράψει ο δήμος

Ραφήνας· τους λόγους δεν

τους γνωρίζουμε.

Ομως δημοτικός σύμβουλος

της αντιπολίτευσης, ο  Βα-

σίλης Πιστικίδης έθεσε το

θέμα, με ερώτησή του στο

Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί

κρίνει ότι τους αφορά αφού

υπάρχει περιβαλλοντική

υποβάθμιση... και ζητάει να

μάθει γιατί ο Δήμος Ραφή-

νας δεν συνυπέγραψε την

ανακοίνωση. Ζήτησε δε να

ενημερωθεί το Δημοτικό

Συμβούλιο  για τις όποιες

εξελίξεις σε σχέση με το

θέμα.

Να σημειωσουμε ότι για το

θέμα ήδη εκκρεμεί ενώπιον

του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας η (πρώτη) αίτηση ακυ-

ρώσεως που έχουν ασκήσει

οι παραπάνω Δήμοι  κατά

της απόρριψης του αιτήμα-

τός τους, να τους καταβλη-

θούν τα ποσά που

αντιστοιχούν στο ως άνω

προβλεπόμενο στον νόμο

ποσοστό από τα έσοδα που

έχουν μέχρι σήμερα πραγ-

ματοποιηθεί από την αξιο-

ποίηση του χώρου.

Οργανώνονται Εθελοντικές Ομάδες 

Πυρασφάλειας στα 3Β

Στην Κοινότητα Βάρης

Το Σάββατο 18/2/2012 πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέ-

λευση της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας – Πυ-

ρασφάλειας της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης με μεγάλη

συμμετοχή εθελοντών της περιοχής μας.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε τον απολογισμό, ενέκρινε

τον προγραμματισμό δράσης της Ομάδας για το έτος

2012 και εξέλεξε πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή.

Η Διοικούσα Επιτροπή στη πρώτη συνεδρίαση της στις

25/2/2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Θοδωρής Τσίλος, Επικεφαλής

Γιώργος Γραμματικός, Στέλιος Σαμαράς, Ανδρέας Σαμα-

ράς, Μαργαρίτης Δήμας μέλη.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 6932 387286

Σ. ΣΑΜΑΡΑΣ 6977 386600 - Θ. ΤΣΙΛΟΣ  6977 986279

Τα 3Β συνεδριάζουν Τετάρτη 14/3

με διάφορα θέματα και 

Πέμπτη 15/3, 8μ.μ. με μοναδικό θέμα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή

μη του σχεδίου μνημονίου -  πρό-

ταση  για το παραλιακό μέτωπο.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βούλας η “ΘΕΑ”

στη συνεδρίαση της 8/3/2012 εκφράζει τα θερμά συλ-

λυπητήρια στην οικογένεια του αποθανόντος Καπε-

τάν Γιάννη Καρασταμάτη, ο οποίος υπήρξε από τους

ένθερμους υποστηρικτές του Συλλόγου και εξέχον

μέλος. 

Η Ραφήνα δεν συμμετέχει στην προσφυγή των Δήμων

για τα ανταποδοτικά του Αεροδρομίου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Επί τάπητος τα προβλήματα που δημιουργεί το αεροδρόμιο
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Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ALCO του Ιανουαρίου

τ.έ., για λογαριασμό του NewsBomb*, οκτώ στους

δέκα Ελληνες είναι πεπεισμένοι ότι ο Γ. Παπανδρέου

“ξεπούλησε την εθνική μας κυριαρχία”. (Στους ψη-

φοφόρους του ΠΑΣΟΚ το 2009, το ποσοστό έφτανε

το 65,1%).

Μόνο το 12,4% πίστευε ότι “έκανε ότι μπορούσε για
να προασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας”.
Τί να κάνουμε· ένας στους δέκα δεν θέλει να δει ή

είναι αόμματος.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, 6 στους 10  πισεύουν ότι

“ουσιαστικά αποδέχθηκε το μνημόνιο ακυρώνοντας

τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας” (θέσεις που υπε-

ρασπιζόταν διαπρύσια δύο χρόνια). Μόνο 46,5% λι-

γότεροι από τους μισούς Νεοδημοκράτες πίστευαν

ότι “λειτούργησε υπεύθυνα, για ν’ αποφύγουμε τη
χρεοκοπία”. 4 στους 10 Νεοδημοκράτες θεωρούν ότι

έκανε “κωλοτούμπα”.  Υπάρχει κι ένα 14,5% που έχει

ζαλιστεί! Δεν ξέρει και δεν απαντά.

Οσο για τον Παπαδήμο - τον παράνομο Πρωθυ-

πουργό - που πολλοί στην αρχή τον πίστεψαν σαν

σωτήρα(!), μέσα σε δύο μήνες αποκαλύφθηκε και τον

κατάλαβαν  ότι είναι “υπηρέτης” των ξένων. Πάνω

από 6 στους 10 είναι πεπεισμένοι πλέον ότι αποτελεί
επιλογή των δανειστών μας, για να διασφαλίσουν τα
συμφέροντά τους”.

Υπάρχουν βέβαια και ένα 26,9% αόμματοι ή εθελο-

τυφλούντες ραγιάδες που πιστεύουν ότι “προσπαθεί
πραγματικά για να διασωθεί η χώρα”. Ευνόητο είναι

ότι η “μπάλα” δεν πιάνει μόνο τους τρεις τους, αλλά

και τους Βενιζέλους κι όλους όσους πρωτοστάτησαν

και τους ακόλουθους ιδιοτελείς “μικρούς”, που στή-

ριξαν  αυτούς και τα “μέτρα” τους, με την ψήφο τους.

Βέβαια από το Γενάρη και δώθε μεσολάβησε το νέο

Μνημόνιο κ.λπ. και είμαστε βέβαιοι ότι πολλοί ακόμη

θα έχουν ξεστραβωθεί και τα πράγματα θα είναι δυ-

σκολότερα για τους εθνικούς μειοδότες, που κάποια

στιγμή πρέπει να λογοδοτήσουν.

* newsbomb.gr                                                              Κ.Β.

Ο
σχηματισμός της κυβέρνησης Παπα-

δήμου στις 11.11.2011 έγινε με βάση

όσα συμφωνήθηκαν στη σύσκεψη τριών

αρχηγών κομμάτων το πρωί της προηγού-

μενης ημέρας, ενώ άλλοι δύο αρχηγοί

κομμάτων είχαν αρνηθεί τη συμμετοχή

τους. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η δια-

δικασία αυτή βρίσκει έρεισμα στις σχετι-

κές διατάξεις του Συντάγματος.

Το άρθρο 38 Συντ. διακρίνει δύο μορφές

παραίτησης, δηλαδή αφενός την παραί-

τηση της κυβέρνησης συνολικά και αφε-

τέρου την ατομική παραίτηση του

πρωθυπουργού. Το αποτέλεσμα βέβαια

και στις δύο περιπτώσεις είναι ταυτόσημο,

δηλαδή η απαλλαγή της κυβέρνησης από

τα καθήκοντά της, αφού η διάρκεια του

βίου της ταυτίζεται ούτως ή άλλως με την

πρωθυπουργική θητεία. Η διαφορά της πα-

ραίτησης της κυβέρνησης συνολικά

(άρθρο 38 παρ.1 Συντ.) από την ατομική

παραίτηση του πρωθυπουργού (άρθρο 38

παρ.2 Συντ.) εντοπίζεται αλλού και συγκε-

κριμένα στο τι επακολουθεί.

Σε περίπτωση (συνολικής) παραίτησης της

κυβέρνησης και εφόσον πρόκειται για κυ-

βέρνηση κόμματος που διαθέτει την από-

λυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με

επικεφαλής τον αρχηγό του, υπονοείται

ότι το κόμμα αυτό θέλει να παύσει να κυ-

βερνά και να οδηγήσει τη χώρα σε άμεση

διεξαγωγή εκλογών. Η παραπομπή του

εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου

38 Συντ. στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 3

του άρθρου 37 Συντ. για τη συνέχεια της

διαδικασίας, δηλαδή στη σύσκεψη των αρ-

χηγών των κομμάτων υπό τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας, πρέπει να εκληφθεί (βλ.

σε ανύποπτο χρόνο Κ. Χρυσόγονου, Συν-

ταγματικό Δίκαιο, 2003, σ.531) ότι αφορά

όχι την πρώτη φάση της σύσκεψης (δηλ.

την επιβεβαίωση αδυναμίας σχηματισμού

κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη

της Βουλής), αλλά απευθείας τη δεύτερη

(δηλαδή τον σχηματισμό κυβέρνησης για

άμεση διάλυση της Βουλής και διεξαγωγή

εκλογών).

Εφόσον αντίθετα το κυβερνόν κόμμα, το

οποίο διαθέτει την απόλυτη κοινοβουλευ-

τική πλειοψηφία, έχει την πρόθεση να συ-

νεχίσει να κυβερνά ή έστω να συγκυβερνά,

μαζί με άλλα κόμματα, με αλλαγή όμως στο

πρόσωπο του πρωθυπουργού, τότε η ενδε-

δειγμένη συνταγματική οδός είναι εκείνη

της παραγράφου 2 του άρθρου 38 Συντ. Θα

έπρεπε συνεπώς να υποβληθεί ατομική πα-

ραίτηση του πρωθυπουργού προς τον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας  και πρόταση νέου

πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική

ομάδα του κυβερνώντος κόμματος (το αρ-

γότερο σε τρεις ημέρες από την παραίτηση

του πρωθυπουργού).

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος

πρωθυπουργός μπορεί, δεδομένου ότι δεν

προβλέπεται κανένας σχετικός περιορι-

σμός στο άρθρο 38 παρ.2, ) που ρυθμίζει

τα ζητήματα της παραιτήσεως / εκλείψεως

/αδυναμίας του πρωθυπουργού να ασκή-

σει καθήκοντα του) να είναι εξωκοινοβου-

λευτικός και/ή πρόσωπο που δεν ανήκει

πολιτικά στο κυβερνών κόμμα, ενδεχομέ-

νως κατ’ ακολουθία προηγούμενης συμ-

φωνίας μεταξύ των ηγεσιών δύο ή

περισσότερων κομμάτων. Και αυτό διότι

το άρθρο αυτό αναφερόμενο στην κοινο-

βουλευτική ομάδα του κόμματος στο

οποίο ανήκει ο απερχόμενος πρωθυπουρ-

γός, καθορίζει απλώς την πολιτική ομάδα

από την οποία θα προέλθει η σχετική πρό-

ταση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,

και ουδόλως επιβάλλει ότι ο μέλλων να

αναλάβει πρωθυπουργός θα πρέπει και να

εντάσσεται στην κοινοβουλευτική αυτή

ομάδα. Άρα, με άλλα λόγια ρυθμιστέο αν-

τικείμενο της διάταξης του άρθρου 38

παρ. 2 είναι η προέλευση της προτάσεως

και όχι η προέλευση του πρωθυπουργού

(κοινοβουλευτικός ή μη) .

Συνεπώς ο σχηματισμός  της κυβέρνησης

Παπαδήμου κατά τον τρόπο που μεθοδεύ-

τηκε, δηλαδή με υπόδειξη του πρωθυ-

πουργού της από τους προέδρους του

ΠΑ.ΣΟ.Κ., της Ν.Δ. και του ΛΑ.Ο.Σ. συνι-

στά παράκαμψη της προβλεπόμενης συν-

ταγματικής διαδικασίας, που προβλέπει

την εκλογή του νέου πρωθυπουργού από

την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος

που διαθέτει την απόλυτη  πλειοψηφία

των εδρών στη Βουλή. Η παροχή μετά

ταύτα ψήφου εμπιστοσύνης από τη Βουλή

προς τη νέα κυβέρνηση δεν καλύπτει τη

συνταγματική ακροβασία, δεδομένου ότι

οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμά-

των που στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή,

και ιδίως η κοινοβουλευτική ομάδα του

πλειοψηφούντος στη Βουλή κόμματος, τί-

θενται έτσι, ως μη όφειλαν, αντιμέτωπες

με τετελεσμένα γεγονότα(και βέβαια πο-

λιτικά θεωρείται δεδομένο ότι όποιος βου-

λευτής τολμούσε να διαφωνήσει θα

διαγραφόταν άμεσα, με απλή δήλωση του

αρχηγού του κόμματος κατ’ επίκληση του

άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής).

Συνεπεία όλων των ανωτέρω προκύπτει

ότι στην περίπτωση του σχηματισμού της

κυβέρνησης Παπαδήμου, πράγματι εντο-

πίζεται μία εκτεταμένη παραβίαση των

συνταγματικών διατάξεων,  όχι όμως σε

σχέση με το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός

στερείται της βουλευτικής ιδιότητας, αλλά

με το γεγονός ότι για άλλη μια φορά

(παρα)κάμπτεται η συνταγματική νομιμό-

τητα, η εσωκομματική δημοκρατία και τα

αρμόδια να αποφασίσουν συλλογικά όρ-

γανα, υπέρ της απόλυτης και ανεξέλεγ-

κτης κυριαρχίας των κομματικών

ηγεμόνων.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΚΡΟΒΑΣΙΑ η κυβέρνηση ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
Στον επιφανή συνταγματολόγο Κώστα Χρυσόγονο

θέσαμε το ερώτημα της Συνταγματικής νομιμότητας

της Κυβέρνησης Παπαδήμου. Ο καθηγητής Συνταγ-

ματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτέ-

λειου Παν/μιου Θεσ/νίκης ανταποκρίθηκε πρόθυμα

χάριν των αναγνωστών μας.

Στην ανάλυσή του ο Κώστας Χρυσόγονος συμπεραί-

νει ότι «εντοπίζεται μια εκτεταμένη παραβίαση των

συνταγματικών διατάξεων».
Και καταλήγει: «...για άλλη μια φορά (παρα)κάμπτεται η

συνταγματική νομιμότητα, (και) η εσωκομματική δημο-

κρατία [...] υπέρ της απόλυτης και ανεξέλεγκτης κυ-

ριαρχίας των κομματικών ηγεμόνων».

Κι ακόμα και όχι υποδεέστερο, διαπιστώνει ότι: «Η πα-
ροχή ψήφου εμπιστοσύνης από τη Βουλή προς τη νέα

Κυβέρνηση ΔΕΝ καλύπτει τη συνταγματική ακροβα-
σία». Απόψη την οποία αναλύει επαρκέστατα και πι-

στεύουμε, αδιαφιλονίκητα, όχι όμως και ως προς την

προϋπόθεση της βουλευτικής ιδιότητας του Πρωθυ-

πουργού, με την οποία διαφωνεί. Επί του τελευταίου,

από δημοκρατικό καθήκον και επιστημονικό σκεπτικισμό

δικαιούμεθα να κρατούμε τις επιφυλάξεις μας.
Κ.Βενετσάνος

Κώστας Χ. Χρυσόγονος
Καθηγητής 

Συνταγματικού Δικαίου

Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Οικονομικός δολοφόνος ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και οι συμπράττοντες



18 ΣΕΛΙΔΑ - 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

Στις 21 Φεβρουαρίου με δελτίο τύπου ο ΕΦΕΤ (Ενι-

αίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) ενημέρωνε το κοινό

για την προληπτική απόσυρση ανθρακούχων αναψυ-

κτικών της Coca – Cola Τρία Έψιλον. 

Προϊόντα στα οποία παρατηρήθηκε η παρουσία των

χημικών ουσιών 2,4 διχλωροφαινόλης και

2,6 διχλωροφαινόλης:
α) Ανθρακούχο αναψυκτικό «Coca – Cola», σε

πλαστική συσκευασία των 1,5 L με: i) Ημερο-

μηνία Λήξης: 14 08 12, Κωδικός Παραγωγής

13Β …* VU ii) Ημερομηνία Λήξης: 15 08 12, Κω-

δικός Παραγωγής 14Β …* VU

iii) Ημερομηνία Λήξης: 16 08 12, Κωδικός Πα-

ραγωγής 15Β …* VU 

β) Ανθρακούχο αναψυκτικό «Sprite», σε πλαστική συ-

σκευασία των 1,5 L με: Ημερομηνία Λήξης: 15 08 12, Κω-

δικός Παραγωγής 14Β …* VU και

γ) Ανθρακούχο αναψυκτικό «Coca – Cola» σε γυάλινη

φιάλη των 250 ml με i) Hμερομηνία Λήξης : 14 08 13, Κωδι-

κός Παραγωγής 13Β …* VT και ii) Hμερομηνία Λήξης : 15 08

13, Κωδικός Παραγωγής 14Β …* VT 

* Σημείωση: Ο αστερίσκος που εμφανίζεται στον Κωδικό

Παραγωγής δηλώνει την ώρα παραγωγής.

Ομως όπως ενημερώνει ο ΕΦΕΤ συνεχίζεται η διαδικασία

ανάκλησης / απόσυρσης των εμπλεκόμενων προϊόντων από

όλα τα σημεία διάθεσης αυτών. 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττι-

κής,  ύστερα από εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργή-

θηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπίστωσε τη

διακίνηση προϊόντος στο οποίο παρατηρήθηκε μετανά-

στευση των πλαστικοποιητών ESBO & DINCH από το με-

ταλλικό καπάκι στο τρόφιμο.

Πρόκειται για λιαστή ντομάτα σε γυάλινο βάζο με μεταλ-

λικό καπάκι με παρέμβυσμα 8,5 cm, με την εμπορική ονο-

μασία «Περί ορέξεως xenia, λιαστή ντομάτα», που

διακινείται στην Ελλάδα σε συσκευασίες των 200g, με

αριθμό παρτίδας LT 04151004 & Ημερομηνία λήξης

31.12.2013 από την επιχείρηση «ΟΛΥΜΠΙΑ – ΧΕΝΙΑ

ΑΒΑΕΕ.» (81ο χλμ Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, Δουναίικα, Αμα-

λιάδα, 27200, Ηλεία). Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση από-

συρση του συνόλου των παρτίδων από την επιχείρηση και

καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το 

προϊόν, μην το καταναλώσουν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια   06 / 03 / 2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.   Πρωτ   41  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Δήμου Σαρωνικού
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10
Πληροφορίες:  Ελευθερίου Σταμάτης, 
Τηλέφωνα : 2299 3 20314 - Fax : 22993  20337
Email : info@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Πρόεδρος του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛ-

ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διενέργεια διαδικασίας Ανοι-
κτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρω-
σης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιμές του προϋπολογισμού των Τεχνικών
Προδιαγραφών), για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , (είδη παντο-
πωλείου, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου,  είδη ιχθυοπωλείου, είδη
αρτοποιείου) για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων των Παιδικών Σταθμών
και τις ανάγκες των ΚΑΠΗ του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού του
έτους 2012 και έτους 2013, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό
166.023,26 με ΦΠΑ
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ και τις διατά-
ξεις του Ν.3463/06, του Ν.2198/94, του Ν.2286/95, του Ν.2506/97, του
Ν.2741/99, του Ν.3310/05,της 53361/11-10-06 ΚΥΑ των Υπουργών  Εσω-
τερικών ,Δημ, Διοίκησης  & Αποκέντρωσης –Οικονομίας & Οικονομικών-
Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 Β’) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και την τροποποίησή της (ΦΕΚ

1323/30-07-2007 Β’), του Ν.3548/07 και του Ν.3852/10 την 12/2012 από-
φαση του Δ.Σ, την ανάγκη του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού για
τη σχετική προμήθειας.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού
στους Κ.Α: 15-6481.002, Κ.Α: 15-6481.003, Κ.Α: 15-6481.004, Κ.Α: 15-
6481.005, Κ.Α: 15-6481.006.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού στις 11/4/2012 και
ώρα 11π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται θα
είναι συνταγμένα αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι μέσα
σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο
Νομικό Προσώπο (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την
παραμονή του διαγωνισμού (ημερομηνία παραλαβής προσφοράς).
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων
ορίζεται σε πέντε τοις εκατό 5% (πέντε τοις εκατό), επί της συνολικής προ-
ϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ, ενώ-
σεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό
μειώνεται στο μισό.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύμβασης υποχρε-
ούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτη-
σης και να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από τα γραφεία του Ν.Π. Δήμου Σαρωνικού ( Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα
Φεραίου ) στα Καλύβια Αττικής έως και δύο εργάσιμες ημέρες πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΠΕΤΡΟΣ   ΙΩΑΝ.  ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαραθώνας 06/03/2012

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Α.Π. 4890

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 τυΝ. 1650/88, όπωςω αυτή

τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/28.9.2033

(ΦΕΚ 1391/Β/2003), ανακοινώνεται ότι: στο περιφερειακό συμβούλιο Αττι-

κής διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-

τικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. οικ. 196179/12 ο φάκελος τροποποίησης

τουέργου με θέμα: Τροποποίηση Οδευσης του Αγωγού Φυσικού Αερίου

«ΣΤΕΦΑΝΗ-ΒΑΡΝΑΒΑΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ» στην περιοχή του Βαρναβα, Π.Ε. Ανατ.

Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στο Τμήμα

Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προ-

κειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30)

ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Ο Αντιδήμαρχος

Χρήστος Στάμος

ΑΔΑ : B440ΩΛ6-ΗΛΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 05 Μαρτίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4044

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βασ . Κωνσταντίνου 47 - 194 00 Κορωπί, Φαξ : 2106624963

Πληροφορίες : Μωραΐτη Κ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη  προ-

σφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέ-

στερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για

την «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου & φωτο-

τυπικού χαρτιού».

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 24.352,02 Ευρώ

πλέον ΦΠΑ 23%.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή και

για ένα από τα επί μέρους δύο τμήματα αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι

την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 και ώρα 10:00π.μ. έως και 10:30π.μ. στα

γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106626294 εσωτ. 163.

Ο Δήμαρχος 

Δημήτριος Ν.  Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ “Κατασκευή συνδέσεων και εργων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ επέκτασης υφιστάμενου δικτύου
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής

Ενότητας Γέρακα”
Αρ. Μελ. 20/2011
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισμός: 1.223.850,00 ευρώ (συμπ.ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων και έργων επέκτασης υφιστάμενου
δικτύου ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα», με προϋπο-
λογισμό 1.223.850,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπο-
λογισμό 972.638,47€.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του δια-
γωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το
αντίτιμο των20,00€ (Δευτέρα - Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 - 13:00),
από τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 μέχρικαι την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210
6604.649, Fax επικοινωνίας: 210 6604.643, αρμόδιος υπάλληλος για επι-
κοινωνία: Οικονόμου Σοφία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27 Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη, με ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ. και το σύστημα υποβο-
λής προσφοράς που περιλαμβάνει “επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας αυτών” του άρθρου 4 παράγραφος
4β του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγγραμμέ-
νοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου. 
τάξεις 2η, 3η και 4η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ, στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙ-
ΚΩΝ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείταιη κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 19.453 ευρώ, η οποία θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα
ΔΕΚ (10) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την ημερο-
μηνία 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.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Η.Ζούτσος

Ανάκληση ανθρακούχων

αναψυκτικών 

Coca – Cola Τρία Έψιλον 

Ανάκληση συσκευασμένης λιαστής ντομάτας “xenia”
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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

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής
- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις (ΑΣΚΤ,

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ) - Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

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 - 6938972239ΜΑΘΗΜΑΤΑ 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

Σ.Γ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α.Κ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

κιν. 6932 529 412 - 6944 835 552

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγεια μονοκόματη αί-

θουσα  500m2 στον Ταύρο Αθηνών, επί της Λεωφό-

ρου Ειρήνης 61.

Πληροφορίες Π. Πετρίδη 2291090570 & 6937124168

Ο ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΡΒΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  και της ΑΘΗΝΑΣ

το γένος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και

κατοικεί στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΜΑ-

ΡΙΑΝΘΗ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΚΑΛΛΙ-

ΡΟΗΣ, το γένος ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα

έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγία Μαρίνα Κορω-

πίου.

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και της

ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και η ΜΑΡΙΑ

ΤΣΕΒΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, το γένος

ΓΚΙΟΚΑ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην

ΚΟΡΩΠΙ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Κορωπί Ατ-

τικής.

ΓΑΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ
Μαθήματα  Πιάνου και  Θεωρητικών πα-

ραδίδονται από την Βάσω Κιούση, Πτυχι-

ούχο Πιάνου και Φούγκας (ανώτερα

θεωρητικά) με 20ετη εμπειρία σε ωδεία

και σχολεία.

Τηλ. 2106020026 - 6974380541

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.

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΩΝ

- ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
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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 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ χωρίς τα αντιαισθητικά σιδεράκια!

Β. ΠΑΥΛΟΥ 87 Πλατεία Βούλας

(έναντι super market Μαρινόπουλος)

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8956.λ166 - Fax: 210 8953.169

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αισθητική Οδοντιατρική ● Λεύκανση δοντιών ● Προσθετική 

Οδοντική Χειρουργική ● Γναθοχειρουργική ● Περιοδοντολογία

Ενδοδοντία ● Παιδοδοντία ● Νάρθηκες

ΕΡΜΟΥ 24, ΓΛΥΦΑΔΑ (Πλησίον εκκλησίας Αγίου Νικολάου)

Δέχεται με Ραντεβού, τηλ. 210-9681039, www.roussou.gr 

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

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

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛΑΣ
D E N T A L  C E N T E R

L A S E R
24ώρες
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
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. . . γ ια την υγειά μας

Γαστρεντερίτιδα: επιλογές τροφίμων
Τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν πάρει δια-

στάσεις επιδημίας εδώ και λίγο καιρό. Πολλοί ειδικοί

υποστηρίζουν ότι η γαστρεντερίτιδα αποτελεί τη

δεύτερη πιο συχνή ίωση, μετά το κοινό κρυολόγημα,

επειδή μεταδίδεται πολύ εύκολα.

Η γαστρεντερίτιδα είναι μια πάθηση του γαστρεντε-

ρολογικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από έν-

τονες υδαρείς διάρροιες, εμετούς, πυρετό και

κολικούς πόνους στην κοιλιά. Γαστρεντερικές δια-

ταραχές, όπως είναι η διάρροια και ο εμετός, προ-

καλούνται συχνά από μολύνσεις (γαστρεντερίτιδα)

ή από τροφικές δηλητηριάσεις. Σπανιότερα η αιτιο-

λογία είναι κάποια σοβαρή μολυσματική ασθένεια ή

κάποιο χρόνιο νόσημα του πεπτικού (όπως είναι η

κοιλιοκάκη ή η νόσος του Chron).

Ένα είδος ιού που ευθύνεται συχνά για τη γαστρεν-

τερίτιδα, «κολλάει» πολύ εύκολα, ακόμα και από τα

πόμολα, τα χερούλια του τραμ, και από τα πληκτρο-

λόγια των κομπιούτερ! Η μόνη δυνατή πρόληψη

είναι να πλένετε σχολαστικά τα χέρια σας, και να τα

απολυμαίνετε με ένα αλκοολικό διάλυμα, ιδιαίτερα

τώρα που υπάρχει έξαρση( Μάρτιος-Απρίλιος).  

Η γαστρεντερίτιδα συχνά περνά χωρίς θεραπεία.

Είναι πιο κοινή το χειμώνα και επηρεάζει άτομα κάθε

ηλικίας.

― Πώς θα καταλάβετε ότι υπάρχει πρόβλημα 

Πρόκειται για μια ίωση που «δίνει» ξαφνικά συμπτώ-

ματα, χωρίς προειδοποίηση, και τα οποία είναι κοινά

σε όλους.  

1. Επαναλαμβανόμενοι εμετοί. Συνήθως εμφανίζον-

ται τις πρώτες 6-10 ώρες και μετά υποχωρούν στα-

διακά.  

2. Συνεχείς κενώσεις (διάρροια). Ενδέχεται να ξεκι-

νήσουν παράλληλα με τους εμετούς ή αφού τε-

λειώσουν, αλλά διαρκούν περισσότερο από

αυτούς.  

3. Πυρετός. Μπορεί να είναι υψηλός ή μόνο δέκατα.  

4. Αδυναμία, εξάντληση, ανορεξία.

Διατροφικές Συμβουλές 

1. Να πίνετε μικρές ποσότητες (γουλιές) καθαρών

υγρών συχνά (κάθε 15 λεπτά), όπως το νερό ή τη δια-

λυμένη λεμονάδα (ένα φλιτζάνι λεμονάδα σε τέσσερα

φλιτζάνια νερό) ή κάποιο ηλεκτρολυτικό διάλυμα που

περιέχει κάλιο, νάτριο, ασβέστιο που θα βοηθήσει τον

οργανισμό σας να αναπληρώσει τους βασικούς αυτούς

ηλεκτρολύτες που είναι απαραίτητοι για την καλή του

λειτουργία. Τα υγρά δεν θα σταματήσουν τον εμετό και

τη διάρροια, αλλά δεν θα σας αφήσουν να πάθετε αφυ-

δάτωση.  Μια ώρα μετά τον εμετό δεν χορηγούμε τίποτα

από το στόμα (ιδίως νερό). Μετά όμως, κουταλάκι - κου-

ταλάκι λίγο τσάι.

2. Αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα ηλεκτρολυτικό διά-

λυμα, εναλλακτικά κάντε το εξής:  Α) Βάλτε λίγη σόδα

και αλάτι (στη «μύτη» ενός κουταλιού του γλυκού) και

μισό κουτάλι του γλυκού ζάχαρη σε ένα ποτήρι νερό. Η

σόδα περιέχει δισανθρακικό οξύ, το αλάτι χλώριο και νά-

τριο και η ζάχαρη γλυκόζη, που τονώνει τον οργανισμό.

Β) Προσθέστε σε 1 λίτρο νερό, 4 κουταλάκια γλυκού ζά-

χαρη, ¾ κουταλάκι γλυκού αλάτι (στα παιδιά ¼ ή ½), 1

κουταλάκι γλυκού μαγειρική σόδα (στα παιδιά ¼ ή ½ ).

3. Όταν νιώσετε καλύτερα και μπορείτε να φάτε, κατα-

ναλώστε μικρές ποσότητες μπανάνας και μήλου, που

είναι πλούσιες πηγές καλίου. Θα αναπληρώσετε άλλον

ένα «χαμένο» ηλεκτρολύτη. 

4. Καλό είναι να πίνετε και να τρώτε σούπα ρυζιού ή

φιδέ (λαπάς), με λίγο περισσότερο αλάτι από ό,τι συνή-

θως, 

5. Πιείτε  σε μικρές ποσότητες τσάι (τσάι με λεμόνι).  

6. Εκτός από το τσάι, που έχει αποδεδειγμένη αντι-

διαρροϊκή δράση, πολύς κόσμος, όταν έχει διάρροια,

πίνει αναψυκτικά τύπου cola. Πράγματι βοηθάνε, γιατί

περιέχουν τανίνες, που περιορίζουν την κινητικότητα

του εντέρου και κατά συνέπεια τον αριθμό των κενώ-

σεων.  (Υπάρχει περίπτωση όμως, να προκαλούν μεγα-

λύτερη ζημιά στο έντερο απ΄ότι καλό, και θα πρέπει να

αποφεύγονται εντελώς. Όμοια και για τα αναψυκτικά

τύπου cola που είναι light ή δεν έχουν ζάχαρη, γιατί πε-

ριέχουν ασπαρτάμη, ουσία που μπορεί να επιδεινώσει

το πρόβλημά σας). Εναλλακτική επιλογή η σόδα (όχι

πορτοκαλάδες, λεμονάδες κ.λ.π.),

7. Η διατροφή πρέπει να είναι χαμηλής περιεκτικότητας

σε φυτικές ίνες και να αποφεύγετε την κατανάλωση

φρέσκων φρούτων και  λαχανικων (λαχανικά, δημη-

τριακά πρωινού, φρούτα π.χ. δαμάσκηνο, σύκα, κ.λ.π.)

Να δώσετε έμφαση κυρίως στους απλούς υδατάνθρα-

κες, όπως είναι το λευκό ψωμί, τα μακαρόνια λευκά, το

ρύζι, η ζάχαρη, τα κράκερς και οι φρυγανιές. 

8. Καλό θα είναι επίσης να αποφεύγονται τα γαλακτο-

κομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυρί) για προληπτικούς

λόγους. Για τα παιδιά δίνουμε το γάλα σε διπλάσια αραί-

ωση πυκνώνοντας το σιγά-σιγά.

9. Να αποφεύγονται τα γλυκά, τα τηγανητά, οι σάλτσες,

τα πατατάκια (γαριδάκια κ.λ.π.), ο κιμάς, το ζαμπόν, το

μπέικον.

10. Κατανάλωση κοτόπουλο - βραστό (στήθος χωρίς

πέτσα) ή σούπα κοτόπουλο – μοσχάρι, ψάρια (άπαχα,

βραστά ή ψητά), καλά βρασμένα αυγά (όχι λιγότερο από

6 λεπτά για αποφυγή σαλμονέλας). 

Εφαρμογή της παραπάνω δίαιτας για 2-3 ημέρες και

σταδιακά προσθέτουμε στο διαιτολόγιο τις διάφορες

τροφές με τελευταία τα όσπρια και τα βαριά λιπαρά φα-

γητά.

Τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής κατά την παρασκευή

του φαγητού. Να αποφεύγεται η παραμονή της μαγει-

ρεμένης τροφής σε θερμοκρασία δωματίου

Όταν περάσουν τουλάχιστον 2 ημέρες και η κατάσταση

δεν βελτιώνεται αλλά χειροτερεύει, τότε συνήθως εν-

δείκνυται η χρήση αντιβίωσης. Όμως, ακόμη και τότε θα

πρέπει να προηγηθούν εξετάσεις.

Να ξεκουράζεστε πολύ.

Καραμπά Ειρήνη

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit  ΒΑΡΗΣ

“Οστεοπόρωση, η σιωπηλή νόσος”

To Λύκειο Ελληνίδων Κερατέας οργανώνει εκδή-

λωση - αφιέρωμα για την ημέρα της γυναίκας, την

Κυριακή 11 Μαρτίου στις 6.30 στο ΚΑΠΗ Κερατέας

με ομιλία του ορθοπεδικού χειρουργού Κυριάκου

Τακάκη καιθέμα: “Οστεοπόρωση, η σιωπηλή
νόσος”.

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
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ΕΣΚΑΝΑ Α’ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1ος Αγώνας Play-off , 

ΠΡΩΤΕΑΣ - Α.Ο.Ν.Α 35-37

Το παιχνίδι του Πρωτέα με τον Α.Ο.Ν.Α. στις 7/3/2012,  ήταν πολύ δυνατό με

συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Οι κορασίδες έπαιξαν πολύ και θα μπορούσαν

κάλλιστα να είναι αυτές οι νικήτριες του αγώνα που τελικά κρίθηκε στις λε-

πτομέρειες και στο δευτερόλεπτο.  Η εικόνα της ομάδας ήταν πολύ θετική σε

ένα πραγματικό ντέρμπι.  Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει το Σάββατο στο γήπεδο

του Α.Ο.Ν.Α στις 20:15.
Τα δεκάλεπτα: 10-11, 21-20, 27-28, 35-37

Πρωτέας: (Κουρμούλης, Τασιόπουλος ), Μπιτζανάκη Ρ. 12(2),  Παπαλιού,  Μιχαλοπούλου Α. 3, Μπιτζα-

νάκη Ε. 6 ,  Στυλιαρά , Πρέκα, Λαγού 3,  Abdul Fattah,  Βάνα , Φασούλα 11, Μιχαλοπούλου Μ. 

Μεγάλες διακρίσεις του 

Ο.Α. Βουλιαγμένης στο Οpen Junior

Μεγάλες διακρίσεις πέτυχαν οι μικροί αθλητές του Ο.Α. Βουλιαγμένης και στις

ψηλότερες θέσεις κατάταξης, στο 1ο OPEN JUNIOR, που διοργάνωσε η Ελλη-

νική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης.

Η συμμετοχή πολύ μεγάλη με αθλητές και ομίλους από όλη την Ελλάδα.

Ετσι, την 2η θέση στην κατηγορία αγόρια 18 πήρε ο ΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΥ,  την

3η θέση η ΜΑΡΙΑ  ΜΠΟΤΣΑ και την 5η η ΑΛΙΚΗ  ΚΑΠΕΛΛΑ στην κατηγορία κο-

ρίτσια 16,

Επίσης την 5η θέση στην κατηγορία αγόρια 14 πήρε ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΙΝΕΑ και

στην κατηγορία κορίτσια 14 την 3η θέση η ΕΥΗ ΜΠΟΤΣΑ.

Οσοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες έμειναν με τις καλύτερες

εντυπώσεις.

Μετά την πανηγυρική πρόκριση επί της Σαμπαντέλ η

γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΒ κοιτάζει την τελική

φάση της διοργάνωσης που θα γίνει στις 4 και 5

Μαΐου. Μαζί της τρεις παλιές γνώριμες ομάδες, δυο

ιταλικές και μια ρωσική.

Η Οριζόντε Κατάνια, η Προ Ρέκκο της Γένοβας και η

ρωσική  Κίριζι θα είναι μαζί με τη Βουλιαγμένη οι

τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο της

κορυφαίας ομάδας στην Ευρώπη για τη σεζόν 2011-

12 στο Final Four που θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Μαΐου

σε πόλη που δεν έχει ακόμη οριστεί απο τη LEN. 

Στον απόηχο της νίκης πρόκρισης επί της Σαμπαντέλ

το βράδυ της Τετάρτης 7.3.12 στο κολυμβητήριο της

Σχολής Ευελπίδων ο τεχνικός της ομάδας Κώστας

Δήμου τόνισε: 

“Ήμασταν καλύτεροι ως ομάδα και το αποδείξαμε με
τον ιδανικότερο τρόπο . Διαχειριστήκαμε πολύ καλά
το παιχνίδι εκτός από το τελευταίο πεντάλεπτο που
χαλαρώσαμε αδικαιολόγητα αλλά αυτά συμβαίνουν
όταν το σκορ έχει πάρει τέτοια έκταση”. 

Η αρχηγός της ομάδας η Άντυ Μελιδώνη (φωτο) που

λόγω ασθένειας είχε απουσιάσει απο τον πρώτο

αγώνα δήλωσε “Ήταν ομάδα στα μέτρα μας. Δεν αγ-
χώθηκα καθόλου όταν πλησίασαν στο σκορ , ήταν
φυσιολογικό θα έλεγα. Μπορούμε και φέτος να κα-
τακτήσουμε το τρόπαιο. Είναι μια δύσκολη χρονιά
λόγω της Εθνικής ομάδας και των διακοπών του πρω-
ταθλήματος αλλά η Βουλιαγμένη έχει αποδείξει και
κατά το παρελθόν ότι μπορεί να διεκδικήσει τίτλους
τέτοιου βεληνεκούς και μπορεί να τους κατακτήσει”.

Πανηγυρική πρόκριση για τις γυναίκες του ΝΟΒ Βραβεύθηκαν αθλητές του 

Ο.Α. Λαυρίου

Βραβεύτηκε στη Μίκρα Θεσσαλονίκης ο Δ/ντής του

Αθλητικού Οργανισμού Λαυρεωτικής, Διδάκτωρ στην

Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού Πανταζής

Κων/νος για την προσφορά του στον Αθλητισμό.

Την βράβευση έκανε ο Πρόεδρος των ΤΕΦΑΑ Θεσσα-

λονίκης κ. Ντογάνης και για τον ίδιο λόγο βραβεύτηκαν

ο Πρόεδρος Γυμναστών Β. Ελλάδος κ. Παπαγεωργίου

και ο Πρόεδρος των Αθλητικών εγκαταστάσεων Θεσ-

σαλονίκης και παλαιός προπονητής κ. Χαριτονίδης.

Στην κατάμεστη αίθουσα της Μίκρας δόθηκαν επίσης

τιμητικές διακρίσεις για τους αθλητές του Ο.Α. Λαυ-

ρίου: 

Παπαδόπουλο Παναγιώτη, Τσελέπη Γιώργο, Κυριακό-

πουλο Σταύρο, Παπαδοπούλου Αικατερίνη, Ρουσιά

Αθηνά, Στρατή Νικηφόρο.
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5 αγώνες χάντμπολ  

για την Α2 Εθνική 

Πέντε ματς διεξήχθησαν την περασμένη Κυριακή,

για την Α2 Εθνική χάντμπολ ανδρών, στο πλαίσιο

της 10ης αγωνιστικής. 

Αποτελέσματα αναλυτικά:

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 22 - 21     

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 21 – 25    

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. - Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 28 – 22  

ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ 27 – 16     

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡΩΝΑ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 27 - 22

Βαθμολογία :

1. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10 20 319-234

2. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ  10 13 230-210

3. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ 10 12 262-239

4. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9 11 236-199*

5. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. 10 11 245-238   

6. ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 9 9 214-221   

7. Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10      6 234-233

8. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 9      6 213-233

9. Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ 9      5 183-222 

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 10 0 187-309

* Ο Παράδεισος Αμαρούσιου ξεκίνησε το πρωτάθλημα με

-3 βαθμούς..

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΚΑΚΙΟΥ 

στο ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙ στο χώρο του ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη,

κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 18.00 – 22.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμε-

τοχή στο ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη, στο τηλ. 22990

75311 και στο Δημοτικό Υποκατάστημα Πόρτο

Ράφτη, στο τηλ. 22990 71706. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9/3/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 32489

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και τις διατάξεις του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α/11) ανα-

κοινώνεται ότι: 

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 55534/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρι-

σης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης

Κινητής Τηλεφωνίας, της εταιρείας ‘’VODAFONE A.E.E.T.’’ με κωδικό

θέσης ‘’1005488 ΕΧΡΟ ΑΤΗΕΝS’’ επί κτιρίου στη Λεωφόρο Ντραφίου &

Λεωφόρο Ανθούσας, στην Ανθούσα του Δήμου Παλλήνης, της Περιφέ-

ρειας Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη

Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω από-

φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμ-

φέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.

3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9/3/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 32496

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και τις διατάξεις του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α/11) ανα-

κοινώνεται ότι: 

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 53092/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρι-

σης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης

Κινητής Τηλεφωνίας, της εταιρείας ‘’VODAFONE A.E.E.T.’’ με κωδικό

θέσης ‘’1007697 FOURLIS ΚΡΥΟΝΕΡΙ’’ στη Διεύθυνση: Λ. Κρυονερίου 112

& Ασκληπιού, στο Κρυνέρι Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρί-

σκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πο-

λυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί

προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενι-

κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες

από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου

227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-

2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9/3/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 32563

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και τις διατάξεις του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α/11) ανα-

κοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το με αρ. πρωτ.

οικ.210796/12 έγγραφο με θέμα την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ.

119918/23-11-06 Απόφασης ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων, της ‘’DOW

ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ’’, που λειτουργεί στο Λαύριο Αττικής, η οποία βρίσκεται στη

διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο ΥΠΕΚΑ (Πατησίων 147, Αθήνα), όπου

μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9/3/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 32479

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και τις διατάξεις του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α/11)ανα-

κοινώνεται ότι: 

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 15952/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Ανα-

νέωσης και τροποποίησης της υπ’ αρ. 22/10/1-11-10 Απόφασης ‘Εγκρισης

Περιβαλλοντικών ‘Ορων της δραστηριότητας ‘’Σταθμός ανεφοδιασμού

καυσίμων για σκάφη αναψυχής’’ με την επωνυμία ‘’ΕΛΙΝΟΙΛ-ΕΛΛΗΝΗΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.’’, που βρίσκεται στη θέση ‘Μαρίνα Λαυρίου’,

στον όρμο ‘Πάνορμο’, στον Δήμο Λαυρεωτικής, η οποία βρίσκεται στη διά-

θεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,

Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσί-

ευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της

παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9/3/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 32484

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ KAI ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

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

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

(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) και τις διατάξεις του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α/11) ανα-

κοινώνεται ότι: 

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

λοντος η με αρ. πρωτ. 76158/12 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής ‘Εγκρι-

σης Περιβαλλοντικών ‘Ορων για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης

Κινητής Τηλεφωνίας, της εταιρείας ‘’COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.’’ με κωδικό θέσης ‘’1400114-ΒΡΑΥΡΩΝΑ’’ επί υφιστάμενου

κτιρίου το οποίο βρίσκεται στην οδό Δανάης, στο Δήμο Μαρκοπούλου Με-

σογαίας, στα Χαμόλια Βραυρώνας, της Περιφέρειας Αττικής, η οποία βρί-

σκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος

(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκη-

θεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γε-

νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες

από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου

227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-

2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Δωρεάν μαθήματα  TAE KWON DO σε

παιδιά, εφήβους αλλά και μεγαλύτε-

ρες ηλικίες (άνδρες-γυναίκες) του

Δήμου Κορωπίου, οργανώνονται και

θα διδάσκει ο καθηγητής του αθλή-

ματος Μάριος Βλάχος,  από το Σάβ-

βατο 17 Μαρτίου και ώρα 11:00 έως

12:00 στο Κλειστό Δημοτικό Γυμνα-

στήριο του Ολυμπιονίκη «Γ.Σ Παπασι-

δέρη».

Όπως σημειώνει ο  Μ. Βλάχος σε

επιστολή του προς τον Δήμο, «αυτή
η προσφορά δωρεάν εκμάθησης
αποτελεί την ελάχιστη συμβολή
μου στην κοινή προσπάθεια για
προβολή του αθλήματος όσο και για
τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας
που πλήττεται από τη μεγάλη οικο-
νομική κρίση». 
Ο Δήμαρχος Κρωπίας και σύσσωμο

το Δημοτικό Συμβούλιο  ευχαρι-

στούν τον Μ. Βλάχο για την εθε-

λοντική προσφορά του και καλούν

τους γονείς και τα παιδιά του Κο-

ρωπίου που ενδιαφέρονται, να δη-

λώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο:

6944 744 503. 

Σημείωση για τους συμμετέχοντες:

Ο κάθε αθλούμενος θα πρέπει να

έχει πρόσφατη βεβαίωση ιατρού-

καρδιολόγου την οποία και θα προ-

σκομίσει την ημέρα έναρξης των

μαθημάτων. 

Δωρεάν μαθήματα TAE KWON DO   στο Κορωπί

Τελικός Κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ
To Δ.Σ. της ΕΠΣΑΝΑ όρισε για την Τετάρτη 28 Μαρ-

τίου την διεξαγωγή του 9ου Τελικού Κυπέλλου της

ΕΠΣΑΝΑ  στις 16.00 μεταξύ των ομάδων

ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ-ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ

Πειθαρχική Επιτροπή ΕΠΣΑΝΑ

ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ

1. Στο σωματείο ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ επίπληξη και στον

ΜΑΡΓΩΝΗ Η. (παράγοντας) επίπληξη

2. Στο σωματείο ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ επίπληξη και στον ΠΡΙΦΤΗ

Β. (εκπρόσωπος) επίπληξη

3. Στο σωματείο ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ χρηματική ποινή

(50+50)100€ και λόγω υποτροπής και στον ΜΑΡΓΙΕΤΑ Δ.

(παράγοντας) 90 ημέρες απαγόρευσης εισόδου στους

αγωνιστικούς χώρους.

ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ

1. Στο σωματείο ΓΣ ΜΑΡΚΟ χρηματικό πρόστιμο 100€

ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ
2. Δέχεται ότι ο αγώνας ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.

ΑΧΑΡΝΩΝ δεν τελέστηκε από υπαιτιότητα του ΑΧΙΛΛΕΑ Κ.

ΑΧΑΡΝΩΝ. Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ

με 3-0 τέρματα και 3 βαθμούς υπέρ. Αφαιρεί τρεις (-3) βαθμούς

από τον ΑΧΙΛΛΕΑ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ από τον βαθμολογικό πίνακα της

τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και του επιβάλλει ποινή 100€.




