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Για να έχετε νέα 

όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

Μετά τα 18 προεκλογικά σημεία του Αντώνη Σαμαρά και

της Ν.Δ., την τρικομματική (Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.)

προγραμματική Σύγκλιση, φτάσαμε στα 9 βήματα προ-

γραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης στη Βουλή, απ’

όπου έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης 179 βουλευτών, πι-

στεύω “κατά συνείδηση”.

Βέβαια την επομένη παραιτήθηκε ένας Υφυπουργός. Ο

Υφυπουργός εργασίας Ν. Νικολόπουλος για λόγους ηθι-

κής - συνειδησιακής και πολιτικής συ-

νέπειας. Επισημαίνω ότι ήταν

ΝεοΔημοκράτης και όχι της ΔΗΜ.ΑΡ.

Η ΔΗΜ.ΑΡ. και το ΠΑΣΟΚ, όπως και κά-

ποιοι ΝεοΔημοκράτες το αφήνουν για

ευθετότερο χρόνο.

Ας έλθουμε όμως στα 9 βήματα. Λε-

πτομερής αναφορά γίνεται σε άλλη σε-

λίδα της εφημερίδας, για να τα

κρατήσετε και να τα θυμόσαστε...

Αλλά τί είπε ο Πρωθυπουργός εισαγω-

γικά, προτού αναφερθεί στα 9 βήματα; Συνοπτικά είπε

ότι: 

― Ο Λαός έχει ανάγκη σήμερα από 4 πράγματα: Αλή-

θεια, προοπτική, ελπίδα και κουράγιο.

Και ανέλυσε: «Από ολόκληρη την αλήθεια [...] από χει-
ροπιαστή προοπτική, [...] από ρεαλιστική ελπίδα [...] κι
από κουράγιο που μπορείς να εμπνεύσεις μόνο αν δεί-
ξεις την πρόθεση να “σπάσεις αυγά”»
Και είπε - παραδέχθηκε - την αλήθεια: «...η Ελλάδα βρί-
σκεται, ναι, σε δύσκολη θέση».

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Αυτό όντως είναι μια αλήθεια, γνωστή μάλιστα, στο σύ-

νολο σχεδόν του Λαού, που το μεγαλύτερο μέρος του

το ζει κυριολεκτικά στο “πετσί” του. Με την ανεργία να

καλπάζει, με την ανέχεια και τη φτώχεια, με τους φόρους

και τα χαράτσια, με τα προσωπικά χρέη, με την ποιοτική

και ποσοτική αύξηση της εγκληματικοτητας, με το γενικό

αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας  με τις αυτοκτο-

νίες...                                               Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό
ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ
Διαδικτυακή συλλογή 

υπογραφών μη πώλησης 

του νερού

Οι προγραμματικές

και η αλήθεια ΟΛΗ

Σελίδες 18, 19

� Εννέα βήματα 

...ρεαλιστικής ελπίδας, 

� Εννέα ρυθμίσεις για 

τη δημόσια διοίκηση 

Ενέργεια, Νερό, Λιμάνια, 

παραλίες στο “τσουβάλι” της

αξιοποίησης!

Σελίδα 13

Συλλογή φαρμάκων
στην πλατεία Βούλας

Σελίδα 12

Τα 18 βήματα του Πρωθυπουργού για να

...ισορροπήσει στη νέα Κυβέρνηση

Σελ. 16, 17
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Συνεχεια από τη σελ. 1

Αυτή είναι η ωμή αλήθεια, που περισσότερο χρειάζεται να

γίνει κατανοητή από τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και

γενικά τον πολιτικό κόσμο. 

Δεν θα μας το πουν αυτοί, γιατί δεν το ζουν στο “πετσί”

τους. Εμεις, ο Λαός θα το πούμε σ’ αυτούς. Αυτοί το “βλέ-

πουν” στους αριθμούς και δεν το “βλέπουν” με την καρδιά

τους, γιατι δεν το ζουν στο “πετσι” τους.

Αυτή όμως η τραγική αλήθεια, ΔΕΝ είναι ΟΛΗ η αλήθεια,

που διατύπωσε και υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός ότι “πρέ-

πει να πούμε” στο λαό.

Γιατί η Ελλάδα “βρίσκεται σε δύσκολη θέση”; Ποιοί την οδή-

γησαν σ’ αυτή την οικτρή κατάσταση και με ποιό σκοπό;

Η Ελλάδα βρίσκεται - οδηγήθηκε σ’ αυτή τη δύσκολη θέση

από τις νεο-φιλελεύθερες πολιτικές και πρακτικές. Από την

απληστία του κεφαλαιου και την ανατροπή του κλίμακας

αξιών. Κι οταν αναφέρομαι στο “κεφάλαιο” εννοώ πρωτί-

στως το στέρφο κερδοσκοπικό - αισχρής και ασυνείδητης

αποκομιδής κέρδους - χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο των το-

κογλύφων και των παπατζήδων με τα “λευκά κολλάρα”, π.χ.

goldman Sachs, τους ενεργειακούς κολοσσούς, τις πολεμι-

κές βιομηχανίες, τις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων και

πρώτων υλών κ.τ.τ.

Παράγωγα της νεοφιλελεύθερης αντιληψης της ελευθερης

και ασύδοτης αγοράς free market, laissez faire - laissez

passer), είναι η ανατροπή ιεράρχησης της κλίμακας αξιών:

― αρετή, ήθος, μέτρο, γνώση, ανθρωπισμός, πατρωτισμός,

ευγενής άμιλα, σεβασμός στη μητέρα Γαία,  

σε αμοραλισμό, πλεονεξία, “βιογραφικό”, εξειδίκευση ή

αγνωσία, ατομισμός κοσμοπολιτισμός - απατρία, στη θέση

της ευγενούς άμιλλας μπήκε ο περίφημος ανταγωνισμός

και βέβαια, στη θέση του σεβασμού προς τη Γη - περιβάλ-

λον, η άμετρη εκμετάλλευση του υπόβαθρου της ύπαρξής

μας, χάριν του κέρδους.

Από ‘κει και πέρα η διαπλοκή, η διαφθορά, οι μίζες και τα

“φακελλάκια”, οι πελατειακές σχέσεις, τα ρουσφέτια, ... και

τέλος, η γενική κοινωνική σήψη είναι μονόδρομος.

Αυτή η ανατροπή της κλίμακας αξιών - παράγωγο του νεο

φιλελευθερισμού του Freedman και του Γκρίνσπαν, έφεραν

επιπλέον τη σταδιακή διάσπαση (διάλυση) των εθνών, τον

εκτροχιασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των Λαων, σε Ευ-

ρωπαϊκή Ενωση του Μάαστριχ και της Λισσαβόνας. Της φι-

λίας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης των Λαών, στη

“λυκοφιλία”, όπως λέει εύστοχα η Παπαρήγα, των ετέρων

- κρατών, επικεφαλής των οποίων προωθούνται “υπάλλη-

λοι” υποχείρια των οικονομικών συμφερόντων. 

Αυτή είναι η αλήθεια για το τι και ποιοι ευθύνονται για τη “δύ-

σκολη θέση” που βρίσκεται η Ελλάδα. Μένει να πούμε με ποιο

σκοπό μάς έφεραν σ’ αυτη την άθλια κατάσταση.

Ο σκοπός τους είναι να ελέγξουν πλήρως τις πλουτοπαρα-

γωγικές πηγές της χώρας, τις ενεργειακές δυνατότητες, τις

πρώτες ύλες, το ανθρώπινο δυναμικό, τα νησιά μας, τις παρα-

λίες μας, τους υδάτινους πόρους μας, τον ήλιο “μας”.

Δηλαδή και κυρίως:

― Ηλεκτρική ενέργεια και Υδρογονάνθρακες

― Αιολική και Ηλιακή ενέργεια.

― Υδάτινους πόρους

― Ορυκτά

― Αγροτική καλλιέργεια με αχρήστευση της παραδοσιακής και

προώθηση μεταλλαγμένων και αλλαγή καλλιεργήσιμων ειδών.

― Αγορά και εξαντλητική εκμετάλλευση όλων των τουρι-

στικής αξίας περιοχων. (θα το δούμε ήδη στα 9 βήματα των

προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης).

Η εξαγορά και ο έλεγχος επιτυγχάνεται ευκολότερα και

φθηνότερα, ευτελέστερα με την εξαθλίωση του λαού και

του κρατους και τον εκβιασμό των ιθυνόντων. Η πολιτική

και υπηρεσιακή διαφθορά έχει κι αυτή τη διάσταση. Τους

“κρατάνε στο χέρι” για “αποκλίσεις” του παρελθόντος και

τους εκβιάζουν ή τους περιθάλπουν για συμπεριφορές κι

ευνοϊκές, για τους “δανειστές” - εξαγοραστές, συμπεριφο-

ρές του μέλλοντος.

Μετά ταύτα, ποια προοπτική να διακρίνω κάτω από τετοιες

προϋποθέσεις; Να “αξιοποιήσουν” την παραλία από το Φά-

ληρο μέχρι το Σούνιο, για να πάει ο επιστήμονας ή ο μά-

στερ να δουλέψει γκαρσόνι με 400 ευρώ με την κρυφή

ελπίδα να βγάζει κάτι παραπάνω από τα pour boire. Αυτό

δεν είναι υποθετικό· είναι το 4o βήμα, όπως το ανέφερε ο

Πρωθυπουργός, με πολλά επιχρίσματα και ψιμυθιάσματα

και “επιχειρήματα”. Είπε: “Πέρα από το Ελληνικό που ήδη
προχωρά, θα δημιουργήσουμε επενδυτικό όχημα ειδικού
σκοπού (το λεγόμενο SAY), για τη δημόσια περιουσία που
βρίσκεται σ’ ολόκληρη την περιοχή από το Φάληρο μέχρι
το Σούνιο και παραμένει αναξιοποίητη”: Και στη συνέχεια
“σε όλη βέβαια, την επικράτεια”:

Αυτό και μόνο, μαζί με τις χοντρές αποκρατικοποιήσεις που

ισοδυναμούν με αποεθνικοποιήσεις (ΔΕΗ, ΟΣΕ, Λιμάνια,

Αεροδρόμια, εταρειών υδάτων - ξαναγυρίζουμε στο αποι-

κιακό καθεστώς της ΟΥΛΕΝ και της Πάουερ, που συναπο-

τελούν τα 4 πρώτα βήματα της κυβέρνησης, αρκούν για να

μην της δώσω ψήφο εμπιστοσύνης.

Και, κατά τη γνώμη μου,αποτελούν, βάσιμους και πρω-

τεύοντες λόγους “να αποσύρουν” την ψήφο τους, όσοι την

έδωσαν.

Το 5ο και 6ο βήμα θα κριθεί εκ του αποτελέσματος και ανά-

λογα με την κατευθυνση και το περιεχόμενό τους.

Τα τρία τελευταία βήματα (στήριξη της ρευστότητας, περι-

ουσιολόγιο και καταπολέμηση της σπατάλης, της γραφει-

οκρατίας και της διαφθοράς και διαδικασία συμψηφισμού

οφειλών από και προς το δημόσιο) είναι θετικά βήματα,

αρκεί να γίνουν. Εκεί πρέπει και θα έχει τη στήριξή μας.

Κλείνοντας, για να ξέρουμε που το πάνε οι δανειστές μας,

να καταθέσω δυο - τρεις φράσεις του Γάλλου Marc Roche,

από το βιβλίο του “Η ΤΡΑΠΕΖΑ - πως η GOLDMAN SACHS
κυβερνά τον κόσμο”.
“Η Goldman, λέει βρίσκεται παντού: στην πτώχευση της

τράπεζας Lehman Brothers, στην ελληνική κρίση, στην

πτώση του ευρώ, στην αντίσταση της οικονομίας σε οποι-

αδήποτε ρύθμιση, στη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων...»

Η Ελλάδα ...Ιφιγένεια

“Η Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. παρέχουν στην Ελλάδα που νοσεί, μια
βοήθεια με δυσβάστακτους όρους προκειμένου να σώσουν
το ευρώ, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο αχαλίνωτων

κερδοσκόπων και των τρελαμένων αγορών”.

“Στις Βρυξέλλες, γύρω από τους κοινοτικούς οργανισμούς,
η Goldman Sachs (G.S.) διατηρεί έναν στρατό με ανθρωπους
των  λόμπι, που είναι επιφορτισμένος με την υπεράσπιση
των συμφεροντων της”. Μερικά τρανταχτά ονόματα, όπως

του Μάριο Μόντι, του Ρομάνο Πρόντι, του Μάριο Ντράγκι,

υπήρξαν στελέχη της. Σας συνιστώ ιδιαίτερα στους πολιτικούς

μας να διαβάσετε δυο-τρία βιβλία όπως αυτό για την G.S.: “Εξομο-
λόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου” του Gohn Perkins για να δείτε

πώς ενεργεί το κεφάλαιο σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Τη “Διάσπαση των
Εθνών” του Ρ. Κούπερ διπλωμάτη, πρώην συμβούλου του Τ. Μπλερ

και Διευθυντή σήμερα για θέματα εξωτερικής πολιτικής και

άμυνας της Ε.Ε., για να δείτε που το πάνε οι κσομοπολίτες

“Ευρωπαίοι” αντι-εθνιστές.

Καλό καλοκαίρι. Πάω για διακοπές. Πάω να διαβάσω, πάω

να σκεφθώ, να ησυχάσω και να ...ανησυχήσω.

“Ορέστεια” στη Βάρη Σελ. 4

Δωρεάν δρομολόγια για Πόρτο
Ράφτη Σελ. 6

Ρυθμίσεις για τη γιορτή της Αγίας
Μαρίνας Σελ. 6

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά για
το νέο Κοιμητήριο Σελ. 6

Θαλής ο Μιλήσιος
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Γην και ύδωρ” και ...εκτελεστικά
αποσπάσματα Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Κλιματιζόμενοι χώροι για
ευπαθείς ομάδες Σελ. 9

Φορολογείται το ...χαρτζιλίκι

Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

“Διαλυτικά φαινόμενα στη Δημο-

τική Αρχή των Δ.Σ. 3Β Σελ. 11

Μήνας “Σφητείων” Σελ. 12

Πρωταθλητής Ελλάδος ο Γ.Σ. Κη-

φισιάς Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Οι προγραμματικές και η αλήθεια ΟΛΗ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β 

Το Δ.Σ. των 3Β συνεδριάζει (18η)  τη Δευτέρα 16

Ιουλίου στις 6μ.μ. με   22   θέματα στην Ημερήσια

Διάταξη.11. Επίσης Παραχώρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου. 
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Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανά-

πλαση της ελεύθερης παραλίας της Βάρκιζας ήταν το

πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στα 3Β (9/7), του

οποίου η συζήτηση ξεκίνησε γύρω στις 12 μεταμεσο-

νύκτιον.

Σχεδόν στο σύνολό τους οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν

την είχαν ούτε δει ούτε διαβάσει, με εξαίρεση τη

Λυδία Αργυροπούλου και την Ηλέκτρα Τσιριγώτη.

Δεν τους είχε δοθεί, γιατί πράγματι είναι πολυσέλιδη,

αλλά θα μπορούσε να τους δηλώνεται ότι μπορούν

να την διαβάσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Εμείς που προσπαθήσαμε να τη δούμε στην ιστοσε-

λίδα του Δήμου,

http://www.dimosvoulas.gr/index.php?option=com_k2&

view=item&id=284:μελέτη-περιβαλλοντικών-

επιπτώσεων-για-τη-διαμόρφωση-ελεύθερης-πλαζ-

βάρκιζας στον αρ. 13. Μελέτη  Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων για τη διαμόρφωση ελεύθερης πλαζ

Βάρκιζας, αλλά το μόνο που έχει είναι ο χάρτης. Το ν.

14. που αναφέρεται επίσης στη Μελέτη δεν ανοίγει!

Παρ’ όλα αυτά όπως επισημάνθηκε από τον Παν. Κα-

πετανέα, την Ηλ. Τσιριγώτη, τη Λυδία Αργυροπούλου,

έχουν γίνει παρατηρήσεις και τροποποιήσεις στην

υπάρχουσα μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία οι

οποίες όμως δεν υπάρχουν μέσα στη Μελέτη, έτσι κι

αλλιώς.

Γι’ αυτό προτάθηκε η αναβολή της συζήτησης κυρίως

από τον Καπετανέα, αλλά και άλλους συμβούλους, οι

οποίοι όμως εκάμφθησαν γιατί ο δήμαρχος Σπ.

Πανάς, τους εξήγησε ότι την επομένη ημέρα Τρίτη

10/7 συζητιόταν στο Περιφερειακό συμβούλιο και θα

το ενέκρινε.

Ετσι για άλλη μια φορά “εκβιάστηκαν” οι σύμβουλοι

να δεχθούν τη συζήτηση και εν τέλει να εγκρίνουν

μία μελέτη που δεν γνωρίζουν!  Στην απόφαση ζη-

τούν η παραλία να δοθεί στο Δήμο για να τη διαχει-

ριστεί.

Το παράδοξο είναι ότι για τους ίδιους λόγους το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο ανέβαλε τη συζήτηση, γιατί

όπως ελέχθη, επίκειται απόφαση να δοθούν τμήματα

παραλιών στους ΟΤΑ! 

Τώρα είναι η ώρα να φανεί η δυναμική της Δημοτικής

Αρχής, να πιέσει για να μπορέσει να πάρει την παρα-

λία· αν θέλει βέβαια...

Εγκρίθηκε - αν και ελλειπής - από το Δήμο, 

αναβλήθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

η Περιβαλλοντική Μελέτη της παραλίας της Βάρκιζας

“Στρώνουμε το χαλί στον αυριανό επενδυτή της
παραλίας της Βάρκιζας”.

Δημήτρης Δαβάκης

“Είτε την εγκρίνουμε είτε όχι, αν είχατε διαβά-
σει το “Μεσοπρόθεσμο” θα βλέπατε ότι είναι
προς πώληση η παραλία, ακόμη και αν έχουν ξε-
κινήσει έργα μέσω ΕΣΠΑ!”.

Ηλέκτρα Τσιριγώτη

“Μας καλείτε να ψηφίσουμε με “κλειστά μάτια”
Από τον 11ο του 2011 έρχεται τώρα ως κατεπεί-
γον”.

Διονύσης Γεωργουλόπουλος

“Αμα θέλετε το ψηφίζετε. Να προχωρήσουμε...”
Δημήτρης Μπελετσιώτης
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Μουσικές βραδιές στα 3Β
Ο Οργανισμός αθλητισμού, πολιτισμού και παιδικής

αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου 3Β έχει προγραμματί-

σει δύο μουσικές βραδιές, με θέμα έντεχνο και

λαϊκό πρόγραμμα από την ορχήστρα “Μουσικές πε-

ριπλανήσεις”.

Την Κυριακή 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο λιμάνι

της Βάρκιζας και 

την Κυριακή 22 Ιουλίου στις 9μ.μ. στο θέατρο

Βέμπο στην παραλία της Βούλας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Η ορχήστρα αποτελείται από τους:

Γιάννης Πρεβενιός - Κιθάρα & Τραγούδι

Κώστας Μαρούλης - Μπουζούκι & Τραγούδι

Φιλιώ Πίτσιου - Τραγούδι & Τίνα Ζαντιώτη - Τραγούδι & Κρουστά

Οι Θερινές διαδρομές είναι μία σειρά εκδηλώσεων, περιη-

γητικού χαρακτήρα, υπό το γενικό τίτλο: ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΥ-

ΠΑΡΞΗΣ, σε χώρους με ιστορική και  πολιτιστική σημασία

(πολιτιστικά σημεία). Στο φυσικό φως και με όσο το δυνα-

τόν λιγότερα τεχνητά μέσα. Με στόχο να αντιληφθεί το

κοινό που θα συμμετέχει σε αυτές, με τον πλέον ξεκάθαρο

τρόπο, την ατμόσφαιρα και την φυσική ομορφιά, κάθε πο-

λιτιστικού σημείου. 

Στις Θερινές Διαδρομές, η συμμετοχή του κοινού είναι δωρεάν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

21 Ιουλίου,  ΠΥΡΓΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ 

18.00 - 18.30: Προσεύλευση. 

18.30: Περιήγηση στον Πύργο και παρουσίαση της Ιστο-

ρίας του.

19.00: Έναρξη Θερινής Παράστασης ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ
του  Σαίξπηρ. 

Είναι μια από τις σπουδαιότερες και πλέον περίτεχνες κω-

μωδίες του μεγάλου ποιητή της Βικτοριανής Εποχής. 

Σε μία παράσταση ντυμένη με τις αυθεντικές αναγεννη-

σιακές μελωδίες, που θα παίζονται ζωντανά από δύο μου-

σικούς (recorder και κλασική κιθάρα). Η πρεμιέρα θα

πραγματοποιηθεί σε φυσικό χώρο, στο φως της μέρας και

συγκεκριμένα στο σημείο όπου βρίσκεται ο μεσαιωνικός

Πύργος της Βραυρώνας. 20.35: Αναχώρηση από τον Πύργο.

Γενική είσοδος: 13€  Μαθητικό φοιτητικό: 10€

Θα πραγματοποιηθεί προπώληση εισιτηρίων. (Πληροφορίες

στο 2299040803 / 6980678974)

25 Ιουλίου: ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ (Πίσω από το Μουσείο

Βραυρώνας). Η Εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα της UNESCO.

Δράσεις για παιδιά και μεγάλους:

17.00 - 17.30: Συγκέντρωση στην Κεντρική Πλατεία Μαρ-

κοπούλου

17.30: Ποδηλατοβόλτα μέχρι τον υγρότοπο Βραυρώνας

18.30: Δραστηριότητα περιβαλοντικής εκπαίδευσης με πα-

ρατηριτήρια πουλιών, και περιήγηση στον υγρότοπο (Πα-

ρουσίαση από την Ορνιθολογική Εταιρεία των σπάνιων

ειδών πτηνών που υπάρχουν στον υγρότοπο).

― Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία

με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Μαρκοπούλου Ερμής και με

την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία. 

Είσοδος Ελεύθερη.

28 & 29 Ιουλίου: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΟ

18.00 - 18.45: Προσέλευση. Περιήγηση στις εγκαταστάσεις

του Συνεταιρισμού και παρακολούθηση έκθεσης φωτο-

γραφίας από τη δημιουργία του στα τέλη του 19ου αιώνα.

19.00: Παράσταση ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ του Ο. Σαίξπηρ. 

1 Αυγούστου: ΠΑΛΑΙΟ ΠΗΓΑΔΙ ΜΕΡΕΝΤΑΣ.

20.00 - 20.30: Προσέλευση - Περιήγηση

20.30: Η παραμυθού ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ αφηγείται: Οδύσ-

σειας (ραψωδία) ω: Μικρή Νέκυια, στον αγρό, Σπονδές, με

συνοδεία παραδοσιακών οργάνων.

Είσοδος Ελεύθερη,  υπό την αιγίδα της UNESCO.

3 Αυγούστου: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΩΝΗΣ - ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ.

18.30 - 20.00: Περιήγηση στην περιοχή - Παρουσίαση της

Ιστορίας του Πόρτο Ράφτη και της περιοχής ειδικότερα.

20.30: Συναυλία: Μουσικό αφιέρωμα στον Ν. Καββαδία και

τραγούδια της θάλασσας 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των Περιά-

κτων (www.periaktoi.gr).

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ: ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 2012

Σφήττεια 2012
Συνεχίζονται οι εκδηλώσειςσ των “Σφητείων” που άρχισαν

την Κυριακή 1 Ιουλίου και τελειώνουν την Κυριακή 15 Ιου-

λίου.

Ετσι την Κυριακή 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, θα δοθεί η

Παιδική θεατρική παράσταση “Ονειρο Καλοκαιρινής Νύ-
χτας” του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στο θέατρο της Δεξαμενής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Συνεχίζεται η Έκθεση Ζωγραφικής από το Εργαστήρι του

«Σφηττός» στο Κτίριο και το Περίπτερο της Πλ. Δεξαμε-

νής. Η  έκθεση είναι ανοιχτή  τις ημέρες των εκδηλώσεων

( 20:00-23:00)

«Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

Η  δημοτική παράταξη μειοψηφίας του Δήμου Μαρκο-

πούλου, «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ», διοργανώνει εκδήλωση

με θέμα τη Γερμανική θηριωδία στο ΔΙΣΤΟΜΟ, καθώς και

τον αγώνα πολλών Ελλήνων να αναγνωριστούν παγκο-

σμίως τα εγκλήματα και να αποδοθούν οι νόμιμες απο-

ζημιώσεις, ως ελάχιστος φόρος τιμής προς τα θύματα.

Θα γίνει ανοιχτή προβολή του ντοκιμαντέρ ελβετικής πα-

ραγωγής «ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ», ενός συγ-

κλονιστικού οδοιπορικού του αγώνα μιας ολόκληρης

ζωής ενός παιδιού που επέζησε της θηριωδίας, του ΑΡ-

ΓΥΡΗ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ.

Η εκδήλωση θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 Ιουλίου, στις

20:30μ.μ. στα γραφεία της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»,

Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 32 στο ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ.

Το ντοκιμαντέρ έχει πάρει πολλά διεθνή βραβεία και πρό-

σφατα προβλήθηκε και από τη δημόσια τηλεόραση, προ-

καλώντας έντονο ενδιαφέρον καθώς φωτίζει άγνωστες

στους περισσότερους πτυχές των γεγονότων που ακο-

λούθησαν την τραγική σφαγή του Διστόμου.

Θα παρευρεθεί στην εκδήλωση ο ίδιος ο  ΑΡΓΥΡΗΣ

ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, και θα λάβει μέρος στη συζήτηση που

θα ακολουθήσει.

Φεστιβάλ Ελληνικών 

Παραδοσιακών χορών 

“Ορέστεια” στη Βάρη

Ο Λαογραφικός - φυσιολατρικός Ομιλος Σεμέλη, καθιε-

ρώνει Φεστιβάλ Ελληνικών Παραδοσιακών χορών στη

Βάρη με τίτλο “Ορέστεια”. Ετσι το 1ο Φεστιβάλ θα πραγ-

ματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Ιουλίου στις 8.30μμ στον

περίβολο του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία στο Κόρμπι

της Βάρης. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του 3Β και

της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας.

Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του 18χρονου

χορευτή του συλλόγου Ορέστη-Κωνσταντίνου Μυλω-

νάκη που βρήκε τραγικό θάνατο πέρυσι την ίδια μέρα. Ο

Ορέστης ήταν αριστούχος φοιτητής του Βιολογικού Τμή-

ματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών

και έχασε τη ζωή του προσφέροντας εθελοντική εργασία

στον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς. Το Παν/μιο τιμώντας

τη μνήμη του καθιέρωσε υποτροφία στο όνομά του και με

ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό έδωσε το

όνομά του σε ένα νέο είδος φυτού που ανακαλύφθηκε

πρόσφατα στον Πάρνωνα. Το φυτό ονομάστηκε Allium

Orestis. 

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν με τις χορευτικές τους ομά-

δες ο Λ.Ό.Β. «Σεμέλη», ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος

Γλυφάδας «Χοροστάσι», το Εργαστήρι Ελληνικής Μου-

σικο-χορευτικής Παράδοσης «Χορεία», ο Σύλλογος Λευ-

καδίων Ηλιούπολης και γύρω Δήμων "Η Φανερωμένη", ο

Σύλλογος Ποντίων Αργυρούπολης και ο Σύλλογος Κρη-

τών Αργυρούπολης.

Την ορχήστρα πλαισιώνουν οι μουσικοί Νίκος Φιλιππίδης,

Κώστας Φιλιππίδης, Βαγγέλης Δημούδης, Γιώργος Μαρι-

νάκης και Γιάννης Γευγελής.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

'”ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΒΡΟΧΗ"
ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΒΟΥΛΑΣ, 18/7

Η γνωστή ισπανική παραγωγή "Ακόμα και η βροχή" του

σκηνοθέτη Ισιάρ Μπολαϊν που αναφέρεται στην αντί-

σταση του λαού της Βολιβίας ενάντια στην ιδιωτικο-

ποίση του νερού θα προβοληθεί στα πλαίσια των

πολιτιστικών εκδηλώσεων  του κάμπινγκ  της Βούλας,

την Τετάρτη 18 Ιουλίου 8.30μμ

Η προβολή θα γίνει κοντά στην παραλία και  θα ακο-

λουθήσει συζήτηση με εκπροσώπους του σωματείου

της ΕΥΔΑΠ σχετικά με τη σχεδιαζόμενη  εκποίηση της

Εταιρίας Υδρευσης   στη  χώρα μας. Είσοδος ελεύθερη

Πληρ. Θάνος 6940108002 - Εβελίνα 6970308448  

www.enallaktiki-drasi.gr  



Θέατρο Σκιών στην κεντρική

πλατεία Μαρκοπούλου

Στο πλαίσιο της Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης της

Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, την Κυριακή 15

Ιουλίου, από 9 το βράδυ, απολαύστε μια παράσταση

Θεάτρου Σκιών, για μικρά και ...μεγάλα παιδιά!
Την παράσταση επιμελήθηκε και παρουσιάζει, το «Ελλη-
νικό Λαϊκό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Ταυλάτου».
Στόχος του Δήμου, που καθιέρωσε την κυριακάτικη βόλτα

και πεζοδρόμηση πριν ένα χρόνο, παραμένει, κάθε δεύ-

τερο καλοκαιρινό απόγευμα Κυριακής, οι πλατείες να απο-

δίδονται στους πολίτες χωρίς αυτοκίνητα, προσφέροντας

πολιτιστικές ανάσες!

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κο-

ρωπίου προσκαλεί στην κα-

λοκαιρινή καμπάνια με

τίτλο «Διαδρομές με πυ-

ξίδα τη βιβλιοθήκη» από 30

Ιουνίου έως και 19 Ιουλίου.

Το Future library στηρίζει

και διοργανώνει σε 68 βι-

βλιοθήκες από όλη τη χώρα

Καλοκαιρινή εκστρατεία

Ανάγνωσης, δημιουργικό-

τητας και καινοτομίας.

Οι εκδηλώσεις απευθύνον-

ται σε ηλικίες 4-15 ετών και

θα πραγματοποιούνται

πρωί και απόγευμα, στο

χώρο της βιβλιοθήκης (Γ.

Παπασιδέρη 13, πεζόδρο-

μος). Για τη συμμετοχή η

είσοδος είναι ελεύθερη με

προεγγραφή.

Για περισσότερες πληρο-

φορίες μπορείτε να επικοι-

νωνήσετε με την  Σωτηρία

Νικολού, Μάρθα Παπαμι-

κρούλη και Ειρήνη Χατζη-

μερκούρη στο τηλέφωνο

210-6626295.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 16/7,  10:30 – 12:30

—- Ο χρόνος που μας χωρίζει,

ο χρόνος που μας ενώνει. 1η

συνάντηση. Μέσα στο χώρο

απλώνουμε τη γραμμή του

χρόνου με θέμα τις περιπέ-

τειες του Οδυσσέα. Για παι-

διά:9-12 ετών,

Τρίτη 17/7, 10:00 - 12:00 —-
Κόκκινη κλωστή δεμένη 
Υφαίνουμε το δίχτυ του παρα-

μυθιού - εικονογραφώ μια ιστο-

ρία με υλικά από τη φύση.   Για

παιδιά 6 - 12 ετών.

Τετάρτη 18/7, 17:30 – 19:30  —
- Σώστε τα πάντα στη γη 
Παράσταση Κουκλοθέατρου.

Για παιδιά: 4 - 8 ετών, 

Πέμπτη 19/7,  10:30 – 12:30  —

- Ο χρόνος που μας χωρίζει, ο

χρόνος που μας ενώνει. 2η

συνάντηση 

Ο αριθμός των θέσεων για

τις δημιουργικές δραστη-

ριότητες είναι περιορισμέ-

νος. 

Δηλώστε έγκαιρα συμμε-

τοχή στη Δημοτική Βιβλιο-

θήκη Κορωπίου, Γ.

Παπασιδέρη 13, πεζόδρο-

μος ή στο τηλ. 210-

6626295.

ΕΒΔΟΜΗ 14  IOYΛIOY 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Ορνιθες» Αριστοφάνη

10, 11 Αυγούστου, 9μ.μ.

Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου

Σε καιρούς δεινής κρίσης η αναζήτηση της ουτοπίας

επανέρχεται δριμύτερη. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κα-

κλέας με ένα επιτελείο αξιόλογων ηθοποιών και σύμ-

μαχο τη θρυλική μουσική του Χατζιδάκι, αναζητεί τη

Νεφελοκοκκυγία του σήμερα.

Κωμωδία εξαιρετικά επίκαιρη, οι Όρνιθες γράφτηκαν

το 414 π.Χ., εποχή που ο πόλεμος, η πείνα, τα χρέη

και η παρακμή μάστιζαν την Αθήνα. Η απόγνωση οδη-

γεί δύο ηλικιωμένους Αθηναίους στην φυγή και στη

δημιουργία της ιδανικής πόλης σε συμμαχία με τα

πτηνά.

Παίζεται 10 & 11 Αυγούστου, 9μ.μ. στο Αρχαίο θέα-

τρο Επιδαύρου.

Ο πολιτιστικός οργανισμός του

Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, οργανώ-

νει για το Καλοκαίρι, ποικίλες εκδη-

λώσεις όπως παρακάτω:

Τρίτη 17/07 ώρα 20:30  -1. Συναυλία,

με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο -2.

Λαϊκό πρόγραμμα με τον Βασίλη

Σδούκο, ώρα 22:00, πλ. Ελ. Βενιζέ-

λου, Αρτέμιδα, είσοδος ελεύθερη. 

Παρασκευή 20/07 – Παιδική Παράσταση

«ΧΕΝΣΕΛ & ΓΚΡΕΤΕΛ» των αδελφών

Γκρίμ, ώρα 20:30, εισιτήριο 8€.

Παρασκευή 27/07/2012 – Θεατρική

Παράσταση η «ΗΛΕΚΤΡΑ» του Σοφο-

κλή, από τις Μορφές Έκφρασης με

τον Θωμά Κινδύνη ώρα 21:00,  εισιτή-

ριο 10€ προπώληση και 14€ χωρίς

προπώληση.

Σάββατο 04/08 – Συναυλία «ΕΝΑ ΠΑ-

ΚΕΤΟ ΕΛΛΑΔΑ» από το συγκρότημα

“Περί αυλών & Οργάνων”, ώρα 21:00,

εισιτήριο 7€ (ενηλίκων) & 5€ (παι-

δικό).

Παρασκευή 10/08 – Θεατρική Παρά-

σταση το «ΜΗΛΟ» των Φάλαρη και Σ.

Παπαδόπουλου, με τους Ναταλία

Δραγούμη και Θανάση Σαλταμπάση

ώρα 21:00,  εισιτήριο 15€.

Παρασκευή 24/08 – Θεατρική Παρά-

σταση «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ»

του Γιώργου Χρονά, με την Ελένη

Κοκκίδου ώρα 21:00, εισιτήριο 12€ &

10€ (φοιτητικό, ανέργων, πολυτέ-

κνων).

Παρασκευή 31/08 – Παιδική Παρά-

σταση «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ» του

Αντουάν ντε Σαιντ – Εξυπερύ, ώρα

21:00,  εισιτήριο 8€. 

Οι εκδηλώσεις γίνονται στην πλατεία

Ελ. Βενιζέλου στην Αρτέμιδα και στο

Γήπεδο Μπάσκετ Βραυρώνας.

«Διαδρομές με πυξίδα 

τη βιβλιοθήκη» 
Καλοκαιρινή Ανάγνωση, Δημιουργικότητα

και Καινοτομία στο Κορωπί

«Βραυρώνεια 2012»
Αφή φλόγας - Λαμπαδηδρομία,  Η Ελληνική Μουσική απ’ τον Ορφέα έως

σήμερα, “Αντιγόνη”, Αγώνας δρόμου, ποδηλατοδρομία, Φεστιβάλ χορωδιών

Η Ομοσπονδία Εξωραϊστικών και

Εκπολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμι-

δος, υπό την αιγίδα του Δήμου

Σπάτων-Αρτέμιδος συνεχίζουν τις

εκδηλώσεις με τίτλο “Βραυρώνεια

2012”.

Ο απόηχος της εκδήλωσης του πε-

ρασμένου Σαββάτου - ΛυρΑυλος -

είναι εξαιρετική. 30 αρχαιολογικά

μουσικά όργανα επί σκηνής και η

μουσική νυχτερινή πανδαισία δε-

δομένη!

Το πρόγραμμα συνεχίζεται:

Σάββατο 14 Ιουλίου - 9:00 πρωί
• Αγώνας δρόμου νέων, νεανίδων

και ενηλίκων στην παραλία της Αλυ-

κής (πριν το τέρμα των λεωφορείων

305)

20:30 ― Απονομή βραβείων του 2ου

ποιητικού διαγωνισμού ενηλίκων και

του 1ου ποιητικού διαγωνισμού εφή-

βων καθώς και απαγγελία των βρα-

βευθέντων ποιημάτων στο

ξενοδοχείο Mare Nostrum

Κυριακή 15 Ιουλίου - 8:30 
• Διασυλλογικός αγώνας ποδηλασίας

και ανοικτός αγώνας ποδηλασίας για

όλες τις ηλικίες που θα τρέξουν στην

ευρύτερη περιοχή της Ταυροπόλου,

της Αλυκής, στο Βελάνι και μέχρι τα

όρια του δήμου Ραφήνας

• 19:30 Τελετή λήξης στο ξενοδο-

χείο Mare Nostrum

•  20:30 Φεστιβάλ με τις χορωδίες:

α) «Σύλλογος Φίλων της Μουσικής

& Φιλανθρωπικός» Χορωδία της

Βραυρωνίας Αρτέμιδος,

β) «Μουσική Κιβωτός» του δήμου

Σπάτων – Αρτέμιδος και

γ) Δημοτική Χορωδία του δήμου Ρα-

φήνας - Πικερμίου

Το φεστιβάλ θα γίνει στην αίθουσα

του ξενοδοχείου Mare Nostrum

Παρασκευή 13, Σάββατο 14 & Κυ-
ριακή 15 Ιουλίου
• Έκθεση ζωγραφικής με θέμα "Απο-

τυπώματα" θα λειτουργεί στον χώρο

υποδοχής του ξενοδοχείου Mare

Nostrum.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Μετά τις περυσινές μουσικές βραδιέ η Φιλαρμονική του

Δήμου Μαρκοπούλου επανέρχεται, με μια ακόμη καλο-

καιρινή συναυλία, το Σάββατο 14 Ιουλίου και ώρα 9μ.μ.,

στο Άγαλμα του Ναύτη, στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Μαρκοπούλου, αναλαμβάνει να

«δροσίσει» μουσικά, εν μέσω καύσωνα, την καλοκαιρινή

βραδιά δίπλα στη θάλασσα, με εξαιρετικό ποικίλο μουσικό

πρόγραμμα: από κινηματογραφικά και jazz θέματα, μέχρι

rock!

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ

ΣΤΟ ΣΕΦ

Την  Παρασκευή 20  Ιουλίου οι   ΠΟ-

ΔΗΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ   προγραμμα-

τίζουν  μια  βραδινή  παραλιακή

ποδηλασία στο ΣΕΦ.

Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από την

αφετηρία  του Τραμ στη Βούλα στις

8.30μ.μ.

Υπεύθυνος ενημέρωσης

Γιώργος Δρούκας  6945820575

Πληροφορίες www.enallaktiki-drasi.gr    

“Καλοκαιρινά” στην παραλία Αρτέμιδας
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ΔΩΡΕΑΝ δρομολόγια 

στο Πόρτο Ράφτη 

Μαρκοπούλου 

Ξεκίνησαν, από το Δήμο Μαρκοπούλου, την Τετάρτη,

11 Ιουλίου, ΔΩΡΕΑΝ δρομολόγια προς τις παραλίες

του Πόρτο Ράφτη, για τα μέλη των ΚΑΠΗ και τους δη-

μότες. 

Η συγκεκριμένη δράση θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της θερινής περιόδου.

Αναχώρηση:

9.00 π.μ. από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

9.15 π.μ. Παραλία Αγ. Σπυρίδωνα

9.25 π.μ. ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη

9.30 π.μ. Παραλία Αγ. Μαρίνας

9.35 π.μ. Παραλία Πρασιαί (ΑΒ Βασιλόπουλος)

9.40 π.μ. Δημοτική Πλαζ Αυλακίου

Επιστροφή:

12.00 μ.μ. από Δημοτική Πλαζ Αυλακίου

12.05 μ.μ. Παραλία Πρασιαί (ΑΒ Βασιλόπουλος)

12.10 μ.μ. Παραλία Αγ. Μαρίνας

12.15 μ.μ. ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη

12.25 μ.μ. Παραλία Αγ. Σπυρίδωνα

12.35 μ.μ. ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Όπως και πέρυσι, στόχος της Δημοτικής Αρχής, είναι

η αύξηση του αριθμού των πολιτών, που αποκτούν

πρόσβαση στις παραλίες του Δήμου. 

Επίσης σε σημείωμά του ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθε-

νίτης, επισημαίνει στους  λουόμενους «την ανάγκη
για το διαρκή σεβασμό και τη φροντίδα του εύθραυ-
στου φυσικού περιβάλλοντος που έχουμε κληρονομή-
σει. Αν όλοι μαζί ακολουθήσουμε τρεις απλούς
κανόνες στην παραλία, θα μπορέσουμε να απολαύ-
σουμε ένα ομορφότερο και καθαρότερο καλοκαίρι:
1.    Καθαρίζω από γόπες και απορρίμματα, το σημείο
που έχω επιλέξει να τοποθετήσω την ομπρέλα, την
ψάθα ή την πετσέτα μου.
2.    Απολαμβάνω το μπάνιο μου, σε πλαίσια κόσμιας
συμπεριφοράς και σεβασμού, συνειδητοποιώντας ότι
οι άλλοι λουόμενοι είναι τώρα οι συγκάτοικοί μου. Η
θάλασσα και η παραλία είναι το σπίτι μου!
3.    Διαφυλάττω την καθαρότητα της παραλίας και της
θάλασσας πριν φύγω, μαζεύοντας σε μια σακούλα
αποτσίγαρα, φαγώσιμα, ροφήματα, περιοδικά-εφημε-
ρίδες ή αλλά απορρίμματα και τοποθετώντας τα μέσα
στον πλησιέστερο κάδο. Υπενθυμίζω στους απρόσε-
κτους, ότι οφείλουμε να διατηρήσουμε τον χώρο που
μας φιλοξενεί, καθαρότερο απ’ ότι τον βρήκαμε.
Αν το αφήσεις καθαρό, θα το βρεις καθαρό.  Καλό Κα-
λοκαίρι!».

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

για  τη μεγάλη γιορτή του Κορωπιού

Aγία Μαρίνα Αλυκού 

Δευτέρα και Τρίτη (16 και 17 Ιουλίου) γιορτάζει η Αγία Μαρίνα Αλυκού

Κρωπίας και θα γίνουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διευκό-

λυνση των επισκεπτών και των διερχομένων οχημάτων.

Ετσι ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει:

1. Από 19:00 της

Δευτέρας 16 Ιουλίου

έως Τετάρτη 18 Ιου-

λίου  06:00, θα απα-

γορευτεί η κίνηση

οχημάτων στη δια-

σταύρωση της

Λεωφ. Αγίας Μαρί-

νας με την Λεωφ.

Αθηνών-Σουνίου και

αντίστροφα. Η κί-

νηση των οχημάτων

από Λ. Αγ. Μαρίνας

θα εκτρέπεται στην οδό Λουμπάρδας και από εκεί στην Λεωφ. Σουνίου-

Αθηνών με κατεύθυνση την Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη. Την ίδια δια-

δρομή θα ακολουθούν όσοι οδηγοί έρχονται από Λεωφ. Σουνίου-Αθηνών. 

2. Όσοι επιθυμούν να κινηθούν από Λεωφ. Αγίας Μαρίνας για παραλία

Αγ. Δημητρίου Κρωπίας και Δήμο Σαρωνικού (Καλύβια, Λαγονήσι κα.)

πρέπει να στρίβουν στην συμβολή των Λεωφ. Αγίας Μαρίνας και οδού

Αγίου Δημητρίου και να την ακολουθούν έως τη διασταύρωση με τη οδό

Απειράνθου και μετά όλη τη οδό Απειράνθου έως  στο τέλος της, στα

φανάρια που οδηγούν στην Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου. 

Προσλήψεις  εργασίας 

ορισμένου χρόνου στην 

Εφορεία Προϊστορικών & 

Κλασικών αρχαιοτήτων

Η Β’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών

αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη,

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ατό-

μων για την κάλυψη εποχικών ή παροδι-

κών αναγκών της στους διάφορους

αρχαιολογικούς χώρους, όπως Σουνίου,

Ραμνούντος, Σούριζας, Μαραθώνα, Κηφι-

σιάς, Κορωπίου, Αμφιαράειου & Βραυρώ-

νος, με ειδικότητες: ημερήσιοι φύλακες,

νυχτοφύλακες, καθαριστές.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδι-

κότητας Φύλακας Μουσείων και

Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δί-

πλωμα ή απολυτήριος: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγ-

γελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τε-

χνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής

Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕ9 του

Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής

μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Μέτρια γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής

ή Ιταλικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

Πληροφορίες: Αρμακόλλας Γεωργ.

Τηλέφωνο: 210.3213122 (εσ.110)

Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα προχωρή-

σει στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφει-

λών. 

Η εν λόγω ρύθμιση θα γίνει σύμφωνα

με την Κοινή Υπουργική Απόφαση

20124/08.06.2012 (ΦΕΚ

1828/08.06.2012 τεύχος Β’. 

Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά

όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως

τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των

βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις

10.000 ευρώ, όταν πρόκειται για φυ-

σικά πρόσωπα, και τις 75.000 ευρώ,

όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπα-

γωγή στη ρύθμιση, υποβάλλεται στην

Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, έως

τις 7 Οκτωβρίου 2012.

Οι οφειλές καταβάλλονται ως εξής:

1. Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσο-

στό εκατό τοις εκατό (100%) από προ-

σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

2. Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες

δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό

ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις

προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο-

λής.

3. Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσε-

ρις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή

κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις

εκατό (75%) από τις προσαυξήσεις εκ-

πρόθεσμης καταβολής.

4. Υπάρχει η δυνατότητα για την κα-

ταβολή της οφειλής σε δόσεις άνω

των 24 από οφειλέτες που αποδεδειγ-

μένα έχουν αδυναμία καταβολής σε

συντομότερο διάστημα με την προ-

σκόμιση δικαιολογητικών που αποδει-

κνύουν την αδυναμία πληρωμής σε

συντομότερο χρόνο.

Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της

πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία

υποβολής της αίτησης για υπαγωγή

στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις κα-

ταβάλλονται μέχρι την τελευταία ερ-

γάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών,

χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποί-

ηση του οφειλέτη.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν

μπορεί να είναι μικρότερο των 100

ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευ-

θυνθείτε στον Διευθυντή της Οικονο-

μικής Υπηρεσίας του Δήμου

Μαρκοπούλου Γιώργο Νικολάκη, στο

τηλέφωνο 2299 0 20111. 

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών &

διαγραφή προσαυξήσεων στο Δήμο Μαρκοπούλου

Νέος αντιδήμαρχος ο Φώτης Αβαρκιώτης

στην Παλλήνη

μετά την παραίτηση του Γιάννη Λεστάκη

Ο Δήμαρχος Παλλήνης λαμβάνοντας υπόψη τα επίσημα πληθυσμιακά δεδο-

μένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Παλ-

λήνης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 33.624

κατοίκους,

και δεδομένου της παραίτησης του τέως Αντιδημάρχου Γιάννη Λεστάκη, όρισε

νέο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αβαρκιώτη Φώτιο

και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας, Δημοτικού Φωτισμού, Υπηρεσιών Πρα-

σίνου, Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων και Δημοτικών Κοιμητηρίων
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Η κρατική τηλεόραση 

έχει αναβαθμιστεί

Απαράδεκτες παρεμβάσεις 

από το περιβάλλον Σαμαρά

Στόχος του κυβερνητικού περιβάλλοντος, έχει

γίνει η “Πρωινή Ενημέρωση” της ΝΕΤ, η οποία

έχει ομολογουμένως αλλάξει την εικόνα της ΝΕΤ,

αποκτώντας ξανά τη χαμένη αξιοπιστία της και

ανεβάζοντας υψηλά τα ποσοστά τηλεθέασης.

Είναι παρήγορο όταν τα ιδιωτικά κανάλια “κυβερ-

νοποιούνται” τα κρατικά κανάλια να γίνονται πιο

ελεύθερα.

Ομως κάποιοι ενοχλούνται από την ελεύθερη δη-

μοσιογραφία. Ετσι καθημερινές επιθέσεις δέχεται

η πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ και η τελευταία επί-

θεση έγινε μετά τη  συνέντευξη που παραχώρησε

ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του

Κοινοβουλίου Αλέξης Τσίπρας μόλις προχθές. 

Ο αναπληρωτής  εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ και

διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σα-

μαρά, Γιώργος Μουρούτης, ξεπερνώντας τα

εσκαμμένα, έδωσε μαθήματα δημοσιογραφίας

στους πολύ καλούς δημοσιογράφους Κώστα Αρ-

βανίτη και Μαριλένα Κατσίμη!

Οπως ήταν αναμενόμενο, ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ,

Δημήτρης Τρίμης, απάντησε μιλώντας για «Ανη-
συχητικό δείγμα γραφής» 
Προφανώς δεν έχει συνειδητοποιήσει ο Γ. Μου-

ρούτης το θεσμικό του ρόλο και συμπεριφέρεται

εκδικητικά εξαπολύοντας απειλές για το εργα-

σιακό μέλλον των δημοσιογράφων Κ. Αρβανίτη

και Μαριλένας Κατσίμη!

«Ως δημοσιογράφοι οφείλουμε να υπερασπι-
στούμε την προσωπικότητα των συναδέλφων μας,
την ελευθερία του δημοσιογραφικού λόγου, τη
συνταγματική λειτουργία και την ανεξαρτησία της
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης», τόνισε σε ανακοί-

νωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ. 

Νομικούς συμβούλους

όρισε ο Πρωθυπουργός 

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, νο-

μικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού ορίζεται ο ομότι-

μος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Αθηνών  Ιωάννης Καρακώστας. Οικονομικός σύμβουλος

του Πρωθυπουργού ορίζεται ο καθηγητής οικονομικών

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ιωάννης Μουρμούρας,

πρώην υφυπουργός οικονομικών.

Διευθυντής και υπεύθυνος Τύπου  της Ν.Δ.

Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας  Αν-

τώνη Σαμαρά ορίζονται Γενικός Διευθυντής της Νέας

Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Τσιμάρας και Διευθυντής

του Γραφείου Τύπου του Κόμματος ο δημοσιογράφος

Σπύρος Καπράλος.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέ-

τρων δημοτών κατά του Δήμου Γλυφά-

δας (αρ. απόφ. 6130/28.6.2012), με

αίτημα την καθαίρεση των τάφων και του

ναού, και την παύση λειτουργίας στο

υπό διαμόρφωση κοιμητήριο καθώς και

κάθε μορφή  εργασιών στο χώρο του.

Είναι μια πρώτη νίκη του Δήμου Γλυ-

φάδας και της Μητρόπολης Γλυφά-

δας, Ελληνικού & 3Β, που έκαναν

αγώνα και “επαναστατικά” ενταφίασαν

νεκρούς που τους κρατούσαν άτα-

φους - λόγω έλλειψης χώρου - στον

χώρο που διεκδικούν για νεκροταφείο.

Στο μεταξύ, άμα της  δημοσίευσης της

απορριπτικής απόφασης (2.7.2012)  το

βράδυ της ίδιας ημέρας άγνωστοι ει-

σήλθαν στο χώρο του νεκροταφείου

και βεβήλωσαν 7 μνήματα καταστρέ-

φοντας τα μάρμαρα, τους σταυρούς

επί των μνημάτων και τη συρμάτινη

περίφραξη του νεκροταφείου. 

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στο

Δήμο Γλυφάδας, όταν περίοικοι τηλε-

φώνησαν και το κατήγγειλαν.

Ο Δήμος με δ.Τύπου σημειώνει:
“Για τις παράνομες και αξιόποινες αυτές
ενέργειες, οι οποίες συνιστούν μια πρω-
τοφανή για τα ελληνικά ήθη και θρησκευ-
τικά αισθήματα των χριστιανών
ορθοδόξων παράνομη συμπεριφορά που
προσβάλλει βάναυσα τη θρησκευτική ει-
ρήνη και ελευθερία, τη μνήμη των νεκρών,
τα δικαιώματα των συγγενών και του
Δήμου μας, έχοντας προκαλέσει τον απο-
τροπιασμό του συνόλου της τοπικής κοι-
νωνίας της Γλυφάδας, ο Δήμαρχος
Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης κατέθεσε
μήνυση ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Αθηνών κατά παντός υπευθύνου”.

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα 
κατά του Δήμου Γλυφάδας για το Νεκροταφείο

Βανδαλισμοί στους τάφους!!!

Κοινοβουλευτικός 

Εκπρόσωπος της

ΔΗΜ.ΑΡ.

ο Βασίλης Οικονόμου

Από το τρίτο σκέλος της τρικομματικής

κυβέρνησης “Δημοκρατική Αριστερά”

ορίστηκε Κοι-

νοβουλευτικός

με ευθύνη του

τομέα Εξωτε-

ρικών, Άμυνας,

Μορφωτικών

υποθέσεων και

Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν

υποθέσεων ο

β ο υ λ ε υ τ ή ς

Ανατ. Αττικής

Βασίλης Οικόνομου.

Επίσης ορίστηκε ο Νίκος Τσούκαλης

υπεύθυνος για θέματα Οικονομίας, Δι-

καιοσύνης, Δημόσιας Διοίκησης και

Δημόσιας Τάξης και για ζητήματα Εμ-

πορίου και Παραγωγής και ο πρ. βου-

λευτής Ι. Αμοιρίδης αναλαμβάνει

διευθυντής και γραμματέας της Κοινο-

βουλευτικής Ομάδας της ΔΗΜΑΡ.

Με ανακοίνωσή τους οι

“Ανεξάρτητοι Ελληνες”

γνωστοποίησαν στον ελ-

ληνικό λαό ότι «οι κύριοι

Χριστοφοράκος και Καρά-

κωστας (νομικός σύμβου-

λος του Πρωθυπουργού),

συνυπήρχαν για τουλάχι-

στον 8 χρόνια· από τον Ια-

νουάριο του 1998 που

ανέλαβε ο κος Χριστοφο-

ράκος.  Αυτό έγινε αφού η

Siemens υπέγραψε προ-

γραμματικές συμφωνίες,

χωρίς διαγωνισμό με ΟΤΕ,

ΟΣΕ και άλλους φορείς

του Δημοσίου. Ποιος ήταν

νομικός σύμβουλος τότε

για αυτές τις συμφωνίες

με τη Siemens;»

Στις αιτιάσεις του εκπρο-

σώπου Τύπου του πρωθυ-

πουργού, Κεδίκογλου, ότι

δεν αληθεύουν, δίνουν στη

δημοσιότητα οι “Ανεξάρτη-

τοι Ελληνες” «την εγ-

γραφή πληρωμής του

Καρακώστα για τις υπηρε-

σίες του  στο σύστημα της

εταιρείας (50005940, EL

003060167), τον εσωτε-

ρικό του τηλεφωνικό

αριθμό και την τελευταία

του πληρωμή το 2005»,

επισημαίνοντας ότι αυτό

δεν είναι ούτε παράνομο

ούτε παράτυπο,  αφού

ασκούσε το επάγγελμά

του, αλλά είναι θέμα αξιο-

πιστίας για την κυβέρνηση.  

«Ας μας ενημερώσει ο κ.

Σίμος  Κεδίκογλου  αν

είναι ηθικά και πολιτικά

ορθό να συμβουλεύει νο-

μικά τον Πρωθυπουργό, ο

άνθρωπος ο οποίος συμ-

βούλευε την εταιρεία που

αποδεδειγμένα έβλαψε το

ελληνικό δημόσιο και

εξευτέλισε τους θε-

σμούς», τονίζουν οι Ανε-

ξάρτητοι Ελληνες.

Παραιτήθηκε από το

αξίωμά του ο Υφυπουρ-

γός Εργασίας Νίκος Νι-

κολόπουλος με επιστολή

του, εκφράζοντας τη δια-

φωνία του για την ανα-

βολή διαπραγμάτευσης

των εργασιακών, που

ήταν προεκλογική υπό-

σχεση από τον Αντώνη

Σαμαρά.

Η κυβέρνηση προσπά-

θησε να “μεταφράσει”

την  παραίτηση του Ν. Νι-

κολόπουλου, ότι δεν

πήρε αυτά που ζήτησε...

Ομως τα ΜΜΕ βγάζουν

αλήθειες και στιγμιότυπα

για το τι διεμείφθη και

δεν αφήνουν περιθώρια

παρεξηγήσεων...

Ο Υφυπουργός δεν μπο-

ρούσε να δει στα μάτια

τους πολίτες την επο-

μένη της τρόικα, αφού

έριξαν τα εργασιακά στις

...καλένδες και παραιτή-

θηκε με μία πολιτικού ση-

μαντικού κειμένου,

επιστολή, με χαμηλούς

τόνους για να μη δημι-

ουργήσει προβλήματα

στην κυβέρνηση.

«Μετά την από 6.7.2012
συνάντησή μου (μετά

του Υπουργού, Γιάννη

Βρούτση) με την Τρόικα,
στο πλαίσιο της προ-
γραμματισμένης συνάν-
τησης μας, διαπίστωσα
με μεγάλη μου έκπληξη
και οδύνη, ότι οι εκπρό-
σωποι των δανειστών
μας, ουδόλως προτίθεν-
ται να επαναδιαπραγμα-
τευτούν τα εργασιακά,
ασφαλιστικά και προνοι-
ακά ζητήματα, ούτε
έστω σε κάποιες πτυχές

τους. Αλλά και πως τα
όσα προεκλογικά θέταμε
ως κυρίαρχα ζητήματα

επαναδιαπραγμάτευσης,
καθώς και όσα περιλαμ-
βάνονται στην προγραμ-
ματική διακήρυξη που
έφτιαξες με τους άλλους
δύο πολιτικούς αρχη-
γούς, δεν αποτελούν
πλέον ούτε τη δική μας
πολιτική στρατηγική και
τακτική», επισημαίνει

στην επιστολή του.

Ενα μπράβο για τον

άνδρα δεν είναι αρκετό.

Για τα εργασιακά παραιτήθηκε 

ο Υφυπουργός Νικολόπουλος

“Ανεξάρτητοι Ελληνες”

κατά συμβούλων Πρωθυπουργού
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Τίποτα για την ...ταμπακιέρα

“Βγήκε από τα ρούχα του”  ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής

Χατζηδάκης στη Βουλή, όταν ρωτήθηκε από τον Πάνο Καμ-

μένο γιατί δεν έχουν εισπράξει το ΦΠΑ που ξεπερνά τις

500.000 ευρώ από το αεροδρόμιο της Χόχτιχφ “Ελ.Β”.

Στη ρύμη του λόγου του ο Πάνος Καμμένος αναρωτήθηκε:

υπάρχει κάποιος λόγος που δεν τα ζητάει από την  Γερμανική

εταιρεία Χόχτιφ;

«Τι είναι αυτά που λέτε κύριε Καμμένο», είπε ο Κωστής Χατζη-

δάκης. «Με ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είχαμε κοινή διαδρομή.

Δεν σας επιτρέπω. Χειρίστηκα σημαντικές υποθέσεις και δεν

ακούστηκε τίποτε. Δεν είναι τυχαίο αυτό», πρόσθεσε.

Ναι, αλλά γιατί δεν τα εισπράττει, δεν απάντησε. Γιατί δεν ζη-

τάει το ΦΠΑ από μία πολυεθνική, όταν “στίβει” τον κάθε πολίτη

για να του πάρει και την τελευταία ρανίδα του αίματός του.

Ο Υφυπουργός εργασίας 

“παρέδωσε” πριν αναλάβει...

Αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα τρικομματική

κυβέρνηση, ο Υφυπουργός Εργασίας Νίκος Νικολόπουλος

με επιστολή του παραιτήθηκε από το αξίωμα, εκφράζοντας τη

διαφωνία του γιατί δεν προτάχθηκαν τα εργασιακά στην δια-

πραγμάτευση με την τρόικα, όπως άλλωστε επικαλείτο ο Πρω-

θυπουργός Αντ. Σαμαράς προεκλογικά (μετενέργεια,

κατώτατο μισθό κλπ.).

Παρήγορο σημάδι για τον “χειμαζόμενο” λαό, ότι υπάρχουν

και “δικαστές στο Βερολίνο” που λέει μία παροιμία. 

Υπάρχει μία ελπίδα ότι υπάρχουν και στο Κοινοβούλιο άν-

θρωποι με ευαισθησίες...

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, νέος υφυ-

πουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορί-

ζεται ο βουλευτής Καβάλας,  Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Αχ, αυτή η καρέκλα

Ολοι θα θυμάστε τη Σοφία Βούλτεψη, παραθυράτη σε καθη-

μερινή βάση να μιλάει κατά του μνημονίου και την απώλεια

της εθνικής μας κυριαρχίας με αυτό.

Παρ’ όλα αυτά κατέβηκε στις εκλογές με τον Σαμαρά που

υπέγραψε το 2ο μνημόνιο και αφού μπήκε στη Βουλή, όχι

μόνο ξέχασε ό,τι έλεγε, αλλά έγινε βασιλικότερη του βασι-

λέως, σε βαθμό εμετικό!

Η παραλία της Βάρκιζας 

βορά συμφερόντων
Δεν είναι φαινόμενο της Βουλής, αλλά πολιτικών προσώπων, να

ψηφίζουν χωρίς να ξέρουν τι ψηφίζουν. Το ίδιο παρατηρήθηκε και

στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, όπου πρώτο θέμα ήταν η Περι-

βαλλοντική Μελέτη για τη διαμόρφωση της ελεύθερης παραλίας

της  Βάρκιζας. Αν εξαιρέσουμε την Ηλέκτρα Τσιριγώτη και την

Λυδία Αργυροπούλου, δεν πρέπει να την είχε διαβάσει κανένας

άλλος. Βέβαια όπως είπαν δεν τους είχε δοθεί στις εισηγήσεις,

αλλά θα μπορούσαν να τη ζητήσουν.

Η παραλία της Βάρκιζας γίνεται βορρά συμφερόντων...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Aλλοι λαοί έχουν θεούς, οι Έλληνες όμως
έχουν σοφούς».                                 Νίτσε

Στην αρχαία Ελλάδα ο μύθος ήταν δεμένος με

τις αρχές της δημιουργίας του κόσμου. Πρώτη η

Ιωνική φιλοσοφία προσπάθησε να απορρίψει τον

δογματικό μύθο, και να αναζητήσει μια άλλη εκ-

δοχή, όσον αφορά την “αρχήν των όντων”.

Το γεγονός, ότι τα πάντα μεταβάλλονται και με-

ταπίπτουν από την μια κατάσταση στην άλλη,

ώθησε τους Ίωνες φιλοσόφους να υποθέσουν,

ότι μέσα σε αυτή την εναλλαγή πρέπει να υπάρ-

χει κάτι το μόνιμο, το αμετάβλητο. Μια  σταθερή

πρώτη ύλη, μια βασική αρχέγονη ουσία, η οποία

να μεταπλάθεται μεν συνεχώς, χωρίς όμως να

χάνεται.  

Αυτό ώθησε τον Θαλή από την μικρασιατική Μί-

λητο, να δεχτεί  ότι «έν είναι το πάν», δηλαδή

ένα είναι το πράγμα από το οποίο γεννιούνται

όλα. Και αυτό για τον Θαλή ήταν το νερό.

Επάνω στην παρουσία του νερού,  θεμελίωσε

την υπόθεση της ενότητας του σύμπαντος, πα-

ρακάμπτοντας τις κοσμογονικές θεωρίες τις επο-

χής του. 

«Αρχήν των όντων απεφήνατο το ύδωρ» γρά-

φει  γι’ αυτόν ο Πλούταρχος στο “Περί αρεσκόν-

των τοις φιλοσόφοις”.

Βέβαια οι παρατηρήσεις του αυτές, επάνω στις

σύσταση,  μεταβολές και μεταμορφώσεις του

νερού, ήταν απλά εμπειρικές και πρωτόλειες.

Παρ΄όλα ταύτα, με τον φιλοσοφικό του λόγο,

κατάφερε να απαγκιστρωθεί από τις επικρατού-

σες μυθολογικές δοξασίες, δίνοντας τολμηρά τη

δική του εκδοχή. 

Ο Θαλής λοιπόν, είναι  ο εισηγητής της φιλοσο-

φίας της φύσεως και από αυτόν θεωρείται, ότι

αρχίζει η ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας, ενώ

συνάμα αποτελεί και  το  διαρρηκτικό ορόσημο

στην κοσμογένεση. 

Ο Θαλής ήταν γιός του Εξαμύου και της Κλεο-

βουλίνης και όπως μας πληροφορεί ο Ηρόδοτος,

αίρει ρίζα φοινικική από τον Κάδμο και τον Αγή-

νορα.

Έγινε δημότης της  μικρασιατικής Μιλήτου, όταν

για λόγους πολιτικούς εξεδιώχθη απο την Φοι-

νίκη. Για να διευκολύνει δε τους Φοίνικες  ναυτι-

κούς καθώς ηρέσκετο στην απασχόληση και στη

μελέτη περί την  αστρονομία, παρατηρώντας τον

ουρανό ανεκάλυψε τον αστερισμό  της “Μικράς

Άρκτου”. Επεσήμανε τη σταθερότητά  της θέσης

του αστερισμού αυτού και  τον πρότεινε σαν

ναυτικό οδηγό σημείο στην  νυκτερινή πλεύση.

«και της Αμάξης ελέγετο σταθμήσασθαι τους

αστερίσκους».

Γεννήθηκε  το 640 π.Χ. και πέθανε σε ηλικία 78 ή

90 ετών. Λέγεται δε ότι πέθανε ενώ παρακολου-

θούσε αθλητικό αγώνα (γυμνικό). Ήταν σύγχρο-

νος του Κροίσου του βασιλιά των Λυδών.

Μάλιστα λέγεται πως όταν ο Κροίσος εξεστρά-

τευσε κατά των  Περσών, ο Θαλής υπηρετούσε

στο επιτελείο του σαν τεχνικός σύμβουλος. Κά-

ποια στιγμή το στράτευμα εγκλωβίστηκε στα

νερά του ποταμού  Άλυ και δεν μπορούσε να τον

διαβεί. Τότε ο Θαλής αντί να προσπαθήσει να

κάνει  γέφυρες άλλαξε  σαν μισοφέγγαρο κεν-

τρικότερα την κοίτη και οδήγησε τον ρουν από

το άλλο μέρος, παρακάμπτοντας το σώμα του

σταθμευμένου στρατεύματος. Ο Θαλής κατά με-

ρικούς δεν είχε παιδιά, κατ΄ άλλους πάλι είχε

παντρευτεί και είχε αποκτήσει γιό,  τον Κυβίσκο.

Διήγε βίον απομονωμένο, στερημένο φτωχό με

εγκράτεια και σεμνότητα. Τόσο που οι γνωστοί

του,  όταν  τον κορόϊδευαν  γιατί παρ΄ όλη τη

σοφία του ήταν  οικονομικά φτωχός,  εκείνος

απαντούσε  ότι δεν έχει χρήματα γιατί δεν θέλει

και όχι γιατί δεν μπορεί να τα αποκτήσει. Για να

αποδείξει δε, ότι η σοφία μπορεί να αποδώσει

υλικά κέρδη, όταν χάρη στις αστρονομικές του

παρατηρήσεις προέβλεψε από το χειμώνα, ότι οι

ελιές θα είναι πλούσιες σε παραγωγή, εκείνο τον

χρόνο, προέβη στην παρακάτω κίνηση. Μίσθωσε

για τον εαυτό του σε ανύποπτο χρόνο  όλα τα

ελαιοτριβεία της Χίου και της Μιλήτου σε χα-

μηλή τιμή. Και στην κρίσιμη στιγμή της μεγάλης

εσοδείας μονοπωλώντας, τα υπενοίκιασε στους

παραγωγούς σε υψηλότερη τιμή κερδίζοντας

πολλά χρήματα και αποδεικνύοντας ότι «ράδιον

εστί τοις φιλοσόφοις αν βούλωνται», όπου το

ράδιον ερμηνεύεται σε “εύκολο”.

Οι σύγχρονοί του μας πληροφορούν ότι ήταν αυ-

τοδίδακτος. Άλλοι λέγουν  ότι   είχε μαθητεύσει

αρκετό χρόνο κοντά στους σοφούς ιερείς της Αι-

γύπτου, όπου και ενέγραψε το ορθογώνιο τρί-

γωνο, σε κύκλο. Ακόμα μίλησε πρώτος για

σκαληνά τρίγωνα και λοιπή θεωρητική γεωμε-

τρία. Έτσι  ο Θαλής θεωρείται ως ο αρχαιότερος

Έλληνας γεωμέτρης. Πάλι εκεί στην Αίγυπτο με-

λέτησε τα αίτια της πλημμύρας του Νείλου πο-

ταμού και υποστηρίζει ότι η αιτία αυτής της

πλημμύρας, είναι τα μελτέμια που εμποδίζουν τα

νερά του Νείλου  να ξεχυθούν  στη θάλασσα:

«τους ετησίους ανέμους είναι αιτίους πληθύειν

τον ποταμόν κωλύοντας ες θάλασσαν εκρέειν

τον Νείλον». Στην Αίγυπτο μέτρησε το ύψος

των πυραμίδων συγκρίνοντας τη σκιά τους, με τη

σκιά μιας ράβδου όπου είχε χώσει  εκεί κοντά

στο χώμα.  Τότε απεφάνθη, ότι όταν η σκιά της

ράβδου είναι ίση με το μήκος της, θα έπρεπε το

ίδιο να συμβαίνει με κάθε σώμα εκείνη τη

στιγμή. 

Είχε ακόμη επιτύχει να υπολογίζει τις μελλοντι-

κές ηλιακές εκλείψεις, τα ηλιοστάσια και τις ιση-

μερίες. Οι αστρονομικές του παρατηρήσεις και

μελέτες, τον είχαν οδηγήσει να προβλέψει  την

έκλειψη του ηλίου σε μια δεδομένη στιγμή

μάχης μεταξύ Λυδών και Περσών.΄Ετσι  ο Κροί-

σος ο οπoίος είχε ενημερωθεί  σχετικώς*, ήταν

προετοιμασμένος και ανέμενε τη στιγμή, που ο

ήλιος αιφνίδια θα χανόταν, ώστε στρατιωτικά  να

εκμεταλλευθεί το γεγονός. Σχετικά με τον ήλιο,

ο Θαλής  γνώριζε  και καθόριζε τη διαδρομή του

από ηλιοστάσιο σε ηλιοστάσιο. Είχε υπολογίσει

προσέτι  το μέγεθος του ηλίου και της σελήνης,

αποφανθείς ότι η φαινομένη διάμετρος του

ηλίου και της σελήνης εν συγκρίσει με την φαι-

νομένη τροχιά αυτών είναι το ένα επτακοσιαστό

εικοστό μέρος. Οσον αφορά  τις ημέρες του θε-

ρινού και χειμερινού ηλιοστασίου ανέφερε την

21-22 Ιουνίου και 21-22 Δεκεμβρίου, δηλαδή  την

μεγαλύτερη και μικρότερη μέρα του έτους. Σαν

σύμβουλος του Κροίσου, είχε προβλέψει την

ήττα του στον πόλεμο που διεξήγε με τον Κύρο

και είχε αποτρέψει την  πατρίδα του την Μίλητο

να  συμμαχήσει με τους Λυδούς και έτσι να απο-

φύγει την ολοσχερή καταστροφή  της. 

Σαν τον σοφότερο άνδρα της εποχής του, τον

είχε επιλέξει το μαντείο των Δελφών.  Ο Περίαν-

δρος της Κορίνθου είχε στείλει δώρο ένα χρυσό

τρίποδα, στον τύραννο της Μιλήτου  Θρασύ-

βουλο. Το πλοίο ναυάγησε και ο χρυσός τρίποδας,

αλιεύτηκε τυχαία από τα δίχτυα  των ψαράδων

της Κώ.  Οι ψαράδες δεν ήξεραν, τί να τον κάνουν.

Τον παρέδωσαν στις αρχές της Κω. Η Κως ήταν

αποικία της Μιλήτου. Ζητήθηκε η γνώμη  της Μι-

λήτου.  Η Μίλητος ρώτησε το μαντείο των Δελ-

φών.   Και το μαντείο άπάντησε:  «Έκγονε της

Μιλήτου, τρίποδος περί Φοίβον ερωτάς; Τις σοφίη

πάντων πρώτος, τούτου τρίποδ’ αυδώ», με άλλα

λόγια, ο χρυσός τρίποδας ανήκει δικαιωματικά

στον πιο σοφό άνδρα.   Και έτσι δόθηκε στον

Θαλή,  που μετά από πολύ ψάξιμο κατεδείχθη σαν

ο πιό  σοφός της εποχής του. 

Ο Θαλής πίστευε πως η ψυχή είναι αθάνατη,

αλλά ότι ψυχή έχουν και τά άψυχα και ανέφερε

σαν παράδειγμα τον μαγνήτη και το ήλεκτρον. Ο

Θαλής πίστευε στην τύχη και ευγνωμονούσε τη

μοίρα του που γεννήθηκε  Έλληνας και όχι βάρ-

βαρος και μάλιστα άνδρας και όχι γυναίκα.

Κλείνω με τρείς  απαντήσεις του. Στην ερώτηση:

ποιό είναι το πιο σοφό πράγμα; Απάντησε: «σο-

φώτατον χρόνος, ανευρίσκει γαρ πάντα», ήτοι ο

χρόνος γιατί αποκαλύπτει τα πάντα. Και το ποιό

δύσκολο; «Τον εαυτόν γνώναι», δηλαδή το να

γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και:  τι πρέπει να θυ-

μάσαι πάντα; «τους γονεύσιν αυτούς προσδέχου

των τέκνων» δηλαδή, ότι όπως φέρεσαι στους

γονείς σου, τα ίδια να περιμένεις για σένα από

τα παιδιά σου.

Αυτά για σήμερα. Στο  επόμενο συνεχίζομε με

τους Μιλησίους φιλοσόφους.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

*  Ο Θαλής ανήκε στο τεχνικό επιτελείο του στρατού του Κροίσου 

Βοηθήματα 

1) Διογένους Λαερτίου: “Βίοι Φιλοσόφων “,  Εκδ. Γεωργιάδη 

2) Φρ. Νίτσε: “Η Γέννηση της Φιλοσοφίας”, Εκδ. Κορόντζη

3)  Κιρκ, Ράβεν, Σώφιλντ: “Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι”, Εκδ.

ΜΙΕΤ 

4) Χ. Θεοδωρίδη: “Εισαγωγή στη Φιλοσοφία”, Εκδ. Εστία     

Θαλής ο Μιλήσιος
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Γουατεμάλα. Μία χαρακτηριστική χώρα της Κεντρικής Αμε-

ρικής. Τυπικά εμφανίζει τα διακριτικά στοιχεία κυρίαρχου

κράτους. Σημαία, νόμισμα, δημόσια διοίκηση, ένοπλες δυ-

νάμεις κλπ. Όπως και η Ελλάδα. Στην πραγματικότητα η

Γουατεμάλα είναι μιά χώρα που ανήκει καθ’ ολοκληρία σε

αμερικανικές πολυεθνικές με προεξάρχουσα την Interna-
tional Fruit Company. Όπως, βάσει καλά προμελετημένου

σχεδίου, θα ανήκει και η Ελλάδα σε λίγα χρόνια, σε γερ-

μανικές κυρίως εταιρείες. 

Το κλειδί για την μετατροπή μιάς κυρίαρχης χώρας σε μπα-

νανία είναι ηγέτες της ποιότητας ενός Γιώργου Παπαν-

δρέου, ενός Αντώνη Σαμαρά, ενός Βαγγέλη Βενιζέλου και

τόσων άλλων προθύμων. Απαραίτητοι βοηθοί τους οι δια-

μορφωτές και παραμορφωτές της κοινής γνώμης, «δημο-

σιογράφοι» ομοτράπεζοι του αποικιακού εσμού εξουσίας,

με την ίδια ακριβώς λατρευτική σχέση με την αλήθεια που

δείχνει ο διάολος για το λιβάνι. Το δικό τους αγαπημένο λι-

βάνι έχει την οσμή προπολεμικού οπιοποτείου της Σαγ-

κάης. Εξίσου απαραίτητος βοηθός –πως λέμε οικιακή

βοηθός, «Μαράκι φέρε μιά δροσερή γνωμοδότηση του Συμ-
βουλίου Επικρατείας να κεράσουμε τον κύριο Τόμσεν»- μία

δικαστική εξουσία μη σεβόμενη την αποστολή της. Οι συν-

ταγματολόγοι, με τους οποίους εξοργίζεται δικαιολογη-

μένα ο φίλος Κώστας Βενετσάνος στα πρωτοσέλιδα της

«7ης», παίζουν εντελώς υποδεέστερο ρόλο, θυμίζοντες

τους μάγους του φαραώ Ραμσή στην επίδειξη θαυματοποι-

ητικών ικανοτήτων στον Ααρών.

- Κοίτα, αυτό είναι ένας νόμιμος πρωθυπουργός.
- Μα είναι ο Παπαδήμος, το delivery boy της Μέρκελ, δεν
είναι καν εκλεγμένος ...
- Κοίτα καλύτερα αδαή. Αυτό είναι ένας νόμιμος πρωθυ-
πουργός. 
Όταν ο γαμπρός του Δαρείου Μαρδόνιος εξεστράτευε

κατά της Ελλάδος μαζί με τον Ξέρξη (480-479 π.Χ.), απαι-

τούσε από τις ελληνικές πόλεις-κράτη να στείλουν στο

στρατόπεδό του πρέσβεις με «γην και ύδωρ», ως ένδειξη

υποταγής και αναγνώρισης της περσικής κυριαρχίας. Με

δύο θεαματικές σφαλιάρες στη Σαλαμίνα και στις Πλαταιές

και με το προηγούμενο των Θερμοπυλών και του Μαρα-

θώνα, δικαίως η ψυχή του παραπονιέται στις θεότητες του

ζωροαστρισμού, γιατί δηλαδή να μην είχαν τότε οι Πέρσες

εισβολείς στην Ελλάδα έναν Γιωργάκη, έναν Βαγγελάκη,

έναν Αντωνάκη απέναντί τους, να τους υποδεχθούν με πο-

δοφιλήματα κι εκστασιασμένα willkommen.
Το «Ταμείο» αξιοποίησης, δηλαδή ξεπουλήματος, της ελ-

ληνικής δημόσιας περιουσίας ετοιμάζεται όχι απλά να ξε-

πουλήσει στους δανειστές «γην και ύδωρ», αλλά και της

Παναγιάς τα μάτια, που έλεγαν θυμόσοφα οι παλαιότεροι.

Πρόκειται, πέραν όλων των άλλων εξευτελιστικών παρα-

μέτρων, για έναρξη της ουσιαστικής κατάργησης του ελ-

ληνικού κράτους και της μετατροπής του σε ευρωπαϊκή

Γουατεμάλα ή Εκουαδόρ. Έπεται η σειρά της Πορτογαλίας,

της Ισπανίας και τρώγοντας έρχεται η όρεξη των Γερμα-

νών. Οι όπου γης Κουϊσλινγκ και Λογοθετόπουλοι νά ‘ναι

καλά.

Αυτή η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας που ευαγγε-

λίζεται και θα εφαρμόσει ο κύριος Σαμαράς και οι εξίσου

οσφυοκάμπτες κυβερνητικοί συνεταίροι του, είναι με την

στεγνή γλώσσα των οικονομικών μεγεθών ένα «μπιτ παρά»

σκότωμα των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων και απο-

στέρηση του καταρρέοντος ελληνικού δημοσίου από κερ-

δοφόρες έως υπερ-κερδοφόρες πηγές. Ενδεικτικά ο ΟΠΑΠ

ετοιμάζεται να ξεπουληθεί κάτω από μισό δισ. ευρώ, όσα

δηλαδή είναι τα καθαρά κέρδη του σε μιά τριετία. Φαντα-

σθείτε ότι εισπράττετε κατ’ έτος 6.000 ευρώ από μισθώ-

ματα του διαμερίσματός σας. Θα πουλούσατε το

διαμέρισμά σας για 18.000 ευρώ; Αυτό ακριβώς το έγ-

κλημα, που ισοδυναμεί με εσχάτη προδοσία, ετοιμάζεται

να διαπράξει η κυβέρνηση Σαμαρά στο σύνολο των δημό-

σιων επιχειρήσεων, οργανισμών, εκτάσεων και φυσικών

πόρων. Αγαθά που ανήκουν σε 11 εκατομμύρια Έλληνες και

στις μελλοντικές γενιές. Δημόσια αγαθά, που η μόνη νό-

μιμη απόφαση για την εκχώρησή τους σε ιδιώτες και μάλι-

στα ξένους, θα ήταν εκείνη που θα ελαμβάνετο με τη

διενέργεια δημοψηφίσματος.

Και μόνη η εκχώρηση του υδάτινου πλούτου της χώρας σε

ξένους «επενδυτές» ισοδυναμεί με εσχάτη προδοσία. Ο

ελέγχων το νερό μιάς χώρας είναι ο ουσιαστικός κυβερνή-

της της. Και πέραν αυτού, ποιός μου εγγυάται κύριε Σα-

μαρά ότι ο Φριτς που θ’ αγοράσει αντί πινακίου φακής την

ΕΥΔΑΠ δεν θα ρίχνει στο νεράκι που πίνω κυριολεκτικά ότι

γουστάρει για να με κάνει πειθήνιο φυτούλη;

Κάποια στιγμή οι «ξύπνιοι» που πήγαν για μπανάκι αντί να

πάνε να ψηφίσουν και οι άλλοι οι εξυπνότεροι που ψήφι-

σαν το Τρίο Στούτζες, θα πάρουν ανάποδες και θα γυαλίσει

το μάτι τους. Ανάπτυξη με μισθούς Βουλγαρίας και απο-

στέρηση του κράτους από τις πιο βασικές πηγές εσόδων

του, δεν πρόκειται να υπάρξει. Ο αέναος επαναδανεισμός

που νομοτελειακά και προμελετημένα θα οδηγήσει σε χρε-

ωκοπία και έξοδο από το ευρώ, όταν δεν θά ‘χουμε πια τί-

ποτε να ξεπουλήσουμε, είναι το άμεσο και ζοφερό μέλλον

της Ελλάδος που προβλέπουν με αδιάσειστα τεκμήρια όλοι

οι διεθνούς κύρους οικονομικοί αναλυτές και καμώνονται

ότι δεν το βλέπουν Σαμαράς, Βενιζέλος και οι λοιποί εντο-

λοδόχοι της Μέρκελ. Των οποίων ο μόνιμος εφιάλτης είναι

ο αστάθμητος παράγων που λέγεται «τυχαίο περιστατικό».

Ένα τυχαίο περιστατικό που θα λειτουργήσει ως θρυαλλίδα

της ανεξέλεγκτης λαϊκής οργής και εξέγερσης δεν αντι-

μετωπίζεται με τα συνήθη μέτρα καταστολής. Οπότε τίθε-

ται το εύλογο ερώτημα: Θα προλάβουν να φύγουν πριν

αρχίσουν να στήνονται εκείνα τα πρόχειρα εκτελεστικά

αποσπάσματα; Αν και προσωπικά θα προτιμούσα τις κρε-

μάλες. Δεν κοστίζουν όσο οι σφαίρες και είναι πιό θεαμα-

τικές. Όταν το μάτι του ανθρώπου γυρίζει ανάποδα, έχει

την ιστορικά καταγεγραμμένη τάση να εκφράζεται με θεα-

ματικές ενέργειες.

«Γην και ύδωρ» και στο βάθος εκτελεστικά αποσπάσματα
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Κλιματιζόμενα κτίρια για τον καύσωνα που επι-

μένει έχουν ανοίξει στο κοινό από ημέρες οι πε-

ρισσότεροι Δήμοι της Ανατ. Αττικής,

παρουσιάζουμε, όπως τα κοινοποίησε η Αντιπε-

ριφέρεια, πλην του Δήμου 3Β που μας το ενεχεί-

ρησε μόλις την Παρασκευή ο Δήμος.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (τηλ. 22923 20113)

Δημοτική Ενότητα Κερατέας

Δημαρχείο τ. Δήμου Λ. Αθηνών- Σουνίου 37

Κ.Α.Π.Η. Ευεργέτου Κ. Πρίφτη, 

Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής

1. Δημαρχείο Δήμου, Κουντουριώτη 1

2. Κ.Α.Π.Η. Ελ. Βενιζέλου & Συγγρού

3. Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Άνω Όρια

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

Γραφείο Κοινότητας, Άγιος Κωνσταντίνος

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (210 6622.324)

ΚΑΠΗ Κορωπίου-ΝΠΔΔ Σφηττός (Ν. Ντούνη 6),

Τηλ.: 210-6020920

Δημοτική Βιβλιοθήκη -ΝΠΔΔ Σφηττός («Ολυμ-

πιονίκη Γ.Σ Παπασιδέρη»13 Τηλ. :210-662 62 95)

Πολυχώρος-Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας

(Λ. Αγίας Μαρίνας 109, 22910-90638)

Πολυχώρος-Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι (Ν. Παπα-

γιαννοπούλου 256 Τηλ. :210-9653462)

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:00πμ-20:00μμ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (τηλ. 22943020532, 22940

90202)

Κλειστό Γήπεδο μπάσκετ και κλειστό Γυμναστή-

ριο εντός του Αθλητικού και Πολιτιστικού Πάρ-

κου, Λεωφ. Μαραθώνος 196 Ν. Μάκρη, τηλ.

22940 69800, 22940 90202

Αρμόδιος: Αντιδήμαρχος Β. Μεγαγιάννης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (τηλ. 210-6647223)

1.Κ.Α.Π.Η. οδός Βασ. Φρειδερίκης 7Β.

2.Παλαιό Δημαρχείο Παιανίας- Μ. Παπακων-

σταντίνου 1, Παιανία

3.Κ.Α.Π.Η. Γλυκών Νερών Κανάρη & Γραβιάς 13Λ

Πληροφ.Αντιδήμαρχος Γ. Δάβαρης 213-2030709

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (τηλ. 210-6612965)

Α) Δημοτική Ενότητα Γέρακα:

1. Δημαρχείο, Ιθάκης 12, Γέρακας.

2. Κ.Α.Π.Η., Εθν. Αντιστάσεως 44, Γερακας.

3. 1ο Αθλητικό Κέντρο, Ηρακλειάς & Λ. Γέρακα.

Β)   Δημοτική Ενότητα Παλλήνης:

1. Κ.Α.Π.Η., Λεωφ. Πουλή, περιοχή Μάριζα .

2. Αθλητικό Κέντρο, Λεωφ. Μαραθώνος 2.

Γ) Δημοτική Ενότητα Ανθούσας:

1. Δημοτικό κατάστημα, Πλατεία 25ης Μαρτίου.

2. Κ.Α.Π.Η., Πλατεία 25ης Μαρτίου, Ανθούσα.

Υπεύθ.: Κουνενάκη Ειρήνη, Αντιδήμαρχος Ανα-

πληρωτής: Μαντζώρος Ανδρέας

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (τηλ. 210-

6039550, 210-6039911)

Δημοτική Ενότητα Ραφήνας:

1.Δημαρχείο Αραφηνίδων Αλών 12

2.Κ.Ε.Π. Λ. Φλέμινγκ- Διασταύρωση Ραφήνας

Κ.Α.Π.Η. Ραφήνας Στέφανου Πέρρη & Κυπρίων

Αγωνιστών

Δημοτική Ενότητα Πικερμίου:

1.Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου

Λεωφ. Μαραθώνος- Πλατεία Πικερμίου

2.Κ.Α.Π.Η. Πικερμίου Ολυμπιονικών- παραπλεύ-

ρως Καταστήματος Δημ. Ενότητας Πικερμίου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δημοτική Ενότητα Αναβύσσου:

1. Κ.Α.Π.Η. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Μεγ. Αλεξάνδρου 19

3. Αίθουσα συμβουλίων Δημ. Κοινότητας Ανα-

βύσσου Βασ. Κωνσταντίνου & Κρήτης

Υπεύθυνοι: Κ. Χατζηκυριάκου τηλ. 22910-

4122022, 36212 / fax. 22910-41219

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος:

1. Κέντρο Νεότητας Ανθέων 21, 22940-89405

2.Α΄ Κ.Α.Π.Η. Αρτέμιδος Δημοκρατίας & Υπα-

παντής, Αρτέμιδα 22940-88818

3.Β΄ Κ.Α.Π.Η. Αρτέμιδος 7η στάση Λεωφ. Βραυ-

ρώνος, 22940-45207

Δημοτική Ενότητα Σπάτων :

1.Δημοτικό Κλειστό ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ Σπάτων, Δια-

δόχου Κωνσταντίνου- Σπάτα 210- 6635551

2.Κ.Α.Π.Η. Σπάτων, Π. Βασιλέως Παύλου 64Β,

Σπάτα 210-6630551

3.Κ.Α.Π.Η. Σπάτων (Παράρτημα), Βυζαντίου 11

και Μ. Αλεξάνδρου Σπάτα 210-66300068

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

1.Αίθουσα του Δήμου Φιλαδελφείας & Μπόσδα

2.1ο Κ.Α.Π.Η. Παπαφλέσσα 82 Κεντρικό Μενίδι,

210-2402122

3.2ο Κ.Α.Π.Η. Κουρμούση και Ωρωπού 5 Άγιος

Πέτρος 210-2445438

4.3ο Κ.Α.Π.Η. Φιλαδελφείας 205 Κόκκινος Μύλος

210-2387587

5.4ο Κ.Α.Π.Η. Αγίας Άννας25 Αγία Άννα 210-

2320874

Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Ο Δήμος 3Β, με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι

ανοίγει το ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4 από τις

8:00 έως τις 21:00) και σε περίπτωση  μεγάλης

προσέλευσης ευπαθών ομάδων, θα διατεθεί και

το κτίριο του ΚΑΠΗ  Βούλας (οδό Ζεφύρου 2 κτί-

ριο (Γ)), καθώς και  το κτίριο του Ξενώνα Βου-

λιαγμένης (Λητούς 20).

ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

� παιδια εχει κάποιος κανενα LADA να με παει στις

τζαμπα ντοματες που δίνουν? Που να σκάσω μυτη με

το Range Rover

� Άμα σας έρθει η εφορία, θα αισθανθείτε πλούσιοι.

Δεν προκύπτει αλλιώς το ποσό.

� Πλησιάζει ο καιρός που θα βάζουμε βιογραφικά σε

μπουκάλια και θα τα πετάμε στη θάλασσα...

Σε επτά έως δέκα μηνιαίες δόσεις θα

κληθούν οι φορολογούμενοι να κατα-

βάλουν τον φόρο εισοδήματος που θα

προκύψει για τα εισοδήματα του 2011,

όπου “φορολογούμενοι”, σημειώστε

και τους ανέργους...

Γιατί κατά την λογική του Υπουργείου

Οικονομικών ναι μεν μπορεί κάποιος να

είναι άνεργος αλλά δεν μπορεί να μην

ξοδεύει καθόλου χρήματα, κι αυτά δεν

θα τα γλυτώσει έτσι εύκολα, πρέπει να

φορολογηθούν. 

Ο φοροτεχνικός Νίκος Σουρινάκης μας

εξηγεί πώς φορολογείται και το χαρ-

τζιλίκι του μπαμπά προς τον άνεργο

περιγράφοντας μια αληθινή περί-

πτωση. 

Σας παραθέτω απόσπασμα.

“Πολίτης που δεν είχε εισοδήματα,
κατά το 2011, γιατί έχασε τη δουλειά
του στα τέλη του 2010, στηρίζεται οι-
κονομικά από τον πατέρα του που είναι
συνταξιούχος. Το «αμάρτημά» του βέ-
βαια είναι ότι διατήρησε στην κατοχή
του, το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητό
του, τις δαπάνες του οποίου, στην
ουσία και κατά μία έννοια, χρηματοδο-
τεί ο γονέας του, ο οποίος και εξυπη-
ρετείται ταυτόχρονα στις μετακινήσεις
του. Διαμένει (φιλοξενείται) σε διαμέ-
ρισμα, του οποίου έχει την ψιλή κυριό-
τητα, ενώ την επικαρπία, ως είθισται,
έχει κρατήσει ο πατέρας του.

Θα αναρωτηθεί κάποιος: «Μήπως ερ-
γάζεται κάπου και αμείβεται ανασφάλι-
στος; (μαύρα)». Με διαβεβαίωσε ότι

δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το δέχθηκα,
γιατί ο τομέας της εργασιακής ειδικό-
τητάς του, κατά το 2011, βρέθηκε σε
βαθιά ύφεση. 
Επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:

1. Εισόδημα από συντάξεις του πατέρα
για το 2011: 20.000 ευρώ. Το εισόδημα
αυτό καλύπτει το ατομικό του τεκμήριο
(δεν υπάρχει σύζυγος) και το τεκμήριο
της χρήσης του διαμερίσματος, όπου
διαμένει με τον γιο του (επικαρπία).
2. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση
του εισοδήματος αυτού, ανεξαρτήτως
της παρακράτησης του φόρου που
έγινε στη πηγή, ή τυχόν δαπανών που
δηλώνονται (ιατρικά έξοδα κ.λπ.) και
ποσοστό τους μειώνει τον φόρο, είναι
2.420 ευρώ.
3. Ο γιος, του οποίου η ηλικία υπερβαί-

νει τα 30 έτη, μη δηλώνοντας πραγμα-

τικό εισόδημα, αλλά υποχρεούμενος σε

υποβολή δήλωσης λόγω της κατοχής

του ΙΧΕ, θα φορολογηθεί σε εισόδημα

σχηματιζόμενο από τις αντικειμενικές

δαπάνες και υπηρεσίες του άρθρου 16,

ήτοι ελάχιστη ατομική αντικειμενική δα-

πάνη διαβίωσης 3.000 ευρώ και τεκμή-

ριο διαβίωσης για το αυτοκίνητο 3.220

ευρώ.

4. Η επιβάρυνση για το παραπάνω ει-
σόδημα των 6.220 ευρώ είναι 122 ευρώ
(συν προκαταβολή φόρου 67,10 ευρώ).
Σύνολο 189,10 ευρώ. Βέβαια, ο φόρος
θα «μείνει» σε αυτό το ποσό, με την
προϋπόθεση ότι θα δηλωθεί ποσό δα-
πανών για αγορά αγαθών και λήψη
υπηρεσιών (6.220 Χ 25% = 1.555
ευρώ), παρόλο που ο φορολογούμενος
δεν έχει στην πραγματικότητα εισό-
δημα”.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία,

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το

«θεωρητικό» εισόδημα του ανέργου

των 6.220 ευρώ, επί του οποίου υπολο-

γίζεται και καταβάλλεται φόρος και

προκαταβολή φόρου, δεν είναι τίποτε

περισσότερο από το καθημερινό βοή-

θημα που ο πατέρας χορηγεί στο παιδί

του, το γνωστό «χαρτζιλίκι». Βοήθημα

το οποίο έχει ήδη φορολογηθεί μέσα

από το 20.000 ευρώ εισόδημα του πα-

τέρα.

Τελικά νομίζω ότι αν υπολογίσουμε

όλους τους φόρους και τα πάγια έξοδα

των ΔΕΚΟ που πληρώνουμε, πρέπει να

υπερβαίνουν το 60% του μισθού μας...

Πώς φορολογείται το...χαρτζιλίκι

"Ο κόσμος δεν έγινε τώρα κακός.... πάντα ήταν" "Το βρα-
βείο δεν το παίρνει πάντα αυτός που το αξίζει" 

Irena Sendler 

Το 2008 πέθανε η 98χρονη Πολωνή ηρωίδα που την έλεγαν

Ιρένα. Κατά τη διάρκεια του Β’ ´Παγκοσμίου Πολέμου η

Ιρένα εργαζόταν ως κοινωνική λειτουργός και όταν το

1939 οι ναζί κατέλαβαν την Πολωνία ήταν Ανώτερη Δια-

χειρίστρια στον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας της Βαρσο-

βίας. Το 1942, όταν η κατάσταση στο γκέτο ήταν πλέον

φρικτή, έγινε από τα πρώτα μέλη της Zegota, του Συμβου-

λίου Βοήθειας προς τους Εβραίους, που οργάνωσε η Υπό-

γεια Πολωνική Αντίσταση (η οποία δούλευε κυρίως στο

υπόγειο δίκτυο υπονόμων, κάτω από την πόλη).

Η Ιρένα Σεντλερ, με το κωδικό όνομα Γιολάντα, διεύθυνε

τις προσπάθειες διάσωσης Εβραιόπουλων. Βλέποντας ότι

περίπου πέντε χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μήνα

από τις κακουχίες, κύριο μέλημά της γίνεται πλέον η φυ-

γάδευση των παιδιών από το γκέτο.

Πράγματι, η Ιρένα σκαρφίζεται τους πιο απίθανους τρό-

πους για να βγάλει τα παιδιά από εκεί - τοποθετώντας τα

βρέφη στον πάτο της εργαλειοθήκης της ή σε ένα σάκο

από λινάτσα - ενώ δεν είναι καθόλου εύκολο να πείσει τους

γονείς να τα αποχωριστούν. 

Στο διάστημα που το έκανε αυτό, κατάφερε να φυγαδεύσει

και να σώσει 2.500 παιδιά και βρέφη. Συνελήφθη και μετα-

φέρθηκε στη φυλακή Pawiak, όπου βασανίστηκε με τον χει-

ρότερο τρόπο, της έσπασαν και τα δυο της πόδια και

όρισαν ημερομηνία εκτέλεσής της αλλά γλύτωσε την τε-

λευταία στιγμή, όταν άνθρωποι της Zegota δωροδόκησαν

αδρά έναν φρουρό και την άφησε να δραπετεύσει, ενώ θα

την ανέφερε στο σχετικό δελτίο, ως εκτελεσμένη. Τα επό-

μενα χρόνια μέχρι την απελευθέρωση τα έζησε incognito. 

Είχε τοποθετήσει τα ονόματα των παιδιών σε βάζα που τα

είχε θάψει κάτω από μια μηλιά στην αυλή φιλικού της προ-

σώπου. Όταν απελευθερώθηκε η Βαρσοβία, τον Ιανουάριο

του 1945, ξεκίνησε μαζί με άλλα μέλη της Zegota, έρευνες

σχετικά με τους γονείς των παιδιών για την επανένωση

των οικογενειών. 

Το 2007, σε ηλικία 98ετών, η Ιρένα προτάθηκε για το βρα-

βείο Νόμπελ Ειρήνης. Δεν επελέγη. Το κέρδισε ο Αλ Γκορ

- πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ - για τη μελέτη του πάνω

στις κλιματολογικές αλλαγές... 

πηγή: tvxs.gr

Για όσους ψάχνουν τρόπους 
να φοροδιαφύγουν...

Ιρένα Σέντλερ

αγωνίστρια για μια ζωή
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“Διαλυτικά φαινόμενα στη Δημοτική Αρχή” 
του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 

Βεγγαλικά στη 

λίμνη Βουλιαγμένης!!!

Η τρέλα των βεγγαλικών  έφτασε στην άφρονα σκέψη και

απόφαση, να πέσουν στο χώρο της λίμνης, σε δεξίωση

γάμου!

Για το θέμα κινητοποιήθηκε η Δημοτική Αστυνομία, ο υπεύ-

θυνος δημ. σύμβουλος Παντελής Κασιδόκωστας, όπως

ελέχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β (9/7).

Ο Παντελής Κασιδόκωστας κατηγόρησε τη Δημοτική Αστυ-

νομία για ανυπακοή και θρασείες συμπεριφορές. Δεν ανα-

γνωρίζουν την ευθύνη του Π. Κασιδόκωστα για τη Δημοτική

Αστυνομία και δεν δέχονται εντολές και παραινέσεις από

αυτόν. 

Γι’ αυτό,  ο Γιάννης Σκουμπούρης, εξήγησε ότι πουθενά

στον Κώδικα, δεν μπορεί ο Δήμαρχος να ορίζει αρμοδιότη-

τες. “Ή θα κάνετε τον κ. Κασιδόκωστα Αντιδήμαρχο για να
τον ακούνε ή μην ταλαιπωρείται ο δημοτικός σύμβουλος
άδικα”.

Το άξιον έρευνας είναι ότι οι διοργανωτές είχαν άδεια για

να ρίξουν βεγγαλικά μέσα στη λίμνη.

Κανείς από τους Δημοτικούς συμβούλους δεν έθεσε το

ερώτημα: Ποιος έδωσε την άδεια;

Δεν θα έπρεπε να ελεγχθεί ποιος έδωσε την άδεια και κάτω

από ποιες νόμιμες διαδικασίες;

Η Λίμνη είναι χαρακτηρισμένη ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

και απαγορεύονται και οι εκδηλώσεις, πόσο μάλλον τα βεγ-

γαλικά!

Ολα τα άλλα είναι απλώς για τις ...εντυπώσεις.

Για ρίψεις βεγγαλικών μετά τις 11 το βράδυ κατήγγειλαν

και η Λυδία Αργυροπούλου στη Βάρκιζα και η Ηλέκτρα Τσι-

ριγώτη στη Βούλα.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος, επανήλθε με ερώτησή του τί έγινε ούτως ώστε

να επικαιροποιηθεί προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου που απαγορεύει τη ρίψη βεγγαλικών.

Ο Μάντεσης δεν δικαιούται να ομιλεί

Εκτενέστατη επιστολή απέστειλε ο τέως Δήμαρχος Βού-

λας Γ. Μάντεσης, στην οποία αναφέρεται στις ενέργειες

που έχουν γίνει από τη δική του θητεία, αλλά και τις άλλες

δημοτικές αρχές για το θέμα της παραλίας που διεκδικείται

από την ΜΕΕΚΒ.

Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον επικεφαλής της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο  για φρά-

σεις που του  χρέωσε και την παρούσα δημοτική αρχή ότι

έχασε μία δίκη.

Μα, ποιος μιλάει;

Πότε ενημερώσατε το Δημοτικό Συμβούλιο γι’ αυτά τα θέ-

ματα κ. Μάντεση. 

Τουλάχιστον ο τέως δήμαρχος Βουλιαγμένης Γρηγόρης

Κασιδόκωστας, παρά τις αντιθέσεις μας σε νοοτροπίες και

συμπεριφορές, δεν μπορώ παρά να του αναγνωρίσω ότι

ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο εμπεριστατωμένα και

πιστεύω ότι θα το είχε χειριστεί αν δεν είχε την ατυχία να

αρρωστήσει.

Την καθαριότητα στη Βάρη και τη γενικότερη κακή κατά-

σταση στις παιδικές χαρές και το αθλητικό κέντρο επεσή-

μανε ο Παναγ. Καπετανέας, τονίζοντας ότι υπάρχουν

παιχνίδια στις παιδικές χαρές εξαιρετικά επικίνδυνα για τα

παιδιά και το χόρτο στο αθλητικό κέντρο Μηλαδέζας έχει

στοιχειώσει, για να προκαλέσει την μήνιν του αντιδημάρ-

χου καθαριότητας Ελ. Αργυρουδάκη, ο οποίος επικαλείται

την έλλειψη προσωπικού.

Την έλλειψη καθαριότητας και στη Βουλιαγμένη επεσήμανε

ο Ντίνος Καραγιώργος, ο οποίος είπε ότι το από τη Δευ-

τέρα μέχρι την Παρασκευή όλα τα σκουπίδια ήταν στους

κάδους οι οποίοι είχαν ξεχειλίσει...

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι έχει δρομολογηθεί η επισκευή

παιδικών χαρών και σύντομα θα ξεκινήσουν.

Αριστερή στροφή στη Σωκράτους 

& Βουλιαγμένης

Αριστερή στροφή στο φανάρι της οδού Σωκράτους προς

Βουλιαγμένη τοποθετήθηκε, μετά από ενέργειες της τέως

Αντιδημάρχου Ηλέκτρας Τσιριγώτη, που πραγματικά το

“έτρεξε” το θέμα.

Ηταν ένα πολύ επικίνδυνο φανάρι γιατί δεν είχε αριστερή

στροφή, αλλά μονίμως παραβιαζόταν και έχουν χαθεί άν-

θρωποι της γειτονιάς πάνω σ’ αυτό.

Πήρε εύσημα από τον Δημ. Δαβάκη η Ηλ. Τσιριγώτη και της

τα δίνουμε και εμείς, γιατί το περιμέναμε πολλά χρόνια.

Ο Δήμος να υπεραμυνθεί 

της λειτουργίας του Παιδιατρικού 

στο Ασκληπιείο

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Παιδιατρικό Τμήμα

του Ασκληπιείου Νοσοκομείου έβαλε στο Συμβούλιο η Ν.

Καραγιάν, ζητώντας να πάρει θέση με ένα ψήφισμα για να

μη σταματήσει η λειτουργία του και να στελεχωθεί σωστά

γιατί είναι σωτήριο για την πόλη και τα παιδιά.

Κάποιες υπηρεσίες του Δήμου 

δεν συνεργάζονται 

Εχουν κατ’ επανάληψη εκφραστεί παράπονα για τη δημο-

τική αστυνομία στα 3Β και στην παρούσα συνεδρίαση

ακούστηκαν ύβρεις για συμπεριφορές από την Δημοτική

Αστυνομία προς τον υπεύθυνο Π. Κασιδόκωστα και αντί-

στροφα.

Αλλά και για την Πυρασφάλεια ακούγονται διάφορα και

αποδεικνύεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αφού ο υπεύθυνος

δημοτικός σύμβουλος Ντίνος Καραγιώργος κατέθεσε την

παραίτησή του για “έλλειψη συνεργασίας” .

Εκτάκτως, για άλλη μια φορά έφερε θέμα τροποποίησης

του προϋπολογισμού ο πρόεδρος, κάτι που ενόχλησε ιδι-

αίτερα το σώμα και καταψήφισε την εισαγωγή του προς

συζήτηση.

“Αν δεν θέλετε να γίνουν έργα μη το ψηφίσετε”, είναι η

επωδός του Δημάρχου κάθε φορά, έτσι που εκβιάζονται οι

δημοτικοί σύμβουλοι για να ψηφίσουν.

Ομως και ο Δ. Δαβάκης τόνισε ότι είναι “πονηριά στο έπα-
κρον. 5/7 υπογράφηκε, 6/7 πρωτοκολλήθηκε, δεν μπο-
ρούσε να μπει στην ημερήσια διάταξη;” και η Ηλ.

Τσιριγώτη επεσήμανε ότι «η χρηματοδότηση για τα έργα
αυτά μέσω ΕΣΠΑ έχει έρθει στο Δήμο πριν 3 μήνες! γιατί
το φέρνετε έκτακτο;»

Λύματα στην πλατεία και στον

κόλπο της Βουλιαγμένης

Τη ρύπανση της πλατείας Βουλιαγμένης από λύματα που

καταλήγουν στη θάλασσα μπροστά στο Εν Πλω κατήγγειλε

ο Ντίνος Καραγιώργος και ζήτησε να φροντίσει η δημοτική

Αρχή να το αντιμετωπίσει γιατί είναι πολύ σοβαρό πρό-

βλημα.

Γεμίζουν οι δρόμοι και η δυσοσμία είναι αφόρητη.

Το επιβεβαίωσε και ο δημοτ. σύμβουλος Διον. Γεωργουλό-

πουλος, ο οποίος μάλιστα είπε ότι αυτό το πρόβλημα υπάρ-

χει πολλά χρόνια. «Δεν το έχετε λύσει. Είναι ημέρες που
δεν μπαίνεις στη θάλασσα από τη βρώμα», τόνισε.

Προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί, αφού ο Δή-

μαρχος απάντησε ότι οι ενέργειές τους προς την ΕΥΔΑΠ

έχουν πέσει στο κενό, γιατί τους απαντά ότι “δεν υπάρχει

περίπτωση ανακατασκευής, γιατί ο αγωγός  είναι επαρκής”.

Η αιτία του φαινομένου, όπως είπε ο δήμαρχος, προέρχε-

ται από τα λίπη που συσσωρεύονται στον αγωγό από τα

μαγαζιά!

Αλήθεια, εκείνοι οι συλλεκτήρες λιπών που είχε αποφασί-

σει το Δ.Σ. Βουλιαγμένης, που θα τοποθετούσαν τα μαγα-

ζιά τι έγινε;

Ολα τα παραπάνω ακούστηκαν σε μια 4ωρη προ ημερη-

σίας συζήτηση στη συνεδρίαση της 9.7 του Δήμου 3Β. 

Και επόμενα στη σελ. 3

Την Τετάρτη 11/7 συνεδρίασε και πάλι το Δ.Σ. 3Β με δεκάδες

θέματα που αφορούσαν πρόστιμα σε επιχειρηματίες, για ταμ-

πέλες, επιγραφές κλπ. από το 2009. Οι πτέρυγες της αντιπο-

λίτευσης διαφώνησαν γιατί υπήρχαν ελλειπείς φάκελοι και

στοιχεία και αποχώρησαν.                                Αννα Μπουζιάνη

“Επρεπε να προασπίσετε την απόφαση του
Δήμου, κύριε Δήμαρχε, να μη γίνει η συναυλία
στην Α’ πλαζ για να γνωρίζουν ποιος κάνει κου-
μάντο σ’ αυτή την πόλη”.

Γιάννης Σκουμπούρης



12 ΣΕΛΙΔΑ - 14  IOYΛIOY 2012 ΕΒΔΟΜΗ

Μια ακόμη πυρκαγιά στον Βαρνάβα. Έτσι για να συμ-

πληρωθεί η καταστροφή από τις δύο αλλεπάλληλες

πυρκαγιές του 2009 και του 2010.

Μι ακόμη πυρκαγιά που κατέκαψε ότι είχε απομείνει

από το δάσος του Βαρνάβα.

Μια ακόμη πυρκαγιά, ένα ακόμη έγκλημα σε βάρος

της ζωής μας.

Ήμουν εκεί.

Έζησα από κοντά σχεδόν το ξεκίνημά της, την πορεία

της, την εξέλιξή της.

Είδα από κοντά την πύρινη λαίλαπα να καταστρέφει,

μέσα σε λίγες ώρες,  αυτό που η φύση έκανε χρόνια

να δημιουργήσει.

Στα μάτια μου έχω ακόμη την εικόνα της καταστρο-

φής.

Δεν λυπάμαι πλέον. Αγανακτώ.

Αγανακτώ γιατί δεν ήταν «θέλημα Θεού», αλλά αν-

θρώπινο χέρι που υλοποίησε αυτό το έγκλημα. Αλλά

αυτό το χέρι και πάλι δεν θα τιμωρηθεί.

Αγανακτώ γιατί υπάρχουν ανθρώπινες ευθύνες που

μας βρήκε η φωτιά και πάλι απροετοίμαστους. Αλλά

για μια ακόμη φορά δεν θα αναζητηθούν.

Αγανακτώ γιατί κάποιοι «υπεύθυνοι», σχεδόν μοιρο-

λατρικά, περίμεναν την «εξέλιξή» της. Αλλά άλλος

ήταν ο ρόλος τους και άλλη η αποστολή τους.

Αγανακτώ πιο πολύ, όμως, γιατί πλέον η κοινωνία

μοιάζει να «αποδέχεται» το γεγονός. Μοιάζει να το

θεωρεί κάτι σαν «φυσική καταστροφή».

Αγανακτώ ακριβώς γιατί δεν αγανακτεί η κοινωνία.

Ναι ξέρω. Οικονομική κρίση, ανεργία, χρέη. Πιο σο-

βαρά προβλήματα. Ποιος θα ασχοληθεί με το δάσος;

Και λέω. Αυτό ακριβώς είναι το χειρότερο στοιχείο

της οικονομικής κρίσης. Η αδιαφορία για οτιδήποτε

πέραν της καθημερινότητας.

Κάηκε πάλι ο Βαρνάβας.

Και το πιο τραγικό. Κάηκε ένα αναγεννημένο δάσος.

Δηλαδή ένα δάσος δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγεν-

νηθεί!

Θα ήθελα να πω «ελπίζω να είναι η τελευταία κατα-

στροφή», αλλά δεν μπορώ. Η πραγματικότητα δεν

μου το επιτρέπει.

Όχι δεν θα είναι η τελευταία καταστροφή. Δυστυχώς

θα έρθουν κι άλλες. Όσο εμείς θα καθόμαστε ανα-

παυτικά στον καναπέ μας και θα αφήνουμε την  τη-

λεόραση να ορίζει την ζωή μας, θα έρθουν κι άλλες

καταστροφές.

Αλλά τότε το μόνο που θα μας απομένει είναι να κοι-

τάξουμε το εαυτό μας στον καθρέφτη και να τον φτύ-

σουμε.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ
γράφει ο Γιώργος Κόλλιας

Παρά το σύντομο της ενημέρωσης

για τη συλλογή φαρμάκων στο Δήμο

3Β και συγκεκριμένα στην πλατεία

της Βούλας, ο κόσμος ανταποκρί-

θηκε πρόθυμα και συγκινητικά θα λέ-

γαμε. Πολίτες όλων των ηλικιών

προσήλθαν και άφηναν το δέμα με

τα φάρμακα - πολλές φορές από το

Φαρμακείο κατευθείαν - με ένα χα-

μόγελο και μια κατανόηση!

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της

πρωτοβουλίας του ΣΚΑΪ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ και στην ΥΓΕΙΑ», σε

συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό

Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς

Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τον Ια-

τρικό Σύλλογο Αθηνών.

Το αποτέλεσμα ήταν η συγκέντρωση

σημαντικού αριθμού φαρμάκων τα

οποία παρελήφθησαν από ιατρούς

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για

το ιατρείο της «Κοινωνικής Αποστο-

λής», όπου και θα γίνει η διαλογή και

κατηγοριοποίησή τους.

Η δράση όσον αφορά το Δήμο 3Β

οργανώθηκε από το τμήμα της Κοι-

νωνικής Υπηρεσίας όπου είναι υπεύ-

θυνη η Δημοτική Σύμβουλος, Νανά

Κάραγιαν, την Προϊσταμένη της Κοι-

νωνικής Υπηρεσίας Αδαμαντία Νικο-

λάου και τον συνεργάτη της

Κοινωνικής Υπηρεσίας Στέφανο Χα-

τζηστεφάνου.

Σημαντική συμβολή στην εκδήλωση,

η παρουσία του Μητροπολίτη Γλυ-

φάδας, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-

μένης και Ελληνικού κ. Παύλου.  

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης Σ. Πανάς με αφορμή την

εκδήλωση δήλωσε ιδιαίτερα ικανο-

ποιημένος από τη συμμετοχή του κό-

σμου, σημειώνοντας ότι οι δημότες

της περιοχής αποδεικνύουν πάντα

έμπρακτα την ευαισθητοποίησή τους

προς τους συμπολίτες τους.

«Όλοι μαζί μπορούμε και στην
Υγεία, γιατί η υγεία είναι το σημαντι-
κότερο αγαθό. Είμαστε εδώ για να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όλοι
μαζί, για όλους», τόνισε σε μήνυμά

του ο Δήμαρχος Σ. Πανάς.

Συγκέντρωση φαρμάκων στη ΒούλαΑιτήσεις για 

κάλυψη εξόδων

σε βρεφονηπιακούς

σταθμούς στα 3Β

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου 3Β

εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-

2013, Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής

και Επαγγελματικής ζωής”, στο οποίο οι γο-

νείς έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αι-

τήσεις από τις 13/07 έως τις 23/07 και από τις

09:30 μέχρι και τις 13:30, στα γραφεία της

Ε.Ε.Τ.Α.Α., στη διεύθυνση Μυλλέρου 73-77,

Αθήνα, τηλ.: 2131320600.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν συγ-

κεκριμένες προϋποθέσεις και να υποβάλουν

τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα στοιχεία

της ανακοίνωσης που θα βρουν στην   ιστο-

σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (http://www.eetaa.gr). 

Παράλληλα, όσοι δεν πληρούν τις προϋπο-

θέσεις ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο

πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, θα έχουν την

δυνατότητα στο άμεσο επόμενο χρονικό διά-

στημα να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής

στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, βάση

κριτηρίων και σε ημερομηνίες που θα αναρ-

τηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα του

Δήμου 3Β (www.vvv.gr), με τις αντίστοιχες

πληροφορίες. 
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Τα  Σφήττεια 2012, βρίσκονται περίπου στη μέση της δια-

δρομής τους, ξεκινώντας την Κυριακή 1 Ιουλίου το βράδυ

στην Πλ. Δεξαμενής Κορωπίου. 

Τα χορευτικά σύνολα του Λυκείου Ελληνίδων, του Συλλό-

γου Ποντίων Κορωπίου «Εύξεινος Πόντος» και της Βυ-

ζαντινής παραδοσιακής Χορωδίας του Ι. Ναού Αναλήψεως

του Κυρίου προσέφεραν ένα δυνατό πρόγραμμα με θέμα

τα «Ελλαδικά έθιμα του Δεκαπενταύγουστου», αφιερω-

μένο στην Παναγία Θεοτόκο, που ικανοποίησε τους εκα-

τοντάδες θεατές που το παρακολούθησαν. Είχαν

προηγηθεί τα εγκαίνια της έκθεσης Ζωγραφικής από το Ερ-

γαστήρι του «Σφηττός». Η “δασκάλα” Βασιλική Πιστικού

παρουσίασε μια σειρά έργων ζωγραφικής των “μαθητών

της. Αξίζει να επιβραβευθεί η εργασία των “ζωγράφων” και

να περιηγηθεί στην έκθεση. Τα εκθέματα ανήκουν στους:

Αστέρω Αλεξανδρή, Αντιγόνη Αλεξοπούλου, Αγγελο Γκίκα,

της Λένα Γκούμα, Αγγελική Ζώτου, Θεοδώρα Μουζακιάρη,

Εφη Μπακόλα, Αγάπη Ντόντου, Καθλίν Παπαγεωργίου,

Ζωή Παπαμιχάλη, Κατερίνα Πρίφτη, Μυρσίνη Πρίφτη, Ευ-

θυμία Τσοπάνογλου, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Μαρκέλλα Χα-

ρίση και Ιωάννη Χασιώτου. 

Σημειωτέον ότι η Έκθεση Ζωγραφικής από το Εργαστήρι

του «Σφηττός» συνεχίζεται στο Κτίριο και το Περίπτερο της

Πλ. Δεξαμενής. Η  έκθεση είναι ανοιχτή  τις ημέρες των εκ-

δηλώσεων ( 20:00-23:00)

Μουσικοχορευτική πανελλαδική πανδαισία

Οι Κυκλάδες, η Ευρυτανία, τα Κύθηρα, η Μακεδονία, ο Πόν-

τος και η Θράκη αποτέλεσαν τόπους έμπνευσης των διορ-

γανωτών της  παράστασης και αναδείχθηκαν μουσικές ιδι-

αιτερότητες κάθε ελληνικής περιοχής: Παναγία της Τήνου,

Παναγία Κανάλα, Παναγία Σπηλιώτισσα, Παναγία Μυρτι-

διώτισσα, Παναγία της Σιάτιστας, Παναγία της Σουμελά,

Παναγία Κοσμοσώτηρα.

Την εκδήλωση χαιρέτισε, ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Σφηττός

Αντώνης Κορωνιάς, η Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων

Κορωπίου Αντωνία Ιωακειμίδου,  ενώ παρευρέθηκε ο Δή-

μαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης, αντιδήμαρχοι και μέλη

του Δημοτικού συμβουλίου. 

Οι αντιδήμαρχοι καθώς και πλήθος δημοτικών συμβούλων,

υπαλλήλων και εθελοντών του Δ.Σ  Σφηττός συνέβαλλαν

αποφασιστικά στην ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. 

Σημείο αναφοράς των φετεινών Σφητείων, είναι οι «Κορω-

πιώτισσες» Παναγίες, όπως η Παναγία του Κουρσαλά ( Ι.Ν.

Κοιμήσεως Θεοτόκου, μεταβυζαντινή εκκλησία), η Παναγία

του Σκουπέρη (17ος αιώνας. Εορτάζει στις 23 Αυγούστου)

και η Παναγία «Μισοσπορίτισσα» του Θήτη (Αφιερωμένο

στα Εισόδια της Θεοτόκου, στην περιοχή Κίτσι, πάνω στις

αρχαιότητες των Υπένερθεν ή Παραλίων Λαμπτρών). 

Steps of Destiny

Μια από τις παράλληλες εκδηλώσεις, που συγκέντρωσαν

την προσοχή του νεαρού κοινού, ήταν η μουσική συναυλία

των Steps of Destiny. 

Μια παρέα που ξεκίνησε το 2009, ως μαθητές Γυμνασίου

και συνέχισε να παίζει στο Λύκειο. Ο Ηλίας Μπούτσης

(ντραμς), ο Θάνος Θεοχάρης (φωνητικά και 2η κιθάρα), ο

Χρήστος Μαλέσης (φωνητικά), ο Βαγγέλης Πασχίδης

(μπάσο και κιθάρα). 

«Βασικό μας μέλημα είναι η παραγωγή δικών μας τραγου-
διών και να πούμε ότι ετοιμάζουμε ένα  μικρό δείγμα της
δουλιάς μας μέσα στο καλοκαίρι του 2012…με δικά μας
κομμάτια. Θέλουμε πάντως να παίξουμε στο καθιερωμένο
μαθητικό φεστιβάλ του schoolwave αλλά του χρόνου οι πε-
ρισσότεροι από τη  μπάντα θα δίνουμε πανελλαδικές  εξε-
τάσεις και θα αφοσιωθούμε σε αυτές», δήλωσε σε

συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ηλίας Μπούτσης

στο Δήμο Κρωπίας.           

Μήνας “Σφητείων” στο Κορωπί

Οι εκδηλώσεις άνοιξαν την 1η Ιούλη.

Μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η έκθεση παραδοσιακών προϊόντων, όπου
συμμετείχαν οι: Αμπελουργικός Αγροτ. Συν/σμός Κορωπίου, Οινοποιία Χρ.
Αναγνώστου, Κτήμα Βασιλείου, Οινοποιία Χρ. Ι.Τζανέτος, Κτήμα Δάβαρη
Αμπελουργική-Οινοποιητική, Κτήμα Πέλκιζα-Οινοποιείο Αρ. Θεοχάρη, Γ.
Δήμας, Κ.Κιούσης.

Χορευτικά συγκροτήματα με χορούς από όλη την Ελλάδα.

Τα μέλη του νεανικού συγκροτήματος Steps of Destiny

«Η Τραβιάτα» του Giuseppe Verdi (Τετάρτη 4/7)  από την

Εθνική Λυρική Σκηνή γέμισε το Θέατρο της Δεξαμενής μέχρι

εκεί που δεν παίρνει! Για πολλούς ήταν μια πρωτόγνωρη εμ-

πειρία. 

Μelos Brass και mezzo soprano η Σ. Καπετανάκου

Μια μουσική βραδιά κάτω από τα αστέρια του Μεσογείτικου νυχτε-

ρινού ουρανού. Εξαιρετική η παρουσία του συγκροτήματος με τα

χάλκινα πνευστά. Στις τρομπέτες οι, Σωκράτης Ανθης και Παναγιώ-

της Καίσαρης. Κόρνο έπαιξε ο Αντώνης Λαγός,  Τρομπόνι, ο Σπύρος

Φαρούγγιας και Τούμπα ο Σάκης Μυρώνης. Και βέβαια mezzo so-

prano η Σοφία Καπετανάκου.

«8 γυναίκες κατηγορούνται»
θεατρική παράσταση

Η θεατρική παράσταση «8 γυναίκες κατηγορούνται» του Ρομπέρ

Τομά, δόθηκε από την Θεατρική ομάδα ενηλίκων του Σφηττός, την

Κυριακή 8/7 και πλαισιώθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.
«Η εμπιστοσύνη του κόσμου στις τοπικές παραγωγές αποδεικνύει τη δίψα και τη

θέλησή του  να αναδείξει το νέο και το τοπικό», επισημαίνει o Δήμαρχος Κρωπίας

Δημήτρης Κιούσης, ενώ η σκηνοθέτης και υπεύθυνη της θεατρικής ομάδας

Μαρία Παπαχρήστου είπε ότι «η διασκευή της μαύρης κωμωδίας μυστηρίου, που

επιχειρήσαμε, ήταν μια επιλογή που άρεσε σε όλους μας, δημιούργησε μια κοι-

νότητα θεατρικής αφοσίωσης στο έργο και πιστεύω το αποτέλεσμα να ήταν δια-

σκεδαστικό και ενδιαφέρον για τους θεατές». Έπαιξαν οι: Θεανώ Γκλιάτη, η

Σοφία Κολοντούρου, η Δήμητρα Κουτσουράκη, η Μαρίνα Λάμπρου, η Νίκη Μαρ-

γώνη, η Σωτηρία Νικολού, η Πέρσυ Πυρνοκόκη, η Μαρία Παναγιωτοπούλου και

ο Κωνσταντίνος Νίκου.  Βοηθός σκηνοθέτη ήταν ο Γιώργος Πλουμιστός και τα

σκηνικά είχε υπό την  ευθύνη της η Μαρία Παπαχρήστου. 
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Στο προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στις αλλα-

γές που έφερε ο Ν.4024/2011  και μεταξύ άλλων  ότι

μειώθηκε το ποσοστό των δαπανών που μειώνουν

τον φόρο εισοδήματος από 20% σε 10% .

Σήμερα θα δούμε αναλυτικά την διαφορά στον τρόπο

έκπτωσης των δαπανών ανάμεσα στα 2 οικονομικά

έτη, γεγονός που θα μας καταδείξει μία από τις αι-

τίες για τις οποίες τα εκκαθαριστικά σημειώματα εφέ-

τος είναι υπέρμετρα επιβαρυμένα.

Βέβαια οι εκπτώσεις των δαπανών αποτελούν μία

μορφή φοροελάφρυνσης (η άλλη και πιό άμεση είναι

οι απαλλαγές), η οποία τα τελευταία έτη περιορίζε-

ται, εφέτος ατονεί και μελλοντικά τείνει προς κα-

τάργηση και με επιπλέον συνέπεια την δημιουργία

αντικίνητρου στους φορολογούμενους να συλλέξουν

αποδείξεις.

Οι αλλαγές στα ποσά που μειώνουν τον φόρο μεταξύ

των 2 ετών φαίνεται στον πίνακα:

Δηλαδή παρατηρούμε μεταξύ των 2 οικονομικών

ετών  ότι έχει περιοριστεί κατά το ήμισυ, είτε η μεί-

ωση του φόρου,  είτε το πλαφόν της δαπάνης με εξαί-

ρεση το πλαφόν της διατροφής των συζύγων  το

οποίο είναι και το μοναδικό που αυξήθηκε.

Ελπίζουμε ότι στο μέλλον τα παραπάνω ποσοστά θα

αυξηθούν σημαντικά,  αν και δεδομένου ότι λεφτά

δεν υπάρχουν για τους περισσότερους από εμάς, εν-

δέχεται τότε να μην έχουμε δαπάνες να δηλώσουμε.

Μέχρι τότε θα είμαστε σε επικοινωνία.

* Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ είναι ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ   ΑΡ.

ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 14612, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  “ΕΝΑΛΛΑ-

ΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ” και  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

“ΜΙΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ”.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ*

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ολα για τον πολίτη!!!

Ολο το 2011 άνεργος, έχων αυτοκίνητο και

σπίτι (υψηλή κυριότητα), πληρώνει φόρο

περίπου 200 ευρώ.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ

Δύο νέα έργα δρομολογούνται στην Ανατ.

Αττική, ύψους 9.600.000 €. Το ένα αφορά

το «Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων στις

περιοχές Αγ. Άννας – Γεροβούνου Δήμου

Αχαρνών» και  το άλλο είναι η «Κατα-

σκευή Παιδικού Σταθμού στην Αρτέμιδα». 

Είναι έργα που  εντάχθηκαν πρόσφατα για

χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Αττικής. 

Οι εντάξεις δείχνουν έμπρακτα την δέ-

σμευση του Περιφερειάρχη Αττικής για να

κινηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι με συνέ-

πεια για τη δημιουργία έργων υποδομής

και κοινωνικής πρόνοιας που θα αναβαθμί-

σουν την περιοχή μας, βελτιώνοντας ταυ-

τόχρονα τη ζωή των κατοίκων. 

Η Αντιπεριφερειάρχης Χρ. Κισκήρα, με δε-

δομένη τη βούλησή της να προωθηθούν

ώριμα έργα για ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής,

συνεργάστηκε μεθοδικά τόσο με τον αρ-

μόδιο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα ΕΣΠΑ

Λ. Αθανασιάδη, όσο και με την Δ/νση Τε-

χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη-

τας Ανατολικής Αττικής, με αποτέλεσμα

να δρομολογηθεί η υλοποίησή τους μέσω

του ΠΕΠ Αττικής. 

Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων

στις Αχαρνές

Τα έργα είναι απολύτως ώριμα για να προ-

χωρήσουν. Στις Αχαρνές, το έργο «Δίκτυο

Αποχέτευσης Ομβρίων στις περιοχές Αγίας

Άννας – Γερόβουνου», αφού ολοκληρώθη-

καν οι απαιτούμενες οριστικές μελέτες αν-

τιπλημμυρικής προστασίας, προτάθηκε από

την Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή

Ενότητα Ανατολικής Αττικής, με κωδικό

ΟΠΣ 380206.   Ο συνολικός προϋπολογι-

σμός της συγχρηματοδοτούμενης πράξης

είναι 9.000.000 ευρώ. 

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδο-

θεί δίκτυο ομβρίων 3.000 μ. καθώς και δε-

ξαμενή ανάσχεσης ωφέλιμου όγκου

8000m3 με αντλιοστάσιο για εκκένωσή της. 

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

• Κεντρικός συλλεκτήρας αγωγός κατά

μήκος της οδού Σάμου και στη συνέχεια επί

της οδού Κηπουπόλεως, συνολικού μήκους

1100 m

• Κεντρικός συλλεκτήρας αγωγός κατά

μήκος της Λ. Δημοκρατίας μέχρι δεξαμενή

ανάσχεσης, συνολικού μήκους 1280m 

• Δεξαμενή ανάσχεσης συνολικού ωφέλι-

μου όγκου 8000m3, με αντλιοστάσιο για

την εκκένωσή της.

• Αγωγός εκβολής από τη δεξαμενή ανά-

σχεσης, κατά μήκος της Λ. Δημοκρατίας και

στη συνέχεια επί της Κ. Παλαμά μέχρι την

εκβολή στο ρέμα Αχαρνών, συνολικού μή-

κους 620m

Ως γνωστόν, οι περιοχές της Αγίας Άννας και

Γερόβουνου πλήττονται από τις πλημμύρες,

αφού δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ομ-

βρίων και τα ύδατα που συγκεντρώνονται

στις παραπάνω οδούς, πλημμυρίζουν τις το-

πικές οδούς και διαμέσου της Λ. Δημοκρα-

τίας, επιφανειακά από τους δρόμους,

εκβάλλουν στον Κηφισό ποταμό. 

Η σημερινή κατάσταση αναμενόταν να γίνει

πιο δυσμενής στο μέλλον, αν δεν ξεκινούσε

η εκτέλεση έργων με σκοπό την κατασκευή

ενός συστήματος έργων αντιπλημμυρικής

προστασίας και ασφαλούς αποχέτευσης

των ομβρίων υδάτων στην περιοχή.

Παιδικός Σταθμός στην Αρτέμιδα

Το έργο της Κατασκευής Παιδικού Σταθμού

στην Αρτέμιδα, έρχεται να καλύψει την έλ-

λειψη υποδομών κοινωνικής πρόνοιας, που

έχει προκύψει από την αλματώδη αύξηση

του πληθυσμού της Ανατολικής Αττικής. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ.  Αττικής

προχώρησε στην σύνταξη μελέτης και δη-

μοπράτηση για την κατασκευή του νέου κτι-

ρίου Παιδικού Σταθμού Αρτέμιδας. Το

συγκεκριμένο έργο αφορά κατασκευή και

αποπεράτωση του παιδικού σταθμού σε οι-

κόπεδο εμβαδού 1588,70 τμ επί της οδού Α.

Παπανδρέου (πρώην Ζαχού), στο Ο.Τ 495

στην Αρτέμιδα.

Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και υπό-

γειο. Στο ισόγειο 217,5 τ.μ τοποθετούνται

οι χώροι των νηπίων δηλαδή η αίθουσα απα-

σχόλησης, η αίθουσα ύπνου, η αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων. Στο υπόγειο του κτι-

ρίου (217,5) τ.μ τοποθετούνται βοηθητικοί

χώροι, ο χώρος του προσωπικού το πλυν-

τήριο - σιδερωτήριο το λεβητοστάσιο και οι

αποθήκες. 

Το έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής με κω-

δικό ΟΠΣ 379359 με την αρ. πρωτ. 504 / 20-

06-2012 απόφαση ένταξης της Ενδιάμεσης

Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγχρη-

ματοδοτούμενης πράξης είναι 590.000

ευρώ. 

9.600.000 € ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ για νέα έργα
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ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ

στο Κάμπινγκ Βούλας

Μια όμορφη βραδιά πανσέληνου οργανώθηκε

από τους εθελοντές του Κάμπινγκ Βούλας την

περασμένη Τετάρτη 4/7. Ποτό, με γευστικούς με-

ζέδες από τη συλλογική κουζίνα, μουσική και νυ-

κτερινό μπάνιο ήταν το πολύ ευχάριστο σκηνικό

που είχε στηθεί κάτω από το ολόγιομο φεγγάρι.

Όλοι, μικροί και μεγάλοι, παρέες - παρέες και οι-

κογενειακά χάρηκαν τη βραδιά, παρακολουθών-

τας την ασημένια λουρίδα που έριχνε το φεγγάρι

στη θάλασσα.

Ολα αυτά στην ελεύθερη πλέον παραλία, που

ανήκει στούς πολίτες και διαχειρίζεται από τους

ίδιους εθελοντικά μέσα από τις τακτικές συνε-

λεύσεις εθελοντών κάθε Τετάρτη  8μμ. Μία πα-

ραλία, ένας χώρος, που λειτουργεί ήδη όχι μόνο

για δωρεάν μπάνιο, αλλά και για πολιτιστικές,

καλλιτεχνικές, αθλητικές και οικολογικές εκδη-

λώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για την παραλία και

το κάμπινγκ στις ιστοσελίδες www.enallaktiki-

drasi.gr και www.geitoniamou.gr

Την τελευταία Πέμπτη του Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση της Νεανι-

κής Συνάξεως για το εκκλησιαστικό έτος 2011-2012 της Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνι-

κού και 3Β. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε εκδρομή ως

επισφράγισμα αυτών των συναντήσεων και ομιλιών, από 2 έως 7 Ιουλίου, στα Κύθηρα.

Οι εννιά συμμετέχοντες που κατάφεραν να συμμετάσχουν στην εκδρομή, κατά την παρα-

μονή τους στο νησί, απόλαυσαν τους χαλαρούς ρυθμούς του, αλλά και την πνευματικότητα

των πολλών προσκυνημάτων και Εκκλησιών του.

Όλες τις ημέρες φιλοξενήθηκαν στην Ι. Μ. Μονή, όπου έζησαν την Μοναστική και λει-

τουργική ζωή της Εκκλησίας. Εγιναν  δεκτοί και συνομίλησαν με τον Σεβασμιώτατο Μη-

τροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

Προσκύνησαν στα περισσότερα προσκυνήματα του νησιού, ιδιαιτέρως την Παναγία την

Μυρτιδιώτισσα, την Αγία Ελέσα, και τον Άγιο Θεόδωρο. Επισκέφθηκαν γραφικούς οικι-

σμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς τόπους και φυσικές ομορφιές όπως τον καταρρά-

κτη του Μυλοπόταμου.

Ευχαρίστησαν τον τοπικό Ποιμενάρχη και όλους τους ανθρώπους του νησιού, για την υπέ-

ροχη φιλοξενία και έδωσαν ραντεβού το Σεπτέμβρη,  που ξεκινάνε πάλι οι Συνάξεις για την

επόμενη Εκκλησιαστική χρονιά.

Με εκδρομή έκλεισε για Καλοκαίρι η Νεανική Σύναξη Μητρόπολης Γλυφάδας

Σε συνέχεια των συναντή-

σεων  του Δημάρχου Κρω-

πίας Δημήτρη Κιούση με

επαγγελματικές ομάδες της

κοινωνίας του Δήμου Κρω-

πίας, στο πλαίσιο της συ-

νεργασίας για την

αντιμετώπιση της πολύ-

πλευρης κρίσης, συνε-

δρίασε την περασμένη

εβδομάδα η ανοιχτή εθε-

λοντική ομάδα αρχιτεκτονι-

κής δράσης «Κορωπί: η
πόλη μας». 

Η ομάδα είναι ανοιχτή σε

προτάσεις και συμμετοχή,

από επιστήμονες πολιτι-

κούς μηχανικούς, αρχιτέ-

κτονες, πολεοδόμους,

περιβαντολόγους ακόμα και

κοινωνικούς επιστήμονες,

σε μια προσπάθεια να βοη-

θήσουν το δημοτικό συμ-

βούλιο,  τη δημοτική αρχή

και συμβουλευτικά τους

ιδιωτικούς ή άλλους φορείς

σε μελέτες, που αφορούν

έργα του Δήμου. Στο επί-

κεντρο της συνεδρίασης

ήταν η νέα κυκλοφοριακή

μελέτη, που εκπονείται

στην οποία βασίζονται πολ-

λοί σχεδιασμοί και προ-

γραμματικές δράσεις του

Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος του Δήμου Κρωπίας

(2012-2014). 

Οι συνεδριάσεις είναι ανοι-

χτές και η συμμετοχή επι-

βεβλημένη επισημαίνει ο

δημοτικός σύμβουλος και

υπεύθυνος Νίκος Γιαννά-

κος. 

Μπορείτε κι εσείς να συμ-

μετέχετε, αφού παρακο-

λουθείτε τις ανακοινώσεις

των συναντήσεων στην

ιστοσελίδα του Δήμου

www.koropi.gr 

Η κυκλοφοριακή μελέτη

είναι το αντικείμενο που κυ-

ριαρχεί, όμως πολύ σημαν-

τικό είναι και το αντικείμενο

της ανάπλασης των ελεύθε-

ρων κοινόχρηστων δημοτι-

κών χώρων. 

Ολοκληρώθηκε η 1η συνάντηση του δι-

κτύου εθελοντών Δήμου Ωρωπού, που

διοργάνωσε το Γραφείο Εθελοντισμού του

Δήμου σε συνεργασία με το Γραφείο Πο-

λιτικής Προστασίας. 

Ο επικεφαλής του Γραφείου Εθελοντισμού

και Δημοτικός Σύμβουλος, Βασίλειος

Μπόρσης, «άνοιξε» την εκδήλωση καλω-

σορίζοντας τους εθελοντές, ενώ στην ομι-

λία του ανέδειξε το τρίπτυχο των αρετών

που χαρακτηρίζουν το κίνημα: αλληλεγ-

γύη, ανιδιοτελής προσφορά και συμπαρά-

σταση στο κοινωνικό σύνολο. 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικονομά-

κος, ευχαρίστησε τους εκατοντάδες εθε-

λοντές για την παρουσία τους στην

εκδήλωση, αλλά και όλους όσους συμ-

βάλλουν με την ψυχή τους στη διάδοση

των εθελοντικών αξιών.

«Ο εθελοντής δεν είναι αφελής, δεν είναι

αυτός που τρέχει να κάνει τη δουλειά των

άλλων χωρίς αντίκρισμα. Είναι ο ενεργός

πολίτης που αξιοποιεί τις υφιστάμενες

υποδομές και συμβάλλει όπου μπορεί, με

ασφάλεια. Γι’ αυτό κι εμείς θεωρούμε

χρέος μας να έχουμε ένα καλά οργανω-

μένο Γραφείο Εθελοντισμού, με όλη την

απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και την

εκπαίδευση στα μέλη του, διότι θέλουμε

να αντιμετωπίζουμε όλους εσάς με τον δέ-

οντα σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που

σας πρέπει», επεσήμανε ο δήμαρχος. 

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής

Προστασίας Δημήτριος Βλάχος και ο αν-

τιδήμαρχος Αυλώνα και επιχειρησιακά

υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας Γε-

ώργιος Παπαγιάννης, στον χαιρετισμό

τους ανέδειξαν το πάθος και την τόλμη

που διακατέχει το εθελοντικό κίνημα

καθώς και την προσφορά τους στις πρό-

σφατες μάλιστα πυρκαγιές στον Κάλαμο

και τον Βαρνάβα. 

Η μεγάλη γιορτή των εθελοντών έθεσε

τους στόχους για την ενίσχυση του πολύ-

τιμου θεσμού στο προσεχές μέλλον.

Εθελοντές επιστήμονες μελετούν την  

κυκλοφοριακή μελέτη Κορωπίου

1η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ
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Ομιλία του Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά,
Δημοσιευουμε εκτενές απόσπασμα της ομιλιας του

Πρωθυπουργού Αντωνη Σαμαρά, όπου καταγράφον-

ται εννέα βηματα που δειχνουν την πολιτική “αξιο-

ποίησης” ζωτικών πόρων και πηγών, βασικά

συστατικά για την οντότητα ενός κράτους, που θα

ακολουθήσει η κυβέρνηση.

Τα μαύρα γράμματα και οι τίτλοι δικά μας.

[...]

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα σας μιλήσω χωρίς περιστροφές. Χωρίς γενικολογίες που κα-

λύπτουν τα πάντα, αλλά δεν λένε τίποτε… Χωρίς εύκολες υπο-

σχέσεις και ακόμα ευκολότερες υπεκφυγές, που συνηθίζονται σε

αυτές τις περιπτώσεις… Ο λαός έχει ανάγκη σήμερα από τέσσερα

πράγματα: Από αλήθεια. Από Προοπτική. Από Ελπίδα. Κι από κου-

ράγιο. Από ολόκληρη την αλήθεια, όχι από «μισές αλήθειες»… Από

χειροπιαστή προοπτική, όχι από λαϊκίστικες χίμαιρες. Από ρεαλι-

στική Ελπίδα, όχι από ψεύτικα συνθήματα. Κι από το κουράγιο που

μπορεί να εμπνεύσεις μόνο αν δείξεις ότι έχεις πρόθεση να «σπά-

σεις αυγά».

[...]

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Κύρια επιδίωξή μας να συγκρατήσουμε και να αντιστρέψουμε την

ύφεση που παραλύει την οικονομία και γονατίζει την Ελλάδα. 

Σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα πολιτική, μια πιο επιθετική προσέγ-

γιση. Δεν  επαιτούμε βοήθεια, δεν εκλιπαρούμε για ελαφρύνσεις…

Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε μια σειρά από μεγάλες διαρ-

θρωτικές και μεταρρυθμιστικές τομές, όχι γιατί μας τις ζητά η δα-

νειακή σύμβαση, αλλά γιατί πρέπει να τις κάνουμε. Μερικές,

μάλιστα, απ’ αυτές έπρεπε να είχαν γίνει από χρόνια. Κι αν είχαν

γίνει, ίσως δεν θα φτάναμε ποτέ σε αυτή την κατάσταση. 

Θα προχωρήσουμε λοιπόν, σε εννιά βήματα που δείχνουν αυτή την

αποφασιστικότητά μας. 

* Πρώτον, θα δώσουμε έμφαση και προτεραιότητα στις

αποκρατικοποιήσεις. Κι όπου χρειάζεται νομοθετική πρω-

τοβουλία για να τις επισπεύσουμε, θα την πάρουμε. 

* Δεύτερον, θα προωθήσουμε και αποκρατικοποιήσεις που

δεν αποτελούν άμεσες συμβατικές μας υποχρεώσεις.

Αλλά πρέπει να γίνουν για να φέρουν επενδύσεις, θέσεις

εργασίας και Ανάπτυξη. Όπως στους σιδηροδρόμους - κυ-

ρίως στο λειτουργικό τμήμα του ΟΣΕ. Κι ακόμα στην απε-

λευθέρωση της αγοράς Ενέργειας, σε όλη την έκταση,

όπως συμβαίνει παντού στην Ευρώπη… Όχι αποσπασμα-

τικά, κομματάκι-κομματάκι. Οργανωμένα και με επιτελικό

σχεδιασμό. Πράγμα, που περιλαμβάνει ασφαλώς και τμή-

ματα από το παραγωγικό μέρος της ΔΕΗ. 
Η αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ και η στρατηγικού χαρακτήρα απε-

λευθέρωση της Ενέργειας, ασφαλώς θα γίνουν με προσοχή. Με

διατήρηση των δικτύων σε δημόσιο έλεγχο. Με ενίσχυση του ρυθ-

μιστικού πλαισίου, ειδικά για την ενέργεια. Με ιδιαίτερη προσοχή

για τα ορυχεία, όπου θα παραχωρηθούν δικαιώματα εκμετάλλευ-

σης, όχι ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και με περιβαλλοντικές ρήτρες

αντίστοιχες με ό,τι ισχύει στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. 

Μιλώντας για την αποκρατικοποίηση στους σιδηρόδρομους και την

απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας θέλω να τονίσω το εξής:

δεν τις βλέπουμε μόνο  ταμειακά, για να καλύψουμε τρύπες στο

έλλειμμα. Τις βλέπουμε κυρίως αναπτυξιακά: όποιος τις αναλάβει

θα πρέπει να κάνει επενδύσεις. Ώστε να δημιουργήσουμε θέσεις

εργασίας, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

μας και να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως, από τώρα, τις μεγάλες ανα-

πτυξιακές προκλήσεις του μέλλοντος. 

Και το νερο στις αποκρατικοποιήσεις!!!

Από την άλλη πλευρά θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με

την προγραμματισμένη αποκρατικοποίηση των εταιρειών

υδάτων. Θα λάβουμε ιδιαίτερα υπ’ όψιν την ανάγκη να ενι-

σχυθεί ο ρυθμιστικός έλεγχος του κράτους πάνω στη δια-

χείριση των υδάτινων πόρων. Που αποτελεί προτεραιότητα

για μας. Αλλά και πολύτιμο αναπτυξιακό πόρο σε κάθε σύγ-

χρονη χώρα. 

* Τρίτο, προτεραιότητα σε συμβάσεις παραχώρησης υπο-

δομών που ήδη υπάρχουν και υπολειτουργούν, κυρίως πε-

ριφερειακά λιμάνια και αεροδρόμια, ασφαλώς με την

παρουσία δημόσιας αρχής εποπτείας και ελέγχου. Ήδη από

την στιγμή που – επιτέλους – καταργήθηκε το cabbotage,

εκδηλώνεται ενδιαφέρον από διεθνείς οίκους κρουαζιέρας

για λιμάνια των νησιών μας. Όπου θα υπάρξουν επενδύ-

σεις, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα ενι-

σχυθεί η οικονομία ολόκληρων περιοχών. 

Ολόκληρη η παραλιακή ζώνη 

από Φάληρο έως Σούνιο

* Τέταρτο η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δη-

μοσίου. Πέρα από το Ελληνικό, που ήδη προχωρά, θα δη-

μιουργήσουμε Επενδυτικό Όχημα Ειδικού σκοπού [το

λεγόμενο SPV], για τη δημόσια περιουσία που βρίσκεται

σε ολόκληρη την περιοχή από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο

και παραμένει αναξιοποίητη. 

Και θα λάβουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες, για να καθαρί-

σουν οι τίτλοι κυριότητας, να προσδιοριστούν οι χρήσεις

γης και οι συντελεστές δόμησης. Ώστε, όλα αυτά που σή-

μερα μένουν ανενεργά ή απαξιώνονται, να αποκτήσουν τε-

ράστια αξία. Και μαζί να δημιουργήσουν υπεραξίες γης για

όλες τις γειτονικές περιοχές και φυσικά για το Ελληνικό, η

αξιοποίηση του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει και θα προχωρή-

σει ανεξάρτητα. Κι αυτό το μεγάλης κλίμακας σχέδιο, θα

αποτελέσει πιλότο για αντίστοιχη αξιοποίηση της ακίνητης

περιουσίας του δημοσίου σε όλη την επικράτεια. 
Φυσικά θα ληφθούν μέτρα ώστε το περιβάλλον να αναβαθμιστεί

παντού. Θα αποφύγουμε τα λάθη της υπερεκμετάλλευσης και της

αισθητικής υποβάθμισης που έγιναν σε άλλα μέρη του κόσμου…

Αλλά δεν μπορεί να κόβονται μισθοί και συντάξεις, ενώ περιου-

σιακά στοιχεία του κράτους μένουν αναξιοποίητα ή απαξιώνονται.

Ή λεηλατούνται. Ή περιμένουν τον καταπατητή τους…

Αυτό θα αλλάξει. Περιμένουμε τεράστια έσοδα από την αξιοποί-

ηση της δημόσιας περιουσίας. Κι εμείς εδώ θέλουμε να δώσουμε

όλη την απαραίτητη ώθηση, ώστε όχι μόνο να πιάσουμε τους στό-

χους μας, αλλά να ξεπεράσουμε τους στόχους μας.

Στέλνουμε το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις: είμαστε μια

χώρα που μπορεί να κάνει άλματα με εξωστρέφεια και εξαγωγικό

προσανατολισμό. Είμαστε μια χώρα που πρέπει να γίνει φιλική για

επενδύσεις. Γιατί μόνον αυτές δημιουργούν θέσεις εργασίας. Που

είναι το νούμερο ένα μεγάλο ζητούμενο σήμερα…  

Κι αν στους επόμενους μήνες φέρουμε επενδύσεις, τότε θα

έχουμε κερδίσει πάνω από το μισό στοίχημα της συνολικής επιτυ-

χίας. Και θα έχουμε αλλάξει και την ψυχολογία της αγοράς. 

Φτάνει να μην έρχονται κάθε τόσο κάποιες ατυχέστατες δηλώσεις

ξένων αξιωματούχων να χαλάνε την εικόνα για την Ελλάδα. Συ-

νήθως απρόκλητα και χωρίς κανένα λόγο. Αυτό πρέπει να σταμα-

τήσει!

Δεν μπορεί, για παράδειγμα, εμείς να προσπαθούμε να ξεκολλή-

σουμε τις αποκρατικοποιήσεις, να προσελκύσουμε επενδύσεις και

ξένοι αξιωματούχοι να μιλάνε δημόσια για πιθανότητα… επιστρο-

φής της Ελλάδας στη δραχμή! Δεν μπορεί - από αφέλεια, από

λάθος ή ενσυνείδητα - να υπονομεύουν  αυτό που εμείς προσπα-

θούμε να επιτύχουμε. 

Δεν μπορεί να μας «μαλώνουν» κι από πάνω, ότι  δεν κάνουμε

εκείνα που, όταν προσπαθούμε να τα κάνουμε, τα τινάζουν στον

αέρα! 

Το λέω από εδώ δημόσια: Αυτό πρέπει να σταματήσει!

* Το πέμπτο βήμα είναι το ξεμπλοκάρισμα των κοινοτικών πόρων

(του ΕΣΠΑ), που αφορά 12,5 δισεκατομμύρια κονδύλια για την Ελ-

λάδα. Εδώ άμεση προτεραιότητά μας είναι να παρακαμφθεί η γρα-

φειοκρατία και να εκταμιευθούν το ταχύτερο. Κύρια κατεύθυνση

είναι η κεντρική αδειοδότησή τους από το υπουργείο Ανάπτυξης,

πρωτίστως σε ό,τι αφορά τα μεγάλου μεγέθους έργα. Δεν μπορεί

τέτοιοι πόροι να χάνονται στο λαβύρινθο της απίστευτης ελληνικής

γραφειοκρατίας… 

* Το έκτο βήμα άμεσης δράσης είναι το κλείσιμο ή η συγχώνευση

δεκάδων οργανισμών και φορέων του δημοσίου. Υπάρχει κατά-

λογος μερικών εκατοντάδων τέτοιων οργανισμών. Για μερικούς

έχει αρχίσει η αξιολόγηση. Για άλλους όχι. Τώρα όλα αυτά θα επι-

σπευσθούν, ώστε σε λίγους μήνες - και πάντως πριν από το τέλος

του έτους - να έχει ληφθεί η απόφαση για τους περισσότερους. 

* Το έβδομο βήμα αφορά μέτρα τη στήριξη της ρευστότητας με

μέτρα που διευκολύνουν την επιστροφή καταθέσεων. Η ρευστό-

τητα είναι το αίμα της οικονομίας. Αν δεν αποκατασταθεί ό,τι άλλο

κάνουμε είναι στο κενό. 

Προχωράμε λοιπόν, στη δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολο-

γίου για όλους τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας που

θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2013 και θα περιλαμβάνει και τις κατα-

θέσεις. Αυτό εντάσσεται στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Με ειδική νομοθετική ρύθμιση – όπως θα εξηγήσει ο υπουργός οι-

κονομικών - όσοι δεν δήλωσαν έσοδα που αποδεικνύονται από την

απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία να τα δηλώσουν και να φορολο-

γηθούν. Όσοι δεν το κάνουν θα έχουν κυρώσεις. 

Κι όσοι απλώς απέσυραν καταθέσεις που αποκτήθηκαν από δηλω-

θέντα εισοδήματα στο παρελθόν, θα μπορέσουν να τις επιστρέ-

ψουν χωρίς κανένα πρόβλημα. 

Έτσι θα μπει μια τάξη και η χώρα θα αποκτήσει, επί τέλους περι-

ουσιολόγιο, θα ενθαρρυνθεί η επιστροφή καταθέσεων και θα δημι-

ουργηθεί μια στέρεα βάση για να ελεγχθεί οριστικά η

φοροδιαφυγή. .   

Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόστηκαν για περιορισμένο χρόνο σε άλλες

χώρες - στην Ιταλία και το Βέλγιο για παράδειγμα - κι είχαν εντυ-

πωσιακά αποτελέσματα. 

Η νομοθετική ρύθμιση δεν θα αφορά, βέβαια, τις περιπτώσεις νο-

μιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Όπως δεν

θα αφορά τους πολιτικούς καθώς και πρόσωπα που άσκησαν δη-

μόσια εξουσία από θέσεις ευθύνης.       

Φυσικά και οι διακρατικές συμφωνίες με τρίτες χώρες για τον

έλεγχο της λαθραίας διαρροής εισοδήματος που παρήχθη στην Ελ-

λάδα, θα προχωρήσουν ταχύτατα. Η φοροδιαφυγή θα χτυπηθεί.

Αλλά και η ρευστότητα θα ενθαρρυνθεί να επανέλθει. 

* Το όγδοο βήμα αφορά άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση της

σπατάλης με τη βοήθεια εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Δεν υπάρχει ουσιαστική  διοικητική  μεταρρύθμιση χωρίς την ηλε-

κτρονική Διακυβέρνηση.  Δηλαδή την αξιοποίηση των νέων τεχνο-

λογιών για την κατάργηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που

ταλαιπωρούν τον πολίτη.   

Αυτό βέβαια, έχει ακουστεί πολλές φορές. Οι ως τώρα προσπά-

θειες απέτυχαν γιατί έπαιρναν ως δεδομένες τις διαδικασίες του

δημοσίου και προσπαθούσαν να τις κάνουν ηλεκτρονικές.  Έτσι

αντί να καταργήσουμε την γραφειοκρατία τη μετατρέπαμε σε…

ηλεκτρονική γραφειοκρατία! 

Τώρα, προσεγγίζουμε το πρόβλημα εντελώς διαφορετικά: η διοι-

κητική μεταρρύθμιση σχεδιάζεται και προχωρά βήμα-βήμα μαζί με

την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κάθε βήμα διοι-

κητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υλοποι-

Εννέα βήματα ...ρεαλιστικής ελπίδας, 

εννέα ρυθμίσεις για τη δημόσια διοίκηση

Ενέργεια, Νερό, Λιμάνια, παραλίες

στο “τσουβάλι” της αξιοποίησης!
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είται μόνο αν οδηγεί σε άμεσα μετρήσιμη απλούστευση διαδικα-

σιών. Ενώ όλα τα βήματα διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρο-

νικής διακυβέρνησης προχωρούν με οριζόντια συνεργασία μεταξύ

των Υπουργείων. Ώστε οι προσπάθειες του ενός να μην ακυρώ-

νονται από προσπάθειες του άλλου… 

Ο συντονισμός μεταξύ των υπουργείων για την καθημερινή εργα-

σία της Κυβέρνησης συνιστά απόλυτη προτεραιότητα. Κι αποφα-

σίσαμε να συγκροτηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός συντονισμού των

υπουργείων. Θα ορίσω, μάλιστα ανώτατο αξιωματούχο επικεφα-

λής αυτού του μηχανισμού. Που υπ’ ευθύνη μου θα συνεργάζεται

στενά με τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονο-

μίας, ώστε να γίνει πλήρως λειτουργικός ως το φθινόπωρο. 

Και πέρα από το συντονισμό της καθημερινού κυβερνητικού έργου,

συγκροτούμε διϋπουργική επιτροπή για το σχεδιασμό και την προ-

ώθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης. Κι αυτή θα συνεδριάζει τα-

κτικά υπ’ ευθύνη μου. 

Προσωπικά, θεωρώ τη νοσηρή γραφειοκρατία νούμερο ένα εχθρό

του τόπου! Το κατ’ εξοχήν εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουμε

για να προσελκύσουμε επενδύσεις και να ανοίξουμε το δρόμο της

Ανάπτυξης. Και τη γραφειοκρατία δεν την κατανικάς με αποσπα-

σματικά μέτρα, αλλά με ολοκληρωμένη στρατηγική και συστημα-

τική προσπάθεια. Αλλά χρειάζονται και άμεσα μέτρα για να την

παρακάμψεις πριν καταφέρεις να την ξεριζώσεις οριστικά. Αλλιώ-

τικα κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια θα είναι καταδικασμένη…

Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την

προμήθεια και τη διαχείριση υλικού σε όλο το ευρύτερο Δημόσιο,

με απόλυτη διαφάνεια. Ήδη η εφαρμογή τέτοιων εργαλείων υπο-

λογίζεται ότι θα φέρει εξοικονόμηση μέχρι 2 δισεκατομμυρίων στα

πρώτα χρόνια και περίπου τα διπλάσια αργότερα.   

Η πάταξη της σπατάλης και της διαφθοράς με τη βοήθεια σύγχρο-

νων ηλεκτρονικών μέσων έχει ήδη αρχίσει. Μόνο τους τελευταίους

μήνες ανακαλύφθηκαν απίστευτες σπατάλες  - άνω του ενός δι-

σεκατομμυρίου - σε συντάξεις και επιδόματα μαϊμού. Αυτός ο πό-

λεμος σε τέτοιες απίστευτες περιπτώσεις σπατάλης και διαφθοράς

δημοσίου χρήματος θα συνεχιστεί, θα γίνει πιο συστηματικός και

πιο οργανωμένος. Και υπολογίζεται ότι θα αποδώσει πολύ περισ-

σότερα. 

* Ένατο, θα επισπεύσουμε τη διαδικασία του συμψηφισμού οφει-

λών από και προς το δημόσιο. Ώστε μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο να

έχει ολοκληρωθεί. Δεν μπορεί επιχειρήσεις να κλείνουν διότι τους

χρωστά το κράτος! Δεν  μπορεί  το κράτος να απαιτεί οφειλές από

ιδιώτες, όταν το ίδιο δεν τους πληρώνει! Δεν μπορεί το κράτος να

είναι αυστηρό, χωρίς το ίδιο να είναι πρώτα δίκαιο.

Ο συμψηφισμός, αν γίνει σωστά, έχει μηδενικό ταμειακό κόστος,

αλλά δίνει μεγάλη ανάσα στην οικονομία, εξαλείφει μιαν απί-

στευτη στρέβλωση και μια τεράστια αδικία, ενώ σώζει και θέσεις

εργασίας που σήμερα κινδυνεύουν. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όλες αυτές οι μεταρρυθμιστικές τομές θα εφαρμοστούν και θα κρι-

θούν τους επόμενους μήνες. 

Θα δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το σωστό, να

κάνουμε τη διαφορά. Θα αποστομώσουμε όλους εκείνους που

ισχυρίζονται, ότι τάχα «οι Έλληνες κοροϊδεύουν». 

-- Η μείωση του ελλείμματος μέσα από αποφασιστική περιστολή

της σπατάλης είναι πρωτίστως δικός μας στόχος.

-- Ο έλεγχος του χρέους μέσα από αποκρατικοποιήσεις και αξιο-

ποίηση περιουσίας είναι πρωτίστως δικός μας στόχος. 

-- Οι διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν την ανταγωνιστικό-

τητα της ελληνικής οικονομίας είναι πρωτίστως δικός μας στόχος. 

Είμαστε αποφασισμένοι να τους επιτύχουμε. Για να τους επιτύ-

χουμε, όμως, πρέπει να σταματήσουμε την ύφεση. Γιατί τα δύο τε-

λευταία χρόνια, δυστυχώς, η ύφεση τρέχει με ρυθμούς διπλάσιους

απ’ ό,τι είχε υπολογιστεί αρχικά στο Πρόγραμμα. 

Θα κάνουμε, λοιπόν, αυτά που πρέπει να γίνουν και θα τα κάνουμε

με το παραπάνω. Και δείχνουμε από την πρώτη στιγμή, ότι εννο-

ούμε αυτά που λέμε. Εκείνο που ζητάμε είναι η καταπολέμηση της

ύφεσης. 

Για τα περισσότερα από τα υφεσιακά μέτρα που ζητάμε να αλλά-

ξουν, προτείνουμε ισοδύναμα, ώστε να μην υπάρξει δημοσιονομικό

κόστος. Όπως τα μέτρα για τους χαμηλοσυνταξιούχους και οι

άλλες ακραίες αδικίες που πρέπει να επανορθωθούν. 

Για άλλα προτείνουμε να αναβληθούν. Και η προσαρμογή –το

έχουμε τονίσει όλοι μας - να γίνει όχι σε δύο χρόνια, αλλά σε πε-

ρισσότερα. Κι αν το Πρόγραμμα πέσει έξω κι άλλο λόγω ύφεσης –

προσέξτε - αυτό να μη γίνει αφορμή για πρόσθετα δημοσιονομικά

μέτρα, όπως συνέβαινε ως τώρα. Η ύφεση πρέπει να σταματήσει.

Όχι να ενισχύεται συνεχώς…

[...]

Εμείς πρώτοι θέλουμε να σταματήσει αυτό... Εμείς πρώτοι θέλουμε

να αρχίσουμε να βγαίνουμε από το τέλμα. Αυτό είναι το αντικεί-

μενο της «επαναδιαπραγμάτευσης». Δεν θέλουμε να αλλάξουμε

τους στόχους! Πρέπει να αλλάξουν όσα εμποδίζουν να επιτύχουμε

τους στόχους μας: Θέλουμε την καταπολέμηση της ύφεσης!  

Το λέμε «επαναδιαπραγμάτευση», για να υπογραμμίσουμε ότι θέ-

λουμε να έλθουμε σε συνεννόηση, σε συμφωνία, με τους εταίρους

μας. Απορρίπτουμε τις μονομερείς ενέργειες! Ζητάμε «τροποποι-

ήσεις» του προγράμματος, ιδιαίτερα στα σημεία εκείνα που επι-

τείνουν την ύφεση, ακριβώς για να μπορέσουμε να επιτύχουμε

τους στόχους του. 

Καταλαβαίνουμε ότι κάποια απ’ αυτά που ζητάμε μπορούν να γί-

νουν σε βάθος χρόνου. Υπάρχουν, όμως, άλλα που επείγουν. Όπως

για παράδειγμα, επείγει η τακτοποίηση των αλλεπάλληλων φο-

ρολογικών επιβαρύνσεων που έρχονται φέτος σε περισσότερες

δόσεις. Γιατί εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι δεν θα έχουν

τη δυνατότητα να ξοφλήσουν φέτος τόσες μαζεμένες επιβαρύν-

σεις από προηγούμενα χρόνια. 

Το ίδιο και η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για μιαν χρονιά

ακόμα, με κοινοτικούς πόρους. Αλλά και η επέκταση του επιδόμα-

τος ανεργίας σε αυτοαπασχολούμενους. Επίσης με κοινοτικούς

πόρους. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να αντικατασταθεί κάθε μέτρο που οδηγεί σε

απολύσεις, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Η ανεργία

είναι κάτι που πρέπει να σταματήσουμε με κάθε τρόπο. Όχι μόνο

γιατί κινδυνεύει άμεσα η κοινωνική συνοχή. Αλλά και γιατί μεγα-

λώνουν τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ συρρικνώ-

νονται τα φορολογικά έσοδα. 

Η διόγκωση της ανεργίας απειλεί το έλλειμμα, απειλεί την κοινω-

νική συνοχή, απειλεί κάθε εργαζόμενο και κάθε ελληνική οικογέ-

νεια. Αν δεν σταματήσουμε τη διόγκωση της ανεργίας, ό,τι άλλο

κάνουμε είναι και κοινωνικά άδικο και μάταιο. 

Μέσα στην προγραμματική σύγκλιση αναφέρεται ρητά και η φο-

ρολογική διάσταση της πολιτικής μας: Αναφέρεται επί λέξει, «δι-

εύρυνση της φορολογικής βάσης, ταυτόχρονα με τη σταδιακή

μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, πάταξη της φοροδια-

φυγής και της παρα-οικονομίας».

Η ύφεση που συνεχίζεται και η ανεργία που διογκώνεται κάνουν το

ακριβώς αντίθετο: Εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν ήδη

βάλει λουκέτο. Πάνω από εξακόσιες χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν

βρεθεί στην ανεργία. Όλα αυτά συρρικνώνουν συνεχώς τη φορο-

λογική βάση. 

Κακά τα ψέματα, πάνω απ’ όλα οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι

σηκώνουν το μέγιστο μέρος των θυσιών.

Πολιτικές που πολλαπλασιάζουν την ανεργία, που βάζουν λουκέτα

στα μαγαζιά, που μειώνουν τους μισθούς και τις συντάξεις, τελικά

τιμωρούν αυτούς που πληρώνουν τους φόρους και μειώνουν συ-

νολικά τη φοροδοτική ικανότητα της οικονομίας. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Πρόθεσή μας παράλληλα με την καταπολέμηση της ύφεσης, είναι

να αλλάξουμε άμεσα το πολιτικό σύστημα και τη δημόσια διοί-

κηση. 

Εδώ δεν υπάρχουν εμπόδια ούτε από τη δανειακή σύμβαση ούτε

από κανένα. Και θα κινηθούμε αποφασιστικά:

• Πρώτον, με άμεση πρωτοβουλία για την αλλαγή του Νόμου περί

ευθύνης υπουργών.

• Δεύτερον, με πρωτοβουλία για την τροποποίηση όσων ισχύουν

περί βουλευτικής ασυλίας. Βέβαια, αυτό απαιτεί συνταγματική

αναθεώρηση. Αλλά ήδη μπορεί να περιοριστεί η ασυλία μόνο στις

περιπτώσεις που άμεσα συνδέονται με την άσκηση των βουλευτι-

κών καθηκόντων. 

• Τρίτον, θα περιοριστεί η χρηματοδότηση των κομμάτων. Θα εξε-

ταστούν προσεκτικά τα προνόμια των βουλευτών και θα κοπούν

όσα δεν είναι απολύτως απαραίτητα. Όπως τα αυτοκίνητα και οι

διπλές συντάξεις για τους νέους βουλευτές. 

• Τέταρτον, θα περιοριστούν οι σύμβουλοι, ιδιαίτερα των υπουρ-

γών. 

• Πέμπτον, θα συγκροτηθεί ειδικό σώμα που θα εξετάσει το «πόθεν

έσχες» στελεχών των κυβερνήσεων και αρχηγών κομμάτων από

το 1974. Όπου η δημιουργία περιουσίας δεν δικαιολογείται, θα

υπάρξει πρόβλεψη για δήμευση.  

• Έκτον, οι συντάξεις θα βγαίνουν σε σημαντικά λιγότερο από ένα

χρόνο. Αυτό μπορεί να αρχίσει μέχρι το τέλος της φετινής χρο-

νιάς. Και η πρόβλεψη είναι, σε ενάμιση χρόνο περίπου, το χρονικό

όριο για την έκδοση συντάξεων να πέσει ακόμα περισσότερο.  

• Έβδομο, θα υπάρξει άμεση αναμόρφωση των κανόνων του «Τει-

ρεσία», προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των επι-

χειρήσεων, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης.  

• Όγδοο: η καταπολέμηση της ακρίβειας με κάθε πρόσφορο

μέτρο: σπάσιμο των καρτέλ, έλεγχος ενδο-ομιλικών συναλλαγών,

ηλεκτρονική αγορά αγροτικών προϊόντων και δημοπρατήρια (να μι-

κρύνει η απόσταση τιμών από το ράφι στο χωράφι) κλπ. 

Εδώ υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες σε εξέλιξη, δεν ξεκινάμε από το

μηδέν. Και θα ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια ακόμα περισσό-

τερο, με την προμήθεια «εργαλειοθήκης» για την αξιολόγηση του

ανταγωνισμού που έχει αναπτύξει ο ΟΟΣΑ. 

• Ένατο, άμεση ανακούφιση των δανειοληπτών, ώστε οι δόσεις

τους να μην ξεπερνούν το 30% του μηνιαίου εισοδήματός τους. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Υπάρχουν δύο τελευταία σημαντικά κεφάλαια στην προγραμμα-

τική σύγκλιση της κυβέρνησης μας:

Το πρώτο αφορά την εγκληματικότητα που βρίσκεται σήμερα σε

έξαρση. Την ασφάλεια του Πολίτη και την αντιμετώπιση της παρά-

νομης μετανάστευσης. 

Δεν θα επαναλάβω αυτά που αναφέρονται εκεί αναλυτικά. 

Θα προσθέσω όμως, ότι θα ξεκινήσει άμεσα ο κοινοβουλευτικός

διάλογος μεταξύ όλων των κομμάτων, για να υπάρξει αλλαγή του

νομικού πλαισίου για την απόδοση Ιθαγένειας. Και μαζί για ολό-

κληρο το νομικό πλαίσιο της Μεταναστευτικής πολιτικής. 

Η ανακοίνωση της προγραμματικής σύγκλισης αναφέρει κατά λέξη

ότι αυτό θα γίνει «σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εξελίξεις και
σε αντιστοίχηση με τα ισχύοντα σε ευρωπαϊκές χώρες με παρό-
μοια προβλήματα, δηλαδή με χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου».
[...]

Τέλος, στα ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής η προγραμματική σύγ-

κλιση τονίζει τρία σημεία:

-- Τη συστηματική προετοιμασία για ανακήρυξη ΑΟΖ στα πλαίσια

του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς πρακτικής, ώστε να επι-

σπευσθεί η εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου.  

-- Την ενεργό προώθηση κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής για όλα τα

περιφερειακά ζητήματα του Ευρωπαϊκού Νότου. 

-- Την ενίσχυση όλων των παραδοσιακών συμμαχιών της Ελλάδας

και την αναζήτηση νέων περιφερειακών ερεισμάτων, για την κα-

τοχύρωση-προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων. Η ενεργός

διπλωματία είναι απαραίτητη εν όψει και των εξελίξεων σε όλη την

ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα παραδοσιακά επιδιώκει σχέσεις

καλής γειτονιάς με όλο τον περίγυρό της. Αλλά επιδιώκει και την

αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως σταθεροποιητικού παρά-

γοντα στην περιοχή της. 

Μπορεί να φαίνονται συνοπτικά, αλλά και τα τέσσερα αυτά σημεία

ανοίγουν νέους δρόμους για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής.

Χωρίς να αμφισβητούνται τα παραδοσιακά ερείσματα και οι συμ-

μαχίες της Ελλάδας αναζητούνται νέες τοπικές συνεργασίες, δί-

νεται έμφαση στην ανακήρυξη της ΑΟΖ που πρέπει να γίνει πολύ

σύντομα. Προσεκτικά, αλλά σύντομα. Όπως δίνεται έμφαση και

στην ενεργό διπλωματία…

[...]

στις Προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης

"Ο Κήπος του Προφήτη"

Ο μεγάλος  Λιβανέζος ποιητής Xαλίλ  Γκιμπράν  (1883-

1931) γράφει στο βιβλίο του: "Ο Κήπος του Προφήτη". 

"Το έθνος να λυπάστε αν φορεί ένδυμα  που δεν το ύφανε. 

Ψωμί αν τρώει, αλλά όχι απ' τη σοδειά του. 

Κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το πατητήρι του.

Το έθνος να λυπάστε που δεν υψώνει τη φωνή παρά μονάχα

στην πομπή της κηδείας. 

Που δεν συμφιλιώνεται παρά μονάχα μες τα ερείπιά του. 

Που δεν επαναστατεί παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαιμός του

ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα.

Το έθνος να λυπάστε που έχει αλεπού για πολιτικό, απατε-

ώνα για φιλόσοφο, μπαλώματα και απομιμήσεις είναι η τέχνη

του.

Το έθνος να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια βουβαμέ-

νους.
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Από τις κατά καιρούς διακηρύξεις, αλλά και από την

ομιλία του Πρωθυπουργού στις προγραμματικές δη-

λώσεις, το αγαθό που λέγεται νερό πάει προς πώ-

ληση σε ιδιώτες!!!

Για το λόγο αυτό ήδη έχει δημιουργηθεί διαδικτυα-

κός κόμβος συλλογής υπογραφών· για την ματαίωση

πώλησης  της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ.

http://www.avaaz.org/en/petition/SAVE_GREEK_WA

TER_FROM_PRIVATIZATION_SOSTE_TO_NERO_A

PO_TEN_IDIOTIKOPOIESE/?fDqEFcb&pv=3[1]

Το κείμενο για τη συλλογή υπογραφών είναι το ακόλουθο:

Προς την Ελληνική Κυβέρνηση  και την Ελληνική Δικαιοσύνη

Εμείς οι Έλληνες πολίτες που υπογράφουμε την παρούσα

επιστολή, είμαστε αντίθετοι στην πώληση σε ιδιώτες των

εταιριών Ύδρευσης σε όλη την ελληνική Επικράτεια.

Θεωρούμε ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι εις βάρος του κοι-

νωνικού συμφέροντος και επιφυλασσόμαστε για το δι-

καίωμα μιας ιδιωτικής εταιρίας, αλλά και οποιασδήποτε

νομικής μορφής να έχει στην ιδιοκτησία της αποκλειστικά

ή μερικά δικαιώματα χρήσης των υδάτινων πόρων που απο-

τελούν φυσικό αγαθό και μάλιστα απολύτως απαραίτητο

για την επιβίωση ανθρώπων, φυτών και ζώων, αγαθό που

προστατεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία

πλαίσιο 2000/60)(1) αλλά και τον ΟΗΕ που στις 28 Ιουλίου

2010 ενέκρινε ψήφισμα, για να προσθέσει την πρόσβαση

σε καθαρό νερό στη διακήρυξη του για τα ανθρώπινα δι-

καιώματα (AG/10967)(2).

Σχετικά με την ΕΥΔΑΠ, που επί ιδρύσεως της (Ν.1068-

1980) ανήκε αποκλειστικά στο κράτος, παρακολουθήσαμε

ήδη την σταδιακή αλλαγή του θεσμικού της πλαισίου κατά

την μετοχοποίηση της επί πρωθυπουργίας Κ. Σημίτη

(Ν.2794-1999) και αμφισβητούμε καταφανώς την ορθότητα

της πιο πρόσφατης εξέλιξης εκείνης του να συμπεριληφθεί

η ΕΥΔΑΠ καθώς και η κερδοφόρα ΕΥΑΘ(4) στην ανώνυμη

εταιρία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ν3986-2011)(3) που όπως αναφέρε-

ται στο άρθρο 1.2 «Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται

αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους

της χώρας».(5) Εκτός της ΕΥΔΑΠ, άμεση σχέση με τους

υδάτινους πόρους έχει και η ΔΕΗ. Οι τεχνητές λίμνες, οι

ταμιευτήρες και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια είναι βασικά

στην ύδρευση και άρδευση μέσω των δημοτικών σχετικών

επιχειρήσεων. Η πώληση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων

της ΔΕΗ είναι το ίδιο κατακριτέα.(6)(7)

Η νομοθεσία στις Η.Π.Α, που απαγορεύει ή περιορίζει τη συλ-

λογή βρόχινου νερού υπό τη μονότονη ρητορική της «προ-

στασίας» των πόρων, δείχνει την τάση που επικρατεί. Αν οι

ιδιωτικοποιήσεις σήμερα αφορούν υπηρεσίες και υποδομές,

αύριο έχουν ως στόχο τους ίδιους τους φυσικούς πόρους που

αποτελούν συλλογικό αγαθό. Ενώ κρύβουν επιμελώς το μόνο

πραγματικό ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών στον τομέα

της ύδρευσης, δηλαδή το κέρδος.

Η Ελληνική κυβέρνηση να σκύψει στα γεγονότα!
Παρακολουθήστε:

ΧΙΛΗ: η Παγκόσμια Τράπεζα επέβαλλε σαν δανειοδοτικό

όρο στη χώρα εγγύηση κέρδους 33% στη γαλλική εταιρία

ύδρευσης SUEZ LYONNAISE DES EAUX

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Το 1998 λίγο καιρό αφότου ανέλαβε την

ύδρευση η γαλλική SUEZ LYONNAISE DES EAUX το νερό

στο Σύδνεϋ βρέθηκε μολυσμένο από παράσιτα και κρυ-

πτοσπορίδια.

ΚΑΝΑΔΑΣ: Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

αφού μολύνθηκαν από το βακτηριο E coli στο Walkerton,

Ontario ύστερα από την ιδιωτικοποίηση του ελέγχου ποι-

ότητας του νερού που πέρασε στον

έλεγχο της A&L LABS. Η εταιρία χαρακτήρισε τα αποτελέ-

σματα των ελέγχων «απόρρητη πνευματική ιδιοκτησία»

και αρνήθηκε να τα κοινοποιήσει.

ΜΑΡΟΚΟ: Οι καταναλωτές είδαν την τιμή του νερού να

ανεβαίνει 3 φορές πάνω αφότου ιδιωτικοποιήθηκε η εταιρία

ύδρευσης στην Casablanca.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Όταν θυγατρική της SUEZ LYONNAISE

DES EAUX αγόρασε την κρατική επιχείρηση νερού Obras

Sanitarias de la Nacion, οι τιμές διπλασιάστηκαν και η ποι-

ότητα του νερού χειροτέρευσε. Η εταιρίας αναγκάστηκε

να αποχωρήσει όταν οι κάτοικοι μαζικά αρνήθηκαν να

πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Οι λογαριασμοί ύδρευσης και αποχέτευσης

αυξήθηκαν κατά 67% μεταξύ 1989 και 1995. Το ποσοστό

διακοπών των παροχών ανέβηκε κατά 177%

Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ: Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να

διαμαρτυρηθούν για την εμπορευματοποίηση του νερού.

Ν.ΑΦΡΙΚΗ: Το νερό έγινε απροσπέλαστο, πανάκριβο και

μη ασφαλές όταν η εταιρία SUEZ LYONNAISE DES EAUX

ανέλαβε την ύδρευση στο Johannesburg. Υπήρξαν εκτετα-

μένες μολύνσεις και χιλιάδες άνθρωποι είδαν την παροχή

τους να διακόπτεται.

ΒΟΛΙΒΙΑ: Το 1999 η Παγκόσμια Τράπεζα συστήνει ιδιωτι-

κοποίηση της δημοτικής εταιρίας ύδρευσης της

Cochabamba, Servicio Municipal del Agua Potable y Alcan-

tarillado (SENIAPA). Αξιωματούχοι της τράπεζας απείλησαν

ανοιχτά να παρακρατήσουν 600 εκατομμύρια $ από την δα-

νειακή σύμβαση αν η Βολιβία δεν αποδεχόταν.

Εκπρόσωποι της εταιρίας SUEZ LYONNAISE DES EAUX,

κατόχου του 5,46% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμέ-

νης ΕΥΑΘ(8) σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, αφού εξέφρα-

σαν το ενδιαφέρον τους για την ιδιωτικοποίηση,

γνωστοποίησαν ότι θα έχουν συνάντηση με τον διευθύ-

νοντα σύμβουλο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι-

ουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Κώστα Μητρόπουλο,

προκειμένου να κοινοποιήσουν και επισήμως την πρόθεση

συμμετοχής στον σχετικό διαγωνισμό

Στην πρώτη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, η Suez είχε συγ-

κροτήσει κοινοπραξία με την ΑΚΤΩΡ. (6-6-2012 Καθημε-

ρινή)

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_

06/06/2012_484426 [2]

Γι’ αυτούς τους λόγους, αλλά και για τον λόγο ότι δεν ανα-

γνωρίζουμε σε κανέναν αιρετό ή μη προσωρινό διαχειριστή

της δημόσιας περιουσίας, σε εθνικό, περιφερειακό ή δημο-

τικό επίπεδο, το ηθικό δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις σε

θέματα που υπερβαίνουν το πεδίο δράσης ακόμη και της

αρχής του κράτους, που δεν είναι αέναο, ζητούμε να απο-

συρθούν οι εταιρίες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ αλλά και όποιες

άλλες δημοτικές εταιρίες ύδρευσης από το μενού των απο-

κρατικοποιήσεων και να προστατευθούν οι πηγές σε όλη

την επικράτεια. Δηλώνουμε ως πολίτες επαρκώς ευχαρι-

στημένοι από την λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρή-

σεων και εκφράζουμε δημόσια τη βούλησή μας να

αντισταθούμε με κάθε νόμιμο μέσο και με συλλογικές δρά-

σεις διαμαρτυρίας σε περίπτωση που δεν εισακουστούμε.

Σε μια εποχή που η δημόσια παιδεία και υγεία, συρρικνώ-

νονται ως πολυτέλειες που δεν μπορούν να χρηματοδοτη-

θούν κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Αν το βασικό

κοινωνικό συμβόλαιο, εκείνο της ανταποδοτικότητας κα-

ταρρεύσει, κανείς πολίτης δεν θα υποχρεούται να πληρώ-

νει έμμεσους και άμεσους φόρους. Ακόμη κι αν

προχωρήσετε ερήμην μας, εμείς οι Έλληνες πολίτες θα

αγωνιστούμε να ακυρώσουμε αυτήν σας την ενέργεια

όπως συνέβη στο Παρίσι την 1/1//2010.(9)

Όπως έχει δείξει η ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων, το νερό

πάντα γυρνάει στην πηγή του.

Ειλικρινώς Οι υπογράφοντες

............

Σ.Σ.: Η ιδια γαλλική εταιρεια σε όλες τις χώρες!

Κανείς δεν μαθαινει απο τα παθήματα;

――――――――――
(1) οδηγία πλαίσιο 2000/60: η διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να διέπεται

από την αρχή της αειφορίας*, δηλαδή της προώθησης της βιώσιμης χρήσης

του νερού και της δημιουργίας μιας πολιτικής, η οποία σέβεται τα ύδατα και

τα προστατεύει από τις οικονομικές  δραστηριότητες του ανθρώπου)

(2) Υπογράφτηκε από 122 χώρες, ενώ 41 χώρες δεν συμμετείχαν στη ψη-

φοφορία, ανάμεσα τους οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Μεγάλη Βρετανία και η Αυ-

στραλία. Η Κίνα, η Ρωσία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Βραζιλία

χαιρέτισαν την εν λόγω απόφαση, ενώ ο Καναδάς προσπάθησε να την απο-

τρέψει. UN AG/10967

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/AG10967.doc.htm [3]

(3) Συγκεκριμένα Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

και την από 27.1.2012 σχετική γνωστοποίηση, τη μεταβίβαση από το Ελλη-

νικό Δημόσιο 29.074.500 μετοχών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., και ισάριθμων δικαιωμά-

των ψήφου, ήτοι ποσοστό 27,30% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο

«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ».

Η μεταβίβαση έγινε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής,

σε εφαρμογή των παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ

152/Αʼ) και της υπʼ αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Βʼ) Απόφασης της Διυπουρ-

γικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ)).

(4) Η ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την από

11.5.2012 σχετική γνωστοποίηση, τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο

12.348.000 μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε., και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι

ποσοστό 34,017% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο “Ταμείο Αξιο-

ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ”. Αποτέλεσμα της ως άνω

πράξης ήταν η μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του ΤΑΙΠΕΔ στο μετο-

χικό κεφάλαιο της Εταιρείας από 40% σε 74,017%. Η μεταβίβαση έγινε κα-

τόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σε εφαρμογή των

παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Αʼ) και της υπʼ

αριθμ. 206/2012 (ΦΕΚ 1363) Απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Ανα-

διαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).

Αύξηση 92,3% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης ΕΥΑΘ Α.Ε.

το πρώτο 6μηνο του 2011, ανερχόμενα σε 12 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ.

ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό· 
Διαδικτυακή συλλογή υπογραφών μη πώλησης του νερού
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38,89 εκατ. ευρώ έναντι 37,73 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημει-

ώνοντας αύξηση 3%, ενώ τα προ φόρων κέρδη έφτασαν το ποσό των 15

εκατ. ευρώ έναντι 12,94 εκατ. πέρυσι παρουσιάζοντας αύξηση 16%. Η εν-

τυπωσιακή αύξηση των κερδών οφείλεται κυρίως στη μείωση και τον εξορ-

θολογισμό των δαπανών κάθε είδους (διοίκησης και διάθεσης), στην αύξηση

των εσόδων και στη μείωση των φορολογικών βαρών. Σημειωτέον ότι την

προηγούμενη περίοδο η εταιρεία είχε επιβαρυνθεί επιπλέον με την έκτακτη

εισφορά του νόμου 3845/2010 και τον πρόσθετο φόρο από διαφορές φορο-

λογικού ελέγχου προηγούμενης πενταετίας (2004-2008).

5) σύμφωνα με το άρθρο 2.8 «Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να
κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρί-
νονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή
εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή

έμμεσα, στο Ταμείο ή αν κρίνονται αναγκαία για την πραγματοποίηση επεν-
δυτικού σχεδίου ειδικού διαδόχου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το
μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο.»,

άρθρο εξίσου αμφισβητήσιμου με το α.14 περί παραχώρησης χρήσης αιγια-

λού και παραλίας.

(6) Το γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει άμεση σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων

πόρων αποδεικνύεται από το παρακάτω απόσπασμα από τον ιστιότοπο της

εταιρίας: «Η ΔΕΗ Α.Ε. αναγνωρίζοντας το ζήτημα του νερού, όχι απλώς ως
ένα τεχνικό θέμα, αλλά σε συνδυασμό με άλλες ευρύτερες επιλογές, υλο-
ποιεί μια σειρά μέτρων και δράσεων που χαρακτηρίζονται για τον προλη-
πτικό τους χαρακτήρα ως προς την προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση
των υδάτων, με υπευθυνότητα και με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του συνο-
λικού κοινωνικού, περιφερειακού, χωροταξικού και περιβαλλοντικού οφέ-
λους από τις συνδυασμένες αυτές χρήσεις των έργων της».
(7) «Λίστα με τους προς πώληση υδροηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ δεν
υπάρχει, αλλά σταθμοί θα πουληθούν», ήταν η απάντηση του υφυπουργού

Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη στην Ηρώ Διώτη στις 9/3/2012

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=674670 [5]

(8) 1. Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει δικαιώματα ψήφου 26.868.000 ήτοι πο-

σοστό 74,02%

2. Η «SUEZ ENVIRONEMENT» κατέχει δικαιώματα ψήφου 1.982.870, ποσ. 5,462%

3. Η HMG GLOBETROTTER κατείχε δικαιώματα ψήφου 384.062 ποσοστό 1,06%

9. Από την 1/1/2010 οι υπηρεσίες νερού στο Παρίσι επέστρεψαν σε

δημόσιο έλεγχο

περισσότερα εδώ.

http://www.tni.org/article/paris-local-authorities-regain-control-water-

management [6]

* Στη Συνθήκη του Άμστερνταμ θεσμοθετήθηκε η έννοια της «αειφόρου ανά-

πτυξης» που ενεγράφη στο προοίμιο της ΣΕΕ και στους στόχους της Ευρω-

παϊκής Ένωσης στα άρθρα Β ΣΕΕ και 2 ΣΕΚ.1794 Ο όρος αειφόρος ανάπτυξη

καθιερώθηκε από την Διεθνή Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανά-

πτυξη1795 το

1987 στην Έκθεση της το «Κοινό μας Μέλλον» γνωστή και ως Έκθεση

Brundtland.

Στην έκθεση αυτή έθεσε την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ως βασική για

την προστασία του περιβάλλοντος και έδωσε το εξής ορισμό: «η ανάπτυξη
η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικα-

νότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». 

Links:

[1] http://www.avaaz.org/en/petition/SAVE_GREEK_WATER_FROM_PRIVA-

TIZATION_SOSTE_TO_NERO_APO_TEN_IDIOTIKOPOIESE/?fDqEFcb&amp

;pv=3

[2] http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_06/06/2012_484426

[3] http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/AG10967.doc.htm

[4] http://www.dei.gr/Documents/imera.nerou.pdf

[5] http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=674670

[6] http://www.tni.org/article/paris-local-authorities-regain-control-water-

management

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

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

Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30

από ιδιώτη. Οχι μεσίτες 

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

τ.μ., επί της οδού Θησέως  Α΄ όροφος, 3 υπνοδωμάτια, 2

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι

65τ.μ., με κήπο, αυτόνομο με δική του είσοδο, 1300μ. από

τη θάλασσα Α/C, θέρμανση αυτόνομη, ήσυχο μέρος. Τηλ.

6974096857, 210 9653.522

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καβούρι διαμέρισμα

50τ.μ., ισόγειο, επιπλωμένο, δίπλα στη θάλασσα, σαιζόν

ή για όλο το χρόνο. Τηλ. 210 8962.461 κιν. 6946 091886

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑ πλησίον συγκοινωνίας
5 διαμερίσματα ισογείου, 1ου & 2ου ορόφου το κα-
θένα ξεχωριστά από 35 μέχρι 54 τ.μ. σε κατάσταση
ημιτελή. Αριστη ποιότητα κατασκευής. Αναλαμβά-
νεται η δανειοδότηση. 2292022079 ιδιοκτήτης.

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση

ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ - ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 9-7-12
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8645
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φιλαδελφείας Βρυούλων & Κλαζομενών 161 21 Καισαριανή
Τηλ. 213 2010.7569

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
για την εκτέλεση της εργασίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013»

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δημοπρα-
σία με “ανοιχτό διαγωνισμό” όπως αυτός καθορίζεται με το Π|Δ 28/80 (ΦΕΚ
11Α’) με σφραγισμένες προσφορές η εργασία: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟ-
ΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» ενδεικτικής δαπάνης 105.679,00 ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 24 Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη  στις 11.00. Η
εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 5.971€. Οσοι επιθυμούν να λάβουν
μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές την ίδια ημέρα του διαγωνισμού.
Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά
στη διακήρυξη και η υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν φέρει ευ-
θύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες μεταφο-
ρών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις εταρειών
και συνεταιρισμοί με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγ-
γελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους
νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επι-
μελητήριο και για τις άλλες χώρες - μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα
Επιμελητήρια (αρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).
Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα
σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα απο-
στέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη
της σχετικής αίτησης.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται τρεις (3) τουλάχι-
στον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή
των προσφορών.
Το κόστος των δημοσιεύσεων θα ανέλθει περίπου στο ύψος των οκτακο-
σίων (800) ευρώ και θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού
είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (τηλ. 213 2010.756, Φαξ 210 7292.621) για τα
οποία απάιτείται η έκδοση σχετικού παραβόλου αξίας δέκα πέντε (15)
ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από
16/7/2012 έως 20/7.2012.

Ο Δήμαρχος ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΑΚΑΣ

Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της

ΕΥΑΝΘΙΑΣ το γένος ΜΠΕΝΑΤΟΥ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στα ΣΠΑΤΑ Αττικής και η ΙΩΑΝΝΑ

ΣΤΑΜΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το

γένος Μπερτόλη, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κα-

τοικεί στα ΣΠΑΤΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο

Δημαρχείο Σπάτων.

ΓΑΜΟΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

'”ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΒΡΟΧΗ"

ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ, 18/7

Η γνωστή Ισπανική παραγωγή "Ακόμα και η βροχή" του

σκηνοθέτη Ισιάρ Μπολαϊν που αναφέρεται στην αντί-

σταση του λαού της Βολιβίας ενάντια στην ιδιωτικο-

ποίση του νερού θα προβληθεί στα πλαίσια των

πολτιστικών εκδηλώσεων  του κάμπινγκ  της Βούλας,

την Τετάρτη 18 Ιουλίου 8.30μμ

Η προβολή θα γίνει κοντά στην παραλία και  θα ακολουθήσει

συζήτηση με εκπροσώπους του σωματείου της ΕΥΔΑΠ σχετικά

με τη σχεδιαζόμενη  εκποίηση της Εταιρίας Υδρευσης   στη

χώρα μας. Είσοδος ελεύθερη

Πλ Θάνος 6940108002 - Εβελίνα 6970308448  

www.enallaktiki-drasi.gr  
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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, 6947 321655

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

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

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

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

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

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

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

http://krinas.gr

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

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

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

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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Στη διενέργεια ελέγχων σε κατοίκους του Μαραθώνα προ-

βαίνει προληπτικά το ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρό-

ληψης Νοσημάτων), μετά την εμφάνιση κρούσματος

ελονοσίας στην περιοχή, ενώ παραμένει σε επιφυλακή για

επανεμφάνιση της νόσου σε άλλες περιοχές «υψηλού κιν-

δύνου». Φορείς της παρασιτικής ασθένειας είναι τα κου-

νούπια, στα οποία αποδίδεται και το πρώτο εφετινό

κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΕΛΠΝΟ συνιστά στους πολίτες να

μην αφήνουν στάσιμα νερά όπου πολλαπλασιάζονται τα

κουνούπια και να χρησιμοποιούν σήτες και εντομοαπωθη-

τικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε στα τέλη Ιουνίου το

ΚΕΕΛΠΝΟ, οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι:

•  Επίπεδο επικινδυνότητας 3 (μέγιστος σχετικός κίνδυνος):

Δήμος Ευρώτα νομού Λακωνίας

•  Επίπεδο επικινδυνότητας 2: Δήμος Ορχομενού και Δήμος

Θήβας Βοιωτίας, Δήμος Χαλκιδέων Εύβοιας, Δήμος Μα-

ραθώνα και Δήμος Σαρωνικού Ανατολικής Αττικής,

Δήμος Αγιάς Λάρισας.

•  Επίπεδο επικινδυνότητας 1: Νομοί Ηλίας, Αχαΐας, Αιτω-

λοακαρνανίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Κορινθίας και

Έβρου.

Σε περίπτωση εντοπισμού κρουσμάτων, το ΚΕΕΛΠΝΟ

πραγματοποιεί ελέγχους σε όλα τα σπίτια που βρίσκονται

σε ακτίνα 150 μέτρων και εξετάζει όλους τους μετανάστες

που προέρχονται από χώρες όπου ενδημεί η ελονοσία -η

παράνομη μετανάστευση πιστεύεται ότι ήταν βασικός πα-

ράγοντας για την επανεμφάνιση της νόσου στην Ελλάδα.

Πώς μεταδίδεται

Είναι γνωστό ότι ο ΙΔΝ (WNV) μεταδίδεται στον άνθρωπο

με δήγμα κουνουπιού. Συνήθως τα κουνούπια προσλαμβά-

νουν τον ιό από είδη πουλιών που είναι μολυσμένα με τον

ιό και είτε νοσούν είτε όχι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της

Αμερικής τουλάχιστον 43 είδη κουνουπιών έχουν ενοχο-

ποιηθεί ως πιθανοί διαβιβαστές του ιού του Δυτικού Νεί-

λου. Στην Ευρώπη οι κύριοι διαβιβαστές του WNV είναι τα

κοινά κουνούπια Culexpipiens και Culexmodestus. Το C.pip-

iens υφίσταται κυρίως σε αστικές, αλλά και σε αγροτικές

περιοχές. Το C. modestus βρίσκεται κατεξοχήν σε ορυζώ-

νες, κανάλια απορροής και λίμνες. Σε ειδικές εστίες δεν

αποκλείεται η συμμετοχή και άλλων ειδών κουνουπιών.

Συνήθως τα κρούσματα σε ανθρώπους συμπίπτουν με την

εποχή της μεγάλης δραστηριότητος των κουνουπιών και

υποχωρούν, όταν πέφτει σημαντικά η θερμοκρασία του πε-

ριβάλλοντος. Βέβαια η δράση των κουνουπιών ως διαβιβα-

στών του WNV δεν είναι ανεξάρτητη από άλλους

κλιματολογικούς παράγοντες, όπως είναι οι βροχοπτώσεις,

η θερμοκρασία κατά τη χειμερινή περίοδο και η διαμόρ-

φωση των φυτοκοινωνιών της περιοχής, όμως με αμφιλε-

γόμενη αξιολόγηση για κάθε μία από αυτές. Φαίνεται ότι οι

υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν τη δραστηριότητα του ιού.

Ένας αριθμός θηλέων κουνουπιών ενδέχεται να διαχειμά-

ζει έτσι ώστε να επιβιώνει ο ιός και την επόμενη άνοιξη πι-

θανόν να αναπτύξει νέα δραστηριότητα.

Στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εξελίχθηκε

η επιδημία από τον WNV βρίσκονται πολλά είδη κουνου-

πιών Culex, με κυριότερα το C. pipiens και το C. modestus,

(με πολυπληθέστερο το πρώτο), καθώς και Aedescaspius,

Anopheleshyrcanus, Coquillettidiarichiardii κ.α. Η κατανομή

των κρουσμάτων σε σχέση με την οικολογία των κουνου-

πιών και τα αποτελέσματα των συλλήψεων τους σε ειδικές

παγίδες αλλά και η διαδικασία του humanlandingcollection

ενοχοποίησαν το C.pipiens ως τον κύριο διαβιβαστή του ιού

στην περιοχή.

Στα μέτρα προστασίας για να μειωθεί ο κίνδυνος από WNV

λοίμωξη περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν σε μείωση

των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και στην αποφυγή

των δηγμάτων κουνουπιών. Η μείωση των εστιών αναπα-

ραγωγής αναφέρεται ή σε δραστικό περιορισμό των υδά-

τινων συλλογών, έστω και μικρών, ή στις διαδικασίες

περιορισμού του πολλαπλασιασμού κουνουπιών σε αντί-

στοιχες μεγάλες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι

ορυζώνες.

Η προνυμφοκτονία είναι ίσως το κυριότερο από τα βασικά

μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών. Σήμερα χρησιμο-

ποιούνται βιολογικά σκευάσματα, που προέρχονται από μι-

κρόβια του περιβάλλοντος, με πιο γνωστά το Bti

(Bacillusthurigiensisisraelensis) και Bacillussphaericus. Σε

αυτή τη δράση συνεπικουρούν σκευάσματα αναστολής της

ανάπτυξης των εντόμων, όπως η Diflubenzuron και Pyriprox-

yfen. Σε ειδικές περιοχές μπορεί να έχουν θέση και ορι-

σμένα οργανοφωσφορικά.

Σημειώνεται ότι οιαδήποτε μικρή συλλογή νερού, ειδικά

γύρω από τα σπίτια, όπως σε υδρορροές, κουτιά, παιχνί-

δια, αλλά και λάστιχα αυτοκινήτου, μπορεί να είναι εστία

ανάπτυξης κουνουπιών. Τον ίδιο ρόλο παίζουν και οι μη

καλά καλυπτόμενοι βόθροι.

Η καταπολέμηση των ενηλίκων κουνουπιών (ακμαιοκτονία)

μπορεί να γίνει σε ειδικές περιπτώσεις και με ειδικά σκευά-

σματα. Γίνεται από εδάφους, ενώ η από αέρος ακμαιοκτο-

νία μπορεί να εφαρμοσθεί σε επείγουσες καταστάσεις και

με αποδοχή των αυστηρών κριτηρίων, που έχουν σχέση με

τη διαμόρφωση των περιοχών.

Τα ατομικά μέτρα προστασίας συνίστανται στη σωστή

χρήση εντομοαπωθητικών και κατάλληλη ενδυμασία.

Μέτρα στις κατοικίες π.χ. σίτες στα παράθυρα ή κίτρινοι

λαμπτήρες στο χώρο είναι βοηθητικά.

Συνοψίζοντας πρέπει να τονισθεί ότι προστασία από τα

κουνούπια που ενδεχομένως έχουν μολυνθεί από τον ΙΔΝ

επιτυγχάνεται με την υλοποίηση ολοκληρωμένων προ-

γραμμάτων διαχείρισης κουνουπιών. Στο πλαίσιο αυτό,

χωρίς να υποτιμώνται άλλες ενέργειες, έχουν ιδιαίτερη ση-

μασία πληροφορίες για τα υπάρχοντα είδη κουνουπιών και

η παρακολούθηση του πληθυσμού τους (με κατάλληλες με-

θόδους δειγματοληψίας) και οι σωστές παρεμβάσεις κατα-

πολέμησης. Οι τελευταίες θα έχουν μεγαλύτερη επιτυχία

αν έχουν χαρτογραφηθεί οι εστίες ανάπτυξης κουνουπιών,

που θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό των σημείων υλο-

ποίησης των δράσεων καταπολέμησής τους.

. . . γ ια την υγειά μας

Σε επιφυλακή για κρούσματα ελονοσίας

από τσιμπήματα κουνουπιών

ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

To  Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ συνεχίζει το πρό-

γραμμα δωρεάν εμβολιασμού για παιδιά, σε συνεργασία

με το Πολυϊατρείο των «Γιατρών του Κόσμου» στο Πέ-

ραμα.  

Λόγω της άμεσης ανάγκης για εμβόλια που βρίσκονται

σε έλλειψη, κλιμάκιο εκπροσώπων του παιδιατρικού νο-

σοκομείου συνοδεία ασθενοφόρου, παρέδωσε την Τρίτη

3 Ιουλίου, την 3η δόση εμβολίων που περιλαμβάνει 240

βασικά εμβόλια 5 διαφορετικών κατηγοριών, τα οποία κα-

λύπτουν τα εξής νοσήματα: διφθερίτιδα, τέτανο, κοκ-

κύτη, πολιομυελίτιδα, αιμόφιλο, ιλαρά, ερυθρά,

παρωτίτιδα, ανεμοβλογιά, ηπατίτιδα Α και Β.

Νικόλαος Βακάλης
Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
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Σημαντικές επιτυχίες, κατέγραψε και φέτος

ομάδα αθλητριών και αθλητών του Γυμνα-

στικού Συλλόγου Κηφισιάς (Γ.Σ. Κηφισιάς),

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων- Νε-

ανίδων του ΣΕΓΑΣ, που έγινε το Σαββατο-

κύριακο 30 Ιούνη και 1 Ιούλη στο αθλητικό

στάδιο Αλκαζάρ της Λάρισας, με τη συμμε-

τοχή 138 αθλητικών συλλόγων και Ενώ-

σεων από ολόκληρη την Ελλάδα. Το

μέγεθος των επιτυχιών, αποτυπώνεται τόσο

με τα 9 μετάλλια (3 χρυσά, 3 αργυρά και 3

χάλκινα) που κέρδισαν οι αθλήτριες και

αθλητές του Συλλόγου όσο και από το γε-

γονός ότι- χάρη σ’ αυτές τις σπουδαίες επι-

δόσεις- ο Γ. Σ. Κηφισιάς στέφθηκε

πρωταθλητής Ελλάδας. Με τους 179, 5 βαθ-

μούς που συγκέντρωσε συνολικά ο Γ. Σ. Κη-

φισιάς,  κατέκτησε την 1η θέση, αφήνοντας

πίσω του στη δεύτερη θέση - και με δια-

φορά- τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλ-

λογο με 149 βαθμούς και στην τρίτη την

Γ.Ε. Ηρακλής Θεσσαλονίκης με 114 βαθ-

μούς. Την 20μελή ομάδα των 13 αθλητριών

και 7 αθλητών του Γ.Σ. Κηφισιάς, συνόδευ-

σαν- εκτός από τους προπονητές τους - ο

αρχηγός στίβου Βασίλης Φίλιππας και ο

έφορος στίβου Γιώργος Κουφίδης.

Η κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος

Εφήβων - Νεανίδων από τον ΓΣ Κηφισιάς

καθώς και των 9 μεταλλίων που μοιράστη-

καν οι αθλήτριες και αθλητές του Συλλό-

γου, ήταν καρπός συστηματικής και

επίπονης προσπάθειας τόσο των αθλητών

και αθλητριών του Γ.Σ. Κηφισιάς (που πρέ-

πει να «παντρεύουν» το διάβασμα για τα

μαθήματα στο Λύκειο ή το Πανεπιστήμιο με

τις τακτικές προπονήσεις) όσο και των προ-

πονητών και της διοίκησης του Συλλόγου.

Θριάμβευσαν οι Νεανίδες

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην ανάδειξη του

Γ.Σ. Κηφισιάς στην 1η θέση, την είχαν- και

στο φετινό Πρωτάθλημα- οι Νεανίδες, που

ξανακέρδισαν (όπως και πέρσι) την 1η θέση

μεταξύ των 138 συλλόγων, αφήνοντας πίσω

τους στη 2η θέση τον Γ.Σ. Γλυφάδας (με 89

βαθμούς και τον Γ.Σ. Αρκαδίας με 68 βαθ-

μούς. 

Οι σημαντικότερες επιδόσεις που κατέγρα-

ψαν στο φετινό πρωτάθλημα Ε/Ν του

ΣΕΓΑΣ, οι 13 Νεανίδες του Γ.Σ. Κηφισιάς,

ήταν οι ακόλουθες:

• Τόλιου Α.- Βαγενά Α.- Παπαχρήστου Ε.

και Τσιουτσιουμάνου Μαργαρίτα, που κέρ-

δισαν την 1η θέση και χρυσό μετάλλιο στη

Σκυταλοδρομία 4Χ100, τερματίζοντας την

κούρσα σε 49:53.

• Γκούσιν Τατιάνα, που πέρασε με άνεση

τον πήχη στο ύψος, στα 1,83 μέτρα  κερδί-

ζοντας την 1η θέση και χρυσό μετάλλιο. 

• Στεφανίδη Γεωργία, που κατέκτησε την 1η

θέση και χρυσό μετάλλιο στο επί κοντώ,

περνώντας με άνεση τον πήχη στα 4 μέτρα. 

• Τσιουτσιουμάνου Μαργαρίτα, η οποία κέρ-

δισε τη ένα άργυρο και ένα χάλκινο μετάλ-

λιο, τερματίζοντας στη 2η θέση κούρσα των

200μ με επίδοση 25:24 και στην 3ηθέση την

κούρσα των 100μ. με επίδοση 12:65.

• Τόκα Ελπίδα, η οποία κατέκτησε την 3η

θέση και χάλκινο μετάλλιο, τερματίζοντας

την κούρσα των 400μ με εμπόδια σε χρόνο

64:46

• Κολλιοπούλου Μ. – Παπαχρήστου Ε. –

Γκούσιν Τατιάνα και Τόκα Ελπίδα, που κέρ-

δισαν την 3η θέση και χάλκινο μετάλλιο στη

σκυταλοδρομία 4Χ400, με επίδοση 4:09.58

Πολύ καλές επιδόσεις, σημείωσαν επίσης οι

παρακάτω αθλήτριες του Γ.Σ. Κηφισιάς:

• Στούμπου Λύδια, 4η θέση στο επί κοντώ,

με επίδοση 3,60 μέτρα

• Παναγιωτοπούλου Ιουλία- Ελένη, 5η θέση

στα 5.000μ με επίδοση 20:29.07 και 14η

θέση στα 3.000μ με επίδοση 11:25:12  

• Τόλιου Αικατερίνη, 6η θέση στα 200μ. με

επίδοση 26.10

• Χαλκιαδάκη Μάρθα, 8η θέση στο μήκος με

επίδοση 5,41 μέτρα.

• Βαγενά Κατερίνα, 9η στο επί κοντώ, με

επίδοση 3,40 μέτρα.

Οι επιδόσεις των Εφήβων

Από την 7μελή ομάδα των Εφήβων, τις κα-

λύτερες επιδόσεις σημείωσαν οι αθλητές

του Γ.Σ. Κηφισιάς, οι οποίοι βρέθηκαν στην

πρώτη οκτάδα:

• Ρούσσης Ευάγγελος, κατέκτησε τη 2η

θέση και αργυρό μετάλλιο, τερματίζοντας

την κούρσα δρόμου 100μ με επίδοση 11:21

• Ζέκιο Ε. – Αράπογλου Ε.- Χατζόπουλος Γ.

και Ρούσσης Ε., που κέρδισαν αργυρό με-

τάλλιο, τερματίζοντας στη 2η θέση τη σκυ-

ταλοδρομία 4Χ100 με επίδοση 43.

• Μπακολουκάς Ιάσων, 7ος στο επί κοντώ

με επίδοση 4,4ο μέτρα

Καλή εμφάνιση, έκαναν και οι παρακάτω

αθλητές του Συλλόγου:

• Αποστολίδης Αλέξανδρος- Θωμάς, 10ος

στα 1.500μ. με επίδοση 4:20.07 

• Μίλλερ Ι.- Αποστολίδης Α.- Αράπογλου Ε.

και Χατζόπουλος Γ. που τερμάτισαν 13οι

την σκυταλοδρομία 4Χ400μ σε χρόνο

3:35.21

Ο Ζέκιο Ελμπάντρις, λόγω τραύματος, δεν

κατάφερε να κερδίσει κάποια θέση στο

ύψος, καθώς όλα τα άλματα του βγήκαν

άκυρα.

Σημειωτέον ότι, οι αθλήτριες Γκούσιν Τα-

τιάνα και Στεφανίδη Γεωργία, με τις πολύ

καλές επιδόσεις τους στο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα Εφήβων, δεν ανταμείφθηκαν μόνο

με τα χρυσά μετάλλια για την 1η θέση,

αλλά κέρδισαν και το εισιτήριο για τη συμ-

μετοχή τους με την Εθνική Ελλάδας στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανί-

δων, που γίνεται από 10 ως 5 Ιουλίου στην

Βαρκελώνη.  
Ρεπορτάζ:  Λάμπρος ΤΟΚΑΣ

Η ομάδα σκυταλοδρομίας 4 Χ 400 Νεανίδων της Κηφισιάς, γιορτάζουν τον τερματισμό τους στη 3η θέση που τους
χάρισε το χάλκινο μετάλλιο. Από αριστερά Τόκα Ε. Κολλιοπούλου Μ. Γκούσιν Τ. και Παπαχρήστου Ε. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΕΦΗΒΩΝ- ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

Πρωταθλητής Ελλάδας ο Γ. Σ. Κηφισιάς 
9 μετάλλια (3 χρυσά, 3 αργυρά και 3 χάλκινα) κέρδισαν οι αθλητές και αθλήτριες

του Γ.Σ. Κηφισιάς, και τον ανέδειξαν στην 1η θέση - μεταξύ των 138 Συλλόγων

που μετείχαν στους αγώνες από όλη την Ελλάδα. 

Το Αγωνιστικό Τμήμα Ρυθμικής

Γυμναστικής του Ομίλου Αντι-

σφαίρισης Λαυρίου και  άλλες

πέντε Ελληνικές αποστολές θα

εκπροσωπήσουν τη χώρα, στο

Ευρωπαϊκό EUROGYM  που θα

γίνει στην COIMBRA της Πορ-

τογαλίας.

Η ομάδα ρυθμικής Γυμναστικής

το Ο.Α. Λαυρίου, αποτελείται

από 15 αθλήτριες ηλικίας δέκα

έως δεκαέξι ετών,  η προπονή-

τριά τους Τσαπλαρή Δήμητρα

και ο αρχηγός αποστολής Παν-

ταζής Κωνσταντίνος θα αναχω-

ρήσουν στις  14 Ιουλίου και θα

επιστρέψουν στις 21 Ιουλίου.

Φτάνοντας  στην Πορτογαλία οι

ελληνικές και οι ομάδες άλλων

χωρών, θα κάνουν μεγάλη πα-

ρέλαση  ξεκινώντας από ESTA-

DIO UNIVERSITARIO και

καταλήγοντας στο ESTADIO

CIDADE COIMBRA όπου θα

ακολουθήσει η Τελετή Έναρξης

των Αγώνων.

Η ομάδα  το Ο.Α. Λαυρίου θα

κάνει δύο παρουσιάσεις του

προγράμματός της, το οποίο

ονομάζετε «Ελληνικά Ακού-

σματα«, με στοιχεία Ρυθμικής

και Ακροβατικής Γυμναστικής,

ενώ παράλληλα θα συμμετέχει

στο Ελληνικό GALA με ένα πρό-

γραμμα που η μουσική του και η

χορογραφία των αθλητριών θυ-

μίζουν την όμορφη και γαλάζια

Ελλάδα.

Τιμητική η ανάθεση αρχηγού

αποστολής όλων των ελληνι-

κών ομάδων, από την Ελληνική

Γυμναστική Ομοσπονδία στον

αρχηγό του Ο.Α. Λαυρίου Παν-

ταζή Κωνσταντίνο.

Η Ρυθμική Γυμναστική του Ο.Α. Λαυρίου στο Ευρωπαϊκό Eurogym

Στιγμιότυπο της ομάδας.
Πηγή Lavriaki.gr
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Ξεπέρασε τον εαυτό του ο Δημήτρης Διαμαντάρας

Ξεπέρασε τον εαυτό του ο αθλητής του μήκους του  Γυ-

μναστικού Συλλόγου Κηφισιάς Δημ. Διαμαντάρας, που

προπονείται με την Δημ. Σιούντρη. Αν και δεν κατάφερε

να πιάσει το υψηλό όριο- που θα του εξασφάλιζε το ει-

σιτήριο για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου- ο

αθλητής του Γ.Σ. Κηφισιάς,  προσγειώθηκε στα 8,11

μέτρα στα φετινά «Βενιζέλεια», που έγιναν στις 4 Ιούλη

στα Χανιά. 

΄

Με την επίδοση αυτή κέρδισε όχι μόνο την 1η θέση και

το χρυσό μετάλλιο, αλλά και τα θερμά χειροκροτήματα

των θεατών που παρακολουθούσαν τους αγώνες στα

Χανιά. 

Οι κοπιώδεις προσπάθειες του Δημήτρη Διαμαντάρα, να

κερδίσει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς του Λονδί-

νου- με ένα άλμα στα 8,20 μέτρα, που είναι το υψηλό

όριο- δεν ευοδώθηκαν ούτε στα «Τοφάλεια». Στους

αγώνες αυτούς, που έγιναν στην Πάτρα στις 7 Ιούλη, ο

Δ. Διαμαντάρας ήρθε 2ος με επίδοση 7,87 μέτρα, έναντι

7,88 του Γιώργο Τσάκωνα.

Με την επίδοση αυτή, οι δύο αθλητές του μήκους (πραγ-

ματοποίησαν στην Πάτρα τον τρίτο τους αγώνες σε διά-

στημα δέκα ημερών), έχασαν την τελευταία τους

ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους φετι-

νούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Σχολιάζοντας με ανάμικτα

συναισθήματα, το αποτέλεσμα του αγώνα, ο άλτης του

Γ.Σ. Κηφισιάς δήλωσε: «Ήμασταν κουρασμένοι. Δύ-
σκολο το πρόγραμμα, στην πραγματικότητα ήταν αδύ-
νατο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα μας κάνει καλό να μη
σταματήσουμε από τώρα τη σεζόν και να συνεχίσουμε”. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Λάντα Μαριάννα τηλ. (22943) 20519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για

άρση ασυμφωνίας στην οδό Αρμονίας μεταξύ των Ο.Τ. 52 και Ο.Τ. 51 στο

Νέο Βουτζά της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαρα-

θώνος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Νέας Μάκρης τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00

έως τις 12.00, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ’ αρ. 260/2010 από-

φασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση για άρση

ασυμφωνίας μεταξύ των Ο.Τ. 52 και Ο.Τ. 51 του οικοδομικού συνεταιρι-

σμού Νέου Βουτζά της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης το Δήμου

Μαραθώνος και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός δεκα-

πέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης πρό-

σκλησης.

Ο Δήμαρχος

Ιορδάνης Λοΐζος

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ, 11/07/2012

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Αρ.Πρ. 155

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΡ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18, ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ: 210-6624420 - ΦΑΞ: 210-6022094  
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε. e-mail:kskorop@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου απευθύνει πρόσκληση στους

ενδιαφερόμενους κτηνιάτρους να προσκομίσουν προσφορές για

την τοποθέτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας (microchip) στους σκύ-

λους των κυνηγών – μελών του Συλλόγου. Ενδεικτικά αναφέρε-

ται ότι οι κυνηγοί που εξέδωσαν άδεια την κυνηγετική περίοδο

2011-2012 ήταν περίπου 3000, εκ των οποίων ποσοστό άνω του

50% διαθέτει κυνηγετικό σκύλο. Οι προσφορές δε θα πρέπει να

έχουν ελάχιστο αριθμό μελών.

Ο κτηνίατρος που θα δώσει την καλύτερη προσφορά, θα προτα-

θεί από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κορωπίου στα μέλη του, τα

οποία θα προμηθεύονται κουπόνι υπογεγραμμένο από το Διοι-

κητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου, το

οποίο κουπόνι θα προσκομίζουν στον κτηνίατρο για να τύχουν

της ευνοϊκής προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές

του έως και την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012 στα γραφεία του

Συλλόγου από Δευτέρα έως και Παρασκευή 8.30π.μ.-13.30μ.μ

(ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18-ΚΟΡΩΠΙ)

Πληροφορίες: 210-6624420
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.Π.Δ.Δ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για μίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου της

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής)

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

ΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, προκηρύσσει,

δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-

σφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου της

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο του Διευ-

θυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας

στις δέκα τρεις (13) Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30΄.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα

Γραφεία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) της ΠΡΩ-

ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, που βρίσκονται στην έδρα του

Δήμου Λαυρεωτικής και στην οδό Κουντουριώτου 1, απ` όπου μπορούν να

παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να πληρο-

φορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λαυρεωτική, 10 Αυγ. 2012

Ο Πρόεδρος Α/θμιας Σχολ. Επιτρ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν κατάφερε να κερδίσει το εισιτήριο 

της Ολυμπιάδας ο Δ. Διαμαντάρας
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Η πολιτιστική βραδιά του 1ου Γυμνα-

σίου στις 20 Ιουνίου, αποζημίωσε με το

παραπάνω το πλήθος του κόσμου που

μαζεύτηκε στις κερκίδες του Γυμνα-

στηρίου του σχολείου για να παρακο-

λουθήσει τη γιορτή. 

Τελικός καλαθοσφαίρισης

Η βραδιά άρχισε με τον τελικό αγώνα

του 1ου εσωτερικού πρωταθλήματος

καλαθοσφαίρισης ανάμεσα στις ομάδες

του Γ3 και του Β3. Πρωταθλήτρια

ομάδα αναδείχθηκε η ομάδα του Β3. Η

όλη διοργάνωση στηρίχτηκε στις γυ-

μνάστριες Ζήση Αγγελική και Παπαδο-

πούλου Ευμορφία, ενώ σημαντική ήταν

η βοήθεια που πρόσφερε η γυμνάστρια

του Λυκείου Δημητριάδου Στέλλα.

Στους νικητές της διοργάνωσης απονε-

μήθηκαν κύπελλα και μετάλλια. 

Ο διευθυντής του σχολείου Χρ. Θεοχα-

ρόπουλος κάλεσε στο βήμα θεσμικούς

για την απονομή, αλλά και  πρώην γυ-

μνασιάρχες (Πρόφης Γεώργιος, Κερα-

τιώτης Χρήστος, Χοχλιού Μαρία και

Κιούση Αθηνά).

Μουσική και χορός

Πρωτόγνωρη, ασυνήθιστη και καλαί-

σθητη ήταν η από κοινού παρουσία κα-

θηγητών και μαθητών που

τραγούδησαν και χόρεψαν ελληνικά

τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς

στο μουσικοχορευτικό μέρος της εκδή-

λωσης που οργανώθηκε από τις εκπαι-

δευτικούς Χρύσα Διαγουρτά, Μαρία

Λουδάρου, Ζήση Αγγελική και Ευμορ-

φία Παπαδοπούλου με την συμμετοχή

καθηγητών και μαθητών, ενώ η βραδιά

έκλεισε με χορό και γλέντι για όλους.

Συγκινητική υπήρξε η παρουσία παλιών

και καινούργιων εκπαιδευτικών, παρελ-

θόντων διευθυντών του Γυμνασίου και

η συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής και

άλλων φορέων, των μελών του Συλλό-

γου Γονέων και Κηδεμόνων και πολλών

κατοίκων του Κορωπίου. Μια συναρπα-

στική και πολύμορφη εκδήλωση πάνω

στην σκηνή του ονείρου, στη σκηνή της

ψυχικής εμπειρίας. Μουσική και χορός

σε μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο

παλιό και το νέο, που επιβεβαιώνει την

άψογη συνεργασία καθηγητών και μα-

θητών αλλά και διεύθυνσης  και καθη-

γητών, καθώς γονέων-καθηγητών και

παιδιών. Το γεγονός της συνύπαρξης

στη σκηνή καθηγητών και μαθητών

σχολιάστηκε πολύ θετικά απ’ όλους. Οι

παλιότεροι διευθυντές του σχολείου

στη σύντομη ομιλία τους επαίνεσαν

αυτή τη συνύπαρξη. Χαρακτηριστικά

ανέφεραν ότι αυτό στα δικά τους χρό-

νια ήταν αδιανόητο, διότι υπήρχε με-

γάλη απόσταση ανάμεσα στο δάσκαλο

και το μαθητή. «Γίναμε όλοι ένα κι αυτό
έγινε για πρώτη φορά και θα συνεχι-
στεί» είπε ενθουσιασμένη μία από τις

εκπαιδευτικούς.

Τίμησαν απόμαχους 

εκπαιδευτικούς

Ξεχωριστή στιγμή για την εκδήλωση

αποτέλεσε η απονομή αναμνηστικών –

τιμητικών πλακετών στους πρώην Γυ-

μνασιάρχες Γεώργιο Πρόφη και Χρή-

στο Κερατιώτη. Ήταν μια πρωτοβουλία

του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων

του σχολείου και την απονομή έκανε ο

πρόεδρος του συλλόγου Στράτος Γε-

ωργέλλης. 

Επίσης  απονεμήθηκαν αναμνηστικοί

έπαινοι στις απόφοιτες Γούλα Ευστρα-

τία και Βάσιλα  Ζωή  για την ανελλιπή

συμμετοχή  τους στην χορωδία και ορ-

χήστρα του σχολείου κατά τα γυμνα-

σιακά τους χρόνια. Στο πρόσωπό τους

τιμήθηκαν όλα τα παιδιά που συμμετεί-

χαν στα μουσικά δρώμενα του σχο-

λείου.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης  συναν-

τήσαμε τις κυρίες  και ζητήσαμε να μας

πουν τις εντυπώσεις τους από τη συ-

νεργασία με τα παιδιά στις πρόβες και

στη σκηνή: «Συγκίνηση, χαρά κι ενθου-

σιασμός επικρατούσαν στις πρόβες.

Ξαναγίναμε, λίγο, παιδιά. 

Οι μαθητές μας που φέτος φεύγουν απ’
το σχολείο υπήρξαν για μας μια ξεχω-
ριστή γενιά μαθητών με ήθος, καλλιέρ-
γεια, χαρά, δημιουργικότητα, που
στήριξαν το έργο μας και μας έδωσαν
ελπίδα για το μέλλον. Τους υποδεχτή-
καμε ως πρωτάκια και τώρα τους απο-
χαιρετάμε από το Γυμνάσιο κι
ευχόμαστε να έχουν μια όμορφη σχο-
λική διαδρομή στα λυκειακά  χρόνια, να

μείνουν ελεύθερα  και ανεξάρτητα
πνεύματα, να ξέρουν να διαφυλάξουν
την ακεραιότητά τους. Αποχωριζόμα-
στε τους μαθητές μας αισθανόμενοι πιο
πλούσιοι σε σκέψη και αγάπη για την
ζωή», ήταν φράσεις από καρδιάς που

δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί Χριστοδού-

λου, Τζίκα, Αλβανοπούλου και Κοκκίνη.

Στη χορωδία συμμετείχαν ακόμη οι εκ-

παιδευτικοί Γούλας Δημήτριος, Γεωρ-

γάκης Νικόλαος, Νεοφύτου Γεώργιος,

Βαμβακούσης Σωφρόνης. 

Πλούσια πολιτιστική βραδιά 

του 1ου Γυμνασίου Κορωπίου


