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“Σύνταξη στα 67 είναι μόνο η αρχή!...
Κατάργηση του εφ’ άπαξ. Οροφή στις συντάξεις τα 2.000

ευρώ, φέρεται από τον ημερήσιο Tύπο, ότι είναι η νέα απαί-

τηση της τρόικα, που ζητά νέα ασφαλιστική «μεταρρύθ-

μιση»!

Το τι ζητά η Τρόικα μου δημιουργεί αυ-

τομάτως αρνητική αντίδραση και μόνο

από την πηγή προέλευσής τους.  Επι-

μένω να πιστεύω ότι είμαστε ανεξάρ-

τητο κράτος και ισότιμος εταίρος μιας

διακρατικής Ένωσης, της Ε.Ε.

Κανένας Παπανδρέου, Σαμαράς, διατε-

ταγμένοι και άβουλοι βουλευτές και μά-

λιστα κανένας εξωκοινοβουλευτικός

ΔΕΝ δικαιούται να αποδεχθεί και υπο-

γράψει την υποδούλωση των Ελλήνων

και την εξάρτηση της χώρας. Αξιοσημεί-

ωτο τυγχάνει ότι αυτοί που έτσι ενεργούν, απαιτούν κι από

πάνω να μην αμφισβητούμε τον «πατριωτισμό» τους. Η πα-

ράδoση της χώρας και η οσφυοκαμψία δεν ενέχει ίχνος

πατριωτισμού, παρά μόνον ενδοτισμού και προδοσίας. 

Στο θέμα μας: Ό,τι απαιτεί η Τρόικα δεν υπηρετεί το δη-

μόσιο συμφέρον· δεν αποβλέπει πάντως σ’ αυτό. Απο-

βλέπει στην ανταγωνιστικότητα του αμερικανικού και

γερμανικού μεγάλου κεφαλαίου έναντι της πανίσχυρης

Κίνας και της ανερχόμενης Ινδίας. 

Βλέπετε η παγκοσμιοποίηση δεν έφερε μόνο τα επιδιωκό-

μενα οφέλη στο διεθνές ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο, αλλά

άνοιξε και τους κίτρινους ασκούς του μεταλλαγμένου

Μάο. Ο κίτρινος δράκος προ των πυλών· ante portas! Όπως

παλιότερα, 40 – 50 χρόνια – είχαμε τον μπαμπούλα της

«κόκκινης αρκούδας» (της Σοβιετικής Ένωσης). Εκείνη

τουλάχιστον ανάγκαζε τον καπιταλισμό να δείχνει το κοι-

νωνικό «του» πρόσωπο (Κέυνς – Ρούσβελτ και επίγονοι).

Τότε «έφταιγε» ο «κομμουνιστικός κίνδυνος» και πλή-

ρωνε ο Κεφαλαιούχος το «μάρμαρο» της κοινωνικής

εκτόνωσης και οικονομικής εξομάλυνσης, τώρα, που ν’

ανταγωνιστείς, μια Κίνα με 1.343 εκατομμύρια πληθυσμό
Συνέχεια στη σελ. 2
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Αλλη μια ημέρα οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν για το μεσαίωνα που έρχεται. Για την πείνα και το σκοταδισμό
που πλησιάζει. Για τη χώρα που χάνεται. Αλλη μια φορά ήρθαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ, τους κουκουλοφόρους και τους γνωστούς
άγνωστους. Είναι αποφασισμένοι να μας τσακίσουν. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε; Μόλις χθες τα ΜΑΤ εμπόδι-
σαν τους πολίτες με ειδικά προβλήματα που διαδήλωναν για τις περικοπές της ...ντροπής!
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Συνέχεια από τη σελ. 1

και οικονομική ανάπτυξη που υπερβαίνει το 9% ετησίως

(2011) και μια Ινδία, με άλλα 1.210 εκατομμύρια. Και ημε-

ρήσια αμοιβή μισό ευρώ(!). Κι αν είσαι πτυχιούχος και ερ-

γάζεσαι στο Ν. Δελχί, μπορεί να φτάσεις και τα 120 ευρώ

μηνιαίο μισθό!!!

Το πείραμα άρχισε από την Ελλάδα· προχθές όμως ΔΕΝ κα-

τεβήκαμε ΟΛΟΙ στο Σύνταγμα. Έχουμε λοιπόν αντοχές!...

Το Συνταξιοδοτικό

Ας δούμε λοιπόν τι ζητάει η Τρόικα και μετά τι λέμε εμείς· τι

έχω γράψει εγώ, κατά καιρούς.

Η Τρόικα θέλει πολλά για το συνταξιοδοτικό, μεταξύ των

οποίων:

― Να θεσμοθετηθεί βασική εθνική σύνταξη γήρατος, που θα

διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στα 1.000

ευρώ. Υπ’ όψη ότι οι περσσότερες συντάξεις υπολείπονται

κατά πολύ απ’ αυτή τη βάση.

― Να οριοθετηθεί οροφή για τις συντάξεις, στο διπλάσιο

αυτής της βασικής σύνταξης, δηλ. 2.000 ευρώ.

― Να καταργηθούν οι εφ’ άπαξ συνταξιοδοτικές αποζημιώσεις. 

― Να αναπτυχθούν και να ενθαρρυνθούν οι παράλληλοι ιδιω-

τικοί φορείς ασφάλισης.

― Να ορισθεί βασικό έτος συνταξιοδότησης προς το παρόν το

67ο έτος ηλικίας και να συσχετίζεται με το προσδόκιμο έτος

επιβίωσης. (Αυτή τη στιγμή είναι στα 85). Αν δηλαδή ανέλθει

το προσδόκιμο στα 90 μπορεί να συνταξιοδοτούμεθα στα 72!

Καλά υστερνά!

Ο νεοφιλελευθερισμός έχει πετύχει, από τη δεκαετία του ’70

ακόμη, να περάσει στον κόσμο την αντίληψη της ιδιωτικής

ασφάλισης και στο δημόσιο ασφαλιστικό τομέα. 

Η έννοια της συνταξιοδότησης και λοιπής ασφάλισης ως δη-

μόσιας – κοινωνικής – ασφάλειας είναι τελείως διάφορος της

ιδιωτικής ασφάλισης.  Ασφαλίζεται το άτομο, ο ιδιώτης, κα-

θαρά για «πάρτη» του.· άντε και για την οικογένειά του. Για το

λόγο αυτό η ατομική ασφάλιση είναι και πρέπει να είναι αντα-

ποδοτική.

Ανάλογα μ’ αυτά που δίνεις, παίρνεις. Συνυπολογιζόμενου και

του ρίσκου ενός τζογαδόρικου «παιχνιδιού». Για την ασφαλι-

στική εταιρεία δεν είναι «παιχνίδι». Είναι στατιστικά στοιχεία,

με ελαφρά ακίνδυνη διακύμανση, που μόνο σ’ εξαιρετικές,

απρόβλεπτες περίπτώσεις οι διακυμάνσεις είναι καταστροφι-

κές, με αποτέλεσμα η εταιρία να κλείσει και να φεσώσει τους

ασφαλισμένους (ΦΟΙΝΙΞ, πρόσφατο ελληνκό παράδειγμα).

Όταν έγινε η ανατροπή από τον Νάσερ, τη δεκαετία του ’50

στην Αίγυπτο, η American Life βρέθηκε στο δίλημμα τι να κάνει

με τους εκεί ασφαλισμένους. Επέλεξε, με μεγάλη ζημιά, να

διατηρήσει την αξιοπιστία της και τη φήμη της, καταβάλλοντας

τις αποζημιώσεις. Το 2008, με τη μεγάλη τραπεζική κρίση, τα

τοξικά ομόλογα, τα subprimes δάνεια κλπ, η μεγαλύτερη

ασφαλιστική εταιρία στον κόσμο, η αμερικάνικη ΑIG, κινδύ-

νευσε να κηρύξει πτώχευση. Διεσώθη με την παρέμβαση της

Αμερικάνικης Κυβέρνησης και τη βοήθεια της G.S. Δεν συνέβη

το ίδιο με την Ιαπωνική Ασφαλιστική Yamato life insurance που

πτώχευσε1.

Ιδιωτική ασφάλιση, λοιπόν, ίσον ανταποδοτικότητα και ρίσκο.

Δεν συμβαίνει το ίδιο με την δημόσια ασφάλεια. Εδώ πρυτα-

νεύει η συλλογική κοινωνική ασφάλεια, έναντι της ατομικής –

ιδιωτικής και επομένως η κοινωνική αλληλεγγύη και η κρατική

εγγύηση. 

Εδώ δεν παίρνεις ό,τι δίνεις, αλλά αυτό που χρειάζεσαι και εν

μέρει, ανάλογα με τη συνεισφορά σου, αντίθετα με ό,τι έχει

επικρατήσει να πιστεύεται.

Αυτό που «πιστεύεται» εδώ και 40 χρόνια τεχνηέντως, από τις

νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις της σχολής του Freedman, με

σκοπό την εκμετάλλευση των πάντων από το ιδιωτικό κεφά-

λαιο, άρα και της κοινωνικής ασφάλισης, που πλέον δεν θα

είναι «κοινωνική», αλλά ατομική: Για την «πάρτη μου»!

Τώρα ποιοί θ’ αντέξουν σ’ αυτή τη ζούγκλα, άλλη ιστορία.  

Στο σημείο αυτό λοιπόν, θα λέγαμε ότι η Τρόικα «έχει δίκιο»,

αν λειτουργούσε  ως σύμβουλος και όχι ως επίτροπος, ως οι-

κονομικός εκτελεστής. Ως κατοχική υπερκυβέρνηση· ως

Γκαουλάιτερς.

Γιατί προτείνει όμως η Τρόικα αυτήν την ικανοποιητική βασική

σύνταξη των 1.000 ευρώ και την καθόλου ικανοποιητική για

τους «προνομιούχους» - κυρίως του δημοσίου, - αλλά και του

ιδιωτικού τομέα; Γιατί θέλει να απαξιώσει τη σύνταξη στις με-

σαίες και ανώτερες εισοδηματικές τάξεις, ώστε να καταστή-

σει πλέον εύπεπτη την ιδιωτική ασφάλιση, μέχρι καταργήσεως

του κρατικού φορέα ή μετατροπής του σε επιδοματικό από-

ρων.

Να επιλέξει, δηλαδή, ο δικαστικός, ο τραπεζικός, ο γιατρός, ο

μεγαλοδικηγόρος, ο μηχανικός, ο επαγγελματίας την ιδιωτική

ασφάλιση, με τα πολλά υποσχόμενα ανταποδοτικά, αντί του

πενιχρού δημόσιου τομέα ασφάλισης.

Θα καταργήσουμε μελλοντικά τις συντάξεις του δημοσίου, και

θα τις αντικαταστήσουμε με επιδόματα της τάξης των 200

ευρώ σε πένητες, εστιαζόμενους σε φιλανθρωπικά, δημοτικά

και εκκλησιαστικά σισίτια. 

Αυτό είναι κατάντια. Αυτό είναι εξαθλίωση, αυτο είναι προ-

σβολή της ανθρωπότητας, ως βιολογικού γένους· είναι ύβρις.

Και αυτή την ύβρι την βιώνουμε ήδη ως «Ευρωπαίοι» Έλληνες

με 2.000 «επιτυχημένες» αυτοκτονίες και πολλαπλάσιες ανε-

πιτυχείς με 8.000 συσίτια μόνο από τον δήμο Αθηναίων2, με

30.000 άστεγους. Με 1,5 εκατομμύριο ανέργους! Με πολλά

εκατομμύρια Έλληνες ανασφαλείς και ετοιμόπτωχους.

Τι έχουμε προτείνει

Με βάση το σκεπτικό ότι η κοινωνική ασφάλεια συντάξεως γή-

ρατος ή ανικανότητας και υγείας, είναι αποτέλεσμα συλλογι-

κής κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας της κοινωνικής

ειρήνης, της υγείας, της περιστολής και αποτροπής, της εκ πε-

ριστάσεως εγκληματικότητας, είναι κοινωνική ασφάλεια, όπως

η εθνική αμυντική ασφάλεια και όχι ιδιωτική ασφάλιση, είχαμε

γράψει στην “Εβδόμη”3, πολύ πριν εμφανιστεί η τρόικα - άρα τα

ξέραμε εμείς και καλύτερα - συνοπτικά προτείναμε τα εξής:

Αντί της πεπατημένης πρακτικής στο ασφαλιστικό προτείναμε

μιαν ανατρεπτική λύση (κοίτα κοινωνική ασφάλεια φ.

623/6.3.10). Ανατρεπτική που όμως εφαρμόζεται ήδη στη

Δανία, όπως διαπιστώσαμε εκ των υστέρων.

Αντί της ανταποδοτικής Ασφάλειας που επέλεξε η Κυβέρνηση

με τα διάφορα ταμεία κλπ., των εισφορών εργοδοτών, ασφα-

λισμένων και επαγγελματιών (με τις γνωστές διαρροές και λα-

μογιές), που ισοδυναμούν με το 34,6% του συνόλου των

καταβολών, δηλ. διαφόρων φόρων, τελών και εισφορών, εν-

σωμάτωσή τους στο φόρο εισοδήματος και στον κρατικό προ-

ϋπολογισμό. Κατάργηση των ασφαλιστικών ταμείων. Ιδρυση

ενιαίου Ασφαλιστικού φορέα του κράτους.

Το σύνολο της επιβάρυνσης παραμένει το ίδιο. (Αντί δηλ. 34,6

ασφαλ. εισφορές + 65,4 διάφοροι φόροι, 100% φόροι).

Το σύνολο των παντοειδών εισφορών θα παρέμενε το ίδιο και

εν καιρώ θα μειωνόταν. Θα βοηθούσε στη δραστική μείωση της

ανεργίας και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η κοινωνική

ασφάλεια είναι ότι και η εθνική ασφάλεια.

Επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας θα ελαφρύνονταν, ενώ το

“άσφαλιστικο” θα λυνόταν μια και καλή. Μ’ ένα σύστημα ΕΣΥ

και με μια καθολική αξιοπρεπή σύνταξη στα 65, τελείωνε.

Παράλληλα, για όποιον ήθελε παχυλές συντάξεις θα μπο-

ρούσε να λειτουργεί ένα σύστημα επικουρικών ταμείων ή και

ιδιωτικών ασφαλειών με αυστηρότατο όμως κρατικό έλεγχο. 

――――――
1. Marc Roche: Η τράπεζα - πως η Goldmn Sachs (G.S.) κυβηερνά τον κόσμο,

“Μετέχμιο”, σελ. 325

2. Γ. Καμίνης, δήμαρχος Αθηναίων 21/9/12 στον ΣΚΑΪ. Πρέπει να προστεθούν οι

συσσιτιζόμενοι από την Αρχιεπισκοπή και άλλες οργανώσεις.
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Το προτελευταίο θέμα της ημερήσιας διά-

ταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β ήταν

εκείνο που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών

από όλα τα έδρανα (πλειοψηφίας και μει-

οψηφίας) προς το Δήμαρχο Σπ. Πανά, γιατί

προσπάθησε να “προκαταλάβει” την από-

φαση.

Το θέμα αφορούσε τα γήπεδα του τέννις

στο Καβούρι, που σήμερα βρίσκονται κλει-

στά και κινδυνεύουν να μείνουν για καιρό

από κακούς χειρισμούς.

Σημειωτέον ότι το θέμα ήρθε προς συζή-

τηση με την υπογραφή 21 συμβούλων από

όλες τις παρατάξεις· ακόμη και από τους

“κολλητούς” του Δημάρχου. Αυτό δείχνει

και τη σοβαρότητα του θέματος, γιατί δια-

κυβεύονται τεράστια συμφέροντα του “Καλ-

λικρατικού” πλέον Δήμου.

Για να κατανοήσουμε το θέμα θα πρέπει να

αναφερθούμε σε ένα ιστορικό.

Τα τέννις Καβουρίου είναι μία έκταση που

έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Βουλιαγμένης

(κατά χρήση) για 90 χρόνια και πιο συγκε-

κριμένα στον Αθλητικό Οργανισμό του

Δήμου.

Ο Δήμος Βουλιαγμένης, το μίσθωσε σε επι-

χειρηματία προκειμένου να το αξιοποιήσει

για μαθήματα τέννις. Παράλληλα φιλοξε-

νούσε και το Σωματείο “Μικροί Ασσοι” που

έπαιζαν τέννις και κατέβαιναν και σε πρω-

ταθλήματα. Πρόεδρος του Σωματείου ήταν

μέχρι πρότινος, που παραιτήθηκε ο αντιδή-

μαρχος διαφάνειας Διον. Κοντονής.

Η σύμβαση της μίσθωσης έχει λήξει εδώ και

μήνες και τα τέννις βρίσκονται στον

...”αέρα”.

Βάσει του “Καλλικράτη” όλοι οι Δήμοι δημι-

ούργησαν ένα νομικό πρόσωπο, όπου μέσα

περιλαμβάνει την παιδεία, την άθληση και

τον πολιτισμό. Προκειμένου για το Δήμο 3Β

είναι ο ΟΑΠΑ με πρόεδρο τον Γιάννη Νιτε-

ρόπουλο και αντιπρόεδρο την Αλεξία Καμ-

μένου.

Ολα τα ακίνητα του Δήμου που φιλοξενούν

δράσεις στους τομείς που έχει αρμοδιότητα

ο ΟΑΠΑ, μεταβιβάζονται στο νομικό αυτό

πρόσωπο. Επομένως και τα τέννις Καβου-

ρίου ανήκουν στον ΟΑΠΑ.

Πρωτίστως η αντιπρόεδρος Αλεξία Καμμέ-

νου και μετέπειτα (αφού εξελέγη) ο πρό-

εδρος Γ. Νιτερόπουλος διαπίστωσαν το

“κενό” της μίσθωσης, και ζήτησαν από τη μι-

σθώτρια να προχωρήσει στην παράδοση

του χώρου.

Εκεί λοιπόν αρχίζει το πρόβλημα. Η μισθώ-

τρια είχε δηλώσει ότι δεν θα ανανεώσει τη

σύμβαση, αλλά το Σωματείο “Μικροί Ασσοι”

επροπονούντο στο χώρο.

Ο Γ. Νιτερόπουλος τους ζήτησε τα κλειδιά,

αυτοί αρνήθηκαν να τα δώσουν γιατί είχαν

προπονήσεις (όπως ισχυρίζονται) και ο Γ.

Νιτερόπουλος προχώρησε στην αλλαγή

κλειδαριάς.

Με τα πολλά βρέθηκαν στα δικαστήρια “Μι-

κροί Ασσοι” και ΟΑΠΑ με ασφαλιστικά

μέτρα που ζήτησαν οι “Μικροί Ασσοι” και

έχουν πάρει προσωρινή αναστολή. Εκδικά-

ζονται δε την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου.

Ο χώρος ανήκει στον ΟΑΠΑ 

Και εδώ αρχίζουν οι ένθεν και ένθεν κατη-

γορίες:

Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς, ισχυρίστηκε ότι

όπως τον διαβεβαίωσε ο νομικός σύμβου-

λος του Δήμου, δεν μπορεί να δοθεί ο

χώρος σε Νομικό πρόσωπο, επομένως και

στον ΟΑΠΑ!

Ο Γ. Νιτερόπουλος και η Αλ. Καμμένου,

“βγήκαν” από τα ρούχα τους γιατί ο νομικός

σύμβουλος δεν είχε καν ενημερώσει τους

ίδιους και ενημέρωσε μόνο το Δήμαρχο!

Μάλιστα η Αλ. Καμμένου τόνισε ότι παρα-

καλούσε το νομικό σύμβουλο να τη βοηθή-

σει «τον έκανα Χριστό, τόσο καιρό και
φάνηκε ασυνεπής απέναντί μου  και έρχεται
σήμερα και δίνει γνωμάτευση στο Δήμαρχο
με sms!

Ο πρόεδρος του ΟΑΠΑ, διάβασε τμήμα από

τη σύμβαση, όπου σημειώνεται ότι  η παρα-

χώρηση μπορεί να γίνει σε νομικό πρό-

σωπο· αυτό το νομικό πρόσωπο είναι κατ’

ουσίαν ο Δήμος. Και θεωρείται αυτονόητο

και απόλυτα κατανοητό διαβάζοντας τη

σύμβαση ότι όταν αναφέρεται σε νομικό

πρόσωπο, μιλάει για ιδιωτικού δικαίου και

όχι αυτό του Δήμου. Αλλωστε σ’ αυτό το

πρόσωπο το είχε παραχωρήσει η ΕΤΑ όταν

το έδινε στον Δημοτικό Αθλητικό Οργανι-

σμό!

Η επιμονή του Δημάρχου πυροδότησε εκρή-

ξεις και στο Νιτερόπουλο και στην Καμμέ-

νου και σε πολλούς άλλους συμβούλους. Τι

Ζανιάδες ακούστηκαν, τι Κούβελοι ακού-

στηκαν, τι εκβιασμοί ακούστηκαν από τον

Νιτερόπουλο που τα εδέχθη· είναι πέραν

πάσης φαντασίας. Ο Νιτερόπουλος πήγε

αυτόφωρο προσπαθώντας να προασπίσει

τα συμφέροντα του Δήμου και μίλησε έξω

από τα δόντια, όπως είπε.

Σημειώνουμε εδώ ότι κάποια πράγματα δεν

θα τα αναφέρουμε, γιατί διακυβεύονται

συμφέροντα του Δήμου και ευχόμαστε και

ελπίζουμε να κατεβάσουν τους τόνους και

να φροντίσουν τα συμφέροντά του.

Γιατί είναι πολύ εύκολο να βρεθεί ο Δήμος

χωρίς τα γήπεδα και να χρωστάει κι από

πάνω πολλές χιλιάδες ευρώ και τότε ο Δ.

Κοντονής θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη

θέση...

Τουναντίον η μέχρι τώρα πολιτική του τέως

Δήμου Βουλιαγμένης ήταν λανθασμένη

γιατί βάσει της σύμβασης δεν μπορούσε να

παραχωρηθεί σε αθλητικό σωματείο, όπως

τόνισε ο Νιτερόπουλος διαβάζοντας από

τη σύμβαση.

Μετά την αποτυχημένη εισήγηση του Δη-

μάρχου, ο Δ. Κοντονής μιλώντας ζήτησε

αναβολή, εν’ όψει του δικαστηρίου.

Νιτερόπουλος και Καμμένου τόνισαν επι-

μόνως ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα θέμα

με το άλλο. Οι “Μικροί Ασσοι” απ’ τη μιά δη-

λαδή και η διαχείριση των γηπέδων απ’ την

άλλη και γι’ αυτό επέμειναν να μην ανα-

βληθεί το θέμα. 

Μάλιστα η Αλ. Καμμένου συμπερασματικά

τόνισε ότι ζήτησε αναβολή ο Δ. Κοντονής,

επειδή δεν πέρασε αυτό που είπε ο Δήμαρ-

χος.

Η πρόταση του Δ. Κοντονή για αναβολή

απορρίφθηκε με συντριπτική πλειοψηφία.

Ο Π. Καπετανέας επεσήμανε ότι δεν χειρί-

στηκαν καλά το θέμα και έχει φτάσει σε

οριακό σημείο.

Ο Κ. Πασακυριάκος επίσης επεσήμανε ότι

πρέπέι να διασφαλιστούν τα συμφέροντα

του Δήμου. 

Ο πάντα ήρεμος Παναγιώτης Σκουζής, ση-

κώθηκε φωνάζοντας: «ντρέπομαι που είμαι
σύμβουλος. Γελάει όλη η Βουλιαγμένη. 6
μήνες ασχολούμαστε με τα τέννις. Εχουμε
τρελαθεί; Αμφισβητούμε την περιουσία
μας; Ξέρουμε ότι είναι ένα ωραίο φιλέτο και
και...» ξέσπασε.

“Αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα τρελό σήριαλ.
Ο Δήμος είναι Δήμος και ο ΟΑΠΑ είναι
Δήμος”, αναρωτήθηκε η Γ. Μαρτίνου.

Το “κανόνι” της Τσιριγώτη

Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη διαπιστώνοντας είπε:

«Είμαστε δύο παρατάξεις η πλειοψηφία. Η
μία για να προσφέρει στο Δήμο και η άλλη
για τα προσωπικά της συμφέροντα. 
Προβλήματα είχαν όλες οι πόλεις. Και η
Βούλα είχε προβλήματα και η Βουλιαγμένη
είχε και φαίνονται τώρα.
[...]Και την επόμενη φορά πριν μιλήσει κά-
ποιος να σκεφτεί πόσοι φάκελοι λείπουν
από την Πολεοδομία!!!»
“Συναινετικός” ο Παντελής Κασιδόκωστας,

ζήτησε από τον Δ. Κοντονή να αποσύρει

την καταγγελία και να τελειώνει εδώ το
θέμα, κάτι που αποδέχθηκαν όλες οι πλευ-

ρές.

Πάντως όσο καθυστερεί να ξεκαθαρίσει το

τοπίο χάνεται πολύτιμος χρόνος και για τα

παιδιά που έχουν χάσει έναν χώρο που

αθλούνται, αλλά και τα έσοδα που χάνει ο

Δήμος.

Και  όπως είπε προτίθεται ο Γ. Νιτερόπου-

λος, ο ΟΑΠΑ, όπως ορίζει και η σύμβαση θα

δώσει ένα μέρος των γηπέδων στην άθληση

των παιδιών και ένα μέρος θα το δημοπρα-

τήσει προκειμένου να πάρει έσοδα για να

το συντηρεί.

Τελικά με επιμονή του Νιτερόπουλου απο-

φάσισαν να ενημερώσουν την ΕΤΑ ότι θα

προχωρήσουν σε αξιοποίηση του χώρου

γραπτώς σε συνεργασία με τους νομικούς

συμβούλους.

Δεν απέσυραν 

τα σφαλιστικά μέτρα!

Υ.Σ. Στο μεταξύ την περασμένη Πέμπτη εκ-

δικάζονταν τα ασφαλιστικά μέτρα και είχαν

συμφωνήσει να τα αποσύρουν και να τα

βρουν. 

Ομως ο κατήγορος παραβρέθηκε στο δικα-

στήριο με αντίγραφο απ’ τα πρόχειρα πρα-

κτικά του Δημ. Συμβουλίου, κάτι που

καταγγέλει ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γιάννης

Νιτερόπουλος (σελ.11) και καλεί τον δή-

μαρχο να αντικαταστήσει τον Αντιδήμαρχο

διαφάνειας! Αγρίεψαν τα πράγματα...

Αννα Μπουζιάνη

Τα τέννις Καβουρίου αιτία “πολέμου” στα 3Β
Συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπογραφή 21 συμβούλων!

“Στημένη” κρίθηκε η εισήγηση του Δημάρχου 
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Με βραδιά χορού και συναυλία κλείνει ο

πολιτιστικός Σεπτέμβρης στο Δήμο Γλυφά-

δας. Οι εκδηλώσεις γίνονται στην 3η Μα-

ρίνα Γλυφάδας.

Σάββατο 29-9, ώρα 21.00 - Βραδιά χορού

από τα τμήματα του ΚΑΠΠΑ παραδοσια-

κών και latin χορών

Κυριακή 30-9, ώρα 21.30 Συναυλία του

Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας
Το Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας υπόσχεται μια με-

γαλειώδη συναυλία με μοναδικές και αξέχαστες

στιγμές με μουσική διαδρομή και θέαμα.

Στο Δήμο 

Γλυφάδας

Στο Δήμο Παλλήνης

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ 21.00 : ΣΥ-

ΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.00 : «ΣΕΒΝ-

ΤΙΚΙΟΪ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΣΕΒΝΤΑ ΜΟΥ» Εκδή-

λωση για τα 90 χρόνια από την Μικρασιατική

καταστροφή, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΜΟΥ «ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ» στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ 

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 21.00 : Εγκαίνια

Έκθεσης σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή

αποφοίτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε-

χνών - ΔΙΑΛΟΓΟΣ # 2 Κοινωφελής Επιχείρηση

του Δήμου σε συνεργασία με το Γρ. Διασύνδε-

σης της Κ.Ε.Ε.Τ.

30/09 ΕΩΣ 21/10 Ωρες λειτουργίας: Δευτ.-Πα-

ρασκ.  17:30 -20:30: ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 108, ΚΑΝΤΖΑ  

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.00: ΠΑΙΔΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΟ Ο ΤΖΙΜ ΤΟ ΤΖΙΤΖΙΚΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟ-

ΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΥ ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΑ 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΟ 21.00 : ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ-

ΛΗΝΗΣ  στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ  

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης

Εγκαινιάσθηκε Παρασκευή

28 Σεπτεμβρίου, η 5η Διε-

θνής Μπιεννάλε Τέχνης του

Πεκίνο, που  διεξάγεται στο

Εθνικό Μουσείο του Πεκίνο,

στην Κίνα. Το θέμα της είναι

«Μέλλον και  Πραγματικό-

τητα». 

Θέμα επίκαιρο, που δίνει

πεδίο στους καλλιτέχνες να

αποδώσουν με τον δικό τους

μοναδικό τρόπο την πραγμα-

τικότητα που βιώνουν, αλλά

και το μέλλον που οραματί-

ζονται. 

Το θέμα της έκθεσης συνδυά-

ζει την πνευματική άσκηση για

το μέλλον και το ανθρώπινο

ενδιαφέρον για την πραγματι-

κότητα. 

Η απεικόνιση του μέλλοντος

ήταν πάντα ένα κεφάλαιο στην

ιστορία της τέχνης και της φι-

λοσοφίας,  από το κινεζικό

Liyun Datong (μεγάλη ενό-

τητα), στη Λαϊκή Δημοκρατία

του Πλάτωνα στην αρχαία Ελ-

λάδα, και την Ουτοπία του

Thomas More στην Αγγλία.

Από την άλλη, η πραγματικό-

τητα δεν είναι πάντα επιθυ-

μητή γιατί καθίσταται μόνιμη

απειλή για το μέλλον της αν-

θρωπότητας.

Συμμετέχουν 261 καλλιτέχνες

από 82 χώρες του κόσμου, με-

ταξύ των οποίων και 6 καλλι-

τέχνες από την Ελλάδα, οι

γλύπτες Σώτος Αλεξίου και

Μπάμπης Καραλής από

Αθήνα, και οι  ζωγράφοι

Στέλλα Κουκουλάκη από

Κρήτη, Μαρίβα Ζαχάρωφ και

Ελένη Πεχλιβάνη από Αθήνα

και Αικατερίνη Τσιτσέλα από

Θεσσαλονίκη.  Η επιλογή των

έργων έγινε κατόπιν διεθνούς

διαγωνισμού από επιτροπή

επιμελητών. Στα εγκαίνια απο-

δίδονται και τρία βραβεία στα

καλύτερα έργα. 
“Η πραγματικότητα δεν είναι η επι-

θυμητή”. γράφει η Στέλλα Κουκου-

λάκη. Η οικονομική και οικολογική

κρίση, η παραβατικότητα και η συ-

νακόλουθη κατάρρευση των ηθι-

κών αξιών, αποσυνθέτει τον αγνό

άνθρωπο. Μια αλυσιδωτή αντί-

δραση μεταξύ απληστίας και δια-

φθοράς, με το σήμα κατατεθέν

του καταναλωτισμού, το barcode.

Η προσπάθεια του καλλιτέχνη να

“αναστήσει” τις ηθικές αξίες μέσα

απ’ την αρχαία Ελλάδα, “παν-

τρεύει” το καταναλωτικό σύμβολο

με την λεξαριθμική θεωρία, αποτυ-

πώνοντας με τον πιο εκφραστικό

τρόπο τις λέξεις-κλειδιά που περι-

γράφουν την σημερινή πραγματι-

κότητα πάνω στην ίδια την

κατασκευή του καμβά!

www.bjbiennale.com.cn/en/

Οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2012 στο Δήμο Παλλήνης, θα πραγματοποι-

ηθούν από 14 Σεπτεμβρίου έως 7 Οκτωβρίου, με ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ως εξής:

To Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Λαυρίου και oi Υπηρεσίες της Γενικής Γραμ-

ματείας Πολιτισμού προγραμματίζουν μια

ποικιλία δράσεων για τρεις συνεχόμενες

Κυριακές στο Λαύριο και συγκεκριμένα στις

30 Σεπτεμβρίου, 7 Οκτωβρίου και 14 Οκτω-

βρίου. Ώρα έναρξης και για τις 3 εκδηλώσεις:

11 π.μ. Οι εκδηλώσεις θα έχουν τρίωρη πε-

ρίπου διάρκεια.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Κυριακή 30-9 το θέμα είναι η κρίση των

Λαυρεωτικών και η ημερίδα θα πραγματο-

ποιηθεί στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό

Πάρκο Λαυρίου.
Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του θε-

σμού ‘Ευρωπαϊκές μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς’

με φετινό θέμα ‘Κρίσεις – συνέχειες και ασυνέχειες

στην Ιστορία’.

Εκτός από σχετικές ομιλίες και προβολή ντοκυ-

μαντέρ για τα Λαυρεωτικά το πρόγραμμα περιλαμ-

βάνει και περιήγηση στο Τεχνολογικό και

Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Thn Κυριακή 7 Οκτωβρίου, το θέμα  είναι

τα αρχαία μεταλλεία της Λαυρεωτικής και

η σχέση τους με τη φωτιά και χώρος διε-

ξαγωγής της είναι το Τεχνολογικό και Πο-

λιτιστικό Πάρκο Λαυρίου καθώς και ο

αρχαιολογικός χώρος της Σούριζας.

Η διοργάνωση υπάγεται στη δράση “Περι-

βάλλον και Πολιτισμός” με φετινό θέμα

“Παντέχνου Πυρός Σέλας – Λαμπερές ιστο-
ρίες φωτιάς”.
Μετά τις ομιλίες το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξε-

νάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Σούριζας

από αρχαιολόγο της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων καθώς και εκπαιδευ-

τικό πρόγραμμα για παιδιά από 6 ετών και άνω.

Την Κυριακή 14 Οκτωβρίου, το θέμα είναι

“Λαμπερές ιστορίες φωτιάς” και η ημερίδα

θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό

Μουσείο Λαυρίου. Και αυτή η διοργάνωση

αφορά τη δράση  και περιλαμβάνει ξενά-

γηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

και εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
πηγή: lavriaki.gr

“Ο Δήμος Ωρωπού που

αγαπάμε!”

Ο Δήμος Ωρωπού οργανώνει εκδήλωση με την

έκθεση    του 1ου Διαγωνισμού Φωτογραφίας

του Δήμου και την τελετή απονομής βραβείων,

την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 6.30μ.μ.

Θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες φωτογραφίες

του διαγωνισμού και η καλύτερη φωτογραφία

από κάθε Δημοτική/Τοπική Ενότητα που συγ-

κροτεί τον Καλλικρατικό Δήμο.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την

βραδιά της απονομής.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 9 Οκτω-

βρίου για το κοινό  καθημερινά  

ώρες: 09:00-13:00 & 17:30-21:00 

Επιφανείς άνδρες των 

Μεσογείων στην αρχαιότητα

Εκδήλωση οργανώνεται στην Παιανία, την

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 7μ.μ. στην

αίθουσα εκδηλώσεων της Συνιδιοκτησίας

Παιανίας που είναι και ο ένας εκ των διορ-

γανωτών (Σπύρου Αγγελή 14, τηλ. 210

6029.508) και του Ελληνικού Κέντρου Τέ-

χνης και Πολιτισμού.

Θέμα “Επιφανείς πνευματικοί άνδρες των
Μεσογείων στην αρχαιότητα”.
Εισηγητές είναι οι: Μιράντα Γεωργάκη, Κα-

τερίνα Αδάμ και Μαριλένα Γύπαρη.

“Περιβάλλον και Πολιτισμός” στο Λαύριο

“Η κρίση των Λαυρεωτικών” 

“Τα αρχαία μεταλλεία της Λαυρεωτικής και η σχέση τους με τη φωτιά”

“Λαμπερές ιστορίες φωτιάς”

Διεθνής Μπιεννάλε Τέχνης στο Πεκίνο

«Μέλλον και  Πραγματικότητα»

«Πάρε τα Λεφτά και Τρέχα»
Το Σάββατο  6 Οκτωβρίου - 8.00 μ.μ. θα προβληθεί στο χώρο του κάμ-

πινγκ Βούλας, η ταινία του Γ. Άλλεν  «Πάρε τα Λεφτά και Τρέχα», η προ-

βολή της οποίας είχε αναβληθεί λόγω της πανελλαδικής απεργίας.    

Η προβολή γίνεται μέσα στο χώρο του κάμπινγκ ( δίπλα στο ΠΙΚΠΑ ) - στο

βάθος πριν τη παραλία (από 7μ.μ. ανοίγει η πύλη και για οχήματα.
Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας:  http://www.voulacamp.blogspot.com/
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“O θάνατός σου η ζωή μου”
θεατρική παράσταση  

Ο Οργανισμός  Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής(OAΠΠA) του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένη και η θεατρική ομάδα της Δημοτικής Ενότη-

τας Βούλας, παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση

“Ο θάνατός σου η ζωή μου” του Αλέκου Σακελλάριου 

Η εκδήλωση γίνεται την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, στις

8μ.μ. στο δημοτικό Θέατρο Βάρης (Αττιδος 7). 

Είσοδος ελεύθερη.

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Αναζητώντας τα Αρχαία

ίχνη στην Αγία Μαρίνα

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου -  11 πμ

Συνεχίζεται το πρόγραμμα του «Σφηττός», «Περίπατοι

Πολιτισμού»,  με την ξενάγηση  με τίτλο «Αναζητών-
τας τα Αρχαία ίχνη στην Αγία Μαρίνα Κρωπίας» θα

γίνει την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί και

αφορά στους οικισμούς της Πρώιμης Εποχής του Χαλ-

κού στο Νησί Ντούνη και στη χερσόνησο της Αγίας

Μαρίνας με ομιλήτρια την Αρχαιολόγο της Β΄ΕΚΠΑ

Μαρία Μέξη. 

Το σημείο συνάντησης θα είναι η προβλήτα της Αγίας

Μαρίνας. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν,

η ξενάγηση θα περιλαμβάνει και σύντομη επίσκεψη

στο Νησί Ντούνη. Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας έχει

φροντίσει να δρομολογήσει Δημοτικό Λεωφορείο  για

τη μεταφορά δημοτών και επισκεπτών στο χώρο της

ξενάγησης. Το λεωφορείο θα αναχωρήσει την Κυριακή

30 Σεπτεμβρίου 10 π.μ. από την Πλατεία Ελευθερίας

(απέναντι από το Δημαρχείο, Λ. Β. Κωνσταντίνου 47).

“O ενοχλητικός”

29 & 30 Σεπτεμβρίου -  11 πμ

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που  σημείωσε η παράσταση "Ο
Ενοχλητικός” του Αμερικανού συγγραφέα Sam Bobrick,

που παίχτηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας απ' το θε-

ατρικό εργαστήρι ενηλίκων ΘΕΣΠΙΣ,  Ο Δήμος αποφάσισε

να επαναλάβει την παράσταση στον ίδιο χώρο το Σάβ-

βατο και την Κυριακή στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου

στις 20:15.

Γευθείτε 

τη μαγεία του

θεάτρου στην

Κερατέα

Το δημοτικό θεατρικό εργα-

στήρι ΘΕΣΠΙΣ καλεί όλους

όσους ενδιαφέρονται να ζή-

σουν και να γνωρίσουν από

κοντά τη μαγεία του θεάτρου.  

Το εφηβικό τμήμα δέχεται παι-

διά από 12-17 ετών. Θα ξεκινή-

σει τις συναντήσεις του το

Σάββατο 6 Οκτωβρίου και κάθε

Σάββατο 16:30 - 19:00. 

Το τμήμα των ενηλίκων ξεκινά

τις συναντήσεις του Δευτέρα

1η Οκτωβρίου και κάθε Δευ-

τέρα και Τετάρτη 19:00 - 21:00.

Οι συναντήσεις των ομάδων

γίνονται στο πολιτιστικό κέν-

τρο Κερατέας.

Πληροφορίες στα:

Εφηβικό: Λίνα Κοντογιάννη

6977543431

Ενηλίκων:     

Κων. Ελευθερίου 6942795440

“Η Χρύσα που έγινε πεταλούδα”
Μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση για παιδιά

Η ομάδα “Δημιουργικές Γέφυρες” και η “Ρόδινη αγκαλιά”

παρουσιάζουν τη μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση

“η Χρύσα που έγινε πεταλούδα”, του Γιάννη Ροδινόπου-

λου σε τέσσερις διαφορετικές ημερομηνίες και χώρους.

Ετσι στις 29/9 και 21/10 στην “Ονειρόσκαλα” (Γρηγορίου

Σιτέ 3, Νέα Μάκρη), στις 6/10 στην αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων στο Γραμματικό και στις 13/10 στην “Αρετούσα”

στην Καλλιτεχνούπολη.

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ 

ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

«Ανοιχτή ημέρα» 

Κυριακή 7 Οκτωβρίου,    11.00 –16.30

Το κέντρο γιόγκα, οργανώνει «Ανοιχτή ημέρα» για όσους θα

ήθελαν να γνωρίσουν από κοντά το σύστημα της Σατυανάντα

γιόγκα και το χώρο της. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

11.00 -11.20:  Παρουσίαση της Σατυανάντα γιόγκα με dvd

11.20 - 11.30:  Διάλειμμα

11.30 - 13.00:  Τυπική τάξη Σατυανάντα γιόγκα (άσανα, πρανα-

γυάμα, βαθιά χαλάρωση)

13.00-13.30:   Διάλειμμα

13.30-14.15:   Εισαγωγή στο διαλογισμό (θεωρία και πρακτική)

14.15 - 14.45:  Διάλειμμα

14.45 - 16.00 : Δυναμική γιόγκα

16.00 - 16.30:  Ερωτήσεις/ Απαντήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής στα: Τηλ. 210-6641545 & 6956482415

Διαδόχου Κωνσταντίνου 32, Παιανία

e-mail-   sycp@satyanandayoga.gr

ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

στο ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Το Εθνικό Ωδείο δημιούργησε νέα προγράμματα για παιδιά

με ελάχιστη οικονομική συμμετοχή θέλοντας να  τα προ-

σεγγίσει  με νέους τρόπους  που συνδυάζουν τη μάθηση με

την ψυχαγωγία, ώστε να έρθουν οι μικροί ενδιαφερόμενοι σε

επαφή με τη μουσική πράξη και να κάνουν τα πρώτα τους βή-

ματα στη μουσική παιδεία και έκφραση.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται Τμήμα Μουσικής Προπαιδείας

και Μουσικοθεατρικό Εργαστήρι που αποτελούν  τη συνέ-

χεια των φετινών Θερινών Μουσικών Προγραμμάτων που ορ-

γάνωσε το Εθνικό Ωδείο με επιτυχία για παιδιά, στο κεντρικό

του κτίριο (Μάγερ 18).

Λειτουργεί για τη νέα σπουδαστική περίοδο ειδικό Πρό-

γραμμα Μουσικής Προπαιδείας: «Παίζω με τις νότες και μα-

θαίνω»  για παιδιά 4-8 ετών. Στόχος του είναι να έρθουν τα

μικρά παιδιά σε επαφή με τη μουσική και τον αυτοσχεδιασμό

μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι και την κίνηση. Διδάσκει

η Μαριάννα Καλαμάρα και η πρώτη συνάντηση θα γίνει την

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012.

Επίσης λειτουργεί Μουσικοθεατρικό Εργαστήρι για παιδιά 8-

14 ετών κάθε Παρασκευή στις 4 μ.μ. Στόχος του είναι η γνω-

ριμία με τον μουσικό κόσμο (βιογραφίες-ιστορίες μεγάλων

μουσικών) και η συμμετοχή των παιδιών σε μουσικοθεατρικά

δρώμενα. Διδάσκει η μουσικός και ηθοποιός Μάγδα Μαυρο-

γιάννη.

Τρύγος και γιορτάσι

Το “Καρποθέρι” του φετινού Σεπτέμβρη έχει ξεκινήσει

τον τρύγο και τον γιορτάζει στο Κτήμα Βασιλείου το

Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Σεπτέμβρη.

Το οινοποιείο στο Κορωπί (1χλμ. Λεωφ. Κορωπίου -

Μαρκοπούλου, τηλ. 210 6627.686) θα είναι ανοιχτό και

τις δύο ημέρες από το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

μουσταλευριά και μουστοκούλουρα φτιαγμένα με τις

παραδοσιακές συνταγές, γευστικές δοκιμές όλων των

κρασιών,

ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, προ-

βολή ντοκιμαντέρ για το κρασί, είναι μερικά από τα διά-

φορα δρώμενα που θα εξελιχθούν το ΣαββατοΚύριακο.
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 20 και 27 Σεπτέμβρη η

δύο πρώτες Ανοιχτές Συνελεύσεις της Πρωτοβουλίας,

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,

στο Δημαρχείο.

Συζητήθηκε το θέμα της αντιμετώπισης του νέου χαρα-

τσιού (ΕΕΤΗΔΕ 2012) και αναπτύχθηκε ένα σχέδιο το

οποίο προβλέπει κατ’ αρχή να μην πληρώσουμε καθόλου

τον λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού που περιλαμβάνει

την πρώτη από τις πέντε δόσεις του ΕΕΤΗΔΕ.

Το σχέδιο θα αναπτυχθεί και θα αποφασιστεί οριστικά στην

πρώτη, για τη νέα περίοδο, μεγάλη συγκέντρωση της «Πρω-

τοβουλίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7

Οκτώβρη, στις 10:30 πμ, στην Αίθουσα του Πολιτιστικού

Κέντρου «Ιωνία» (δίπλα από το Δημαρχείο Βούλας).

Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν εισηγήσεις και θα ακο-

λουθήσει συζήτηση και αποφάσεις για το σχέδιο δρά-

σεων κατά τη νέα περίοδο 2012-2013. Από τη

Συντονιστική Επιτροπή προτείνονται δράσεις σχετικές με

το ΕΕΤΗΔΕ, τη φορολόγηση των ακινήτων και τα τραπε-

ζικά δάνεια.

Την Τρίτη 2 Οκτώβρη, παναττική ημέρα διαμαρτυρίας και

αντίστασης στην άδικη και υπερβολική φορολόγηση, κα-

λούμε όλους τους πολίτες της ΒΒΒ να διαδηλώσουμε

στις 10:00 π.μ. στη ΔΟΥ Γλυφάδας, από κοινού με την

«Επιτροπή Κατοίκων Γλυφάδας».
Η Συντονιστική Επιτροπή.

www.polites3b.blogspot.com

E-mail: polites3b@gmail.com

ANOIXTH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ανοικτή συνέλευση: Κάθε Πέμπτη στις 6:30 μμ, στο Δη-

μαρχείο, Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Βούλα (δίπλα

στην Β’ Πλαζ), Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Τηλέφωνα δικτύου επιφυλακής – άμεσης επέμβασης:

ΒΟΥΛΑ: 6944652699, 6948000171

ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: 6944539542, 6945027027 Ενημερωτικές 

συγκεντρώσεις απολογισμού

στο Δήμο Σαρωνικού

Eνημερωτικές συγκεντρώσεις  διοργανώνει ο Δήμος Σα-

ρωνικού για την παρουσίαση του Απολογισμού Πεπραγ-

μένων της Δημοτικής Αρχής Σαρωνικού των πρώτων 21

μηνών της θητείας της (Ιανουάριος 2011 – Σεπτέμβριος

2012) που θα πραγματοποιηθούν στις δημοτικές κοινότη-

τες και την τοπική κοινότητα του δήμου.

Το πλήρες πρόγραμμα των απολογισμών έχει ως εξής:

― Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. στο ΚΑΠΗ

Αναβύσσου (οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου)

― Κυριακή 7 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα

Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς

Φώκαιας (οδός Αχλαδέας 3)

― Παρασκευή 12 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. στο ΚΑΠΗ

Λαγονησίου (Λεωφ. Καλυβίων 160)

― Κυριακή 14 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. στο καφενείο

του Γιώργου Χελιώτη στην πλατεία του Κουβαρά

― Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. στo café

– restaurant REVERSO (Λεωφόρος Σαρωνίδας 14).

“Συζητάμε μαζί Προϋπολογισμό

και Τεχνικό Πρόγραμμα” 

στο Δήμο Γλυφάδας

Με το μήνυμα «Συζητάμε μαζί σας τον Προϋπολογισμό &

το τεχνικό πρόγραμμα 2013» ο Δήμαρχος Κώστας Κόκ-

κορης καλεί τους Δημότες για να συζητήσουν και να τους

ενημερώσει σχετικά με το πρόγραμμα, τα προς υλοποί-

ηση έργα και τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής. 

Το πρόγραμμα ενημέρωσης έχει ξεκινήσει από την περα-

σμένη Δευτέρα με πρώτη συνάντηυση στην Ευρυάλη και

συνεχίστηκε όλη την εβδομάδα στις γειτονιές, Αγ. Τριά-

δας, Πλ. Καραϊσκάκη, Αγ. Παύλου, Αγ. Τρύφωνα και συ-

νεχίζεται την επόμενη εβδομάδα όπως παρακάτω:

•  Πλ.Κονίτσης: Δευτέρα 1/10/2012, 7.00 μμ

•  Πλ. Σύμης: Τρίτη 2/10/2012, 7.00 μμ

•  Παναγίτσα (Καραχάλιου):Τετάρτη 3/10/2012, 7.00 μμ

•  Πλ. Ξενοφώντος: Πέμπτη 4/10/2012, 7.00 μμ

•  Πλ. Πύρρου: Παρασκευή 5 /10/2012, 7.00 μμ

Η Δημοτική Αρχή Βάρης – Βούλας

– Βουλιαγμένης, ξεκινάει λειτουρ-

γία τηλεφωνικής γραμμής επικοι-

νωνίας με τους Δημότες με τη

χρήση των αριθμών κλήσης 213-

2020150 και 213-2020151.

Η γραμμή τίθεται σε λειτουργία

από 1 Οκτωβρίου 2012 με στόχο

την επίτευξη ταχύτερης και απο-

τελεσματικότερης εξυπηρέτησης

των πολιτών για θέματα καθημερι-

νότητας που τον αφορούν όπως:

 Κατάσταση οδοστρωμάτων του

Δήμου 

 Σπασμένες πλάκες στα πεζο-

δρόμια

 Εμπόδια στην ομαλή διέλευση των

πεζών σε πεζοδρόμια και δρόμους

 Συντήρηση πρασίνου

 Συντήρηση Σχολείων

 Καθαριότητα 

 Διάφορες Βλάβες

Η γραμμή θα λειτουργεί καθημε-

ρινά, Δευτέρα έως Παρασκευή,

τις ώρες 7:30 έως 15:00,  με

αστική χρέωση για όλους τους

πολίτες. 

Οι Δημότες θα μπορούν να γνω-

στοποιούν το αίτημά τους στο

Γραφείο του Δημότη, το οποίο θα

αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση

μέσω των Υπηρεσιών και την ενη-

μέρωση του δημότη για την πορεία

της εξέλιξης του.  

Γραμμή επικοινωνίας με τους δημότες
213 2020 150  και  213 2020 151

στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Οι κεραίες κινητης τηλεφωνίας

O Δήμος Γλυφάδας συνεδρίασε την περασμένη Πα-

ρασκευή και το πρώτο θέμα της συνεδρίασης ήταν

η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης Σταθ-

μών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

Αλήθεια έχετε δει ποτέ στο Δήμο 3Β να συζητιέται

θέμα αδειοδότησης κινητής τηλεφωνίας; και μη

μου πείτε ότι δεν έχουν. Εχουν και μάλιστα πολλές. 

Και μάλιστα στην οδό Μεταξά στη Βούλα, η κεραία

της vodafone έπρεπε να έχει κατέβει εδώ κι ένα

χρόνο. Αντ’ αυτού λοιπόν είδαμε δημοσίευση περι-

βαλλοντικών όρων για νέα επέκταση!!!

“Οι ελληνοτουρκικές διαφορές -

Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ”

O Δήμος Γλυφάδας οργανώνει διάλεξη με θέμα “Οι ελ-
ληνοτουρκικές διαφορές - Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ” με

ομιλητή την δρα Κωνσταντίνο Σκαλτσά, καθηγήτη Διε-

θνούς Δικαίου, άμισθο επιστημονικό σύμβουλο του Δήμου

Γλυφάδας.

Η διάλεξη θα γίνει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου στις 7.30μ.μ.

στο Δημοτικό θέατρο “Μελίνα Μερκούρη” (Γ. Γεννηματά &

Αν. Ρωμυλίας 123) στην Ανω Γλυφάδα.

Φόλες σκοτώνουν τα ζώα

στο Δήμο Σαρωνικού

Μεγάλο το πρόβλημα με τις φόλες σε πολλές περιοχές

του δήμου Σαρωνικού.

Το “Δίκτυο Σαρωνικού” καταγγέλει πως πολλά ζώα θανα-

τώνονται με

φόλες, που ρί-

χνουν κάποιοι ασυ-

νείδητοι, άχρηστοι

και εγωπαθείς “άν-

θρωποι”. Οδηγούν

τα ζώα σε έναν,

βασανιστικό θά-

νατο. 

Το τελευταίο διά-

στημα, σύμφωνα

με πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει, θανατώθηκαν

10 σκυλιά στον Κουβαρά, 6 στα Καλύβια, 12 στο Λαγο-

νήσι, ενώ ρίχθηκαν φόλες και στη Σαρωνίδα. 

«Ως Δίκτυο Σαρωνικού, καταθέσαμε καταγγελία στην Ελ-

ληνική Αστυνομία, αλλά και στη Δημοτική Αστυνομία του

δήμου Σαρωνικού.

Ακόμα, διανείμαμε περισσότερα από 1300 ενημερωτικά

φυλλάδια για τις φόλες, ώστε όλοι οι κάτοικοι να είναι σε

εγρήγορση», τονίζουν σε δελτίο Τύπου.

http://wp.me/p2sCKj-1fI
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Δευτέρα 25/9,  6 μ.μ. ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Πέραν της μακράς προ ημερησίας συνεδρίασης για άλλη

μια φορά,  συνεδρίαση έλαβε τέλος στις 3 τα ξημερώ-

ματα.

Δηλαδή εννέα ώρες συνεδρίαση χωρίς καν ούτε ένα

διάλειμμα.

Ποιος ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να ακούει, να

σκέπτεται και να αποφασίζει για την πόλη και τους κα-

τοίκους της επί εννέα ώρες; Και τι αποφάσεις να πάρει;

Επιτέλους πρέπει να μπει ένα όριο σ’ αυτόν τον βιασμό

των συμβούλων εν τέλει, γιατί θα μπορούσα να παρα-

θέσω φωτογραφικό υλικό, άλλος να κοιμάται (και δι-

καίως), άλλος να τρώει (επίσης δικαίως), άλλος να

χασμουριέται με κόκκινα μάτια και ...χαμένα.

Δεν ρωτήθηκε κανείς

Φθάνοντας στο 16 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ώρα 01,

άρχισε η συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος που θα

υλοποιήσει ο Δήμος το χρόνο που έρχεται.

Ολες οι πτέρυγες του συμβουλίου εξέφρασαν την ίδια πε-

ρίπου διαμαρτυρία. Απόλυτη απουσία συνεργασίας του Δη-

μάρχου με τους συμβούλους. Δεν ρωτήθηκε κανείς· ούτε

της πλειοψηφίας (οι δικοί του σύμβουλοι) ούτε της αντιπο-

λίτευσης.

Λείπει η στόχευση

«Το Τεχν. Πρόγραμμα συνυποβάλλεται μαζί με το Πρό-
γραμμα Δράσης», επεσήμανε ο Γ. Σκουμπούρης και συνε-

πικούρησε ο Γρ. Κωνσταντέλλος τονίζοντας ότι “όπως και

να τον  διαβάσεις το νόμο δεν αλλάζει, είναι νόμος. [...] 

Κεντρική πολιτική μιας παράταξης που έχει υποσχεθεί

πολλά σε πολλούς και τα πάντα σε όλους. 

«Οταν ήταν η κα Τσιριγώτη, έδειξε ότι υπάρχει μια σκέψη
συλλογική, γιατί μας καλούσε να καταθέσουμε τις απόψεις
μας. Αυτή τη φορά δεν μας ειδοποίησε κανείς» επεσήμανε

«Χάνουμε ως Δήμος το τρένο για την επόμενη ημέρα. Είναι
ανεπαρκές και ανεδαφικό και σας καλώ να το ανακαλέσετε”
κατέληξε   ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

“Βασικού στόχου στερείται” και από την Ηλέκτρα Τσιρι-

γώτη, η οποία επεσήμανε ότι το Τ.Πρ. εχει μόνο τίτλους.

«Δεν έχει θεματική οργάνωση. Λείπουν στοιχεία καινοτο-
μίας. Δεν έχει στόχο σε κανένα μεγάλο πρόβλημα της
πόλης».
Η απόρριψη του Τ.Πρ. ήταν μία αρνητική ψήφος προς τον

Δήμαρχο, για τον απόλυτα προσωποκεντρικό τρόπο που

χειρίζεται τα θέματα, αγνοώντας τη μεγάλη πλειοψηφία

των συμβούλων του, πλην πολύ ολίγων συγκεκριμένων.

14  καταψήφισαν
Οχι στο Τεχνικό Πρόγραμμα ψήφισαν 6 της πλειοψηφίας:

Δ. Δαβάκης, Ηλ. Τσιριγώτη, Παντ. Κασιδόκωστας, Λ. Αργυ-

ροπούλου, Αλ. Καμμένου, Γ. Νιτερόπουλος και 8 της αντι-

πολίτευσης Δ. Γεωργουλόπουλος, Γρ. Κωνσταντέλλος,

Κατ. Αγαλιώτη, Ν. Ζυγούρης, Παν. Καπετανέας, Γ. Σκουμ-

πούρης, Αποστολάτος, Κ. Πασακυριάκος 

12 το υπερψήφισαν 
Υπερψήφισαν το πρόγραμμα οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας

Δ. Κοντονής, Ν. Ζαχαράτος, Δ. Μπελετσιώτης, Λ. Αργυ-

ρουδάκης (Αντιδήμαρχοι), Αλ. Μαρτίνου, Παν. Σκουζής, Μ.

Σίνα, Χρ. Βαδάσης, Ν. Καραγιάν, Δ. Αναστασίου και από την

αντιπολίτευση Παν. Σωτηρόπουλος και Ανδρέας Κάσδα-

γλης.

Το επόμενο θέμα που ξεσήκωσε θύελλα στο Συμβούλιο

ήταν τα 7 τέννις Καβουρίου, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται

κλειστά. Διαβάστε στη σελ. 3

Αλλη μία θυελλώδης συνεδρίαση στο Δήμο 3Β

Καταψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα - Μειοψηφία ο Δήμαρχος

«Πάρε Μέρος και Καθάρισες» 
Δράση του Δήμου Μαρκοπούλου

στη Βραυρώνα

O Δήμος Μαρκοπούλου και ο Μεσογειακός Σύνδεσμος

για την Σωτηρία των Θαλασσίων Χελωνών (MEDASSET),

επανέρχονται με μια νέα δράση, στο πλαίσιο της εκ-

στρατείας περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητο-

ποίησης «Πάρε Μέρος και Καθάρισες», την Τρίτη 2

Οκτωβρίου, ώρα 10 το πρωί, στον Υγρότοπο Βραυρώνας.

Να θυμίσουμε ότι ανάλογη δράση είχε υλοποιηθεί και

πριν ένα χρόνο, όπου μάζεψαν ένα τόνο απορρίμματα!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, επιλέχθηκε ανάμεσα σε επτά πε-

ριοχές της χώρας, όπου θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα

η συγκεκριμένη εκστρατεία, η οποία έχει ως σκοπό τη

διάδοση του μηνύματος προστασίαε των ακτών και των

παράκτιων οικοσυστημάτων.

Στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού για τις επιπτώσεις

των απορριμμάτων στη θαλάσσια ζωή και η ενίσχυση του

εθελοντισμού στην πράξη.

Στο πλαίσιο του φετινού Ευρωπαϊκού έτους Ενεργού Γή-

ρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, ενθαρρύ-

νουμε την ενεργό συμμετοχή εθελοντών κάθε ηλικίας,

ως συνοδούς των μαθητών. Σκοπός μας είναι η ενθάρ-

ρυνση της ενεργούς συμμετοχής όλων των πολιτών, γιατί

το περιβάλλον μας χρειάζεται όλους, από τον μικρότερο

ως τον μεγαλύτερο.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, για να αφυπνίσουμε συνει-

δήσεις και να μετατρέψουμε μικρές, αλλά αποτελεσμα-

τικές ενέργειες και σωστές συνήθειες, σε γιγαντιαίο

όφελος, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Έλεγχο της τήρησης των περιβαλ-

λοντικών όρων της εγκατάστασης

του Ιπποδρόμου Αθηνών και σε

περίπτωση μη τήρησης αυτών, επι-

βολή των νομίμων, ζητά με έγ-

γραφό της, η Περιφέρεια Αττικής,

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-

γής και το Τμήμα Περιβάλλοντος

& Υδροοικονομίας Ανατολικής Ατ-

τικής, μετά από την καταγγελία

του Δήμου Μαρκοπούλου, στις 18-

7-2012, για νέο κρούσμα παράνο-

μης διάθεσης λυμάτων, από τις

εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου!

Κατά την αυτοψία της Διεύθυνσης

Υγειονομικού Ελέγχου και Περι-

βαλλοντικής Υγιεινής, της Περι-

φερειακής Ενότητας Ανατ.

Αττικής, στο χώρο γύρω από τις

εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού

Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρό-

μου Αθηνών, διαπιστώθηκαν τα

εξής:

1. Ροή υδάτων στη συνέχεια του

ρέματος Μαλέξι, τα οποία εξέρ-

χονται από τις εγκαταστάσεις του

Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και

Ιπποδρόμου Αθηνών.

2. Δημιουργία ανθυγιεινής κατά-

στασης, λόγω ανάπτυξης διαφό-

ρων εντόμων, από στασιμότητες

στην κοίτη του ρέματος.

3. Στεγνό το ρέμα, πριν μπει στις

εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου.

4. Πρόβλημα στη ροή των υδάτων,

από φερτά υλικά στο ρέμα.

5. Μικρή ροή υδάτων σε τσιμεντέ-

νιο αυλάκι, περιμετρικά των εγκα-

ταστάσεων, τα οποία καταλήγουν

στη συνέχεια του ρέματος Μαλέξι.

Με το παραπάνω έγγραφό της, η

Περιφέρεια Αττικής, καλεί επίσης

τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-

σιών Π. Ε. Αν. Αττικής, να μερι-

μνήσει για τη διευθέτηση των ρε-

μάτων Αγ. Γεωργίου και Μαλέξι.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου δικαιώνε-

ται για τις πρωτοβουλίες του, στην

προστασία, τόσο της δημόσιας

υγείας και των δημοτών, όσο και

του περιβάλλοντος και δηλώνει

ενεργά παρών στις εξελίξεις επί

του θέματος, μέχρι την οριστική

επαναφορά της νομιμότητας.

Το θέμα βέβαια δεν είναι σημε-

ρινό, απλά το προσπερνούσαν και

η τέως Νομαρχία και η τέως Δη-

μοτική Αρχή Μαρκοπούλου.

Το θέμα είχε αναδείξει κατ’ επα-

νάληψιν η νομαρχιακή σύμβουλος

Χριστιάνα Φράγκου, χωρίς ποτέ

να διερευνηθεί. Και να σκεφθεί κα-

νείς ότι έχουν περάσει τουλάχι-

στον οκτώ χρόνια!!!

Ο Ιππόδρομος στο Μαρκόπουλο

ρυπαίνει με λύματα
Δικαιώνεται ο Δήμος, ενήργησε η Περιφέρεια
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Ξανά στα θρανία!

64.000 δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να παραμεί-

νουν στις θέσεις τους, θα ξανακάτσουν στα θρανία για

γραπτές εξετάσεις!

Όσοι γράψουν καλά παραμένουν στη θέση τους, οι

άλλοι ως “μεταξεταστέοι” θα οδηγηθούν σε διαθεσιμό-

τητα συνταξιοδοτική! Εφεύρημα ε!

Αχρηστοι ποδηλατόδρομοι!

Η συζήτηση γίνεται στη Βουλή, στη Μόνιμη Επιτροπή

Οδικής ασφάλειας και αναμεταδίδεται στο κανάλι της

Βουλής 19.9.12

Θέμα οι ποδηλατόδρομοι και οι ποδηλάτες!

Η Λιάνα Κανέλλη αναρωτιόταν πώς είναι δυνατόν να

στοιχίσουν 26 εκατομμύρια ευρώ στον Ελληνα φορο-

λογούμενο οι ποδηλατόδρομοι και να είναι άχρηστοι και

άκρως επικίνδυνοι.

«Είναι ποδηλατόδρομοι που υποβαθμίζουν τους δρό-

μους, υποβαθμίζουν την αξία των κατοικιών, έχουν ρίξει

ανθρώπους κάτω και περιέργως έχουν αναπτυχθεί από

τα Βόρεια και τα Νότια προάστια!»

Είναι αλήθεια ότι έτσι όπως διαμορφώνονται μόνο ζημιά

κάνουν στην πόλη, όπου κατασκευάζονται. Υπερυψω-

μένοι, με χαλίκι και κάτι κολωνάκια (σταμνιά) που έχει

σκοτωθεί κόσμος και κόσμος. 

Ζήλεψε τα κολωνάκια!

Εχει γίνει χαμός αυτό τον καιρό με το ζήλο που τοπο-

θετούνται κολωνάκια παντού στον καλλικρατικό Δήμο

3Β. Κολωνάκια στο Πανόραμα, στην Κάτω Βούλα (έξω-

θεν Νοσοκομείου), στη Βουλιαγμένη σε πολλούς δρό-

μους και έχουν κατακριθεί για τον ανορθόδοξο τρόπο

τοποθέτησης και τα προβλήματα που δημιουργούν.

Κι όμως η δημοτική σύμβουλος Λυδία Αργυροπούλου

“ζήλεψε” τα κολωνάκια και είπε στον Δήμαρχο, ότι στη

Βάρη δεν έχετε βάλει ούτε ένα!  Οπότε σύντομα να πε-

ριμένετε να γεμίσει η Βάρη ...κολωνάκι.

Λέτε να κολλήσει το παρατσούκλι  “κολωνάκι 2” που

είπε ο δημοτικός σύμβουλος Παν. Σωτηρόπουλος, ο

οποίος επικαλέστηκε την επικινδυνότητά τους και τον

ποινικό κώδικα που μιλάει για παρακώλυση συγκοινω-

νιών;

“Λευκό” 

Η συζήτηση για τα τένις Καβουρίου, στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο προέκυψε με την υπογραφή 22 συμβούλων πλει-

οψηφίας και μειοψηφίας.

Και είναι αλήθεια ότι όλοι σχεδόν οι σύμβουλοι τη στή-

ριξαν μέχρι τέλους πλην του Αντιδημάρχου Διοίκησης

Δημ. Μπελετσιώτη, που κράτησε τα “μπόσικα” του Δη-

μάρχου ψηφίζοντας “λευκό”.

Σήμερα, μετά τα όσα διεμείφθησαν στα δικαστήρια,

όπως σημειώνει σε επιστολή του ο Γ. Νιτερόπουλος, ο

κάθε σύμβουλος, με τη θέση που θα πάρει,  θα φέρει

ακεραία την ευθύνη για απώλεια εσόδων του Δήμου.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της

Δευτέρας 24 Σεπτεμβρίου επιβεβαί-

ωσε την διαπίστωση του συνόλου

όσων παρακολουθούν τα δημοτικά

πράγματα της πόλης μας· ότι δηλαδή

η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει χάσει

παντελώς τον προσανατολισμό της και

οδηγεί τον Δήμο με τις συνεχείς αστο-

χίες τα λάθη και τις παραλείψεις της,

σε πλήρες αδιέξοδο. 

Σε μία από τις σημαντικότερες συνε-

δριάσεις του έτους, αυτήν της συζήτη-

σης και της ψήφισης  του Τεχνικού

Προγράμματος και αφού κατέταξε το

κυρίαρχο αυτό θέμα 17ο στην ημερή-

σια διάταξη (με αποτέλεσμα να ξεκι-

νήσει η συζήτησή του στις 23:30 και

μετά από 5 ώρες θυελλώδους συνε-

δρίασης!!!) εισήγαγε μια πρόταση

χωρίς καμία απολύτως ουσιαστική επε-

ξεργασία, χωρίς καμιά στρατηγική κα-

τεύθυνση και κυρίως χωρίς καμιά

απολύτως συνεννόηση με τις δημοτι-

κές παρατάξεις και την τοπική κοινω-

νία. Με το γνωστό πλέον σε όλους

αλαζονικό και υπερφίαλο ύφος του, ο

επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής κ.

Πανάς προσπάθησε να παρουσιάσει το

μαύρο άσπρο, περισσότερο αναλισκό-

μενος ανεπιτυχώς με το να μηδενίσει

το έργο συνολικά όλων των προηγού-

μενων Δημοτικών Αρχών των πρώην

Δήμων Βούλας και Βάρης (συμπερι-

λαμβανομένου και του στενού του συ-

νεργάτη και πρώην Δημάρχου Βάρης

κ. Δημ. Αναστασίου!!!). Υποστήριξε ότι

γνωρίζει όλα τα προβλήματα της πε-

ριοχής και έχει τις λύσεις που χρει-

άζονται και ότι επιτέλους(!!!) η πόλη

βρίσκει, υπό την καθοδήγηση του, εν

τέλει τον δρόμο της.   

Ευτυχώς η πλειοψηφία του Δημοτικού

Συμβουλίου με την ψήφο της (το σύ-

νολο της Αντιπολίτευσης και σημαν-

τικό μέρος της συμπολίτευσης)

έστειλε και αυτή την ατελή και πρό-

χειρη πρόταση της Δημοτικής Αρχής

στον κάλαθο των αχρήστων, όπως

έκανε λίγες εβδομάδες νωρίτερα με το

επίσης προετοιμασμένο στο γόνατο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

Την ίδια στιγμή, παρά το γεγονός ότι η

ανοργανωσιά, η έλλειψη βασικού συν-

τονισμού και η προχειρότητα της Δη-

μοτικής Αρχής, λίγο έλλειψε να αφή-

σει το Δήμο και τα σχολεία μας χωρίς

καύσιμα, αναγκαστήκαμε να στηρί-

ξουμε την πρόταση για απευθείας

ανάθεση προμήθειας καυσίμων από

τον Δήμο ύψους 190.000 ευρώ, για να

αποφύγουμε τα χειρότερα δείχνοντας

στην πράξη ποιός ενδιαφέρεται για το

καλό του Δήμου. 

Δυστυχώς η κατάσταση χειροτερεύει

καθώς η Δημοτική Αρχή, έχοντας

χάσει  την δεδηλωμένη του Δημοτικού

Συμβουλίου, κάτι που αποδεικνύεται

πλέον σε κάθε  συνεδρίαση, αλλά και

την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, προ-

σπαθεί με σπασμωδικές ενέργειες να

δημιουργήσει εντυπώσεις που θα την

βγάλουν από τη δυσχερή θέση στην

οποία έχει περιέλθει. Η τακτική αυτή

όμως την οδηγεί με μαθηματική ακρί-

βεια, το αμέσως επόμενο διάστημα, να

μετατραπεί από αναποτελεσματική και

γραφική κάποιες φορές, σε άκρως κα-

ταστροφική και επικίνδυνη για την

πόλη μας.

Ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολί-

τευσης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

δήλωσε τα ακόλουθα: «Η Δημοτική
Αρχή συνεχίζει να βρίσκεται εκτός
τόπου και χρόνου. Οι επιλογές της
είναι επιζήμιες για την πόλη μας και
τείνουν να γίνουν καταστροφικές. Ας
συνειδητοποιήσει ο κ. Πανάς και όσοι
συνεργάτες του έχουν απομείνει ότι
για τους επόμενους 20 μήνες που
διαρκεί η τρέχουσα Δημοτική περίοδος
και εφόσον συνεχίσουν την αλαζονική
και επιζήμια πολιτική τους, θα μας βρί-
σκουν αντιμέτωπους σε κάθε συμβού-
λιο, σε κάθε δρόμο, σε κάθε πλατεία.»

Γραφείο Τύπου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Bάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ
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Στη γειτονική μας Σερβία υψώθηκε ένα αποφασιστικό

ΟΧΙ στην παγκόσμια δικτατορία των τραπεζιτών της

Νέας Τάξεως. Εκεί, στη ρημαγμένη χώρα που πλή-

ρωσε πολύ ακριβά την φιλοπατρία λαού και ηγετών

της και υπέστη τα πάνδεινα εξαιτίας της γερμανικής

μνησικακίας για την αντίσταση των Σέρβων παρτιζά-

νων στα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Εκεί λοι-

πόν, μετά την αμερικανογερμανικής εμπνεύσεως

διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, μετά τις βόμβες

των αμερικανο-ευρωπαίων νεοναζί που ισοπέδωσαν

πριν 14 χρόνια τη χώρα και τις παραγωγικές της υπο-

δομές, ακολούθησε μιά περίοδος ουσιαστικής αποι-

κιοποίησης της Σερβίας με ηγετίσκους

εκσυγχρονιστικά ανδρείκελα τύπου Γιωργάκη, πρό-

θυμα πιόνια των Αμερικανών και του τέταρτου γερ-

μανικού Ράϊχ που κατ’ ευφημισμό αποκαλείται

Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα οι Σέρβοι ξαναέγιναν

παρτιζάνοι, βρέθηκαν πατριώτες πολιτικοί, άκουσαν

τη φωνή του σερβικού λαού και μαζί, ηγεσία και λαός,

είπαν raus, ούστ, «όξω ρε» που θά ‘λεγε και ο αξέχα-

στος Διονύσης Παπαγιαννόπουλος κι έδειξαν την

πόρτα στο Δ.Ν.Τ. και στους «Ευρωπαίους» σφουγγο-

κωλάριους της Μέρκελ.

Οι σοσιαλιστές της Σερβίας –όχι σοσια-ληστές αλά

ΠΑ.ΣΟ.Κ.- αποφάσισαν διά νόμου που ψηφίστηκε στη

σερβική Βουλή να εγκαταλείψουν το καταστροφικό

για τη χώρα τους οικονομικό μοντέλο-κρεματόριο

που τους είχε επιβάλλει η Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. Με τον

νέο αυτό νόμο που κατέθεσε στο σερβικό κοινοβού-

λιο η κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Ivica
Dacic, η Τράπεζα της Σερβίας υποχρεώνεται να λει-

τουργεί προς όφελος της εθνικής οικονομίας και του

σερβικού λαού και να μην ακολουθεί τις εντολές της

Ε.Ε., του Δ.Ν.Τ. και των διεθνών αεριτζήδων των

«αγορών». Η υπερψήφιση αυτού του νόμου είχε ως

«παράπλευρη απώλεια» και την παραίτηση του προ-

έδρου της Κεντρικής Τράπεζας Σερβίας, Dejan Sos-
kic, ενώ η θητεία του έληγε το 2016. Εδώ έχουμε τον

Προβόπουλο και τον καμαρώνουμε, αντί να είναι χω-

μένος στον Κορυδαλλό, για κείνη τη λαμογιά που

έστησε με τις προθεσμίες υποβολής τίτλων ελληνι-

κών ομολόγων, μαζί με τον Γιωργάκη και τον Παπα-

κωνσταντίνου κι έδωσαν τη δυνατότητα στους

διεθνείς τζογαδόρους να κάνουν κουρελόχαρτα τα

ελληνικά ομόλογα, ώστε να δείχνει αναπόφευκτη η

προσφυγή στο Δ.Ν.Τ.

Η ανυπακοή των Σέρβων θάφτηκε στην Ελλάδα, από

τα ελεγχόμενα και διαπλεκόμενα Μ.Μ.Ε. (Μέσα Μα-

ζικής Εξαπατήσεως) αν και το Δ.Ν.Τ. εξέφρασε δη-

μόσια διά εκπροσώπου του την δυσαρέσκειά του για

την απόφαση της σερβικής Βουλής και η είδηση δη-

μοσιεύθηκε και σχολιάστηκε στην πλειονότητα των

ευρωπαϊκών και αμερικανικών Μ.Μ.Ε. Τα ελλαδικά

αποβλακωτήρια κάνουν επίσης γαργάρα το γεγονός

ότι το πρώην εξαθλιωμένο Μαλάουϊ κατάφερε να

σταθεί στα πόδια του και να προοδεύει συνεχώς, αφ’

ης στιγμής, υπό την ηγεσία ενός πατριώτη ηγέτη,

έσκισε μνημόνια και λοιπά προσκυνοχάρτια κι έστειλε

στον αγύριστο τα όρνια του Δ.Ν.Τ. και της Παγκό-

σμιας Τράπεζας. Όπως απεκρύβη εξάλλου από τον

ελληνικό λαό και η εντελώς πρόσφατη αντίδραση του

Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, που χαρα-

κτήρισε απαράδεκτο το «σχέδιο διάσωσης» που προ-

σπαθούν να επιβάλλουν στην Ουγγαρία το Δ.Ν.Τ. και

η Ε.Ε. Σε κατάλογο των «πλέον επικίνδυνων πολιτι-

κών της Ευρώπης», που δημοσιεύθηκε προ ολίγων

ημερών στο γερμανικό περιοδικό “Der Spiegel”, ο Βί-

κτορ Ορμπάν κατέχει την 6η θέση, τέσσερεις θέσεις

πιο κάτω από τον Αλέξη Τσίπρα που κατέχει την δεύ-

τερη θέση. Το οικονομικό έντυπο από το οποίο άντ-

λησα την είδηση δεν αναφέρει –κακώς- ποιός κατέχει

την ζηλευτή 1η θέση. Θα το μάθω και θα σας ενημε-

ρώσω. 

Για να επιστρέψουμε στη Σερβία και στη σταθερή,

βήμα-βήμα αποτίναξη του ζυγού των τοκογλύφων, οι

οποίοι με κάθε τρόπο μέσω των ανδρεικέλων και φε-

ρεφώνων τους Ευρωπαίων αξιωματούχων εκδηλώ-

νουν την δυσαρέσκειά τους για την ανυπακοή των

Σέρβων. Έχουν καλομάθει, καθώς φαίνεται, από τα εν

Ελλάδι πολιτικά τσιράκια τους και η αγωνία τους

μήπως η πατριωτική στάση Σέρβων και Ούγγρων βρει

μιμητές σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία, τους έχει

κάνει να χάσουν τον ύπνο τους. Ευτυχώς, δηλαδή,

που υπάρχει το καμάρι τους η Ελλάδα, να τους πα-

ρηγορεί με τους καλούς και υπάκουους Χατζηαβάτες,

Σαμαρά, Βενιζέλο και Κουβέλη, τους ελληνικής υπη-

κοότητας, αλλ’ όχι συνείδησης, βουλευτές που τους

στηρίζουν και τους μακαρίως κοιμώμενους ραγιάδες

που τους εψήφισαν.

Εάν ο Αυστριακός συγγραφέας Λεοπόλντ φον Ζάχερ

Μαζόχ (1835-1895) ξαναερχόταν στη ζωή, είναι βέ-

βαιο ότι στα συγγράμματά του όπου περιγράφει την

ψυχοπαθολογική διαστροφή που φέρει το όνομά του,

θα αναφερόταν και στην Ελλάδα ως αξιοθαύμαστο –

ή μήπως αξιοκατάπτυστο- παράδειγμα μαζικού μαζο-

χισμού. Κι επειδή η απέναντι πλευρά των αλλοεθνών

και ομοεθνών επιβητόρων μας είναι έμπρακτοι οπα-

δοί του μαρκησίου ντε Σαντ, είμαστε μιά υπέροχη σα-

δομαζοχιστική παρέα, εδώ στη χώρα που γέννησε το

Φως. Δεν είμαστε;

Μιά Ελλάδα πειραματική κλινική του μαρκησίου ντε Σαντ και του Λεοπόλντ Μαζόχ 
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Έλεγα στο προηγούμενο φύλλο, στη

στήλη “Ο Συνήγορος του Δημότη”, για

τη διαμαρτυρία υπαλλήλου για απρεπή

υβριστική και προσβλητική συμπεριφορά

του Δημάρχου, ότι οι αναφορές του

υπαλλήλου και του Σωματείου Εργαζο-

μένων στα 3Β διαβάστηκαν στο Δημο-

τικό Συμβούλιο κι εκείνο ...δεν ίδρωσε
…πλην δύο Δημοτικών Συμβούλων. 
Φαίνεται όμως πως τα ευαίσθητα στον

ιδρώτα αντανακλαστικά μου δεν λει-

τούργησαν με ακρίβεια. Παρέλειψα του-

λάχιστον δύο συμβούλους που μου το

επεσήμαναν· ο ένας προφορικά (Δ. Δα-

βάκης) κι ο άλλος με e-mail (Κ. Πασακυ-

ριάκος). Και εκ μέρους του Σωματείου

(μέλος του Δ.Σ.) παρατηρήθηκε ότι δεν

ανέγραψα όλο το κείμενο της καταγγε-

λίας. 

Υπογραμμίζω ότι ο Κ. Πασακυριάκος

μου επισημαίνει ότι:

«Επειδή ο καθένας «ιδρώνει» με τον
τρόπο που αυτός νομίζει, θα ήθελα απλά
και μόνο να σταθώ στο γεγονός ότι πα-
ραλείψατε να αναφέρετε την παρέμ-
βασή μου στο δημοτικό συμβούλιο. Και

είναι δικαίωμά σας. Όλα τα υπόλοιπα γε-
γονότα, είναι δικό μου δικαίωμα εάν
θέλω να δημοσιευθούν ή όχι. Και σας
ενημερώνω πως δεν θα ήθελα».

Συνοπτικά, η παρέμβασή του στο Συμ-

βούλιο συνίσταται στο ότι χαρακτήρισε

και αυτός τη συμπεριφορά του Δημάρ-

χου ως απαράδεκτη. Έκανε δε «ιδιαί-
τερη αναφορά στην ανακοίνωση του
Συλλόγου των Εργαζομένων η οποία
στιγμάτισε το περιστατικό και συμπλή-
ρωσε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστα-
τικό». 

Μετά την αναγνώριση της ακούσιας και

ανούσιας παράλειψής μου, οφείλω, απο-

λογούμενος να επισημάνω: 

Πρώτον, η στήλη «Συνήγορος του Δη-

μότη» δεν είναι ειδησεογραφική. Δεν

κάνει ρεπορτάζ. Ασκεί κριτική, εκφράζει

γνώμη και υποδεικνύει. 

Και δεύτερον, η γνώμη μου είναι ότι το

Συμβούλιο δεν έδειξε να διαθέτει ιδιαί-

τερα ευαίσθητα αντανακλαστικά και μά-

λιστα αποτελεσματικά. Με μια

καταγγελία κάποιων γιατί όντως το πί-

στευαν ή για την τιμή των όπλων και για

τα ...«πρακτικά», δεν επέρχεται πρα-

κτικό αποτέλεσμα.

Πράγμα που δυστυχώς παρατηρείται σ’

όλο το φάσμα και σε όλα τα επίπεδα της

πολιτικής (και δημοσιογραφικής) δρα-

στηριότητας. (Κάναμε ένα δημοσίευμα,

κάναμε μια ερώτηση στη Βουλή, άντε

και επίκαιρη και καθαρίσαμε). 

Κι επειδή συμφωνώ ότι ο καθένας

«ιδρώνει» με τον τρόπο που αυτός νομί-

ζει, εγώ «ιδρώνω» φτάνοντας την υπό-

θεση, μέχρι το τέλος. Και «τέλος» για το

προκείμενο είναι, με ενέργειες των Συμ-

βούλων και του Σωματείου να αναγκα-

σθεί ο Δήμαρχος να ζητήσει δημόσια

συγνώμη, να μεταμεληθεί και να συνετι-

στεί. Εάν συνεχίζει να εμμένει στην άρ-

νηση και διάψευση να κληθούν να

καταθέσουν την μαρτυρία τους οι πα-

ρόντες αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτηρες

Δ. Κοντονής, Αντ. Φαμέλης, Δ. Γιατράς. 

Σημείωση: Το “no comments” είναι ομο-

λογία ύπαρξης omerta. 

Κώστας Βενετσάνος

Διόρθωση ατελούς αισθήσεως...Συνέλευση ΣΥΡΙΖΑ στη Βούλα

Η Τοπική Επιτροπή Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης του

ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλα τα μέλη, τους φίλους και τους ψηφο-

φόρους του ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στην

6η Ανοιχτή Συνέλευση την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΗ, ώρα

7:00 μμ, στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (οδός Ζε-

φύρου 2 - Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, Βούλα).

Εισηγήτρια θα είναι η Τασία Χριστοδουλοπούλου, μέλος

της Π.Σ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Συνέλευση ΣΥΡΙΖΑ στο Κορωπί 

Ανοιχτή συνέλευση στο Δημαρχείο του Κορωπίου οργα-

νώνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου, ώρα 8μ.μ.,

στο Δημαρχείο του Κορωπίου (Βασ. Κων/νου).

Διοργανωτής  είναι η Τ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Κορωπίου.  

Ομιλητής θα είναι ο Αλ. Καλύβης.

KAΛΕΣΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Καλούμε πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες, σε σύ-

σκεψη τη Δευτέρα 1 Οκτώβρη, 6.30μ.μ. στα γραφεία της

ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2 Σύνταγμα).
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

«Ξέρω που πάω να δώσω μάχη, γι’ αυτό δεν θα με πε-
ριορίσει το κουστούμι του Προέδρου, το πετάω άμα
λάχει και να ξέρετε, ότι όταν βγάζω το κουστούμι, ξε-
κινάω πάντα από το παντελόνι, δεν θα μου περιορίσει
τη δική μου μάχη στην αρένα».

Είπε και ελάλησε ωσάν λαχαναγορίτης*...

Γιατί να ...ούμε φοράμε και παντελόνια κι είμαστε κι

άντρες μαγκιόροι και καραμπουζουκλήδες· για να μι-

λήσουμε κι εμείς λίγο στην γλώσσα του. 

Άφωνη έμεινα όταν άκουσα στην τηλεόραση τη δή-

λωση του Μεϊμαράκη για την υπόθεση με τον δημο-

σιογράφο Ν. Χατζηνικολάου. Και όσον αφορά τα

δημοσιεύματα δεν θα πάρω θέση, αλλά η γλώσσα που

χρησιμοποίησε ο Πρόεδρος της Βουλής - και δεν

ήταν η πρώτη φορά, έχουν προηγηθεί πολύ βαριές

και υβριστικές επιθέσεις σε συναδέλφους του - ήταν

απαράδεκτη και τελείως αταίριαστη με τον θεσμό που

εκπροσωπεί. Βέβαια δεν του χαρίστηκε και ο δημο-

σιογράφος ανταπαντώντας: «Όταν θα βγάλει το παν-

τελόνι ο Βαγγέλης, να πηγαίνει τοίχο-τοίχο». 

Έχουμε ξεφύγει και μου φαίνεται ότι ο κύριος Μεϊ-

μαράκης μετά την δήλωσή του περί “Αρένας” έχει

μπερδέψει τη Βουλή με το ...Κολοσσαίο.

–––––––––

* Η λαχαναγορά, ως γνωστόν, είναι χώρος δύσκολης και

απαιτητικής εργασίας και συνεχούς σωματικού κάματου.

Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα σε παλαιότερες εποχές, δεν

μπορούσαν όλοι να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα της

συγκεκριμένης απασχόλησης. Μόνο σκληροτράχηλοι και

«ψημένοι» από τη ζωή άνθρωποι, με δυσκολίες και πλού-

σιες εμπειρίες. Αυτό αποτυπωνόταν σε διάφορες εκφάν-

σεις της συμπεριφοράς τους: βρισίδι, εκνευρισμός,

επιθετικότητα. Ο λαχαναγορίτης κατέληξε συνώνυμο του

κάφρου/επιθετικού ανθρώπου, με βρώμικη γλώσσα και

απρεπείς χαρακτηρισμούς.

Άκου φράση Προέδρου 

της Βουλής!!!
Ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται

με ψηφιακή εξαφάνιση
Κάθε λαός έχει την

γλώσσα του, την ταυτότητά

του. Μ’ αυτήν επικοινωνεί

γραπτά και προφορικά στην

καθημερινότητά του. Στην

Ευρώπη έχουμε 30 διαφο-

ρετικές γλώσσες. 

Πόσες ψηφιακές γλώσσες

υπάρχουν όμως;

Ψηφιακές ονομάζονται

αυτές οι οποίες χρησιμοποι-

ούνται ευρέως από τους

υπολογιστές και γενικά τα

τεχνολογικά συστήματα. 

Στις 26 Σεπτεμβρίου που

είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα

των Γλωσσών παρουσιά-

στηκε μία ευρωπαϊκή επι-

στημονική έκθεση,

σύμφωνα με την οποία οι 21

από τις 30 γλώσσες της Ευ-

ρώπης, αντιμετωπίζουν κίν-

δυνο ψηφιακής εξαφάνισης.

Η έρευνα αναδεικνύει ένα

σημαντικό ζήτημα καθώς

από τα ευρήματά της δια-

φαίνεται ότι η ψηφιακή βοή-

θεια για τις περισσότερες

ευρωπαϊκές γλώσσες - με-

ταξύ αυτών και την Ελληνι-

κής - είναι ελλιπής, ή

απολύτως ανύπαρκτη για

τους χρήστες. 

Το επιστημονικό δίκτυο

ΜΕΤΑ-ΝΕΤ, το οποίο συνε-

νώνει 60 ερευνητικά κέντρα

σε 34 χώρες, επισημαίνει

ότι οι γλώσσες που μιλιούν-

ται από σχετικά μικρό

αριθμό ανθρώπων, κινδυ-

νεύουν επειδή δεν έχουν

τεχνολογική υποστήριξη

όπως έχουν οι ευρέως χρη-

σιμοποιούμενες γλώσσες.

Δημιούργησαν λοιπόν Λευ-

κές Βίβλους*, όπως τις ονο-

μάζουν για τις 23 πιο

σημαντικές ευρωπαϊκές

γλώσσες. Κάθε λευκή Βί-

βλος είναι γραμμένη στα

Αγγλικά και στην εκάστοτε

γλώσσα. Η Ελληνική Λευκή

Βίβλος περιγράφει την υπο-

στήριξη της γλωσσικής τε-

χνολογίας για τα Ελληνικά.

Το παραπάνω πρόγραμμα

αποσκοπεί στο να αναδείξει

τη σημασία της διατήρησης

και ενίσχυσης της πλούσιας

γλωσσικής και γενικότερα

πολιτιστικής κληρονομιάς

της Ευρώπης, αφού σύμ-

φωνα με τη νέα μελέτη, η ισ-

λανδική, η λετονική, η λι-

θουανική και η μαλτέζικη

γλώσσα αντιμετωπίζουν τον

μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφά-

νισης σε μια ευρωπαϊκή τε-

χνολογική κοινωνία που

ολοένα και περισσότερο

προωθεί τη χρήση συγκεκρι-

μένων γλωσσών και ιδίως

της αγγλικής. Όμως κι άλλες

γλώσσες, όπως η ελληνική,

η βουλγαρική, η ουγγρική και

η πολωνική, επίσης κινδυ-

νεύουν στον σύγχρονο ψη-

φιακό κόσμο.

Η ελληνική, όπως επίσης η

βασκική, η καταλανική, η

πολωνική, η ουγγρική κ.α.,

κατατάσσονται στις γλώσ-

σες με «αποσπασματική»

μόνο υποστήριξη, γι' αυτό

ακριβώς θεωρούνται γλώσ-

σες υψηλού κινδύνου προς

εξαφάνιση.

Όπως σημειώνουν οι συγ-

γραφείς της ελληνικής με-

λέτης, «τα ελληνικά είναι

μία από τις γλώσσες με

μικρό αριθμό ομιλητών και

μικρό όγκο ψηφιακών

γλωσσικών πόρων και τε-

χνολογιών. 

Η βελτίωση και η ευρύτερη

αξιοποίηση του λογισμικού

γλωσσικής τεχνολογίας, το

οποίο επιτρέπει την φωνη-

τική και τη γραπτή επεξερ-

γασία των διαφόρων γλωσ-

σών, είναι η ελπίδα επιβίω-

σης των γλωσσών. 

Οι ηλεκτρονικοί ορθογρα-

φικοί και συντακτικοί διορ-

θωτές κειμένων, οι

διαδραστικοί προσωπικοί

“βοηθοί” των έξυπνων κινη-

τών τηλεφώνων (π.χ. η Siri

στο iPhone), τα συστήματα

αυτόματης μετάφρασης, τα

ηλεκτρονικά συστήματα

διαλόγου των τηλεφωνι-

κών κέντρων, οι μηχανές

αναζήτησης, η συνθετική

φωνή στα συστήματα

πλοήγησης των αυτοκινή-

των. κ.α είναι μερικές από

τις δυνατότητες που μας

προφέρει η γλωσσική τε-

χνολογία και μάλιστα στην

μητρική γλώσσα των χρη-

στών. 

Τα ψηφιακά μέσα και η τε-

χνολογία γενικότερα είναι

πλέον αναπόσπαστο κομ-

μάτι στη την ζωή μας, που

κατά βάση μας την διευκο-

λύνει. Είναι πολύ σημαν-

τικό λοιπόν η χρήση της να

μπορεί να γίνεται στη μη-

τρική μας γλώσσα.

–––––––––
* Για να δείτε τις Λευκές Βίβλους

μπείτε στην διεύθυνση

www.meta-net.eu/whitepapers

στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Είναι γνωστή η προτίμηση της αρκούδας αυτή την εποχή, για

το σταφύλι και τα αμπέλια. Μάλιστα στο Μέτσοβο ακόμη δια-

τηρείται μια συνήθεια πολλών ετών στο αμπέλι της Μονής του

Αη Νικόλα. Περιμένουν την αρκούδα να ’ρθει να δοκιμάσει τα

σταφύλια όπως το συνηθίζει - εννοείται χωρίς κανείς να την

πλησιάζει ή να την πειράζει! Όταν μάλιστα φύγει, παίρνοντας

και «ένα τσαμπί» μαζί της, τότε θα πει πως ωρίμασε το στα-

φύλι και είναι η ώρα για τον τρύγο!

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ κλείνει τα 20 χρόνια του και γιορτάζει προ-

σφέροντας σε όσους υποστηρίξουν το έργο του με ετήσια

συνδρομή ή υιοθεσία από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 25

Οκτωβρίου που είναι η διάρκεια του τρύγου, εξαιρετικά

κόκκινα κρασιά με δωρεάν παράδοση στο χώρο τους!

• Μπορείς να γίνεις μέλος του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ή να υιοθετή-

σεις μια αρκούδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.arc-

turos.gr

20 Χρόνια ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
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ε π ι σ τ ο λ έ ς . . .

Αναφορά δημότη της Βούλας (του Γεωρ-

γίου Αποστολίδη) - αυστηρή και οξεία σε

ορισμένους χαρακτηρισμούς, αλλά εντός

των ορίων της ευπρέπειας και της νομι-

μότητας - έγινε προσπάθεια από ορισμέ-

νους παράγοντες της δημοτικής Αρχής,

να μην αναγνωσθεί καίτοι είχε πρωτοκο-

ληθεί κανονικά, γιατί δήθεν, το έγγραφο

ήταν υβριστικό. Ηταν οι ίδιοι παράγοντες

που δεν έδειξαν την ανάλογη ευαισθησία

στις ύβρεις και τη βάναυση συμπεριφορά

του δημάρχου προς υπαλλήλους του

Δήμου. 

Επικαλέσθηκαν δε προς τούτο τον δημο-

τικό κώδικα. Δεν ερευνήσαμε αν ο Δημο-

τικός Κώδικας κάνει σχετική νύξη,

οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι και

ο Κώδικας και κάθε νομική διάταξη οφεί-

λει να είναι συμβατή προς το Σύνταγμα

και να εδράζεται επ΄ αυτού. Τι ορίζει λοι-

πόν το Σύνταγμα; “Καθένας ή πολλοί
μαζί έχουν το δικαίωμα τηρώντας τους

νόμους του κράτους, ν’ αναφέρονται εγ-
γράφως στις αρχές οι οποίες είναι υπο-
χρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά
τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν
αιτιολογημένα [...](§1) (σεβόμαστε τον

πολίτη. ΔΕΝ του κλείνουμε το τηλέ-

φωνο).

Κι αμέσως στην επόμενη παράγραφο, το

άρθρο 10 λέει: «2. Μόνο μετά την κοινο-
ποίηση της τελικής απόφασης της αρχής
[...] επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που την
υπέβαλε για παραβάσεις που τυχόν
υπάρχουν σ’ αυτή.
Ποια ήταν η “παράβαση” του εν λόγω δη-

μότη; Ποια ήταν η ύβρις που επικαλέ-

σθηκαν; Ότι “εξύβρισε” τον Δήμαρχο ως

“αλεξιπτωτιστή”!! 
“Αλεξιπτωτιστής” εν προκειμένω, σημαί-

νει “ουρανοκατέβατος”, απροσδόκητος.

Ε, αυτό ακριβώς είναι και δεν αποτελεί

ύβρι. Αποτελεί διαπίστωση. Ποιοί ξέρανε

τον Σπ. Πανά στη Βούλα; Ο κόσμος

καλώς ή κακώς  ψήφισε Κασιδόκωστα,

τρέφοντας κάποιες  φρούδες προσδο-

κίες και λόγω του ατυχήματος υγείας

του εκλεγμένου Δημάρχου, μας προ-

έκυψε Πανάς! 

Και συμπλήρωσε ο Δημότης ότι αυτό

προέκυψε εξαιτίας του “Καλλικράτη”,·
για μια διαπίστωση που μάλλον επιβε-

βαιώνεται στην πράξη. Σημειώνει: ...“του-
τέστιν μιας θλιβερής, ελεεινής και
τρισάθλιας, θα έλεγα τερατώδους ενο-
ποίησης, άνωθεν επιβληθείσης, 3 Δήμων
σε υπερ-super-duper-δήμο, η οποία, είναι
εξώφθαλμα πασιφανές, και στον πλέον
αδαή και αδιάφορο, δεν προχωρά/δεν
περπατά στην πράξη διότι απλά σχεδιά-
στηκε ως άσκηση επί χάρτου”.... 

Και παρακάτω σημειώνει: «σας ζητώ,
σχετικά με την τοποθέτηση, στις αρχές
Σεπτεμβρίου/12, κολωνακίων στο Πανό-
ραμα Βούλας, αλλά και στο Ασκληπιείο
Βούλας, τα οποία ήδη δημιούργησαν

πολλά προβλήματα, και αναμένεται να
δημιουργήσουν περισσότερα, πιθανόν δε
να κολλήσουν ανεπιστρεπτί / διαπαντός
στην περιοχής μας το παρατσούκλι κο-
λωνάκι2», πέραν του πρώτου Κολωνα-
κίου στο κέντρο της Αθήνας (αν και
“άλλος έχει το όνομα κι άλλος έχει τη
χάρι”) να με πληροφορήσετε... Και κατα-

γράφει ερωτήματα που άπτονται νόμων

και διατάξεων που δεν εφαρμόστηκαν

στην περίπτωση. 

Ας μην αποπειράται λοιπόν η Δημοτική

Αρχή εκτός της φιμώσεως των Δημοτών

που έχει επιβάλλει, να τους στερεί και το

συνταγματικό δικαίωμα του “αναφέρε-

σθαι” στις αρχές.

Σημείωση: Το θέμα, αυτό καθ’ αυτό της

αναφοράς, αφορούσε τα κολωνάκια που

έχουν κατακλύσει τη Βούλα(!) και το κυ-

κλοφοριακό πρόβλημα που έχουν δημι-

ουργήσει.
Απάντηση-επανόρθωση κοίτα στη σελ. 9

Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς  τ ο υ  Δ η μ ό τ η

Ο αυταρχισμός της κυρίαρχης ομάδας της Βουλιαγμένης χτυπά

ΒΟΥΛΑ 27/09/2012
Κύριε Δήμαρχε,
Με όλο το σεβασμό προς τον θεσμό που υπηρετείτε και
παρά το γεγονός ότι κατανοώ τη δύσκολη θέση στην οποία
έχετε περιέλθει, έχοντας απομακρύνει από κοντά σας την
πλειοψηφία του Συνδυασμού, στηριζόμενος σχεδόν μόνο
στους Αντιδημάρχους που επιλέξατε, είμαι αναγκασμένος
να σας θέσω ενώπιον των σοβαροτάτων ευθυνών σας.
Για την εικόνα που παρουσιάζει ο συνδυασμός με αποκο-
ρύφωμα την καταψήφιση του τεχνικού προγράμματος,
έχετε την μεγαλύτερη ευθύνη.

Δεν δείξατε δυστυχώς όταν έπρεπε ικανότητες καλού κα-
πετάνιου, ώστε με επιδέξιους χειρισμούς να οδηγήσετε το
πλοίο σε λιμάνι και από κει σε νέους προορισμούς, απο-
μακρύνοντας το πρώτα, από το φουρτουνιασμένο πέλαγος
που το είχε οδηγήσει η αιφνίδια ασθένεια του πρώην Δη-
μάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Μετά την ψηφοφορία και την εκλογή σας, η μόνη ενδε-
δειγμένη ενέργεια ήταν αφ’ ενός μεν να ξεχάσετε όσα
προηγήθηκαν από την ασθένεια μέχρι την ψηφοφορία, αφ’
ετέρου να καλέσετε όλο το Συνδυασμό για χάραξη νέας
πορείας.
Όχι μόνο δεν το κάνατε αλλά εκδικητικά στραφήκατε επί
δικαίων και αδίκων και σήμερα εισπράττετε τα αποτελέ-
σματα των άστοχων ενεργειών σας.

Έστω και την τελευταία στιγμή κάνω έκκληση να συνέλθετε.
Σαν πρώτη σας επιβεβλημένη ενέργεια πρέπει να είναι η
άμεση αντικατάσταση του Αντιδημάρχου κ. Κοντονή.
Στη τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. συζητήθηκε σαν θέμα
το πρόβλημα με τα 7 γήπεδα τένις στη περιοχή Καβουρίου.
Το θέμα τέθηκε μετά τη συλλογή εκ’ μέρους μου 22 υπο-
γραφών δημοτικών συμβούλων της συμπολίτευσης και της
αντιπολίτευσης.
Ελήφθη σχεδόν ομόφωνα, με ένα μόνο λευκό του αντιδη-
μάρχου κου Μπελετσιώτη, η απόφαση για τον χειρισμό του
θέματος από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και
Παιδικής Αγωγής με το πολιτικό σκεπτικό που εισηγήθηκα
σαν πρόεδρος του Ο.Α.Π.Π.Α.
Ζητήθηκε μάλιστα από τον αποχωρήσαντα από τη ψηφο-
φορία, πρώην πρόεδρο του αθλητικού συλλόγου “οι μικροί
άσσοι” κ. Δ. Κοντονή, να σταματήσουν οι δικαστικές ενέρ-
γειες εναντίον του Ο.Α.Π.Π.Α από τον σύλλογο και να δι-
ευθετηθεί το θέμα στα πλαίσια ενός διαλόγου. Πιστεύω ότι
και εσείς όπως όλοι μας μείνατε με την εντύπωση ότι
κάπως έτσι θα εξελισσόταν η υπόθεση παρά την πικρία του
κου Κοντονή ότι το αίτημα του για αναβολή της συζήτη-
σης απερρίφθη πανηγυρικά.

Καταγγέλλω ότι σήμερα 27/09/2012 και ώρα 13:00 στο Δι-
οικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά οι νομικοί σύμβουλοι του
αθλητικού συλλόγου “οι μικροί άσσοι” δήλωσαν ότι κατα-

θέτουν CD των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου στα
όποια φέρεται να δηλώνει ο Δήμαρχος ότι σύμφωνα με
γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου θα πρέ-
πει να επιστρέψουν τα γήπεδα στο Δήμο από τον
Ο.Α.Π.Π.Α κλπ. κλπ.
Παρέκαμψαν βέβαια έντεχνα να αναφερθούν στην από-
φαση καταπέλτη του δημοτικού συμβουλίου που στην
ουσία θεωρούσε νόμιμη την παραχώρηση χρήσης των γη-
πέδων στον Ο.Α.Π.Π.Α.
Το CD ενεχείρησε στους αντιδίκους ο αντιδήμαρχος σας
κος Δ. Κοντονής, που το έλαβε όπως μαζί κε Δήμαρχε δια-
πιστώσαμε:
- Χωρίς αίτηση, από υπάλληλο του Δήμου.
- Χωρίς ενημέρωση έστω του προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου.
- Χωρίς καν να έχουν απομαγνητοφωνηθεί τα πρακτικά.

Ο σοφός λαός λέει:
Ως εδώ και μη παρέκει.
Αν δεν προχωρήσετε στην άμεση αντικατάστασή του ση-
μαίνει απλά ότι ταυτίζεστε με τις ενέργειες του και κιν-
δυνεύει να απωλέσει περιουσιακό στοιχείο ο Δήμος.

Επίσης θέτετε εν αμφιβόλω τις καθόλα νόμιμες ενέργειες
και εισηγήσεις του πρώην Δημάρχου κου Γ. Κασιδοκώστα
και τις αποφάσεις του πρώην Δήμου Βουλιαγμένης, του
Αθλητικού Οργανισμού Βουλιαγμένης και του δημοτικού
συμβουλίου του νέου Δήμου μας, που παραχώρησε τη
χρήση των 7 γηπέδων στο “παιδί του”, στο δικό του νομικό
πρόσωπο που λέγεται Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτι-
σμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης και έχω την τιμή να τον υπηρετώ ως πρόεδρος
εθελοντικά και εκ πεποιθήσεως χωρίς αμοιβή.

Γιάννης Νιτερόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος-Πρόεδρος Ο.Α.Π.Π.Α

Αλλα συμφώνησαν και άλλα υλοποιούν

Επιστολή που απευθύνει προς τον Δήμαρχο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και κοινοποιεί προς τον πρόεδρο, τους συμ-

βούλους και τον τοπικό Τύπο,  ελάβαμε από τον προόεδρο του νομικού προσώπου (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου 3Β, Γιάννη Νι-

τερόπουλο, σχετικά με τα τέννις Καβουρίου, που γράφουμε και στη σελίδα 3. 

Νεότερα στοιχεία παρουσιάζει ο Γ. Νιτερόπουλος, μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων της 27/9, που οι κατή-

γοροι αναιρούν αυτά που αποφάσισαν στο Δημοτικό Συμβούλιο!
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Στο Παιδιατρικό Τμήμα του Ασκληπιείου Βούλας,

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Ενημερώθηκαν για τα προβλήματα και δήλωσαν ότι θα τα προωθήσουν στη Βουλή

Οι βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής Γιώρ-

γος Πάντζας, Αλέξης Μητρόπουλος και Κώ-

στας Ζαχαριάς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ.)

επισκέφθηκαν τη Δευτέρα 24/9 την Παιδια-

τρική Κλινική του Ασκληπιείου Βούλας, προ-

κειμένου να ενημερωθούν για τα

προβλήματα που αντιμετωπίζει το Παιδια-

τρικό Τμήμα, και απασχολεί ιδιαίτερα την το-

πική κοινωνία και όχι μόνο.

Οι βουλευτές, εύχαν συζήτηση με την διευ-

θύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής   Σταυ-

ρούλα Παπαδάκου, η οποία τους ενημέρωσε

αναλυτικά για την τραγική κατάσταση που

επικρατεί στην κλινική, εξαιτίας της έλλει-

ψης του απαραίτητου ιατρικού προσωπικού. 

Παρά τα διαβήματα της Διευθύντριας του

Παιδιατρικού, αλλά και τις εκπεφρασμένες

απόψεις των συνδικαλιστικών οργάνων των

εργαζομένων για τις μεγάλες ελλείψεις του

ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπι-

κού του Νοσοκομείου, η κλινική λειτουργεί

με τη Διευθύντρια και 2 επικουρικούς ια-

τρούς ενώ 5 οργανικές θέσεις παραμένουν

κενές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημι-

ουργείται σοβαρό πρόβλημα με την ασφά-

λεια της εφημερίας αν και οι υπάρχοντες

ιατροί απασχολούνται πέραν του ωραρίου.

Στη συνέχεια, οι βουλευτές συναντήθηκαν

με τον Υποδιοικητή του Νοσοκομείου,

Σταύρο Μονεμβασιώτη, με σκοπό να ασκη-

θεί πίεση προκειμένου να ληφθούν τα απα-

ραίτητα μέτρα έτσι ώστε η Παιδιατρική

Κλινική να στελεχωθεί επαρκώς και να συ-

νεχίσει να περιθάλπει τα παιδιά που κατοι-

κούν στην περιοχή. 

Η Διοίκηση με τη σειρά της ενημέρωσε τους

βουλευτές ότι έχει ζητηθεί να μεταφερθεί

Παιδίατρος από το Κέντρο Υγείας Βάρης στο

Παιδιατρικό Τμήμα του Ασκληπιείου Βούλας

για την καλύτερη κάλυψη των εφημεριών

του Παιδιατρικού Τμήματος. 

Αίτημα που δεν αποτελεί λύση, για το λόγο

ότι οι όποιες αποσπάσεις ή μετακινήσεις από

Νοσοκομεία σε Κέντρα Υγείας και το αντί-

στροφο, προκειμένου να καλυφθούν ελλεί-

ψεις προσωπικού, αποδιαρθρώνουν και

απορρυθμίζουν το Σύστημα Υγείας και τη

λειτουργία του. Απαιτείται λοιπόν, το παι-

διατρικό τμήμα του Ασκληπιείου να στελε-

χωθεί άμεσα με νέο ιατρικό προσωπικό

προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αν-

ταποκριθεί με πληρότητα στο κλινικό έργο

και την αντιμετώπιση επειγόντων και εφημε-

ριακών αναγκών.

Οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αφού κατέγρα-

ψαν τις επιπτώσεις της αποδυνάμωσης του

Παιδιατρικού Τμήματος του Ασκληπιείου

στην περίθαλψη των παιδιών των συμπολι-

τών μας, τόνισαν ότι θα υπερασπιστούν στη

Βουλή το δικαίωμα των πολιτών για δωρεάν

και υψηλού επιπέδου δημόσιες υπηρεσίες

υγείας, αλλά και στην τοπική κοινωνία με κα-

θημερινό αγώνα ενάντια στις πολιτικές του

μνημονίου.

Ο τοπιικός Τύπος βρέθηκε εκεί μαζί και η

ΕΒΔΟΜΗ, με την Αννα Μπουζιάνη, η οποία

ρώτησε μετ’ επιμονής τον υποδιοικητή αν το

Νοσοκομείο δέχεται όλη την ημέρα περι-

στατικά παιδιατρικά, όπως διετείνετο και

απάντησε ρητά ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και

όλα τα επείγοντα περιστατικά μπαίνουν

μέσα.

Στην εφημερίδα  έχουμε δεχθεί διαμαρτυ-

ρίες πολιτών – γονιών, ότι πήγαν και  δεν

τους επέτρεψαν να μπουν μέσα, αφού δεν

εφημέρευε η Παιδιατρική.

Ο Υποδιοικητής Στ. Μονεμβασιώτης, επέ-

μεινε ότι έχει δώσει οδηγίες στην πύλη να

μη διώχνεται κανένα παιδί που ζητάει ια-

τρική βοήθεια.

Εμείς το κρατάμε και ζητάμε από τους γο-

νείς αναγνώστες όποια αντιμετώπιση έχουν

θετική ή αρνητική να μας ενημερώσουν.

Για μας προέχει να λειτουργεί σωστά η Παι-

διατρική και το Ασκληπιείο γενικότερα γιατί

είναι το μοναδικό νοσοκομείο  στην ευρύ-

τερη περιοχή.

Αννα Μπουζιάνη
Στον ορυμαγδό των περικοπών στην παι-

δεία στην υγεία, στη ζωή μας εν τέλει,

γιατί δεν μπορεί να ζήσει μία οικογένεια

με 800€ και τρία παιδιά, κλείνουν και τα

Νοσοκομεία.

Είναι καταθλιπτικό να σκέπτεσαι ότι η

υγεία είναι αγορά, όπως άκουσα τον

Υπουργό Λυκουρέντζο να λέει “η αγορά

της υγείας”.

Την αρχή για το κλείσιμο των Νοσοκο-

μείων (συγχωνεύσεις τη λένε οι “διαχει-

ριστές μας” έκανε ο Α. Λοβέρδος ως

Υπουργός υγείας με υπουργική απόφαση. 

Τη “σκυτάλη” πήρε ο νυν Υπουργός Λυ-

κουρέντζος, γιατί η Υγεία κατ’ αυτόν είναι

εμπορεύσιμο είδος και μειώνει τις κλίνες

και τα νοσοκομεία για εξοικονόμηση κερ-

δών για να ...βγούμε πιο εύκολα στις αγο-

ρές, ή να στα ...κυπαρισάκια κάποιου

Κοιμητηρίου.

Δύο αντικαρκινικά νοσοκομεία διαθέτει η

Ελλάδα· τον Αγιο Σάββα και το Μεταξά

και τα συχνωνεύει και τα δύο! Οποιος έχει

επισκεφθεί το Μεταξά στον Πειραιά θα

έχει δει τις ουρές των πονεμένων ανθρώ-

πων να προσπαθούν να εξυπηρετηθούν

κάτω από άθλιες συνθήκες.

Θα συγχωνευθεί, λέει, με το Τζάνειο! Το

ένα “Νταχάου” θα γίνει δύο “νταχάου”.

Οι πληροφορίες λένε ότι στην Αττική τα

νοσοκομεία που συγχωνεύονται είναι:

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) Γ. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Ο ΑΓΙΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ με Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ.

2) ΓΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩ-

ΝΙΑΣ με ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.

2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

3) Γ. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά

ΜΕΤΑΞΑ με Γ.Ν.Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ.

4) ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –ΚΥ ΛΕΡΟΥ

με ΓΝ ΡΟΔΟΥ.

Ο Πειραιάς με το Αιγαίο! Το Κρατικό με

της Λέρου και της Ρόδου! Ο Ροδίτης θα

έρχεται στον Πειραιά ή ο Πειραιώτης θα

πηγαίνει Ρόδο;

“Οι διαχειριστές μας” έχουν πάρει εντο-

λές έξωθεν να μας εξουθενώσουν, να μας

στραβώσουν (χωρίς παιδεία) και να μας

“στείλουν” όσο γίνεται ενωρίτερα για να

βρουν πεδίο ελεύθερο. Είναι ο νέος κα-

τακτητικός τρόπος μιας χώρας επί άλλης·

είναι οι νέοι πόλεμοι· πιο ύπουλοι και

εξοντωτικοί. Θα ξυπνήσουμε;
Αννα Μπουζιάνη

30 Νοσοκομεία κλείνουν· 

10.500 κλίνες χάνονται!

Στο Παιδιατρικό τμήμα συζητούν με την διευ-
θύντρια Στ. Παπδάκου.

Στον υποδιοικητή Στ. Μονεμβασιώτη
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Ελληνική Ενωση Γιόγκα στη Βάρη

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη, εμπνέοντας μυαλό και σώμα 

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6982 645545

Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε

την περασμένη Δευτέρα 24/9  στο Δημαρ-

χείο Κορωπίου, με θέμα την προκλητική

απόφαση του Υπ. Οικονομικών να αναστεί-

λει τη λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και

συνακόλουθα και άλλων Δ.Ο.Υ. βεβαίως.

Μία εφορία που εξυπηρετεί πέραν της

πόλης του Κορωπίου που είναι ιδιαίτερα

κεντροβαρής στα Μεσόγεια και τις πόλεις

των Καλυβίων, του Μαρκοπούλου, της Παι-

ανίας και των Γλυκών Νερών.

Μία Εφορία με ιστορία, αφού κλείνει 80

χρόνια ιστορία· από το 1922!

Σε ένα μήνα κλείνει και η Δ.Ο.Υ. Λαυρίου

και οι δύο μαζί πάνε στην Δ.Ο.Υ. Παλλήνης!

Φανταστείτε έναν πολίτη από το Λαύριο,

την Κερατέα, την Ανάβυσσο για να επισκε-

φθεί τη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης πόσα χιλιόμετρα

πρέπει να διανύσει (άνω των 50), συγκοι-

νωνία δεν καλύπτει καμμία την περιοχή και

οι ατελείωτες ουρές της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης

θα βγάλουν ...ρίζες.

Πιστεύουν ότι ο κόσμος θα εξυπηρετείται

ηλεκτρονικά και δεν χρειάζεται να τρέχει

στην Εφορία! Σε τί ποσοστό αλήθεια, οι πο-

λίτες χειρίζονται τους Η/Υ; 

Αλλά έτσι έμαθαν οι “διαχειριστές μας”.

Πρώτα να χτίζουν και μετά να εντάσσουν

την περιοχή στο σχέδιο. Πρώτα να καταρ-

γούν συστήματα και μετά να κάθονται να

δουν πώς θα τα αντικαταστήσουν!

Το θέμα έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο και

τότε ο Δήμος Κρωπίας δια του Δημάρχου Δη-

μήτρη Κιούση είχε αντιδράσει, χωρίς να μπο-

ρέσει να δει τον αρμόδιο Υπουργό για να του

εκθέσει τους λόγους που δεν πρέπει να κλεί-

σει η Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

Οπως είπε ο Δήμαρχος στην εισήγησή του,

υπηρεσιακοί παράγοντες τον είχαν διαβε-

βαιώσει ότι δεν προβλέπεται άμεσα να

γίνει καμμία τέτοια κίνηση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρει ομό-

φωνή απόφαση (αποφ. 202/2.08.2011) στην

οποία καταδίκασε κάθε σκέψη κατάργησης

της Εφορίας Κορωπίου. 

Και αφού ανέφερε τους λόγους που δεν πρέ-

πει να φύγει η Δ.Ο.Υ., γιατί η πόλη ήδη ψυ-

χορραγεί, επεσήμανε ότι άλλοι λόγοι

οδηγούν στο κλείσιμο της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

«Δεν θέλω να πιστέψω αυτό που περνάει από

το μυαλό μου ότι η Δ.Ο.Υ. Παλλήνης θα εγ-
κατασταθεί σε ιδιοκτησία ενός μεγαλοεργο-
λάβου της χώρας. Επειδή έχουμε διαπιστώσει

ότι δεν είναι αυτόφωτοι κάποιοι στη χώρα να

μην αποδειχθεί κάτι τέτοιο», τόνισε ο Δήμαρ-

χος και συνέχισε λέγοντας ότι «αντί να γίνε-

ται πιο μικρό το κράτος διευρύνεται συνεχώς.

Εχουν πολλαπλασιάσει τους γενικούς γραμ-

ματείας και έβαλαν και τους ειδικούς γραμμα-

τείας από κάτω».

Τους ζήτησαν να βρει ο Δήμος οικόπεδο ή

ακίνητο για να παραμείνει η Δ.Ο.Υ. στην

πόλη. Δηλαδή την υποχρέωση της πολι-

τείας, να την αναλάβει ο Δήμος!

Γι’ αυτό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σο-

φρώνης επεσήμανε ότι: «Φτιάξανε κτίρια με
μάρμαρα για τους Ο.Α. και τα αφήσανε και
ρημάζουνε και ζητάνε από τους Δήμους να

τους βρουν κτίρια! Υπάρχει ενδιάμεσο
ολυμπιακό κτίριο που θα μπορούσε να στε-
γάσει τη Δ.Ο.Υ.» (υπονοώντας το Σκοπευ-

τήριο στο Μαρκόπουλο).

Ο Δήμαρχος Παιανίας Δ. Δάβαρης επεσή-

μανε: «Θέλω να προτείνω και να βασι-
στούμε σε μια παγιωμένη θέση που έχουμε
και που απέδωσε στα σχολεία. Είμαστε πε-
ριοχή σε ανάπτυξη και συνεχώς αυξανόμα-
στε. Αδειάζουν άλλες περιοχές κεντρικές
και έρχονται σε μας. Αντί να κλείνουμε,
έπρεπε να ιδρύουμε νέα. Εχουμε υπερδι-
πλασιάσει τον πληθυσμό μας. Δεν μπορεί
να συγχωνεύονται υπηρεσίες».
Εκπρόσωπος των συμβολαιογράφων περιέ-

γραψε την δεινή θέση που θα βρεθεί πολί-

της που θα πρέπει να υπογράψει ένα

συμβόλαιο π.χ. από τη Σαρωνίδα. Πόσες

φορές θα πάει στην Δ.Ο.Υ. Παλλήνης για

ένα πιστοποιητικό. Και επεσήμανε ότι οι

συμβολαιογράφοι δεν μπορούν να καταθέ-

σουν ηλεκτρονικά.

Επιχειρηματίας λογιστής (Καλαντζής) κα-

τηγόρησε τους δύο βουλευτές που έχουν

θητεύσει και σε υπουργικές θέσεις (Βλάχο

και Μπούρα) που ένα χρόνο δεν έκαναν τί-

ποτα για να το σταματήσουν. «Το πρόβλημα
είναι ότι θα μαραζώσει η πόλη», τόνισε.

Πουλάκης: Να παραιτηθούμε όλοι μαζί· έτσι
θα ταρακουνηθούν. Οι απεργίες και τα ψη-
φίσματα δεν κάνουν τίποτα. Εγώ ήρθα εδώ
για να προσφέρω και δεν με αφήνουν. 
Δυστυχώς για την Ελλάδα, δεν έχει έναν
Αγησίλαιο.  Ηταν ο Καπποδίστριας, ήρθε ο
Καλλικράτης, θα έρθει η Καλλιπάτειρα. Το
σύστημα δεν πιέζεται με τίποτα», κατέληξε.

Στη σύσκεψη είχαν κληθεί και οι όμοροι

Δήμοι, βουλευτές της περιοχής και σωμα-

τεία εργαζομένων.  Από τους βουλευτές

παραβρέθηκε ο βουλευτής των “Ανεξάρτη-

των Ελλήνων” Παύλος Χαϊκάλης, ενώ ο

Γιώργος Πάντζας (ΣΥΡΙΖΑ) απέστειλε επι-

στολή λόγω αδυναμίας να παρευρίσκεται, η

οποία διαβάστηκε καθώς και ο Γ. Βλάχος

(Ν.Δ.) σχετικό σημείωμα. 

Από τους Δημάρχους παρευρέθη ο Δήμαρ-

σχος Παιανίας Δημ. Δάβαρης και οι αντιδή-

μαρχοι Λαυρίου (Στ. Ρόζης), Σαρωνικού (Γ.

Σοφρώνης), Μαρκοπούλου (Χρ. Δρίτσας).

Ως εμπαιγμό της Δημοτικής Αρχής θεωρεί

την απόφαση ο Πρόεδρος του Δ.Σ Γεώργιος

Σπέλλας και καταδικάζει την προσπάθεια

αποδόμησης των δημοσίων υπηρεσιών από

το Κορωπί...

«Ανάλγητη η κεντρική εξουσία»

Η φράση αυτή ακούστηκε από πολλούς

συμβούλους· τον Κ. Δήμου, τον  Αντώνη

Ντούνη, που ζήτησε  και τη σύγκληση του

έκτακτου συμβουλίου. 
Συνέχεια στη σελ. 14

Κλείνει οριστικά η Εφορία Κορωπίου· ακολουθεί η Λαυρίου
Εκτακτη συνεδρίαση στο Κορωπί, χωρίς αποτέλεσμα

Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει

μπαλόνια για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,

εγκαίνια, γάμους, πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!

Τηλέφωνο: 6944 841463

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!
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Είχαμε γράψει και πριν ένα

μήνα ότι οι μεταφορές μα-

θητών από και προς τα Σχο-

λεία βρίσκονταν στον αέρα

κι αυτό γιατί οι διαχειριστές

της χώρας μας δεν φρόντι-

σαν να κλείσουν συμφωνίες

με τους λεωφορειούχους

γιατί τους χρωστάνε πολλά

χρήματα και προσπάθησαν

να μετακυλίσουν άλλο ένα

βάρος στην Τοπική Αυτοδι-

οίκηση χωρίς να τους δώ-

σουν κονδύλια. Ετσι παρά

τις προσπάθειες των Δήμων

να βρουν λεωφορειούχους

για τις μεταφορές, δεν τα

κατάφεραν οι περισσότεροι

γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέ-

ρον από τους λεωφορειού-

χους (για κάθε Δήμο

χωριστά!).

Ετσι και ενώ πήρε πίσω το

Υπουργείο την αρμοδιότητα

και ανέλαβε το ίδιο τις με-

ταφορές, από τις 26 Σε-

πτεμβρίου τα παιδιά δεν

έχουν τρόπο μεταφοράς,

αφού οι λεωφορειούχοι αρ-

νούνται γιατί δεν τους κα-

τέβαλαν τα ποσά που τους

οφείλονται με βάση τις συμ-

βάσεις τις περυσινής σχολι-

κής περιόδου, 2011-2012,

αλλά και λόγω σοβαρών

διαφωνιών των λεωφορει-

ούχων με την Κεντρική Διοί-

κηση, για το κόστος των

νέων συμβάσεων, που τους

προτείνει το αρμόδιο

Υπουργείο. 

Την ώρα που γράφουμε

αυτές τις γραμμές, συναν-

τώνται οι εκπρόσωποι των

ιδιοκτητών λεωφορείων με

στελέχη των αρμόδιων

Υπουργείων, για την εξεύ-

ρεση μιας συμβιβαστικής

λύσης.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου

ανακοίνωσε ότι βρίσκεται

σε αναμονή «και εάν η Κυ-

βέρνηση μεταφέρει και πάλι
την αρμοδιότητα στους
ΟΤΑ, έχει  έτοιμο επιχειρη-
σιακό σχέδιο και μπορεί να
αναλάβει τη διαχείριση των
σχολικών μετακινήσεων,
ακόμη και στην περίπτωση
που δεν αποδώσει τους αν-
τίστοιχους πόρους, κάτι
(φυσικά) που έχει συμβεί
επανειλημμένα με το σχέ-
διο «Καλλικράτης», τότε ο
Δήμος μας, παρά τη δύ-
σκολη οικονομική κατά-
σταση στην οποία
βρίσκεται, θα προσπαθήσει
με κάθε τρόπο να εξασφαλί-
σει, ένα σημαντικό μέρος
των απαιτούμενων χρημά-

Σταμάτησαν οι μεταφορές 

των μαθητών 
Απλήρωτοι οι λεωφορειούχοι από την περυσινή χρονιά

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» συνεχί-

ζοντας το «Πρόγραμμα Δράσης Κατά της

Φτώχειας», την Τράπεζα Τροφίμων

«Food…in Action», τις Δράσεις «Στηρίζω»

και «Γέφυρα Ζωής», προσέφερε νέα με-

γάλη ανθρωπιστική βοήθεια, σε άπορους

πολίτες του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης καθώς και όμορων Δήμων.

Ο Ομιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»  έχει

αναπτύξει δράσεις τα τελευταία δώδεκα

χρόνια  πέραν της ανθρωπιστικής και σε άλ-

λους τομείς ψυχαγωγικού περιεχομένου

αλλά και ψυχολογικής στήριξης.

Εχει αναπτύξει δράση δωρεάν επιμόρφω-

σης και δωρεάν νομικής στήριξης – όπου

απαιτηθεί - από τους εθελοντές δικηγόρους

- μέλη του Ομίλου για Ευπαθείς Κοινωνικές

Ομάδες.  

Πρόεδρος του Ομίλου είναι ο Γιώργος Δρί-

τσας, ο οποίος δήλωσε: «…Όλοι πρέπει να
στεκόμαστε δίπλα στον κάθε προβληματι-
σμένο, δίπλα στον κάθε άστεγο, δίπλα στον
κάθε συνάνθρωπό μας με ανάγκες. Όλοι

μαζί χαρίσαμε τα πραγματικά χαμόγελα και
γίναμε συμμέτοχοι στη δημιουργία καλύτε-
ρων στιγμών για τους συνανθρώπους μας».

Νέα προγράμματα

Ο Όμιλος διοργανώνει για έκτη συνεχή

χρονιά τα παρακάτω δωρεάν προγράμματα:

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (word, excel,

Ίντερνετ) σε ταχύρυθμα γκρουπ 8 έως 10

ώρες με πιστοποιητικό μετά την ολοκλή-

ρωση του προγράμματος, αναγνωρισμένο

από το Ελληνικό Δημόσιο για διαγωνι-

σμούς ΑΣΕΠ κλπ.

• Ποίηση και Λογοτεχνία

• Ψυχολογία  • Κοινωνιολογία • Φωτογρα-

φία • Ζωγραφική • Διαιτολογία - Διατροφή

• Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική • Περιβαλ-

λοντική Αγωγή  • Α' Βοήθειες • Γυμναστική

• Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία 

• Τεχνική Πωλήσεων – Εξυπηρέτηση Πελα-

τών - Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

– Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ

Και γλώσσες

• Ισπανική • Αγγλική  • Γαλλική Γλώσσα

• Δημιουργική Απασχόληση με Ήχο και Ει-

κόνα (Για παιδιά έως δέκα ετών)

• Κιθάρα (Για παιδιά)

• Θεωρία της Μουσικής

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής έως

5 Οκτωβρίου

Τηλ. επικοινωνίας 210 - 9657957 

Προγράμματα επιμόρφωσης 

στους “Νέους Ορίζοντες Φιλίας”

Αγαπητοί συμπολίτες,

Στο ενημερωτικό δελτίο της

19/9/2012 ο κ. Δήμαρχος «πανη-

γυρίζει» την παραλαβή της 1ης

φάσης (εκ των τριών φάσεων) της

μελέτης που αφορά την κατα-

γραφή της υπάρχουσας κατάστα-

σης δηλώνοντας ότι «σύμφωνα με

τις προεκλογικές του δεσμεύσεις

έρχεται η ώρα της έναρξης και

στη συνέχεια της υλοποίησης της

νέας κυκλοφοριακής μελέτης για

την πόλη του Κορωπίου» χωρίς

όμως να απαντά στα αγωνιώδη

ερωτήματα των συμπολιτών μας

για άλλη μια φορά αν και έχουν

περάσει σχεδόν ΔΥΟ (2) ολόκληρα

χρόνια από την εκλογή του δίνον-

τας σαφείς απαντήσεις:

ΠOΤΕ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕI

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚH ΚΑΤAΣΤΑΣΗ;

ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΜΑΣ 

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ;

Η ολοκλήρωση της μελέτης προ-

βλέπεται συμβατικά έως την

14/06/2013. Το κόστος που θα

κληθούν να πληρώσουν οι συμπο-

λίτες μας για άλλη μια φορά είναι

118.000 €. Ο μελετητής εκτιμά

ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε 5

χρόνια μετά από την έγκριση της

μελέτης. Αν προστεθούν και οι

συνήθεις καθυστερήσεις για τις

απαιτούμενες εγκρίσεις των με-

λετών τότε ο χρόνος ολοκλήρω-

σης των έργων, με τις καλύτερες

προϋποθέσεις, εκτιμάται ότι θα

είναι το 2020.

Αγαπητοί συμπολίτες,Η προηγού-

μενη Δημοτική Αρχή της Αναγέν-

νησης είχε ολοκληρωμένο

σχεδιασμό για την κυκλοφοριακή

ρύθμιση στην πόλη μας, που προ-

έβλεπε την πεζοδρόμηση τμήμα-

τος της κεντρικής λεωφόρου Βασ.

Κων/νου από την πλατεία Αγάλμα-

τος μέχρι την συμβολή της με την

οδό Αλλαγιάννη καθώς και κάθε-

τους πεζόδρομους στο τμήμα

αυτό. 

Ειδικά δε για το τμήμα της Βασ.

Κων/νου από την οδό Οθ. Παπαδη-

μητρίου μέχρι και την συμβολή της

με την Αλλαγιάννη υπάρχει ήδη

πλήρης μελέτη της διαμόρφωσης

του πεζόδρομου με όλα τα έργα

υποδομής, δηλαδή, ένα έργο που

μπορεί άμεσα να χρηματοδοτηθεί

και να δημοπρατηθεί.  

Επίσης η προηγούμενη Δημοτική

Αρχή της Αναγέννησης είχε ανα-

θέσει στην Αρχιτεκτονική Σχολή

του ΕΜΠ την εκτέλεση της μελέ-

της ανάπλασης του Ιστορικού Κέν-

τρου της πόλης μας, που

περιλαμβάνει τμήματα από την

Κεντρική πλατεία μέχρι : την πλα-

τεία Δεξαμενής, το 1ο Γυμνάσιο,

την Πλατεία Οικονόμου, την πλα-

τεία του Ναού Κοιμήσεως της Θε-

οτόκου, του ναού του Αγ.

Βασιλείου και μέχρι το ΤΕΕ στην

οδό Κολοκοτρώνη.  Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι η Αρχιτεκτονική Σχολή

στη μελέτη ανάπλασης του Ιστορι-

κού Κέντρου θεωρεί απαραίτητη

την πεζοδρόμηση της Βασ.

Κων/νου. 

Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή του κ.

Κιούση αντί να προχωρήσει στην

άμεση υλοποίηση των ανωτέρω

έργων τα οποία είναι σημαντικά

και μπορούν να αναδείξουν την

χαμένη ταυτότητα της πόλης μας

επέλεξε (από ότι τουλάχιστον δια-

φαίνεται) την ολική απόρριψή

τους με την έναρξη της νέας με-

λέτης καθώς έχει ως αντικείμενο

κατ’ ουσία ένα μικρό μέρος των

ανωτέρω έργων.

Κύριε Δήμαρχε

Η παράταξή μας έχοντας κατά νου

αφενός μεν την μακρόχρονη τα-

λαιπωρία και τη δυσμενή οικονο-

μική κατάσταση των συμπολιτών

μας αφετέρου δε ότι «Οι καιροί ου

μενετοί» και «ουδείς αλάνθαστος»

σας καλούμε να αναθεωρήσετε

την πολιτική σας θέση και από κοι-

νού συνεργαζόμενοι να δρομολο-

γήσουμε ενέργειες που θα

βελτιώσουν άμεσα την καθημερι-

νότητα των συμπολιτών μας.

Υποχρέωση των παρατάξεων μας

είναι η συνεργασία και όχι η μι-

κροπολιτική και ανούσια αντιπαρά-

θεση την οποία οι πολίτες έχουν

πλέον δικαίως βαρεθεί.

Κορωπί 26/09/2012

Η Συντονιστική Επιτροπή

“Αναγέννηση” Κορωπίου

Το 2020;;; η επίλυση του κυκλοφοριακού

Από την μείζονα αντιπολίτευση του Κορωπίου “Αναγέννηση” λάβαμε την παρακάτω ανα-

κοίνωση σχετικά με το θέμα της κυκλοφοριακής μελέτης στην πόλη. Ενα θέμα που συ-

ζητιέται χρόνια, από την προηγούμενη ακόμα αρχή, το οποίο όμως δεν ενστερνίστηκε η

παρούσα. Μάλιστα είχε δηλώσει προεκλογικά ότι αν εκλεγεί θα το αλλάξει.

Κλείνει οριστικά η

Εφορία Κορωπίου
Συνέχεια από τη σελ. 13

«Μας έχουν γραμμένους» είπε και μίλησε κι αυτός για

τη μεταφορά της  στο Σκοπευτήριο. Πρότεινε δεν την κα-

τάληψη της Δ.Ο.Υ. για να μη μπορέσουν να μεταφέρουν

φακέλους και έπιπλα. 

Δυναμικές κινητοποιήσεις ζήτησε και ο Αντιδήμαρχος Θ.

Γρίβας: «να κλείσουμε τους δρόμους».

«Ολες οι υπηρεσίες φεύγουν προς την Παλλήνη. Οι
Δήμοι μας έμειναν κατακερματισμένοι. Δεν είμαστε δια-
τεθειμένοι να τα τρώμε όλα. Πρέπει να το καταλάβουν
αυτό», τόνισε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευ-

σης Αρ. Γκίκας.

Εν κατακλείδι εξουσιοδότησαν το δήμαρχο να ενεργή-

σει, αν και τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου η εφορία Κορω-

πίου βάζει λουκέτο!...

Αννα Μπουζιάνη 
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Στο Δάσος της Κουκουναριάς, στον Μαρα-

θώνα, η “Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος

και Πολιτισμού”, εγκαινίασε  τα μονοπάτια

πολιτισμού και τις ποδηλατικές διαδρομές!

Ο Μαραθώνας είναι όνομα-σύμβολο διε-

θνώς. Με τα Μονοπάτια Πολιτισμού, για

πρώτη φορά, ο επισκέπτης Έλληνας και

ξένος θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει ο

ίδιος την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά

της περιοχής. Οι διαδρομές έχουν σχεδια-

σθεί να συνδέουν σημαντικά μνημεία, όπως

το Τρόπαιο, τον Τύμβο, την Οινόη. Ο επι-

σκέπτης θα μπορεί να ανακαλύψει τις καλά

κρυμμένες φυσικές ομορφιές στο σπάνιο

δάσος του Σχινιά, στο βιότοπο, στο φα-

ράγγι της Οινόης και στις τοπικές καλλιέρ-

γειες, με τρόπο υγιεινό και φιλικό προς το

περιβάλλον. 

Ο Μαραθώνας λόγω γειτνίασης με την

Αθήνα μπορεί να αποτελέσει πνεύμονα

πρασίνου για τον μισό περίπου πληθυσμό

της χώρας, ενώ η δεδομένη ιστορική του

σημασία τον καθιστά πόλο έλξης για Έλλη-

νες και ξένους επισκέπτες.

Εγκαινίασαν ένα πλέγμα πεζοπορικών και

ποδηλατικών διαδρομών, που υλοποιήθηκε

με την χορηγία του Ιδρύματος Α.Γ. Λε-

βέντη, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαρα-

θώνα και τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού

Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα.

Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε με δρώμενα: Ο

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης διάβασε απο-

σπάσματα από τον Ηρόδοτο, το Γυμνάσιο

Μαραθώνα παρουσίασε το θεατρικό «Η
γριά Κουκουναριά», το Καλλιτεχνικό Σχο-

λείο Γέρακα φύτεψε κρινάκια στην παραλία

με το χορευτικό «Τα παιδιά φυτεύουν κρι-
νάκια στις αμμοθίνες», το Μουσικό Γυμνά-

σιο – Λύκειο Παλλήνης μάγεψε το κοινό με

ήχους εμπνευσμένους από τον θεό Πάνα

που συνδέεται με την περιοχή.

«Τα Μονοπάτια   διαμορφώθηκαν με μόχθο

και καλαισθησία από τους προγόνους μας,
μέσα στους αιώνες σε ολόκληρη τη χώρα.
Ένωναν πόλεις και χωριά μεταφέροντας
πλούτο και πολιτισμό. Ο άνθρωπος όμως,
επιλέγοντας άλλα μέσα μεταφοράς, στα-
διακά σταμάτησε να περπατάει, και τα μο-
νοπάτια εγκαταλείφθηκαν. Κάποια
καλύφθηκαν από βλάστηση και εξαφανί-
σθηκαν και άλλα ασφαλτοστρώθηκαν ως
εύκολη λύση για τη δημιουργία οδικών δι-
κτύων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος &
Πολιτισμού στοχεύει να δώσει νέα ζωή σε
αρκετά μονοπάτια φυσικού κάλλους και
ιστορικής σημασίας, με το πρόγραμμα «Μο-
νοπάτια Πολιτισμού», ενημέρωσε η ελλη-

νική εταιρεία.

Ανακαλύπτοντας αρχαία Μονοπάτια στον Μαραθώνα

Ο Τύμβος Μαραθώνα

Πρωτοελλαδικό νεκροταφείο.

“Εκτός δρόμου”

Θεατρική παράσταση από την ομάδα «Εκτός δρόμου»

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22/9 στο χώρο του κάμ-

πινγκ Βούλας. Η ομάδα “Εκτός δρόμου” αποτελείται από

μέλη του Συλλόγου Παραπληγικών Ελλάδας.

Επαιξαν το μονόπρακτο του Τσέχωφ «Η Αρκούδα»  σε

σκηνοθεσία Σ. Ταχτσόγλου. 

Μια συγκινητική παράσταση με πολλαπλά νοήματα και

απέσπασαν θερμό χειροκρότημα.

Ο  «Ενοχλητικός»  
29, 30/9 

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που  σημεί-

ωσε η παράσταση "Ο Ενοχλητικός”
του Αμερικανού συγγραφέα Sam Bo-

brick, που παίχτηκε στο Πολιτιστικό

Κέντρο Κερατέας απ' το θεατρικό ερ-

γαστήρι ενηλίκων ΘΕΣΠΙΣ, στα πλαί-

σια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων

του Δήμου Λαυρεωτικής «Θορίκια»,  ο

Δήμος αποφάσισε να επαναλάβει την

παράσταση στον ίδιο χώρο το Σάβ-

βατο και την Κυριακή στις 29 και

30 Σεπτεμβρίου στις 20:15.

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Πετρινόλης

έστησε την παράσταση με ευρηματι-

κότητα και πολύ κέφι. Μαζί με τα μέλη

της ομάδας, τα οποία στήριξαν ολό-

ψυχα την προσπάθεια αυτή κατάφε-

ραν να δημιουργήσουν μια μοναδική

παράσταση και να απογειώσουν τη

διάθεση του κοινού. 

Τους ρόλους ερμήνευσαν οι: Αναστα-

σία Αλατζά, Λουκία Μιχαηλίδη, Ανα-

στασία Βαλαχή, Κωνσταντίνος Ελευ-

θερίου, Έφη Κώνστα, Χρήστος

Πιζάνιας, Κώστας Μιχαηλίδης.

Μάγεψαν οι Έφηβοι στο
«Όνειρο καλοκαιρινής νυκτός»

Ονειρική ήταν όμως και η βραδιά της

9ης Σεπτεμβρίου στο κατάμεστο από

κόσμο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας,

όπου τα παιδιά του θεατρικού εργα-

στηρίου εφήβων ΘΕΣΠΙΣ, παρουσία-

σαν το κλασσικό αριστούργημα του

William Shakespear "Όνειρο καλοκαι-
ρινής νυκτός". Η αισθητική και ξεχω-

ριστή σκηνοθετική άποψη του

Γιώργου Πετρινόλη έδωσε στην πα-

ράσταση μια σύγχρονη αισθητική. Αξί-

ζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στη

σκηνογραφική δουλειά της Παναγιώ-

τας Κρίκου, που έδωσε ιδιαίτερη

μορφή και χρώμα  στο όλο έργο

καθώς και τα εντυπωσιακά κοστούμια

που επιμελήθηκε η Αναστασία Βα-

λαχή.

Τη μαγεία συμπλήρωσε με τις μουσι-

κές του συνθέσεις ο Αλκιβιάδης Κων-

σταντόπουλος ο οποίος έπαιξε

ζωντανά στην παράσταση πιάνο, κι-

θάρα και τρομπόνι. 

Αξεπέραστο το κέφι των παιδιών που

ερμήνευσαν τους ρόλους: Νίκος Γκίζας,

Έφη Παπαζήση, Βαγγέλης Μέξης, Κων-

σταντίνος Ελευθερίου, Μάκης Κρίκος, Ανα-

στασία Σωτηριάδου, Σημέλα Στουραΐτη,

Ελένη Δημητρίου, Κατερίνα Βλαχάκου,

Μαρία Λαιμοδέτη, Ειρήνη Στουραΐτη,

Μαίρη Ζέππου, Μαρίνα Κρίκου, Κατερίνα

Μπακαλάκου, Θωμάς Σέβας, Γωγώ Ζέππου,

Ιωάννα Χασέ, Πλουσία Μυλωνά και Ευαγ-

γελία Παπανικολάου.

Μανώλης Μπίστας

Παραστάσεις που αφήνουν εντυπώσεις!!!
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ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΡΙΖΑ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Καταστρέφουν τη Χώρα
- Διαλύουν τη Κοινωνία
(Μισθούς-Συντάξεις,
Υγεία, Παιδεία, Τοπ. Αυ-
τοδιοίκηση)
Θα τους το επιτρέψουμε;
Συζητάμε - Οργανώ-
νουμε τον αγώνα μας
ενάντια στη βαρβαρό-
τητά τους

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου

ώρα 11:00, αίθουσα Δη-

μοτικού Συμβουλίου Μα-

ραθώνα (Αφετηρία

Μαραθωνίου Δρόμου

στο Μαραθώνα)

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2012

Το Δ. Σ. του Συλλόγου καλεί

τα μέλη και τους κατοίκους

στην ετήσια Γενική Συνέ-

λευση την Κυριακή 7 Οκτω-

βρίου – ώρα 10.00 π. μ. στο

6ο Δημοτ. Σχολείο Αρτέμιδος

οδός Αγίου Ιωάννου 10 – Άρ-

τεμις -8η Στάση Βραυρώνος

Τα θέματα  είναι:

- Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ -

Εφορευτικής Επιτροπής

- Απολογισμός πεπραγμένων

Δ. Σ. περιόδου 9/2011-9/2012

& ενημέρωση για Οικισμό-αυ-

θαίρετα-Δασικούς Χάρτες.

- Οικονομικός απολογισμός

Δ. Σ. περιόδου 9/2011-9/2012

Έκθεση Εποπτικής Επιτροπής

Αιτήσεις εγγραφής νέων

μελών θα γίνονται δεκτές την

ημέρα της Γεν. Συνέλευσης.

Και ηλεκτρονική επικοινωνία: 

prasinoslofos@gmail.com

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.

Πρόεδρος 

Θ. Τζανετάκος   

Ο Γ. Γραμματεύς

Κ. Λουκοπούλου

6977979590

6945 894041

ΤΗΛ. & FAX ΣΥΛΛΟΓΟΥ

22940 47429



ΕΒΔΟΜΗ  29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Η τοποθεσία Πετρέζα είναι μια

αγροτική περιοχή πολλών χιλιά-

δων στρεμμάτων στο δήμο Σπά-

των – Αρτέμιδας, όπου

καλλιεργούνται αμπέλια. Πρό-

κειται για μια από τις πιο εύφο-

ρες περιοχές της Αττικής,

γνωστή για την παραγωγή

καλής ποιότητας και ποσότητας

σταφυλιών. 

Μετά την κατασκευή της Αττι-

κής Οδού παρατηρήθηκε το φαι-

νόμενο μεγάλες ποσότητες

βρόχινου νερού να διοχετεύον-

ται από την Πεντέλη προς της

περιοχή της Πετρέζας, ως απο-

τέλεσμα της έλλειψης αντι-

πλημμυρικών έργων στην

περιοχή. 

Ενώ δεν υπήρχε ρέμα στην πε-

ριοχή, με το πέρασμα του χρό-

νου τα νερά δημιούργησαν ένα

μικρό ρέμα, το οποίο δεν μπορεί

να συγκρατήσει τις μεγάλες πο-

σότητες νερού που έρχονται με

ορμή από την Πεντέλη και από

τις περιοχές παράπλευρα της

Αττικής Οδού. Σύμφωνα με τους

κατοίκους της περιοχής, αντι-

πλημμυρικά έργα έχουν ολο-

κληρωθεί μόνο μέχρι ένα συγ-

κεκριμένο ύψος της Λεωφόρου

Σπάτων. Από εκεί και πέρα δεν

υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα

με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμ-

ματα από αμπέλια να έχει μετα-

τραπεί σήμερα σε βάλτο,

φέρνοντας τους ιδιοκτήτες και

καλλιεργητές σε απόγνωση.  

Και ερωτά μεταξύ άλλων: 

- Θα γίνουν οι κατάλληλες με-

λέτες για την κατασκευή των

απαραίτητων εκείνων έργων

που θα προστατέψουν τις περι-

ουσίες των ιδιοκτητών, 

- Θα κληθεί η κατασκευάστρια

της Αττικής Οδού εταιρία να

αναγνωρίσει τις ευθύνες της;

Καταστροφή καλλιεργειών στην Πετρέζα   Σπάτων
ερώτηση του βουλευτή Νάσου Αθανασίου

Την εγκληματική για τους

Έλληνες αγρότες απόφαση

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

αλλά και των πειθήνιων Ελ-

ληνικών κυβερνήσεων σχε-

τικά με την απαγόρευση

φύτευσης αμπέλων σε όλη

την Ελλάδα και ειδικότερα

στην Κεφαλονιά στηλιτεύει

με Ερώτησή του προς τον

Υπουργό Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων, Αθα-

νάσιο Τσαυτάρη ο

Κοινοβουλευτικός Εκπρό-

σωπος των ΑΝΕΞΑΡΤΗ-

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς

Κουίκ υπό τη βουλευτική

εποπτεία του οποίου βρί-

σκεται και αυτή η Εκλογική

Περιφέρεια. 

Σύμφωνα με τον Τέρενς

Κουίκ, «με βάση Κοινοτική

Απόφαση αλλά και Οδηγίες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

απαγορεύεται η φύτευση

αμπέλων με οινοποιήσιμες

ποικιλίες έως τις 31 Δεκεμ-

βρίου 2015»!

Και επειδή όπως φαίνεται

το ελληνικό κράτος επιθυ-

μεί να βάλει την ταφό-

πλακα στην ελληνική

αγροτική παραγωγή, στην

εμφιάλωση και στο εμπόριο

με ένα από τα πρώτα θύ-

ματα την Κεφαλονιά, όσοι

πολίτες αρνηθούν να ακο-

λουθήσουν τη γραφειοκρα-

τική διαδικασία που

απαιτείται, υποχρεούνται

να εκριζώσουν τα αμπέλια

τους ιδία δαπάνη ενώ σε

περίπτωση που δεν δεχ-

θούν να υλοποιήσουν την

απόφαση της ΕΕ και της

ελληνικής κυβέρνησης, επι-

βαρύνονται με πρόστιμο

ύψους 12.000 € ανά

στρέμμα. 

Όπως επισημαίνει ο Πολι-

τευτής Κεφαλληνίας-Ιθά-

κης των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ Σταύρος Λυκού-

δης, «τόσο η Κεφαλονιά

όσο και η Ιθάκη, περιοχές

που βασίζονται στην αγρο-

τική παραγωγή πέρα από

τον τουρισμό, με μεγάλη

παράδοση στην παραγωγή

και εμφιάλωση ποιοτικού

οίνου, διεθνούς γνωστού,

πλήττονται από τις παρα-

πάνω αποφάσεις».

Aπαγορεύεται από την Ε.Ε.

η φύτευση αμπέλων 

“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ”
ερώτηση του Τέρενς Κουϊκ

«Για μια αδέσποτη σφαίρα..»

Χθές παραλίγο να θρηνήσουμε  τη ζωή ενός

5χρονου παιδιού, την ώρα που βρισκόταν σε Παι-

δικό Σταθμό στο Μενίδι! Πως είναι δυνατόν μία

ευνομούμενη Πολιτεία να δέχεται να υπάρχουν

και να εντείνονται αυτού του είδους εγκληματι-

κές συμπεριφορές, τώρα πια και σε χώρους που

φιλοξενούν νήπια. Φρίκη!

Μένει να δούμε το επίπεδο αστυνόμευσης στις

αυριανές κινητοποιήσεις και να το συγκρίνουμε

με αυτό στις γειτονιές μας.

Παύλος Χαϊκάλης
Βουλευτής “Ανεξάρτητων Ελλήνων”

“Συνταγογράφηση του ΕΟΠΥΥ, 
χωρίς προβλήματα

στην Κερατέα και στο Λαύριο”

ενημερώνει μετά από απάντηση του αρμόδιου Υπουργού

ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος

Έχει ήδη επιλυθεί και λειτουργεί χωρίς προβλήματα το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγο-

γράφησης στο παράρτημα του ΕΟΠΥΥ στην Κερατέα, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκαν

όλες οι απαραίτητες εργασίες και στο παράρτημα του Λαυρίου, όπως προκύπτει από την

απάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σε σχετική ερώτηση

που κατέθεσε ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημο-

κρατίας,  Γεώργιος Βλάχος.

Στην απάντηση του αρμόδιου Υπουργού επισημαίνεται ότι, στο Πα-

ράρτημα Κερατέας του ΕΟΠΠΥ το σύστημα ηλεκτρονικής συντα-

γογράφησης λειτουργεί κανονικά, ενώ στο παράρτημα του Λαυρίου

ολοκληρώθηκαν πρόσφατα όλες οι απαραίτητες εργασίες εγκατά-

στασης LAN από την τεχνική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αναμέ-

νεται η ενεργοποίηση σύνδεσης ADSL και η αναβάθμιση της

γραμμής η οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

“Eγκλημα το κούρεμα
των αποθεματικών των ΑΕΙ

Πάνος Καμμένος

Mεγάλο έγκλημα χαρακτήρισε το «κούρεμα» των αποθεματικών των

Πανεπιστημίων ο Πάνος Καμμένος μετά τη συνάντησή του με τα

μέλη των προεδρείων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Δι-

δακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΔΕΠ), την Ένωση Ελλή-

νων Ερευνητών και με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού

Προσωπικού των ΤΕΙ.

Παράλληλα, αφού ενημερώθηκε για τα προβλήματα που απασχο-

λούν την πανεπιστημιακή κοινότητα, τάχθηκε υπέρ της ενσωμάτω-

σης στο βασικό μισθό των επιδομάτων που λαμβάνουν οι

πανεπιστημιακοί.

Στο απυρόβλητο οι υπεράκτιες
(offshore) εταιρείες

ερώτηση του βουλευτή Νίκου Τσούκαλη

Ως πλυντήριο ξεπλύματος μαύρου χρήματος, κάλυψης του παράνο-

μου πλουτισμού ή φοροδιαφυγής, κυρίως επιφανών ή και πολιτικών

προσώπων θεωρούνται οι υπεράκτιες εταιρείες (offshore), η συντρι-

πτική πλειονότητα των οποίων δραστηριοποιείται συνήθως ως ιδιο-

κτήτες υπερπολυτελών ακινήτων, σκαφών αναψυχής και

αυτοκινήτων, τονίζει σε ερώτησή του ο βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ.

Νίκος Τσούκαλης και επισημαίνει:

Ένας αποτελεσματικός τρόπος αποκάλυψης των πραγματικών φυ-
σικών προσώπων - διαχειριστών των εταιρειών αυτών και κατ’ επέ-
κταση του παράνομου πλουτισμού είναι αρχικά η πλήρης καταγραφή
τους και στη συνέχεια ο προσδιορισμός των προσώπων που είναι
μισθωτές ή χρήστες ή και αγοραστές των περιουσιακών στοιχείων.
Οργή όμως προκαλεί το γεγονός, που εκτιμάται έως και σκόπιμη πα-
ράλειψη,  ότι από το 2003 έως και πρότινος οι υπεράκτιες βρίσκον-
ταν στο απυρόβλητο των ελεγκτικών μηχανισμών με αποτέλεσμα οι
αρμόδιες αρχές να μη διαθέτουν πλήρη στοιχεία για τις εταιρείες
αυτές. 
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Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
και στα 

περίπτερα 

ή διαβάστε τη 

στο διαδίκτυο

www.ebdomi.com

Προγράμματα

Mεταπτυχιακών

Σπουδών 
«Οργάνωση και 

Διοίκηση Αθλητικών 

Οργανισμών και
Επιχειρήσεων»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-

κών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ορ-

γάνωση και Διοίκηση

Αθλητικών Οργανισμών

και Επιχειρήσεων» του

Τμήματος Οργάνωσης και

Διαχείρισης Αθλητισμού

του Πανεπιστημίου Πελο-

ποννήσου προκηρύσσει για

το ακαδημαϊκό έτος 2012-

13 35 θέσεις μεταπτυχια-

κών φοιτητών. Οι

υποψήφιοι-ες οφείλουν να

καταθέσουν φάκελο υπο-

ψηφιότητας έως τις 29-10-

2012, ημέρα Δευτέρα και

ώρα 12:00, στη Γραμματεία

του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών αυτο-

προσώπως ή ταχυδρομικά

(Διεύθυνση Γραμματείας

ΠΜΣ:  Ορθίας Αρτέμιδος &

Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ.

23100). 

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται

στην κα. Άννα Κουρτεσο-

πούλου, Υπεύθυνη Γραμμα-

τείας του ΠΜΣ κάθε

Δευτέρα έως Παρασκευή

09:00 –16:00,

τηλ.: 27310-89670, 

Φαξ: 27310-89656, 
http://www.sportmanagement.u

op.gr/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=96&Itemi

d=213&lang=el  

και  email: akourtes@uop.gr. 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέμμα στο ΘΥΜΑΡΙ, 55ο
χλμ. Αθηνών - Σουνίου. 
Τηλ. 6937 194268

ΖΗΤΕΙ. Χήρος 68 ετών συνταξιούχος με οικία, εξο-
χικό και Ι.Χ. χωρίς υποχρεώσεις, ζητά κυρία σοβαρή Ελ-
ληνίδα 60 - 65 ετών, άνευ υποχρεώσεων για
συγκατοίκηση και παρεούλα από Παλλήνη και γύρω πε-
ριοχές. Πληροφορίες κ. Νίκο 6934 803084

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με ΣΧΟΛΙΚΗ  και ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ  εμπειρια παραδιδει μαθηματα σε

μαθητες γυμνασιου και λυκειου. 

Tηλ 210 6610456  6978028010

ΖΗΤΕΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ σχολείο Ιδιωτικό Νο-
τίων Προαστίων ζητεί καθηγητές ειδικότητας ΠΕ 18 Τε-
χνολογίας.
Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 4809, ΤΚ 19400 ΚΟΡΩΠΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ιδιωτικό σχο-
λείο Νοτίων Προαστίων ζητεί καθηγητή οικιακής οικονο-
μίας. Αποστείλατε βιογραφικό Τ.Θ. 4935, ΤΚ 19400
ΚΟΡΩΠΙ

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 210 6030655, 6937 153052

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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ οικόπεδο στο κέντρο,
1.40 στρέμ. (οδός Αθ. Κούνα). Πληροφορίες
6939616568.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ δυάρι επιπλω-
μένη, ανεξάρτητη σε μονοκατοικία. Αυτόνομη θέρ-
μανση με δική της ξεχωριστή είσοδο μέσα σε κήπο
με γκαζόν. Τηλ. 6946 458433 & 210 8951.053.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ, πτυχιόχος του τμήματος Γαλλι-
κής γλώσσας και φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών, με πο-
λυετή εμπειρία και μεγάλη μεταδοτικότητα, παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά και ενηλίκους και αναλαμβά-
νει υπεύθυνα την προετοιμασία για όλα τα διπλώματα του
γαλλικού Ινστιτούτου, για το πρόγραμμα ΙΒ, καθώς και για
τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πληροφορίες 6972 219455.

Φυσική-Χημεία-Μαθηματικά. Απόφοιτη

του ΕΜΠ, τμήμα Χημικών Μηχανικών, παρέχει βοήθεια

και υποστήριξη στην μελέτη παιδιών Δημοτικού και

του Γυμνασίου στα μαθήματα Φυσική-Χημεία-Μαθη-

ματικά. Καθώς και Αγγλικών, κάτοχος Proficiency Cam-

bridge. Τιμή από 5Euro.Τηλέφωνο: 6947266193.

Καθηγήτρια φιλόλογος με φροντιστηριακή

εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτι-

κού-Γυμνασίου-Λυκείου μεμονωμένα ή σε group 2-3 ατό-

μων. Παράδοση σημειώσεων, συχνά διαγωνίσματα. Επιτυχία

στις εξετάσεις, τιμές προσιτές. τηλ : 6936503199

ΑΓΓΛΙΚΑ Μαθήματα αγγλικών παραδίδονται από

έμπειρη καθηγήτρια, με σπουδές στην Αμερική. Προ-

ετοιμασία για εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα.

Τηλ. 6978 421 944.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ Μαθήματα από απόφοιτη

Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε

μαθητές δημοτικού. Τηλ. 6974 785 682

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ -
Αρχές Οικονομικής θεωρίας παραδίδον-

ται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6944 388 826

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ - ΑΡΜΟΝΙΟΥ -

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ παραδίδονται από κα-

θηγητή με πολυετή εμπειρία στη μουσική εκπαίδευση

και αριστούχο απόφοιτο του Εθνικού Ωδείου.

Τηλ. 6938 422 692.

Καθηγητής Πληροφορικής, με εξειδί-

κευση και πληθώρα επιτυχιών στο μάθημα Ανάπτυξη

Εφαρμογών Γ' Λυκείου, παραδίδει ιδιαίτερα. 

Τηλ. 6975961967

Δασκάλα, με  εμπειρία από ιδιωτικό σχολείο
(master) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δη-

μοτικού. Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6944459827

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία, παραδί-

δονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυ-

κείου - ΕΠΑΛ. 15ετής Εμπειρία, μεταδοτικότητα, υλικό

για εξάσκηση ανάλογα με το επίπεδο. Τηλ. 6972 359625

Μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού. "Από-

φοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Αθηνών παραδίδει

μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού. Περιοχές: Βούλα-

Γλυφάδα-Βουλιαγμένη-Βάρκιζα. τηλ: 6972440348.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ακαδημαϊκός

επιπέδου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Γυμνασίου - Λυκείου. ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ

Τηλ. 210 8991570     -     Κιν. 6945389309

ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ παραδί-

δει έμπειρος καθηγητής φυσικός με ιδιαίτερα μαθή-

ματα.  Τηλ.  Κιν. 6932 405517

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από

πτυχιούχο πανεπιστημίου Βρυξελλών, με φροντιστηριακή

πείρα. Προετοιμασία για όλα τα πτυχία και επίπεδα.

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (φωτοτυπίες, σημει-

ώσεις, past papers). ΔΩΡΕΑΝ τα ξενόγλωσσα βιβλία και

τα e-books τηλ. 210 8958.227 (8-10π.μ.), 6972 021487.

Καθηγητής Μαθηματικών με 25ετή πείρα

και σημαντικές επιτυχίες, παραδίδει ιδιαίτερα σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6975961967

Παραδίδονται μαθήματα Γαλλικής
γλώσσας από καθηγήτρια με πολυετή διδακτική πείρα

και συγγραφη εκπαιδευτικών βιβλίων. Προετοιμασία δι-

πλωμάτων όλων των επιπέδων, εισαγωγικές γαλλόφω-

νων σχολείων και πανελλαδικών εξετάσεων (Γαλλική

γλώσσα - μάθημα επιλογής). Τιμές λογικές. 

Τηλ. 2106033653, 6934584801. κα Μαίρη.

Αριστούχος Φιλόλογος πτυχιούχος

Παν/μίου Αθηνών με 20ετή φροντιστηριακή, μεγάλη εμ-

πειρία και μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-

ματα, αρχαία, λατινικά, ιστορία, έκθεση σε μαθητές

Γυμνασίου & Λυκείου. Παρέχονται αναλυτικές σημει-

ώσεις και ειδική μεθοδολογία. Προσιτές τιμές.

Τηλ. 6976 504661

Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΗ και της ΜΑ-

ΡΙΑΣ, το γένος Υφαντίδη, που γεννήθηκε στην Θεσ-

σαλονίκη και κατοικεί στο Ντρολσχάγκεν Γερμανίας

και η ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΘΑΙΟΥΛΗ του Δημητρίου και της

Καλλιόπης, το γένος Τσιροζίδου, που γεννήθηκε στο

Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Ντρολσχάγκεν Γερ-

μανίας, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Αγία Μα-

ρίνα Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

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

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Καβούρι διαμέρισμα

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

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

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

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

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

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

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

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

Δωρεάν Ψηφιακές 

Μαστογραφίες
Σε άπορες και ανασφάλιστες

γυναίκες στο Δήμο Παλλήνης

O Δήμος Παλλήνης ως μέλος του Εθνικού Δια-

δημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής

Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και σε συνεργασία με τον Σύλ-

λογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Αγ.

Ανάργυροι»  παρέχουν δωρεάν εξέταση μαστογρα-

φίας σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες. 

Ο καρκίνος του μαστού χρήζει έγκαιρης διάγνωσης

και αντιμετώπισης, κάτι που δεν είναι εφικτό για

όλους λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανερ-

γίας που μαστίζουν την κοινωνία μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος παρέχει κάθε Τε-

τάρτη και Παρασκευή από τις 9:00πμ έως τις

2:00μμ με έναρξη την 4η Οκτωβρίου 2012 τον ειδικό

ψηφιακό μαστογράφο του για εξέταση των άπορων

και ανασφάλιστων γυναικών ηλικίας 40-69 ετών και

σε όσες πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού τους

ως υψηλού κινδύνου (κυρίως θετικό οικογενειακό

ιστορικό) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα ΔΕΝ απευθύνεται σε γυ-

ναίκες που πάσχουν ήδη από καρκίνο μαστού. 

Για ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες στα

τηλ. 210 6668888 &  210 6604638.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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Το Φθινόπωρο λίγο - λίγο φθάνει, και όπως ετοιμαζόμαστε

για τα χειμωνιάτικα ρούχα θα πρέπει να φροντίσουμε και

για την άμυνα του οργανισμού μας, απέναντι στον ιό της

γρίπης που μας επισκέπτεται πάντα το χειμώνα.

Τί είναι όμως η εποχική γρίπη;

Είναι λοίμωξη που οφείλεται στον ιό της γρίπης, ο οποίος

μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε άτομο.

Τί συμπτώματα έχει;

Τα συμπτώματα είναι υψηλός πυρετός, πονοκέφαλος,

πόνος στο λαιμό, βήχας, πόνοι στους μύες και τις αρθρώ-

σεις, δυσκολία στην αναπνοή και σπανιότερα εμετός ή και

διάρροια.

Πόσο σοβαρή είναι η εποχική γρίπη;

Η γρίπη  μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, ιδίως 

― σε άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας

― σε άτομα προχωρημένης ηλικίας

― σε εγκύους, αλλά ακόμη και σε υγιή άτομα (σε μικρό-

τερο ποσοστό).

Πώς αντιμετωπίζεται η γρίπη;

Συνήθως χρειάζεται μόνο αντιπυρετικά, υγρά και ξεκού-

ραση. Υπάρχουν όμως και ειδικά αντι-ιικά φάρμακα τα

οποία δεν είναι αντιβιοτικά και χορηγούνται με απλή συν-

ταγή. Συμβάλουν ώστε να γίνει ηπιότερη η ασθένεια και

μικρότερη διάκρειά της. 

Για να είναι αποτελεσματική η αντι-ιική θεραπεία πρέπει

να ξεκινήσει έγκαιρα (μέσα στις 2 πρώτες ημέρες των συμ-

πτωμάτων).

Πώς μεταδίδεται; 

Η γρίπη μεταδίδεται εύκολα, κυρίως με τα σταγονίδια που

μεταφέρονται με το βήχα και το φτέρνισμα.

Ποια είναι τα μέτρα προστασίας;

― Το αντιγριπικό εμβόλιο

― η τήρηση κανόνων υγιεινής όπως:

πλένουμε προσεκτικά και συχνά τα χέρια μας. 

Καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη με χαρτομάντιλη μιας

χρήση και όχι με την παλάμη μας, όταν βήχουμε ή φτερνι-

ζόμαστε.

Αποφεύγουμε να αγγίξουμε το στόμα, τη μύτη και τα

μάτια,

αποφεύγουμε το συνωστισμό σε κλεισοτύς χώρους

παραμένουμε στο σπίτι, μακριά από το σχολείο ή την ερ-

γασία εάν είμαστε άρρωστοι.

Απαραίτητο θεωρούν οι ειδικοί τον εμβολιασμό για την

εποχική γρίπη  στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.  

Εμβόλιο εποχικής γρίπης στους ηλικιωμένους

Ο Πανελλήνιος Οργανισμός Υγείας και  η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή συστήνουν να εμβολιάζεται κάθε χρόνο έναντι της

εποχικής γρίπης το 75% του πληθυσμού που ανήκει στις

ομάδες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ηλι-

κιωμένων και των ατόμων με συνοδά νοσήματα.  Ανάμεσα

στους ηλικιωμένους, ο εποχικός εμβολιασμός για την επο-

χική γρίπη εκτιμάται ότι μειώνει τη νοσηρότητα από τη

γρίπη κατά 60% και την θνητότητα από την γρίπη κατά 70-

80%. Ανάμεσα στους υγιείς ηλικιωμένους, το εμβόλιο έχει

δείξει να είναι πολύ αποτελεσματικό (70-90%) στην μεί-

ωση της νοσηρότητας  και επιφέρει σημαντικά οικονομικά

οφέλη, από τη μείωση της  νοσηλείας.

Ιοί εποχικής γρίπης

Οι τύποι του ιού της γρίπης αλλάζουν από εποχή σε εποχή

και ο πληθυσμός έχει περιορισμένη προστασία έναντι των

νέων τύπων του ιού που κυκλοφορούν. Αυτός είναι ο

λόγος που υπάρχει ανάγκη για μία νέα σύνθεση του επο-

χικού εμβολίου γρίπης κάθε χρόνο, αλλά και ο λόγος που

ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. 

Το Δίκτυο Παγκόσμιας Επιτήρησης του Παγκόσμιου Ορ-

γανισμού Υγείας παρακολουθεί σταθερά τις αλλαγές στην

κυκλοφορία των στελεχών γρίπης.

Μετάδοση εποχικής γρίπης

Όταν ένα άτομο μολύνεται, ο ιός της εποχικής γρίπης μπο-

ρεί να αρχίσει να διασπείρεται σε άλλα άτομα μέχρι και 24

ώρες μετά, πριν ακόμη εκδηλωθεί κάποιο σύμπτωμα στο

μολυσμένο με τον ιό της γρίπης  άτομο. Το 50% του πλη-

θυσμού με εποχική γρίπη δεν παρουσιάζει κανένα κλασικό

σύμπτωμα, όμως παρ` όλα αυτά μπορεί να μολύνει άλλα

άτομα με εποχική γρίπη για μια περίοδο 5 έως 10 ημερών.

www.keelpno.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Εποχική γρίπη και εμβόλιο

ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ «ΑΙΜΑ» ΣΑΣ!

Εθελοντική Αιμοδοσία 

στο Δήμο Παλλήνης

Χρόνο με το χρόνο οι ανάγκες σε αίμα αυξάνονται. Όλο

και περισσότεροι συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη από τη

δική μας εθελοντική προσφορά για να μπορέσουν να κερ-

δίσουν τη μάχη για τη ζωή.

Ο Δήμος Παλλήνης σας καλεί να δείξετε έμπρακτα την

ανθρωπιά και την ευαισθησία σας ενισχύοντας την τρά-

πεζα αίματος του Δήμου συμμετέχοντας στην εθελοντική

αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6/10 στα

Δημοτικά Ιατρεία ΔΕ Παλλήνης (Υψηλάντου 3)  9:00  με

13:00.

Σε  μια περίοδο κοινωνικής κρίσης η εθελοντική προ-

σφορά αίματος αποτελεί για όλους έναν από τους πιο ση-

μαντικούς κρίκους κοινωνικού εθελοντισμού.

Ας δώσουμε δυναμικά το παρόν σε αυτή την συνάντηση

προσφοράς και  αγάπης και ας ξανανιώσουμε πως η αλ-

ληλεγγύη και η καλοσύνη είναι οδηγοί στη ζωή μας.

5 Λεπτά από το χρόνο μας, μπορούν να κάνουν μια καρ-
διά να χτυπά!

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ-ΤΕΣΤ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου θα υλοποιηθεί η πρώτη

φάση του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος,  προβλέπεται η δωρεάν

εξέταση Τεστ Παπανικολάου των γυναικών μεταξύ 25 και

65 ετών στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου.

Επικοινωνήστε με το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, στα

2299-3-20500, 2299-3-20502 και 2299-3- 20540 (Κοζικο-

πούλου Μαρία, Λουκά Ελένη και Γκανάτσιου Ειρήνη).

Δωρεάν Εξέταση 

ψηφιακής μαστογραφίας 

στο Δήμο Γλυφάδας

Δωρεάν εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας σε άπορες και

ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας 40-70 ετών παρέχει ο

Δήμος Γλυφάδας ως μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δι-

κτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) σε

συνεργασία με το  Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκο-

μείου «Οι Αγ. Ανάργυροι».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος από τις 4 Οκτωβρίου πα-

ρέχει κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 9πμ έως τις

2μμ (με έναρξη την 4η Οκτωβρίου 2012) τον ειδικό ψη-

φιακό μαστογράφο του για εξέταση των άπορων και ανα-

σφάλιστων γυναικών των Δήμων-μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Το πρόγραμμα ΔΕΝ απευθύνεται σε γυναίκες που πά-

σχουν ήδη από καρκίνο μαστού.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα – Ε. Γαλανοπούλου.
Κ.Α.Π.Η.  Αγ. Τρύφωνα – Αρχιπελάγους 31 – 210 9651 207, 210

9616 294 

Κ.Α.Π.Η.   Βορείου Ηπείρου 107 – 210 9643 243
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Έντονο άρωμα Ν.Ο.Β είχε ο πρώτος αγώνας δρόμου με την

επωνυμία "Ladies Run" που έγινε το πρωί της Κυριακής 23/9

στην περιοχή της Βουλιαγμένης για φιλανθρωπικούς σκο-

πούς.

Ο αγώνας ξεκίνησε από τον «Αστέρα Βουλιαγμένης» και

διέσχισε τους πευκόφυτους δρόμους του συγκροτήματος,

συνεχίζοντας επί της Απόλλωνος έως την άκρη του Λαιμού

και μέσα από τη μαρίνα δίπλα στα σκάφη, διαχωρίστηκε σε

δύο διαδρομές των 5 και 10 χιλιομέτρων. 

Η πρόεδρος του Ομίλου Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα καθώς και

οι παίκτριες την γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης Αντυ

Μελιδώνη, Κική Λιόση, Αντιγόνη Ρουμπέση, Έλενα Κού-

βδου και Αγγελική Γερόλυμου ήταν ανάμεσα στις πολλές

δρομείς που πήραν μέρος στα 5 ή 10χλμ. Το παρών έδω-

σαν και πολλά μέλη του Ν.Ο.Β δείχνοντας ακόμη μια φορά

την ευαισθησία τους σε κοινωνικά θέματα.

Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς απένειμε μετάλλια στις 3 πρώτες νι-

κήτριες στην διαδρομή των 5 χλμ., εκ μέρους του επίσημου

προμηθευτή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.

Μέρος του ποσού που συγκεντρώθηκε απο τις συνδρομές

όσων αγωνίστηκαν θα πάει στην εκστρατεία για την κατα-

πολέμηση του καρκίνου του μαστού αλλά και στη Unisef .

Αγώνες τριάθλου 

& διάθλου στο Μητροπολιτικό

Πάρκο Ελληνικού 

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, στο Μητροπολιτικό Πάρκο

Ελληνικού (παλιό αεροδρόμιο), ο Δήμος Ελληνικού-Αρ-

γυρούπολης διοργανώνει αγώνα τριάθλου και διάθλου.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10:00 και περιλαμβάνει τις

εξής αποστάσεις:

- τρίαθλο sprint απόστασης (750m κολύμβηση-20km πο-

δήλατο-5km τρέξιμο)

- δίαθλο αντίστοιχης διάρκειας (4km τρέξιμο-20km πο-

δήλατο-4km τρέξιμο)

- παιδικό και εφηβικό αγώνα τρεξίματος

Ο αγώνας χορηγείται από τα προϊόντα zipvit και υπο-

στηρίζεται από τους χυμούς Ribena!

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

στο www.triathlonworld.gr και στο info@triathlonworld.gr

Διεθνές τουρνουά 

υδατοσφαίρισης  

"5ο Κύπελλο Βουλιαγμένης Γυναικών" 

Με την συμμετοχή τεσσάρων ομάδων, ο Ναυτικός Όμι-

λος Βουλιαγμένης διοργανώνει απο 5-7 Οκτωβρίου το

διεθνές τουρνουά υδατοσφαίρισης  "5ο Κύπελλο Βου-

λιαγμένης Γυναικών" στη μνήμη του αδικοχαμένου παί-

κτη και προπονητή του Ν.Ο.Β Άκη Τσαταλιού. Ο λόγος

για την πρωταθλήτρια ομάδα του Ν.Ο.Β , τον Ολυμπιακό,

τον Εθνικό Πειραιά και τη ρωσική Κίνεφ Κίρισι.

Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κολυμβητήριο των

εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Β και την Κυριακή αμέσως μετά

το τέλος τους (13:00) θα πραγματοποιηθούν οι απονο-

μές.

Η ρωσική Κίρισι θα παραμείνει στην Ελλάδα ως τις 11

Οκτωβρίου και θα πραγματοποιήσει μίνι κοινή προετοι-

μασία με την Βουλιαγμένη

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

«Χρεοκοπημένα Αθλητικά Σωματεία:
Εταιρίες ή Ιδέες που χρήζουν ειδικής

μεταχείρισης;»

Oλοκληρώθηκε το 8ο debate της Οργάνωσης Νέων της

Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο

OpenPlace (Μεσογείων 15).

Το θέμα του debate ήταν «Χρεοκοπημένα Αθλητικά Σωματεία:

Εταιρίες ή Ιδέες που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης;». Tο θέμα

ανέπτυξαν και παρουσίασαν  τις απόψεις τους ο  Γιάννης Ιωαν-

νίδης, Υφυπουργός Αθλητισμού – βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

και ο Αντώνης Πανούτσος - δημοσιογράφος.
Ο Γ. Ιωαννίδης ανέφερε πως οι ομάδες είναι κάτι παραπάνω
από μια ανώνυμη εταιρία, γιατί αποτελούν μια ιδέα για το φί-
λαθλο κοινό με συναισθηματικό και ιδεολογικό δέσιμο. Γι’  αυτό
το λόγο πρέπει να βρίσκουμε λύσεις, σεβόμενοι  την ιστορία
του κάθε σωματείου. 
Ο κ. Πανούτσος αναρωτήθηκε «αν έχουμε να κάνουμε με εται-
ρίες ή ιδέες», και πως αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και

πρέπει να αποφασίσουμε άμεσα τι θα πρέπει να γίνει από ΄δω

και στο εξής. 

Ο Άρης Βούλας επικράτησε 3-0 επί του Αήττητου Σπάτων

και πέτυχε την πρώτη του νίκη σε έναν αγώνα εξ αναβο-

λής στην πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Α’ κα-

τηγορίας ΕΠΣΑΝΑ.

Διαιτητές της αναμέτρησης ήταν οι Δραγάτης, Πολυχρο-

νιάδης και Τζαφόλιας Β.

Οι ομάδες:
ΑΡΗΣ: Ντανατσούλας, Θεμελίδης Γ., Θεμελίδης Κ., Αντάρτης,

Ροδίτης, Διακρούσης, Φώσκολος, Μαντακίδης(61′ Χρυσάνθης),

Βεϊζάι, Διγενής(74′ Πολυχρονιάδης, Παππάς(84′ Παπαγεωργίου).

ΑΗΤΤΗΤΟΣ: Χατζηφόρος, Σταύρου(46′ Πρίφτης), Τσαμουρτζής,

Καλούδης, Μαντλάρας, Καρόκης, Μαγκουσοχατζάκης(71′ Φιτί-

λης), Κολάνκι, Μασκλαβάνος, Λάππας, Μικόνι(61′ Μπαρμπαρού-

σης).

Παρασκευή 5/10:

19:30 Ολυμπιακός-Κίνεφ Κίρισι

20:30 Ν.Ο.Β-Εθνικός Πειραιά

Σάββατο 6/10

11:00 Ν.Ο.Β-Ολυμπιακός

12:00 Εθνικός Πειραιά - Κίνεφ

Κίρισι

Κυριακή 7/10

11:00 Εθνικός Πειραιά-Ολυμ-

πιακός

12:00 Ν.Ο.Β -Κίνεφ Κίρισι

13:00 Απονομές

"Ladies Run" για φιλανθρωπικούς σκοπούς

Αρης Βούλας - Αήττητος Σπάτων 3-0

Συνεχίζουν οι γυναίκες

του ΠΡΩΤΕA Βούλας στο

Κύπελλο Ελλάδας μετά την

εντός έδρας νίκη τους επί του Ηρακλή Θεσσαλονίκης.

Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα

υποδεχτούν την ομάδα του Κρόνου Αγίου Δημητρίου

για να διεκδικήσουν την πρόκριση στις οκτώ.

Το Πρόγραμμα των αγώνων Κυπέλλου Γυναικών

στη Β’ Φάση έχει ως εξής: 

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου

] 3ο Κλειστό Άνω Λιοσίων 16.00 

ΔΑΣ Άνω Λιοσίων - ΑΟ Τερψιθέα Γλυφάδας

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου

] Ν.Ρύσιου 11.30 

ΑΜΣ Αναγέννηση Ν.Ρ.-Πανιώνιος ΓΣΣ

] Βούλας 12.00 

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας - ΓΣ Κρόνος Αγ. Δημητρίου

] Σπόρτιγκ 12.00 

ΑΟ Σπόρτιγκ - ΠΑΟΚ

] Συκεών 12.00 

Παναθλητικός ΣΦΣ - Παναθηναϊκός ΑΟ

] Αργυρούπολης 12.00 

ΑΟ Ελληνικού - ΓΣ Ίκαρος Καλ.

] Στρέφη 12.00 ΑΟ 

Αστήρ Εξαρχείων - Αθηναϊκός ΑΣ

Τρίτη 9 Οκτωβρίου

] Αλεξάνδρειο 20.30 

ΑΣ Άρης - ΑΣ Ολυμπιακός Β.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΕΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ 67 - 44
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ΕΒΔΟΜΗ
Ισολογισμοί

Προσκλήσεις

Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί

τηλέφωνο

210 6030655

6939153052

Διαβάστε τη 

στο διαδίκτυο

www.ebdomi.com

Νέα τμήματα τέννις και

πινγκ - πονγκ ξεκινούν

στο Κορωπί από την 1η

Οκτωβρίου με τον

Ομιλο Αντισφαίρισης.

Νέα τμήματα

Παιδικά 

Ενηλίκων 

Ιδιαίτερα

Τηλ. 210 6620 329

κιν. 6977 080 795

AΚΑΔΗΜΙΑ

ΤΕΝΝΙΣ 

ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

στο ΚΟΡΩΠΙ

Ευχαριστήριο

Το Δ.Σ. του Πρω-
τέας Βούλας αισθά-
νεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει τον
καρδιολόγο κύριο
Νίκο Ποντικάκη για
τις υπηρεσίες και
την συμπαράσταση
του στην ομάδα όλα
αυτά τα χρόνια.

Η βοήθειά στον
τομέα  του όποτε
έχει ζητηθεί είναι
άμεση και στις
μέρες μας μεγάλη
ανακούφιση για τον
σύλλογό μας. 
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Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου. Καιρός βροχερός με διακοπές και

ηλιοφάνεια.

Υπήρχε προγραμματισμένη ξενάγηση από την “Εναλλα-

κτική Δράση” στην Πνύκα και στην Αρχαία Αγορά. Ραντε-

βού στο Μετρό Ακρόπολις.

Ευτυχώς, δεν μας επτόησε ο καιρός και πήγαμε· και ήταν η

πρώτη φορά που επισκεπτόμουν αυτούς τους πανάρχαιους

και με τόση ιστορία τόπους!

Η μικρής διάρκειας πεζοπορία μέχρι την Πνύκα, περνώντας

μπροστά από τον Αγιο Δημήτρη το Λουμπαρδιάρη, ήταν

πολύ ωραία και δόθηκε ο χρόνος να ενημερωθούμε σε κά-

ποια βασικά στοιχεία. Ξεναγός ο φιλόλογος Μ. Σταύρου.

Ανεβήκαμε στην Πνύκα, καθήσαμε πάνω στις αιώνιες πέ-

τρες, αγναντεύοντας κάτω την πόλη και δεξιά μας την

Ακρόπολη· ήταν μια μαγευτική εικόνα.

Κάθε φορά που επισκέπτομαι αρχαιολογικούς χώρους, δια-

πιστώνω με πόση σοφία, επιστημοσύνη και δεξιοτεχνία

επέλεγαν, έχτιζαν και κοσμούσαν το κάθε τι.

Η Πνύκα είναι ένας φυσικός λόφος 100 μέτρα από την επι-

φάνεια της θάλασσας.

Αποτελεί μνημείο εξέχουσας σημασίας για την ιστορία και

τη ζωή της αρχαίας Αθήνας, καθώς αποτελούσε το χώρο

συγκέντρωσης της εκκλησίας του Δήμου, του οργάνου δη-

λαδή των ελευθέρων πολιτών της Αθήνας, που ελάμβαναν

όλες τις σημαντικές δημόσιες αποφάσεις. Ταυτόχρονα

αποτελεί και το χώρο όπου δημιουργήθηκε και πραγματώ-

θηκε για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία το πολί-

τευμα που σήμερα ονομάζουμε δημοκρατία. Δεν είναι

λοιπόν τυχαίο ότι στον ίδιο χώρο λατρευόταν και ο Δίας

Αγοραίος, ο Δίας δηλ. ως προστάτης του πολιτεύματος.

Η εκκλησία του Δήμου συνερχόταν δέκα φορές το χρόνο.

Σε αυτές τις συνεδριάσεις προήδρευε ο επιστάτης των πρυ-

τάνεων, με τη βοήθεια ενός γραμματέα και ενός κήρυκα,

που έκανε τις ανακοινώσεις. Τον 5ο αιώνα π.Χ. οι ακροα-

τές κάθονταν στο βράχο και αργότερα σε ξύλινους πάγ-

κους. Στη χαμηλότερη βαθμίδα του βήματος κάθονταν οι

πρυτάνεις που επέβλεπαν την τήρηση της τάξης βοηθού-

μενοι από ραβδούχους. Από αυτό το βήμα μιλούσαν στο

λαό όλοι οι σπουδαίοι άνδρες και ρήτορες της δημόσιας

ζωής, όπως ο Θεμιστοκλής, ο Περικλής, ο Αλκιβιάδης και ο

Δημοσθένης.

Τα λείψανα που βρέθηκαν στη μεγάλη θεατροειδή έκταση

έδειξαν ότι η Πνύκα είχε τρεiς οικοδομικές περιόδους. 

Μετά την Πνύκα κατηφορίσαμε και μπήκαμε στην Αρχαία

Αγορά. Ενας ανοιχτός χώρος με μονοπάτια, πράσινο και

κτίρια ανακαινισμένα. Μία εξαιρετική περιήγηση για να χορ-

τάσει το μάτι σου και να αναταχθεί  η ψυχή σου.

Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. ιδρύθηκε στα βορειοδυτικά του Ιερού

Βράχου της Ακροπόλεως, ανάμεσα στους λόφους του Αρείου

Πάγου και του Αγοραίου Κολωνού, η Αγορά των Αθηνών, η

οποία για τους επόμενους τέσσερις τουλάχιστον αιώνες απο-

τέλεσε το κέντρο της πόλης των κλασικών και ελληνιστικών

χρόνων. Σ' αυτήν ανεγέρθηκαν τα σημαντικότερα δημόσια κτή-

ρια και ιερά του άστεως και αναπτύχθηκε έντονη διοικητική,

πολιτική, δικαστική, εμπορική, κοινωνική, πολιτιστική και θρη-

σκευτική δραστηριότητα. Η αλληλουχία των οικοδομημάτων

της Αγοράς μέσα στο χρόνο αντικατοπτρίζει την εξελικτική

πορεία του δημοκρατικού πολιτεύματος στους πέντε αιώνες

ύπαρξης της πόλεως-κράτους.

Τα πρώτα ίχνη της κατοίκησης του ανθρώπου στον ευρύτερο

χώρο της Αγοράς χρονολογούνται στην Ύστερη Νεολιθική

εποχή (περ. 3000π.Χ.) και συνίστανται σε όστρακα χειροποί-

ητων αγγείων που βρέθηκαν σε φρέατα και λάκκους.

Τα σημαντικότερα οικοδομήματα  της εποχής:

Λεωκόρειον, μικρός περίβολος αφιερωμένος σε γυναικείες θε-

ότητες.  

Βωμός των 12 Θεών του Ολύμπου. Ήταν κατασκευασμένος

στο σημαντικότερο σταυροδρόμι και από αυτόν ξεκινούσε η

μέτρηση των οδικών αποστάσεων.

Ναός του Δία, Ήταν ένα μικρό ναϊκό οικοδόμημα αφιερωμένο

στον Δία.  

Ναός του Απόλλωνα Πατρώου, ήταν ένας μικρός ναός αφιε-

ρωμένος στον Απόλλωνα ως γενάρχη (Πατρώο) των Ιώνων και

κατά συνέπειαν, των Αθηναίων.  

Μητρώον, ήταν ο ναός της Μητέρας των Θεών, Ρέας. Στο κτή-

ριο αυτό συνήθιζαν να φυλάνε τα αρχεία της πόλης δίνοντας

τη σημερινή σημασία στον όρο Μητρώο.

Βουλευτήριο, χτισμένο γύρω στο 500 π.Χ., ήταν ένα τετρά-

γωνο οικοδόμημα με πέντε δωρικούς κίονες στη νότια πλευρά

του, όπου βρισκόταν και η είσοδος. Ήταν το μέρος όπου συ-

νεδρίαζαν οι βουλευτές της Βουλής των Πεντακοσίων. 

Η οδός των Παναθηναίων. Το χώρο της Αγοράς διέσχιζε η

Οδός των Παναθηναίων, την οποία ακολουθούσε η πομπή κατά

τη διάρκεια της μεγαλύτερης θρησκευτικής γιορτής της Αθή-

νας. Η οδός ξεκινούσε από το Δίπυλο και το Πομπείο στον Κε-

ραμεικό, περνούσε μέσα από την Αγορά και κατέληγε στη

νοτιοδυτική γωνία του λόφου της Ακρόπολης, όπου σταμα-

τούσε το πλοίο της πομπής, που έφερε ως ιστίο το μεγάλο

πέπλο της θεάς που είχαν υφάνει οι παρθένες κόρες της

πόλης, με το οποίο έντυναν το ξύλινο λατρευτικό άγαλμα της

θεάς Αθηνάς, της πολιούχου της Αθήνας, που στεγαζόταν στο

Ερέχθειο.

Το Πρυτανικόν, στους Χρόνους της Δημοκρατίας χρησίμευσε

ως εντευκτήριο για τους Πρυτάνεις της Βουλής. Εκεί σιτίζον-

ταν και ξεκουράζονταν.  

Αιάκειον. Ο μεγάλος αυτός υπαίθριος περίβολος  που ταυτι-

ζόταν μέχρι πρόσφατα με το χώρο συνεδρίασης της Ηλιαίας. 

Στην Κλασική Εποχή (479 π.Χ - 323 π.Χ.), μετά την κατα-

στροφή που υπέστη από τους Πέρσες, η Αγορά ανασυγκρο-

τήθηκε με γρήγορους ρυθμούς. Ιδιαίτερα κατά την εποχή του

Περικλή χτίζονται πολλά μνημειώδη κτήρια, όπως ο Ναός του

Ηφαίστου και τρεις στοές.  

Στην Ελληνιστική Εποχή, Πρώιμη Ρωμαϊκή (323 π.Χ - 86 π.Χ.),

η όψη της Αγοράς αλλάζει ριζικά. Οι διάφοροι ηγεμόνες των

Ελληνιστικών πόλεων δίνουν πολλά χρήματα για την κατα-

σκευή μνημείων στην Αθήνα. Χαρακτηριστική είναι η περί-

πτωση του βασιλιά της Περγάμου Αττάλου Β΄, που δώρισε

στην Αθήνα την ομώνυμη στοά. Ήταν διώροφη, Δωρικού ρυθ-

μού, με μήκος 120 μέτρα και με 45 κίονες στην δυτική πλευρά.

Στην ανατολική υπήρχαν δωμάτια που χρησίμευαν ως κατα-

στήματα. Στο βόρειο και νότιο άκρο υπήρχαν κλιμακοστάσια

που οδηγούσαν στον πάνω όροφο. Η στοά αναστηλώθηκε

πλήρως στο διάστημα 1953-1956 για να στεγάσει το Μουσείο

της Αρχαίας Αγοράς

Δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας,

γιατί θέλει πολύ χρόνο. Υποσχεθήκαμε στον εαυτό μας ότι

θα ξαναπάμε, οπωσδήποτε.

Αννα Μπουζιάνη

Πνύκα - Αρχαία Αγορά της Αθήνας

Μία “έξοδος” που θα μείνει αξέχαστη

Καθισμένοι στις αιώνιες πέτρες της Πνύκας.

Με φόντο την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό.

H στοά του Αττάλου

O ναός του Ηφαίστου.

«Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν
εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε
άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας
πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ
να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία
βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας
μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι κα-
πεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και
μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκά-
μαμε την Επανάσταση».
Απόσπασμα από την ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στους φοιτη-
τές του Πανεπιστημίου, στην Πνύκα


