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Προτάξαμε στο προηγούμενο φύλλο μας το Ασφα-

λιστικό Σύστημα που προτείναμε, έναντι του φορο-

λογικού, ακριβώς γιατί η πρότασή μας ενσωματώνει

τις ασφαλιστικές καταβολές - εισφο-

ρές στις φορολογικές εισφορές και

συγκεκριμένα στη φορολογία εισο-

δήματος, δίχως ούτε ένα ευρώ επι-

βάρυνση.

Λέγαμε, από το σύνολο των καταβο-

λών μας, το 34,6% καλύπτουν τις

ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμε-

νου - εργοδότου) και το 65,4% αντί-

στοιχα το σύνολο των άμεσων και

έμμεσων φόρων που καταβάλλουμε.

Η πρότασή μας συνοπτικά, με μια φράση συνίσταται

στην ενσωμάτωση του συνόλου των εισφορών -

ασφαλιστικών και φορολογικών - 100% (34,6 + 65,4)

στις φορολογικές εισφορές (φορολογία εισοδήμα-

τος).

Θεμελιώσαμε δε θεωρητικά την πρότασή μας στο

αξίωμα ότι η κοινωνική ασφάλεια είναι αποτέλεσμα

συλλογικής κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας

της κοινωνικής ειρήνης, της Υγείας και της αποτρο-

πής της εκ περιστάσεων εγκληματικότητας και όχι νε-

οφιλελεύθερων αντιλήψεων ανταποδοτικότητας, που

είναι σύμφυτη της ιδιωτικής ασφάλισης.

Το Ασφαλιστικό Σύστημα είναι ένας επιπλέον λόγος,

για να έχουμε ένα απλό, δίκαιο, αντικειμενικό και

σταθερό φορολογικό σύστημα, σύμφωνα με τις

αρχές που είχαμεν αναπτύξει σε μια σπόνδυλωτή αρ-

θρογραφία τριών συνεχόμενων άρθρων1.

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Ασφαλιστικό 

και “φορολογική 

Συνείδηση”
― Φέρτα! ― Πάρτα!

Μέρος 2ο

Ανοιχτός απολογισμός 

πεπραγμένων στην Ανάβυσσο
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Για να έχετε νέα 
όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com
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Ηρθε η Κρήτη στο Ηρώδειο! Το περασμένο Σάββατο 29/9 ξεχείλισε το Ηρώδειο από κόσμο· κρητικούς και
μη για να απολαύσουν μια πολύωρη συναυλία με κρητικά μουσικά ακούσματα. Ενα αφιέρωμα στον κο-
ρυφαίο λυράρη Βασίλη Σκουλά, με Μαν. Λιδάκη, Μιχ. Τζουγανάκη και Μάρθα Φριντζήλα.

Την παραγωγή είχε η Ελισάβετ Παπαγεωργίου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου.

Σελίδα 12
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Στο πρώτο άρθρο μεταφέραμε απόσπασμα ομιλίς του

σημερινού αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυ-

ραγάνη, στο ΕλληνοΑμερικάνικο Επιμελητήριο  σε προ-

γενέστερο ανύποπτο χρόνο. Μεταξύ άλλων είχε πει

τότε: «... σ’ όσους προτάσσουν το “συμφέρον της πα-
τρίδας” στη φορολογία να το αποδείξουν έμπρακτα, οι-
κοδομώντας επιτέλους ένα δίκαιο σύστημα που δεν θ’
αφήνει τους φοροφυγάδες να πλουτίζουν εις βάρος
των μισθωτών, των συνταξιούχων και των υγιών επι-
χειρηματιών». 

Τώρα είναι ο αρμόδιος Υπουργός για να το πράξει και

το εφαρμόσει.

Διερωτώμαι πόσο “δίκαιο” είναι το φορολογικό Σύ-

στημα που φορολογεί τους επίσημους πτωχούς (ετή-

σιο εισόδημα 7.200€ σύμφωνα με όσα ορίζει η Ε.Ε.).

Πόσο “δίκαιο” το Φορολογικό Σύστημα (Φ.Σ.) που δεν

αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις παρού-

σες συγκυρίες, μπορεί να έχουν ζημιά και δεν έχουν

κέρδη, αν ένας αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας

έχει “καθαρή θέση”, άντε του “φτωχού”, 7.200€! 

Κι όταν συζητάνε, αυτόν να τον φορολογήσουν από το

πρώτο ευρώ που θα εισπράξει με “επαγγελματικά κρι-

τήρια” αποδεικνύουν ότι δεν έχουν εργασθεί ως ελεύ-

θεροι επαγγελματίες, ή αν έχουν εργασθεί σε “ευγενή”

επαγγέλματα κρίνουν εξ ιδίων. Ακόμα και ο υδραυλι-

κός που δεν σου κόβει απόδειξη, ποιός τους είπε ότι

αυτή την εποχή που δεν υπάρχουν κατασκευές, βγάζει

τόσα λεφτά από τις βρύσες που στάζουν, ώστε ν’ απο-

κτά φοροδοτική δύναμη,  σύμφωνα με το σύνταγμα.

Εγώ πάντως, έναν υδραυλικό που ήξερα, οικογενει-

άρχη και καλό μάστορα, που δεν μου ‘κοβε αποδείξεις

για 20 και 50 ευρώ, έφυγε για τη Γερμανία με 300€

μισθό και πληρώνει φόρο. Εκεί γιατί πληρώνει κι εδώ

όχι; Είναι ένα ερώτημα με πολλές αιτιολογίες.

― Γιατί είναι υπάλληλος και δεν μπορεί να ξεφύγει,

όπως κι εδώ,

― Γιατί έχουν καλύτερους και πιο ευσυνείδητους φο-

ροεισπρακτικούς μηχανισμούς 

― δικαιότερους και αντικειμενικούς

Λοιπόν, κύριε Μαυραγάνη, θα σου μιλήσω προσωπικά

μια και είσαι και πολύ νεότερός μου:

Οταν ξεκίνησα την επιχειρηματική μου δραστηριότητα

το 1967, τον καιρό που εσύ ήσουν δύο χρονών, επειδή

είμαι ιδεολόγος και γνώστης των αρχών της λειτουρ-

γίας ενός κράτους δικαίου και μιας αρμονικής κοινω-

νίας, είχα απόλυτη φορολογική συνείδηση. Στη

συνέχεια, αφού έζησα τη νοοτροπία των φοροελεγκτι-

κών μηχανισμών, τις εφαρμοσμένες αντιλήψεις

Υπουργών Οικονομικών που δεν ήξεραν “πώς βγαίνει

το ψωμί στο πεζοδρόμιο”, που έβλεπα ανθρώπους

άχρηστους και επιβλαβείς να βγάζουν ακόπως και αδι-

καιολογήτως πολλαπλάσια από εμένα που “μου ‘βγαινε

η Παναγία” οικογενειακώς, που με “φέσωναν” αχρείοι

και ασυνείδητοι γιατί το γραφειοκρατικό, ανοργάνωτο

και αποσαθρωμένο κράτος που το πλήρωνα χοντρά,

δεν μπορούσε και δεν μπορεί να με προστατέψει,

― Γιατί μου τα ‘παιρνε χοντρά για να τα διαχειριστεί

κατά τον πλέον ανεύθυνο και σπάταλο τρόπο, σε πε-

λατειακές σχέσεις, σε ακριβοπληρωμένα έργα, σε

μίζες και προμήθειες, σε παχυλές αμοιβές του πολιτι-

κού προσωπικού, των “ημετέρων” των συμβούλων, των

βολεμένων, των διαπλεκομένων, σε σπατάλες και

χλιδή, σε, σε, σε. 

Οταν καταστρέφομαι από πλημμύρα, με ευθύνη του

κράτους κι όχι μόνον δεν παίρνω “μία”, αλλά δεν περ-

νάνε και οι ζημιές στην Εφορία, 

Οταν αποδίδω στο κράτος ΦΠΑ που δεν έχω εισπρά-

ξει, ενώ αποδεδειγμένα κατέβαλα “τη δέουσα επιμέ-

λεια” έ, τότε αυτή η “φορολογική συνείδηση”

κονιορτοποιήθηκε!

Το μόνο που μ’ ενδιαφέρει πλέον - και το τονίζω και στο

λογιστή μου, είναι να είμαι νόμιμος τυπικά.

Το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής σκέψης των έξυ-

πνων πλέον επιχειρηματιών και λογιστών, είναι πώς θα

αποφύγουν να καταβάλουν τους υπερβολικούς φό-

ρους, παραμένοντας τυπικά νόμιμοι.

Τα αντικειμενικά και τ’ άλλα κριτήρια

Α’, γι’ αυτό και εσείς οι φωστήρες, οι καλοί κυνηγοί των

περιστερών, άντε και καμμιάς “τσίχλας” ευρήκατε τα

“αντικειμενικά κριτήρια”, τα “επαγγελματικά κριτήρια”,

τα κριτήρια διαβίωσης, για να φορολογείτε τις “τσί-

χλες”, γιατί με τους “λύκους” και τις “αρκούδες” δεν εί-

σαστε ικανοί και δεν θέλετε ή δεν ξέρετε να τα βάλετε.

Ποια είναι τα κριτήρια; Το σπίτι, το αυτοκίνητο κλπ.  Κι

αν τον καιρό των “παχέων αγελάδων”, ή των ψευδαι-

σθήσεων έκανε κάποιος ένα σπίτι, συνήθως με ιδρώτα

κι “αίμα” και πήρε και ένα δύο αυτοκίνητα και τώρα είναι

άνεργος ή συνταξιούχος ή έβαλε λουκέτο στην επιχείρ

ησή του - έχουν κλείσει πάνω από 200.000 επιχειρή-

σεις και συνεχίζουν - τώρα τι να κάνουν; να πουλήσουν

το σπίτι τους και τ’ αυτοκίνητά τους, για να πληρωθούν

οι τοκογλύφοι; Είναι ΔΙΚΑΙΟ φορολογικό σύστημα

αυτό, όταν τα “στικάκια” και οι λίστες με τους πιθανό-

τατους μεγαλοφοροφυγάδες “χείμαζαν” στα γραφεία

των αρμοδίων Υπουργών και δοικητών του ΣΔΟΕ; 

Εχω πολλά να πω, γι’ αυτό θα επανέλθω, αλλά ως τότε

έχω μια “ωραία” ιδέα: Να Βάλετε “κριτήρια επιβίωσης”.

― Πώς τα καταφέρνεις και ζεις; Πώς έχεις δυο παιδιά;

Για να έχεις γυναίκα, παιδιά, μάνα και πεθερά, βγάζεις

λεφτά και μας τα κρύβεις. 

― Φέρε τόσα.

― Πάρτα!

――――――
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Ου φιμώσεις βουν αλοώντα 
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 9

“Μας δουλεύουνε”... Σελ. 9

“Απόψε στο χωριό σας, ο θίασος
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ...” Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Απόλλων & Απολλωνία στα 3Β Σελ. 9
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2ο Γυμνάσιο Κορωπίου Σελ. 13
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Συλλογή υπογραφών για Εξετα-
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Aσφαλιστικό και “φορολογική συνείδηση”

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β 

συνεδριάζει  
Τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 6μ.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. των

3Β με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σπάτων-Αρτεμίδος συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων - Αρτέμιδος συνεδριάζει

στις 09 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 μ.μ., για συ-

ζήτηση επί 22 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
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Πέμπτη απόγευμα 4/10, ο Δήμαρχος των 3Β

Σπ. Πανάς, συναντήθηκε με τους καταστη-

ματάρχες του Δήμου, κυρίως υγειονομικού

ενδιαφέροντος.

Στην πρόσκληση καλούσε μόνο καταστημα-

τάρχες με αντικείμενο υγειονομικού ενδια-

φέροντος και ξενοδόχους, όπως είπε, κάτι

που καυτηρίασε ο δημ. σύμβουλος Δ. Βαμ-

βασάκης· προσήλθαν όμως και επιχειρημα-

τίες από διάφορα άλλα επαγγέλματα.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος εξήγησε ότι

η φετινή χρονιά ήταν «μια πολύ καλή χρο-
νιά σχέσεων καταστηματαρχών και
Δήμου». Ενα θέμα τριβής μεταξύ τους ήταν

το κάπνισμα που απαγορευόταν στα κατα-

στήματα, αλλά «και η κεντρική εξουσία χα-
λάρωσε σε ένα μέτρο βάναυσο», οπότε

ηρέμησαν.

Σ.Σ.: όλοι πλην των μη καπνιζόντων προφανώς...

«Ο Δήμος» είπε ο δήμαρχος «θα συνεχίσει
να προσφέρει στην πόλη, θα συνεχίσει να

φυτεύει και να καλλωπίζει».
Τόνισε ότι σαν πρώτη βοήθεια στους κατα-

στηματάρχεςσ ήταν η μείωση του τέλους.

Εκείνο που επεσήμανε ιδιαίτερα ήταν ότι

πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία στα τραπε-

ζοκαθίσματα, όπως άλλωστε ορίζει και ο κα-

νονισμός που έχουν ψηφίσει στο Δ.Σ.

Στόχος τους είναι να νοικοκυρευτεί η πόλη.

Και επειδή υπάρχουν θέματα που παρερμη-

νεύονται ζήτησε αυτή τη συνάντηση, όπως

είπε ο Δήμαρχος.

Αναφέρθηκε για κάθε ενότητα χωριστά, επι-

μερίζοντας τα προβλήματα της κάθε μιας.

Στη Βάρη έχουν ήδη προχωρήσει σε πα-

ρεμβάσεις και πιστεύουν ότι θα ολοκληρω-

θούν μέχρι τα Χριστούγεννα.

Στη Βάρκιζα υπάρχει πρόβλημα γιατί η

γραμμή του αιγιαλού είναι πάνω στο δρόμο.

Ετσι ακόμη και η Παιδική Χαρά και τα κατα-

στήματα είναι μέσα στον αιγιαλό και στε-

ρούνται άδειας.

Οπως είπε, είχε ξεκινήσει η τακτοποίηση

για την επαναχάραξη του αιγιαλού από τον

Δ. Αναστασίου ακόμη και τον Π. Καπετανέα

(ως δήμαρχοι), αλλά με λάθος τρόπο.

“Πρώτα πρέπει να νομιμοποιήσεις και μετά
να καθορίσεις τον αιγιαλό”.
Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών στην παρα-

λία δημιουργεί πρόβλημα γιατί δεν επιτρέ-

πεται κτίσμα πάνω στον αιγιαλό. 

Σ.Σ.: Να θυμίσουμε εδώ ότι με πρωτοβουλία

της Δημοτικής Αρχής, έχει βγει πρωτό-

κολλο κατεδάφισης, αλλά ο νυν δήμαρχος

Σπ. Πανάς, προσπαθεί να την αποφύγει,

όπως είπε.

Το πάρκινγκ που βρίσκεται πάνω στην πα-

ραλία, είπε ότι  ναι μεν εξυπηρετεί τα μα-

γαζιά, αλλά χαλάει την εικόνα της πόλης.

Στη Βούλα αναφέρθηκε στην κεντρική πλα-

τεία, η οποία έχει μία κανονιστική απόφαση

πριν 15 χρόνια και έπρεπε να αλλάξει για

να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις.

Οι καταστηματάρχες που θέλουν να κάνουν

πέργκολα στα καταστήματα της πλατείας,

θα πρέπει να κάνουν αίτηση στο Δήμο

μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Εχουν αποφασίσει

να παίρνουν το 70% της πρόσοψής τους.

Εχει γίνει αίτημα για υπογειοποίηση των

καλωδίων στην έκταση της πλατείας.

Στη Βουλιαγμένη τα έχουν επιλύσει τα πε-

ρισσότερα. Το βασικό της πρόβλημα είναι η

δυσοσμία, γιατί ο αγωγός λυμάτων είναι

πολύ παλιός και φράζει συχνά από τα λίπη

με αποτέλεσμα να υπερχειλίζει και να πέ-

φτουν στη θάλασσα. Θα το αντιμετωπίσουν

με ανακατασκευή του ή με σύστημα περι-

συλλογής λιπών σε συνεργασία με τα κα-

ταστήματα.

Στη συνάντηση παρευρίσκοντο όλοι οι υπη-

ρεσιακοί παράγοντες που έχουν σχέση με

τα καταστήματα καθώς και οι δύο αντιδή-

μαρχοι· οικονομικών Ν. Ζαχαράτος και διοί-

κησης Δ. Μπελετσιώτης. Επίσης ο

επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Μίλησαν ο Α’ αντιπρόεδρος του Επαγγελ-

ματικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Λεβετσο-

βίτης και αρκετοί καταστηματάρχες, (Στ.

Αποστολάτος, Καμπανάος, Βαμβασάκης οι

οποίοι επεσήμαναν προβλήματα καθαριότη-

τας, φωτισμού, δυσοσμίας κ.ά.
Α. Μπουζιάνη

Καταστηματάρχες και Δήμος συζητούν στα 3Β
Σε καλό κλίμα εξελίχθηκε η συζήτηση στο Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης μεταξύ της Δημοτικής

Αρχής και των καταστηματαρχών

Την Tρίτη 9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν εκδη-

λώσεις για την 68η μαύρη επέτειο του ολοκαυτώμα-

τος της πόλης του Κορωπίου (9-10-1944, 47 Νεκροί,

400 σπίτια και κοινοτικά καταστήματα κατεστραμμένα

τρεις ημέρες πριν την απελευθέρωση της Αθήνας). 

Με την υπ’ αριθμόν 275/2011 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, ο Δήμος Κρωπίας ανακηρύχθηκε σε

Μαρτυρική Πόλη. Στο πλαίσιο υλοποίησης της από-

φασης έχει συγκροτηθεί η ανοιχτή επιτροπή έργου

«Κορωπί-Μαρτυρική Πόλη» για την οργάνωση και τον

συντονισμό των εργασιών καταγραφής, διάσωσης και

ανάδειξης των γνωστών ή άγνωστων ιστορικών

πηγών καθώς και άλλων τεκμηρίων. 

Ο Δήμος Κρωπίας, η Αντιδημαρχία Παιδείας-Πολιτισμού και

το ΝΠΔΔ «Σφηττός» καλούν σε συμμετοχή στην Επιτροπή

Έργου όσους δημότες το επιθυμούν και ιδιαιτέρως νέους

και νέες, φοιτητές, πτυχιούχους, κατόχους μεταπτυχιακών

διπλωμάτων ή διδακτορικών τίτλων. 

Ε-mail: grafeiotypou@e-koropi.gr και 

Αντιδημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού τηλ. : 210-662 23 24

εσωτ. 137)

Το πρόγραμμα: Τρίτη 9 Οκτωβρίου,  Ι. Ν. Αναλήψεως Κυ-

ρίου: 7.00 π.μ.Όρθρος & Θεία Λειτουργία

10.00 π.μ.:  Τέλεση Δοξολογίας

Πλατεία 9ης Οκτωβρίου 1944 (Α΄ Κοιμητήριο)

11:00 π.μ.:   Επιμνημόσυνη Δέηση σε μνήμη νεκρών

- Προσκλητήριο νεκρών 

- Κατάθεση Στεφάνου

- Όρκος Μνήμης Δ.Σ. Κρωπίας

- Τήρηση ενός λεπτού σιγής

- Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

Διακήρυξη Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας

για το Ολοκαύτωμα του Κορωπίου 

Δημοτικό Συμβούλιο  9.10.2011

Σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2011, στην 67η επέτειο του ολοκαυτώματος

της πόλης μας, το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Διακηρύσσει μπροστά στους απογόνους των θυμάτων της 9ης Οκτω-

βρίου 1944 και το λαό του Κορωπίου,  την απόφασή του να θυμάται

πάντα και να τιμά τη θυσία τους.  

Διακηρύσσει πως εκπροσωπεί όχι μόνον τους Κορωπιώτες στο σή-

μερα και στην προοπτική του αύριο, αλλά και τους Κορωπιώτες που

έδωσαν τη ζωή τους στους αγώνες της πατρίδας μας για εθνική ανε-

ξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Διακηρύσσει τη δέσμευσή του,  μπροστά στη δυστυχία που βίωσε  η

πόλη μας, κατά τη γερμανική κατοχή, από τις αποτρόπαιες πράξεις

των ναζιστικών μηχανισμών, να δώσει τη σύγχρονη μάχη για τη διεκ-

δίκηση των ανεκπλήρωτων και απαράγραπτων δικαίων των πολιτών

μας.

Δεσμεύεται,  να μην αφήσει την τραγωδία της  9ης Οκτωβρίου  1944

να «στοιχειώνει» τον τόπο μας.

Διακηρύσσει την απόφασή του να περιφρουρήσει την ιερότητα της

θυσίας και να προασπιστεί με θάρρος την ιστορική μνήμη για τις επό-

μενες γενιές.

Μπροστά στο «Δημόσιο Σήμα» των 47 εκτελεσμένων, διακηρύσσει

την προσήλωσή του στον αγώνα για να δικαιωθεί το Κορωπί που θυ-

σιάστηκε στις 9 Οκτωβρίου 1944 στο βωμό της εθνικής απελευθέ-

ρωσης. 

68η Επέτειος του Ολοκαυτώματος του Κορωπίου - Τρίτη 9 Οκτωβρίου
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«Ο πλούτος της

ελληνικής χλωρίδας

και η γέννηση της

βοτανικής επιστήμης

στην αρχαία Ελλάδα»

Kυριακή 14/10, 11.00

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού

Μουσείου Μαραθώνα, στα

πλαίσια των δραστηριοτή-

των τους διοργανώνουν διά-

λεξη του ζωγράφου–

συγγραφέα– ερευνητή της

ελληνικής χλωρίδας  Γιώρ-

γου Σφήκα, με θέμα: «Ο
πλούτος της ελληνικής
χλωρίδας και η γέννηση
της βοτανικής επιστήμης
στην αρχαία Ελλάδα», στον

Κινηματογράφο Αλίκη, Πο-

λιτιστικό Πάρκο Νέας Μά-

κρης (Πρώην Αμερικάνικη

Βάση), την Κυριακή 14

Οκτωβρίου στις 11.00.

Μαθήματα παραδοσιακών

και μοντέρνων χορών

στο Δήμο Σαρωνικού

Από  την Πέμπτη   4/10  και κάθε Πέμπτη 7– 8 μμ στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο του  Δήμου  Σαρωνικού, στο Λαγονήσι,

αρχίζει η νέα σαιζόν για το τμήμα  παραδοσιακών και

μοντέρνων χορών ενηλίκων. Διδάσκει  η  Βίκυ Αντω-

νάκη.

Και χορωδία

Επίσης  από το Σάββατο 6/10 και  κάθε  Σάββατο 5 – 7μμ

αρχίζουν οι πρόβες  της χορωδίας του Δήμου με  Μαέ-

στρο όπως πάντα  τον Αιμίλιο Γιαννακόπουλο.    

Πληροφορίες και  νέες συμμετοχές: 

1) Κα Μυρσίνη Καδόγλου   6937415173 & 2291025949 

2) Κα Ιωάννα Σουρβατζή     6976617994 & 2291070079  

3) Κα Λίλιαν Κόλλια           6945328606 & 2291024150

Κάθε συνάντηση αρχίζει με μία

σύντομη εισήγηση και την ανά-

γνωση ενός ή περισσοτέρων

σχετικών κειμένων του Νίκου

Δήμου. Ακολουθεί συζήτηση

που καταλαμβάνει το μεγαλύ-

τερο μέρος του χρόνου. Στο

τέλος κάθε δίωρου γίνεται ανά-

γνωση ενός λογοτεχνικού κει-

μένου-επιδόρπιου για να

φεύγουν όσοι συμμετέχουν με καλή

γεύση.

1. Περί Ορθολογισμού και Ανθρωπισμού 2.
Περί Θεού 3. Περί Ελευθερίας 4. Περί
Ζωοφιλίας και Φιλοζωίας 5. Περί Γνώσης
και Αμφιβολίας 6. Περί Ανθελληνισμού 7.
Περί Τεχνολογίας 8. Περί Σεξ και Πορνο-
γραφίας 9. Περί Ποίησης και Δημιουργίας.

Οι διαλογο-διαλέξεις είναι δίωρης

διάρκειας (18:00-20:00) και πραγ-

ματοποιούνται κάθε Δευτέρα. 

Ημερομηνίες διαλέξεων: 

8, 22, 29 Οκτωβρίου 

5, 12, 19, 26 Νοεμβρίου 

3, 10 Δεκεμβρίου 2012

Κόστος συμμετοχής: 

Κύκλος 9 διαλέξεων: 80 € , 40 €

(φοιτητικό)

Μεμονωμένη διάλεξη: 10 € , 5 € (φοιτητικό) 

Αμφιθέατρο Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών

και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη

Λ. Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1

Τ: 210-3611206 - F: 210-3611349

E: info@theocharakis-foundation.gr

www.thf.gr

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΗ, 8:30μμ

'WILD AND PRECIOUS' του Bill Mousoulis,

2012, 87'

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Πρωταγωνιστούν: Alessandro Figurelli,

Emanuela Zocco, Jennifer Levy

Ένας Ιταλός κινηματογραφιστής βρίσκεται

στην Ελλάδα, ακριβώς στο μέσον της κοινω-

νικοπολιτικής κρίσης, όταν προσλαμβάνεται

από μια παραγωγό  της Αυστραλιανής τηλε-

όρασης...

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΗ, 8:30μμ

'ΑΠ' ΤΑ ΚΟΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΕΝΑ' του Σωτήρη

Γκορίτσα, 2010, 89'

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Πρωταγωνιστούν: Αργύρης Ξάφης, Βαγγέ-

λης Μουρίκης, Δημήτρης Ήμελλος,  Άννα

Κουτσαφτίκη 

Ένας ειδικευόμενος ορθοπεδικός διορίζεται

σε δημόσιο νοσοκομείο και ανακαλύπτει την

κωμικοτραγική καθημερινότητα του ΕΣΥ.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΗ, 8:30μμ

'Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ' του Νίκου Γραμματικού, 2002, 130'

Πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Μουρίκης, Μα-

ριλίτα Λαμπροπούλου, 

Μηνάς Χατζησάββας, Γιάννης Ζουγανέλης

Ο Βαγγελης ειναι ενας 35χρονος αντρας, ο

οποιος ειναι αποφασισμενος να αλλαξει την

ζωη του και να ξεκοψει απο το σκοτεινο πα-

ρελθον του... 

* όλες οι προβολές αρχίζουν στις 8:30μμ

ακριβώς με ελεύθερη είσοδο για όλους

Συνεργείο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος

Ηλιούπολης, Ηρώων Πολυτεχνείου 4Α & Μα-

ρίνου Αντύπα.

To Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-

σης Λαυρίου και oi Υπηρεσίες της Γενι-

κής Γραμματείας Πολιτισμού

συνεχίζουν τη δράση τους  τις δύο επό-

μενες  Κυριακές στο Λαύριο, 7 Οκτω-

βρίου και 14 Οκτωβρίου. Ώρα έναρξης

για τις  εκδηλώσεις: 11 π.μ. Οι εκδηλώ-

σεις θα έχουν τρίωρη περίπου διάρκεια.

Tην Κυριακή 7 Οκτωβρίου, το θέμα

είναι τα αρχαία μεταλλεία της Λαυρεω-

τικής και η σχέση τους με τη φωτιά και

χώρος διεξαγωγής της είναι το Τεχνο-

λογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

καθώς και ο αρχαιολογικός χώρος της

Σούριζας.

Η διοργάνωση υπάγεται στη δράση “Πε-

ριβάλλον και Πολιτισμός” με φετινό

θέμα “Παντέχνου Πυρός Σέλας – Λαμ-
περές ιστορίες φωτιάς”.
Μετά τις ομιλίες το πρόγραμμα περι-

λαμβάνει ξενάγηση στον αρχαιολογικό

χώρο της Σούριζας από αρχαιολόγο της

Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασι-

κών 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 Αρ-

χαιολογικό Μουσείο Λαυρίου. Και αυτή

η διοργάνωση αφορά τη δράση  και πε-

ριλαμβάνει ξενάγηση στο Αρχαιολογικό

Μουσείο Λαυρίου και εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα. 
πηγή: lavriaki.gr

“Περιβάλλον και Πολιτισμός” στο Λαύριο

“Η κρίση των Λαυρεωτικών” 

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

“Λαμπερές ιστορίες φωτιάς”Κινηματογραφικές βραδιές παρέα με τον σκηνοθέτη, στην Ηλιούπολη, τις Πέμπτες

του Οκτώβρη, όπως το πρόγραμμα.  Ενδιαφέρουσες ταινίες με περιεχόμενο...

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

2012-2013

ΒΡΑΒΕΥΣΗ 

ΑΘΛΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

ΑΓΩΝΩΝ
Το Δ.Σ. της Β΄ Περιφέρειας του Διαλεκτι-

κού Ομίλου Ελλάδος και τα Δ.Σ. των Ομί-

λων της, οργανώνουν κοινή έναρξη της

Διαλεκτικής Χρονιάς 2012 – 2013 που θα

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12

Οκτωβρίου ώρα 6 μ.μ. στην Δημοτική Βι-

βλιοθήκη Κορωπίου (Οδός Ολυμπιονίκη

«Γ.Σ Παπασιδέρη» 13).

Η εκδήλωση περιλαμβάνει βράβευση

αθλητών των Παραολυμπιακών Αγώνων

και τελεί υπό την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ.

«ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας.

Διαλογο-διαλέξεις
9 αμφιλεγόμενα θέματα με τον Νίκο Δήμου

Έναρξη: 8 Οκτωβρίου στις 18:00

Πεζοπορία  στον
εθνικό δρυμό 

Πάρνηθας 

Μια πολύ ευχάριστη πεζοπορία στο ελατό-

φυτο κομμάτι της Πάρνηθας, οργανώνει η

“Εναλλακτική δράση” για την Κυριακή 14

Οκτωβρίου. Το ξεκίνημα της πεζοπορίας

βρίσκεται  στην Πέτρα Βαρυμπόμπης. 

Αναχώρηση από Βούλα 8 το πρωί

Αρχηγοί Θ. Ματόπουλος  - Λ. Μεραντζής

Δηλώσεις συμμετοχής Μαρία Κορομηλά

2108991145  -  6940308757
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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.

Μεσογείτικοι 

Παραδοσιακοί Χοροί 
Την Κυριακή  14 Οκτωβρίου, στις 7μ.μ. θα παρουσιαστούν

Μεσογείτικοι Παραδοσιακοί Χοροί στο αμφιθέατρο του

Δημαρχείου Κρωπίας (Βασ. Κωνσταντίνου 47)

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει,  σύντομες

εισηγήσεις με αναφορά στην σημασία και αξία του χορού

ως  τέχνης, τρόπου ζωής και ως μέσου έκφρασης συναι-

σθημάτων, αυτοάμυνας, ψυχοσωματικής υγείας, χοροθε-

ραπείας κλπ. Στη συνέχεια οι εισηγήσεις θα εστιάσουν

στον Παραδοσιακό χορό και στην εξέλιξη του Χορού στα

Μεσόγεια με λαογραφικά στοιχεία. 

Όλες οι εισηγήσεις θα συνοδεύονται από προβολή πα-

λαιών φωτογραφιών σχετικά με τον χορό. 

Τέλος, η χορευτική ομάδα του ΝΠΔΔ "ΣΦΗΤΤΟΣ" θα χο-

ρέψει τους μεσογείτικους χορούς υπό την διδασκαλία της

κας Ευαγγελίας Ιερωνυμάκη, η οποία θα κάνει συσχετι-

σμό του κάθε χορού με τις ομοιότητες, τις παραλλαγές

και διαφορές που υπάρχουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Την πρωτότυπη αυτή εκδήλωση την διοργανώνει  το

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού με την υποστήριξη

του Δήμου Κρωπίας και τη συνεργασία της Χορευτικής

Ομάδας του ΝΠΔΔ «Σφηττός»

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ

Στην κεντρική πλατεία Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου διοργανώνει εκδήλωση παραδο-

σιακών χορών, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7

Οκτωβρίου και ώρα 8 μ.μ., στην Κεντρική Πλατεία Μαρ-

κοπούλου.

Τα χορευτικά συγκροτήματα, που θα παρουσιάσουν τους

παραδοσιακούς χορούς από Θράκη, Μακεδονία – Γουμέ-

νισα, Αν. Ρωμυλία, Κυκλάδες, Μ. Ασία και αρβανίτικους

χορούς, είναι η ομάδα παραδοσιακών χορών του Πολιτι-

στικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου, η

ομάδα παραδοσιακών χορών Οργανισμού Πολιτισμού –

Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καμα-

τερού και ο Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Μαρκοπού-

λου – Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς».

Ο Δήμος Μαρκοπούλου απευθύνει κάλεσμα προσφοράς

τροφίμων μακράς διαρκείας, για το Κοινωνικό Παντοπω-

λείο, το οποίο υποστηρίζει δεκάδες οικογένειες συμπολι-

τών μας, που το έχουν πραγματική ανάγκη. 

Φθινοπωρινή ανθοκομική 

έκθεση στην πλατεία Κοτζιά

Ανθοκομική φθινοπωρινή έκθεση θα εξελιχθεί από 6 έως 21

Οκτωβρίου στην πλατεία Κοτζιά, την οποία οργανώνει ο

Δήμος Αθηναίων με το Συνεταιρισμό Φυτωριούχων Αττικής.

Στην έκθεση θα συμμετέχει και το  Κέντρο Ατόμων με

Αναπηρία Άνω Λιοσίων «Συνεργασία – Δημιουργία» με

δικό του περίπτερο.

Στο περίπτερο θα βρείτε χειροτεχνίες, είδη δώρων, γλυκά

κουταλιού, βότανα και πολλά άλλα, φτιαγμένα αποκλει-

στικά από άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Σκοπός τους είναι να παραμένει πάντα η ένταξη των ατό-

μων με αναπηρία στον κοινωνικό ιστό μέσω της εργασίας. 

Ραντεβού στην πλατεία Κοτζία από 6 ως 21 Οκτωβρίου 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου υποστηρίζει

την Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών 2012,

που διοργανώνει η Ελληνική Ορνιθο-

λογική Εταιρεία, την Κυριακή 7 Οκτω-

βρίου και ώρα 10.00 – 13.00, στον

υγρότοπο της Βραυρώνας.

Mια ξεχωριστή ημέρα και μια εξαιρε-

τική εμπειρία για σας και τα παιδιά

σας!

«Το Συναρπαστικό Ταξίδι της Μετα-
νάστευσης!» είναι το θέμα της φετι-

νής διοργάνωσης και στοχεύει στην

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του

κοινού για τα μεταναστευτικά είδη

πουλιών και τους βιοτόπους που χρη-

σιμοποιούν, κατά τη μετανάστευση.

Πολλές από τις περιοχές όπου διορ-

γανώνεται η Γιορτή, αποτελούν προ-

στατευόμενες περιοχές όπως

υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας και

Εθνικά Πάρκα.

Οι δραστηριότητες της εκδήλωσης

περιλαμβάνουν:

•  Παρατήρηση Πουλιών

•  Περιήγηση

•  Περιβαλλοντικά παιχνίδια

•  Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας

•  Απελευθέρωση πουλιών, σε συνερ-

γασία με το Σύλλογο Προστασίας και

Περίθαλψης Άγρια Ζωής «ΑΝΙΜΑ»

Η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών

είναι ετήσιο γεγονός και γίνεται το

πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτω-

βρίου σε περισσότερες από 30

χώρες.  Συντονίζεται δε από την παγ-

κόσμια ομοσπονδία BirdLife Interna-

tional. 

Για να προσεγγίσετε το χώρο της εκ-

δήλωσης, σταθμεύετε στο Αρχαιολο-

γικό Μουσείο Βραυρώνας και

ακολουθείτε το δρόμο προς την πα-

ραλία. Η συμμετοχή για το κοινό είναι

ελεύθερη.

Πληροφορίες: Ελληνική Ορνιθολο-

γική Εταιρεία, τηλ.: 210 8227937, 210

8228704, e-mail: info@ornithologiki.gr

Νικηφόρος Βρεττάκος
Το παιδί που έγινε ποιητής

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής

(ΟΑΠΠΑ) του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και ο

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία” οργανώνουν

εκδήλωση με θέμα: «Νικηφόρος Βρεττάκος, Το παιδί που
έγινε ποιητής», την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου στις 7.30μ.μ.

στην αίθουσα “Ιωνία” δίπλα από το Δημαρχείο της Βούλας.

Αφηγηματικός Λόγος - Μελοποιημένη ποίηση - Εκθεση αρ-

χείου Βρεττάκου από τη βιβλιοθήκη της Σπάρτης.

Συμμετέχουν: Αθηνά Μπίνιου, Μενέλαος Ντάφος, Δημήτρης

Νικολακάκης, Αρης Καραγιάννης.

Τραγούδι-Κιθάρα: Αργυρός.

Τη χορωδία του 3ου Δημοτικού Βούλας διευθύνει ο Θοδω-

ρής Κωνσταντόπουλος.

Η Σκηνοθετική παρέμβαση ανήκει στο Μανέλαο Ντάφλο και

το οοπτικοακουστικό υλικό στον Στέφανο Χατζηστεφάνου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

“Πάρε τα λεφτά και τρέχα”

Προβολή στο κάμπινγκ Βούλας

Το Σάββατο  6 Οκτωβρίου θα προβληθεί στο χώρο του κάμ-

πινγκ της Βούλας, η ταινία του Γ. Άλλεν  «Πάρε τα Λεφτά

και Τρέχα»,  η προβολή της οποίας είχε αναβληθεί λόγω της

πανελλαδικής απεργίας.  

Από τις πρώτες ταινίες του Woody Allen. Πρόκειται για τη

βιογραφία ενός άσημου, αποτυχημένου μικροαπατεώνα που

η ζωή και η δράση γίνονται ντοκιμαντέρ. Οι γονείς, οι δά-

σκαλοι, οι φίλοι, ο ψυχαναλυτής του και άλλοι άνθρωποι που

τον γνώρισαν μιλάνε για την αποτυχημένη ζωή του μικροεγ-

κληματία Virgil Starkwell.

Η προβολή γίνεται μέσα στο χώρο του κάμπινγκ (δίπλα στο

ΠΙΚΠΑ) - στο βάθος πριν τη παραλία (από τις 7μμ.θα ανοίγει

η πύλη των οχημάτων για την εκδήλωση).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ

«Το Συναρπαστικό Ταξίδι της Μετανάστευσης!»

Ομιλίες, απαγγελίες, αποσπάσματα έργων του.

Συμμετέχει η Ενωση Κρητών Γλυφάδας
με κρητικούς χορούς.
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ

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 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Την Κυριακή, 7 Οκτωβρίου  ώρα 11:00 διοργανώνεται εκ-

δήλωση για το πρόβλημα λειτουργίας του Κέντρου

Υγείας Ν. Μάκρης.

Νέα ημερομηνία για τον ΣΥΡΙΖΑ

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.-ΕΚΜ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ανα-

βάλλει την προγραμματισμένη Ανοιχτή Συνέλευση, που

είχαν προγραμματίσει την ίδια ημέρα και ώρα, προκειμέ-

νου να συμβάλουν στην επιτυχία της διαμαρτυρίας για το

Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης.

Η Ανοιχτή Συνέλευσή τους, θα πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή 21 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 στο πρώην Δημαρχείο

Νέας Μάκρης.
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Ε.Κ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Κοινωνικό 

Φροντιστήριο 

στο Δήμο Παλλήνης
Στην προσπάθεια για ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνι-

κών ομάδων, o Δήμος Παλλήνης ξεκίνησε την περυσινή

σχολική χρονιά το Κοινωνικό Φροντιστήριο. 

Εκτιμώντας την κατάσταση που βιώνουν οι δημότες, σε

συνεργασία με ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες της

πόλης αποβλέπουν στην μαθησιακή υποστήριξη και εν-

δυνάμωση μαθητών που οι οικογένειές τους αντιμετωπί-

ζουν οικονομικό - κοινωνικά προβλήματα.

Ήδη έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας με

Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Κέντρα Ξένων Γλωσ-

σών και ιδιώτες εκπαιδευτικούς.

Επειδή ο αριθμός των μαθητών που χρει-

άζονται βοήθεια, μεγαλώνει μέρα με την

μέρα, καλούν ιδιώτες εκπαιδευτικούς και δη-

μόσιους λειτουργούς της εκπαίδευσης που

μπορούν να ενισχύσουν το πρόγραμμα του

Κοινωνικού Φροντιστηρίου, ως εθελοντές να

πλαισιώσουν αυτήν την προσπάθεια.

Πληροφορίες: Κατερίνα Μαντούδη, τηλ.

210-6611238 και Αντιδήμαρχο Κοινωνικής

Πολιτικής στο τηλ.210-6604638

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.  

Νέα πρωτοβουλία Δημάρ-

χου Κρωπίας για το φετινό

σχολικό έτος για τη δω-

ρεάν παροχή μαθημάτων

σε παιδιά ανέργων και

απόρων οικογενειών δη-

μοτών

Άμεσα αρχίζουν τμήματα

Φιλολογικών μαθημάτων 

Mε πρωτοβουλία του Δη-

μάρχου Κρωπίας Δημ.

Κιούση  δημιουργούνται

δημοτικές κοινωνικές

ομάδες στήριξης μαθητών

που οι οικογένειές τους

αντιμετωπίζουν σοβαρά

οικονομικά προβλήματα.

Οι δημοτικές ομάδες  στο

πλαίσιο αυτό θα συγκρο-

τήσουν μια νέα δομή κοι-

νωνικής αλληλεγγύης το

«Δημοτικό Κοινωνικό

φροντιστήριο». 

Στην προσπάθεια αυτή κα-

λούνται, εκπαιδευτικοί

πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης,

ιδιοκτήτες φροντιστηρίων

μέσης εκπαίδευσης και

ξένων γλωσσών και οικο-

γένειες μαθητών του Κο-

ρωπίου που αντιμετωπί-

ζουν οικονομικά προβλή-

ματα να δηλώσουν

συμμετοχή, ο καθένας

στον τομέα του. 

Η  συνεχώς επιδεινούμενη

οικονομική κρίση και η

ανεργία που μαστίζει την

τοπική κοινωνία  έχει αντί-

κτυπο και στους μικρούς

μαθητές,  που κινδυ-

νεύουν να χάσουν το δι-

καίωμα στην εκπαίδευση

και στην παροχή ίσων ευ-

καιριών λόγω της οικονο-

μικής δυσπραγίας των

οικογενειών τους. 

Άμεσα θα λειτουργήσουν

τμήματα ενισχυτικής διδα-

σκαλίας φιλολογικών μα-

θημάτων (Δημοτικού -Γυ-

μνασίου -Λυκείου) και

ευελπιστούν στην άμεση

ανταπόκριση και άλλων

εκπαιδευτικών για άλλα

αντικείμενα μαθημάτων. 

Η επιλογή των συμμετε-

χόντων θα γίνει με κοινω-

νικά και οικονομικά

κριτήρια από την Αντιδη-

μαρχία Παιδείας. 

Πληροφορίες και δηλώ-

σεις συμμετοχής στα τη-

λέφωνα : 210- 662 23 24 ή

662 4830 & 210-6026275

(εσωτ.137),   

e-mail: koropi@hol.gr

υπόψη Αντιδημαρχίας Παι-

δείας.

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

στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

“Οι ελληνοτουρκικές διαφορές -

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

ομιλητή τον δρα Κωνσταντίνο Σκαλτσά, καθηγητή 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.

Δύο μήνες προνοιακά επιδόματα

στους ΟΤΑ
Tο ποσό των 129.466.835 ευρώ κατανέμει το υπουργείο

Εσωτερικών στους δήμους της χώρας, για την καταβολή

των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους κατά

νομό, για Ιούλιο και Αύγουστο 2012.

Το ποσό αυτό,  θα καταβληθεί από τους δήμους άμεσα

στους 183.270 δικαιούχους.

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 πρόγραμμα των απολογισμών συνεχίζει ως εξής:

― 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).

«Δημοτικό Κοινωνικό φροντιστήριο»
Δημοτικές κοινωνικές ομάδες στήριξης μαθητών στο Koρωπί
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Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ

Δήμου Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης, Ιατρικού Συλλόγου

Αθηνών (ΙΣΑ) και της Μ.Κ.Ο. της

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

«Αποστολή» υπεγράφη για την

ίδρυση και λειτουργία παραρτήμα-

τος του Ιατρείου Κοινωνικής Απο-

στολής στο Δήμο.

Το Ιατρείο θα λειτουργεί στη Βου-

λιαγμένη, στην οδό Αφροδίτης &

Θησέως (δίπλα στο δημαρχιακό

κτίριο της Βουλιαγμένης) με πα-

ροχή υπηρεσιών από εθελοντές ει-

δικευμένους ιατρούς – μέλη του

ΙΣΑ, καθώς και εθελοντές πολίτες

του Δήμου. 

Στόχος είναι οι ανασφάλιστοι πολί-

τες, ενήλικες και παιδιά, να δέχον-

ται την απαραίτητη πρωτοβάθμια

φροντίδα υγείας, την οποία δεν απο-

λαμβάνουν πια λόγω του αποκλει-

σμού τους από την

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πα-

ράλληλα θα οργανώνονται προ-

γράμματα πρωτογενούς και

δευτερογενούς πρόληψης στην το-

πική κοινωνία. 

Ο Δήμαρχος  Σπ. Πανάς δήλωσε:

«Tο κοινωνικό Ιατρείο θα συμβάλ-
λει στη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας και στη βελτίωση και την
προαγωγή της Ποιότητας Ζωής
των πολιτών μας».

Ιδρύεται Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής 

στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Yπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας 

Διανομή των προϊόντων 

"Χωρίς Μεσάζοντες" 

στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης αφού ολοκλήρωσε την περίοδο

παραγγελιών για προϊόντα "χωρίς μεσάζοντες"

προχωράει στην διανομή των προϊόντων.

Η διανομή των προϊόντων θα γίνει την Κυριακή, 14

Οκτωβρίου, στον χώρο της EXPOATHENS στην Λε-

ωφόρο Ανθούσας από τις 9:00 έως 14:00.

Aπομάκρυνση

βλημάτων από το

Πόρτο Ράφτη

Παλιά βλήματα βρέθηκαν στην περιοχή του Πόρτο

Ράφτη, στις 14 Σεπτεμβρίου,  κατά τη διάρκεια εργα-

σιών, που πραγματοποιούσε ο Δήμος Μαρκοπούλου.

Άμεσα, ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημέρωσε το Τμήμα

Ασφαλείας Μαρκοπούλου, για το περιστατικό και πα-

ρήγγειλε στον ανάδοχο του έργου  «αποκατάσταση

βατότητας – προσβασιμότητας στην 3η Π.Ε. στο

Πόρτο Ράφτη», τη διακοπή των εργασιών.

Την  ασφαλή απομάκρυνση των βλημάτων ανέλαβαν,

τα Τάγματα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς

(Τ.Ε.Ν.Ξ.), που υπάγονται στο Γενικό Επιτελείο Στρα-

τού (Γ.Ε.Σ.).

Ο Δήμος με έγγραφό του παράλληλα ζήτησε από τα

ΤΕΝΞ, το κόστος προκειμένου να ανιχνευθεί όλη η πε-

ριοχή για λόγους ασφαλείας· τυχόν και άλλα τέτοια

ευρήματα.

Η διαδικασία προχώρησε, ο Δήμος έκανε άμεσα ανα-

μόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου να προ-

χωρήσουν στην

ανίχνευση της περιο-

χής, θέτοντας ως

προτεραιότητα την

περιφρούρηση της

ασφάλειας των δημο-

τών του και την

άμεση επίλυση του

προβλήματος.

H φωτογραφία είναι από http://markopoulotown.blogspot.gr

Ο Δήμος ευχαριστεί

Ο Δήμος Μαρκοπούλου α ευχαριστεί θερμά την ομάδα

του Επιλοχία – Πυροτεχνουργού Βασίλειου Σπυρι-

δάκη, της Ταξιαρχίας Υλικών Πολέμου (Τ.ΥΛ.Π.), και

ιδιαίτερα τον ίδιο, για την άμεση ανταπόκρισή τους,

στο ριψοκίνδυνο έργο και την αφοσίωση τους, για την

ασφάλεια των πολιτών.

Οι εργασίες απομάκρυνσης των ανευρεθέντων βλη-

μάτων από την παραπάνω Ομάδα της Τ.ΥΛ.Π., σε οδό

του Πόρτο Ράφτη, συνεχίζονται αδιάκοπα.

Ο χώρος τελεί υπό 24ωρη αστυνομική φύλαξη, για λό-

γους ασφαλείας.

Με αναπτυξιακό όραμα ο

Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης

Οικονομάκος υπέγραψε τη

σύμβαση εκπόνησης της με-

λέτης με τίτλο «Μελέτη

Αποχέτευσης Καπανδρι-

τίου». Η μελέτη αφορά την

κατασκευή εσωτερικών δι-

κτύων και του κεντρικού

αγωγού, ο οποίος θα μετα-

φέρει τα ακάθαρτα λύματα

της ευρύτερης περιοχής

του Καπανδριτίου - Πολυ-

δενδρίου στον «παρακηφί-

σιο» αγωγό και από εκεί θα

καταλήγουν στην Ψυττάλ-

λεια για τελική επεξεργα-

σία.

Μεγαλόπνοο το έργο για

την περιοχή και η Δημοτική

Αρχή ικανοποιεί ένα πάγιο

και δίκαιο αίτημα των κατοί-

κων, θέτοντας ισχυρές βά-

σεις ανάπτυξης για το

μέλλον. Ταυτόχρονα, έχον-

τας εξασφαλισθεί η προέν-

ταξη των Βιολογικών

Ωρωπού – Αυλώνα και Κα-

λάμου οι οποίες βρίσκονται

στη φάση της δημοπράτη-

σης των μελετών, ο Δήμος

Ωρωπού καταβάλλει κάθε

προσπάθεια, παρά τη σημε-

ρινή δύσκολη συγκυρία, να

βελτιώσει την καθημερινό-

τητα του πολίτη.

Ο Γιάννης Οικονομάκος δή-

λωσε μεταξύ άλλων:  

«Από την πρώτη στιγμή που

αναλάβαμε τη διοίκηση του
τόπου, θέσαμε σε άμεση
προτεραιότητα την προ-
ώθηση έργων που θα βά-
λουν τάξη σε αυτό το
διαχρονικό ζήτημα. Μετά
την προένταξη των δύο Βιο-
λογικών Ωρωπού – Αυλώνα
και Καλάμου, σήμερα ανα-
θέτουμε την εκπόνηση με-
λέτης για το αποχετευτικό
του Καπανδριτίου - Πολυ-

δενρίου... 
Οι δυσκολίες πολλές, παρά
ταύτα, κάνουμε το καθήκον
μας και θα συνεχίσουμε να
το κάνουμε, βελτιώνοντας
τις συνθήκες ζωής για
όλους». 
Παράλληλα, ο αντιδήμαρ-

χος Τεχνικών Υπηρεσιών

Βαγγέλης Ηλιάσκος σημεί-

ωσε:

«Πρέπει να διευκρινίσουμε
ότι, αν και το κριτήριο επι-
λογής των περιοχών στο
μέτρο ένταξης για χρηματο-
δότηση είναι άνω των 2000
κατοίκων σύμφωνα με την
απογραφή του 2001, θα
προσπαθήσουμε να έχουμε
έτοιμες τις μελέτες των δι-
κτύων και για περιοχές που
βρίσκονται κάτω από το
πληθυσμιακό όριο, όπως
των Αφιδνών κι άλλες, που
μέχρι σήμερα τις αποκλείει,
ώστε να ενταχθούν κι αυτές
σε ενδεχόμενο μέτρο χρη-
ματοδότησης». 

«Μελέτη Αποχέτευσης ευρύτερης περιοχής

του Καπανδριτίου - Πολυδενδρίου»

Αισιοδοξία για το έργο
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“Δεν  θα πρέπει   να εμποδίζεις το βόδι, την

ώρα που  αλωνίζει  το στάρι σου,  να   τρώει

από τα άχυρα που έχει μπροστά στα πόδια

του’’, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην

πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του.   

Μεταφορικά δε  και αλληγορικά αναφέρεται

στους ιερείς που κηρύττουν τον λόγο του

θεού στο ναό και ως εκ τούτου δεν έχουν τον

χρόνο για την άσκηση κάποιου βιοποριστικού

επαγγέλματος. Γι΄αυτό οι εκκλησιαζόμενοι,

δεν θα πρέπει  να δυσανασχετούν, όταν βλέ-

πουν τους ιερείς τους να τρέφονται  από

αυτές τις προσφορές, που αφήνουν οι  ίδιοι

στον ναό. 

Ετσι: «Οι εργαζόμενοι εν τω ναώ εκ του ναού

εσθιέτωσαν». 

Ο Απόστολος Παύλος  γεννήθηκε στην Ταρσό

της Κιλικίας  από πατέρα Φαρισαίο. Οι Φαρι-

σαίοι κατά κανόνα ήταν επαγγελματίες νομο-

διδάσκαλοι ή γραμματείς· με δυό λόγια

αυστηροί τηρητές του μωσαϊκού  νόμου και

αυτό τους έδινε μια ιδιαίτερη υπεροψία, την

οποία εκάλυπταν με ένα κάποιο βαθμό απρο-

κάλυπτης υποκρισίας. Αυτή   η  υψηλή του  κα-

ταγωγή, είχε δώσει στον Απόστολο Παύλο

δικαιώματα και ευκαιρίες για να μελετήσει την

ραβινική θεολογία στην οποία φαίνεται ότι μά-

λιστα διέπρεψε και διακρίθηκε. Στην αρχή ως

γνωστόν υπήρξε σκληρός διώκτης του χρι-

στιανισμού, αργότερα δε ανένηψε και έγινε  ο

κατ΄ ουσίαν θεμελιωτής  και   κατ΄ εξοχήν

συμβαλών  στην εξάπλωση του. 

Γρήγορα  είχε καταλάβει,  το ότι είναι δύ-

σκολο να έχεις απέναντι σου ένα   οικοδό-

μημα σαν  το  χριστιανισμό   και είναι μάταιο

να τον καταπολεμάς, καθώς: «δεινόν προς

κέντραν* λακτίζειν». Έτσι  είχε δηλώσει  όταν

μεταμελήθηκε. Κάτι τέτοιο είχε  προφητεύσει

πολύ πιο μπροστά   ο  Ησαϊας: «Ιδού τίθημι εν

Σιών λίθον προσκόμματος και πέτραν σκαν-

δάλου» και σε ελεύθερη απόδοση: “Να! βλέπω

να έρχονται από τη Σιών εμπόδια” (για την Ιου-

δαϊκή θρησκεία)’. 

Ο Απόστολος Παύλος  όταν ήταν παιδί  οκτώ

ετών,  υπεβλήθη σε περιτομή,  η οποία θρη-

σκευτικά εκπροσωπούσε την καθιερωμένη κα-

τάθεση πίστης στον Ιουδαϊσμό. 

Το αρχικό του όνομα ήταν Σαούλ ή Σαύλος,

επειδή όμως λόγω της επιφανούς κοινωνικής

θέσεως που κατείχε, του είχε απονεμηθει ο

τίτλος του καταξιωμένου πολίτη της Ρώμης,

προσέθεσε κατά τα τις συνήθειες των  Ρω-

μαίων στο ιουδαϊκό του όνομα και το “Παύ-

λος”, με το οποίο  έκτοτε έγινε γνωστός. Ο

Απόστολος Παύλος ήταν ένα ιδιαίτερα ευ-

φυές άτομο,  με πολλά χαρίσματα. Διέθετε

γνώση και μόρφωση, έμφυτη αγωνιστική επι-

μονή,  ακάματη  εργατικότητα, διπλωματική

ευελιξία  και πολιτική ικανότητα. “Όλα τα χα-

ρίσματά του αυτά τα είχε αφιερώσει στο ιε-

ραποστολικό του έργο,   που είχε στόχο τον

προσηλυτισμό των Εθνικών (Ειδωλολατρών)

και Ιουδαίων  στην διδασκαλία   του χριστιανι-

σμού. Ίσως αν δεν είχε υπάρξει ο Παύλος, ο

χριστιανισμός να μην είχε καταφέρει να έχει

αυτήν την παγκόσμια  διαχρονική εξάπλωση,

την οποία  σήμερα βλέπομε. 

Αδιαμφισβήτητο  όχημα για την εξάπλωση

αυτή υπήρξε  η ελληνική γλώσσα και ο ελλη-

νικός πολιτισμός,  που είχαν διαδοθεί και εξα-

πλωθεί σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο,

με την εκστρατεία και  τις κατακτήσεις του

Μεγάλου Αλεξάνδρου.   

Το γραμμάτιο όμως αυτό οφειλής προς τον

ελληνισμό,  ο χριστιανισμός το εξόφλησε στο

έπακρον, αφού ο  έκτοτε  άρρηκτος  με αυτόν

εναγκαλισμός,  είχε μεταχρονικά  σωτήριες

συνέπειες. Ο χριστιανισμός σε μια μορφή

ομοιογενοποιημένης βάσης  υπό τη μορφή

της Ορθοδοξίας, συνεκόλλησε το ελληνικό

γένος και το συνεκράτησε αρραγές δρώντας

καταλυτικά απέναντι στον Οθωμανό ισλαμι-

στή, o  οποίος   για 400 χρόνια τον κρατούσε

σε εξευτελιστική υποδούλωση. Σε αυτά τα

χρόνια, αν  προσθέσει κανείς και τις προ-

ηγούμενες εκατονταετίες του ενετικού εξαν-

δραποδισμού, θα κατανοήσει  το ορθώς

προκύπτον: Ότι δεν καταγράφεται ιστορικά

δεύτερος λαός, ό οποίος  να έχει καταφέρει

να αναστηθεί εθνικά και γενεαλογικά, κατ΄ου-

σίαν  δε να παραμείνει αλώβητος, μετά από

μια  τέτοια  μακρόχρονη κόλαση.

Γι΄ αυτή της τη συμβολή η Ορθοδοξία ανα-

γνωρίστηκε  και έγινε η επίσημη Θρησκεία.

Και έτσι τώρα κατά κανόνα η  πολιτική εξου-

σία στην Ελλάδα, ορκίζεται όρκον τιμής  εις

το Ευαγγέλιον και δηλώνει φανερά «πίστιν εις

την Αγίαν του Χριστού  Ορθόδοξον Εκκλη-

σίαν» και εις τα ρήματά της. Με μια διαφορά

ότι  οι εκλεγμένοι της εξουσίας τα διαστρέ-

φουν όλα, ακόμα και τους όρκους κατά το δο-

κούν και συμφέρον. Όπως  για το βόδι, το

οποίο   τρώγει από τα άχυρα στο αλώνι, ο πο-

λιτικός αρέσκεται να  κατανοεί: “τα αρπάζει”.

Εξ άλλου όλα τα παρερμηνεύει  αλλοιώνον-

τας και εκείνο το: «Πότε, τίς  φύτευε  αμπε-

λώνα και εκ  των  καρπών  αυτού ούκ  εσθίει;»

ή «Τις ποιμαίνει ποίμνην και εκ του γάλακτος

ούκ εσθίει;» Και βέβαια ο βοσκός δεν αρμέγει

μόνο τα πρόβατά του, αλλά κατ΄ έθος  και τα

σφάζει και τρώγει τις σάρκες τους. Αυτό το

φάγωμα της σάρκας στην μεταφορική περί-

πτωση του πολίτη, πάντα ερέθιζε ηδονιστικά

την εξουσία.   «Η επιθυμία του επιθυμείν προ-

ϋποθέτει την εμπειρία της έλλειψης» δηλώ-

νει ο Λακάν στην ψυχανάλυσή του, αλλά και

την απληστία  του προσθέτω εγώ. Εδώ στην

εμφάνιση της απληστίας εμφανίζεται ως  αν-

τιμέτωπη ισορροπία, η έννοια του νόμου.

Αλλά και τότε οι διάφορες ομάδες συμφερόν-

των επανέρχονται και  κατακτούν τον διαθέ-

σιμο κοινωνικό χώρο εξουσίας, όπως λόγου

χάριν  τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία

εγκλωβίζουν στην διαδικασία νομιμοποίησης

παρανόμων προνομίων.  Με άλλα λόγια εδώ

αναπτύσσεται μια ορατή διαδικασία διάχυσης

της εξουσίας των “ομάδων καταπίεσης μέσα

στους θεσμούς”. Με άλλα λόγια εικόνα μιας

ηθικής διάβρωσης. Αλλά η επερχομένη αμφι-

σβήτηση ενός θεσμού  είναι μια ιστορική δια-

δικασία  και τότε τα πράγματα αρχίζουν να

εκτροχιάζονται.

Στη δίκη της Νυρεμβέργης - τα στοιχεία τα

αντλώ από το βιβλίο ‘’Άγριος  Αγώνας’’ της

Ντελπές ,- οι δικαστές  αναζήτησαν  τις απαρ-

χές των αιτίων  της νέας πολιτικής ιδεολο-

γίας· αυτής που είχε  εμφανιστεί ξαφνικά τότε

στην Γερμανία. Σταχυολογώ το σκεπτικό

όπως  αναγράφεται στο προαναφερθέν βι-

βλίο:. «Ο φυλετικός μυστικισμός  σε επίπεδο

κοινοτήτων γεννήθηκε από την πνευματική

και ηθική κρίση,  που γνώρισε τον 19ο αιώνα η

Γερμανία  .…Ενώ η εσωτερική και πνευματική

ζωή γινόταν όλο και πιο υποτονική, μια ωμή

αβεβαιότητα κατέτρυχε τα πνεύματα η οποία

ορίζεται από τη λέξη  ‘’Ratslosigkeit’’…. Αυτή

είναι αντίστοιχη της λαϊκής έκφρασης:  “δεν
ξέρεις πιά σε ποιόν  Aγιο να πιστέψεις”».
Μιά πνευματική ωμότητα που  η αρχή της

αναγόταν στον 19ο αιώνα και στην οποία

τόσοι Γερμανοί ενέδωσαν με τις γνωστές

τραγικές συνέπειες.  Συνέπειες, στις οποίες,

όπως πάλι μας υπενθυμίζει  ο Φρόυντ: «η

γυμνή δύναμη των μυώνων γίνεται λαϊκό ιδε-

ώδες, όπως στον εθνικοσοσιαλισμό και τον

εθνικισμό στους οποίους  η ωμότητα συμβα-

δίζει με τη  βία». Δυστυχώς το φαινόμενο

αυτό επαναλαμβάνεται και στον σύγχρονο

κόσμο και ιδιαίτερα στον τόπο μας.  Θα

κλείσω το κουραστικό μου άρθρο, με τη

φράση του Φράντς Κάφκα: «Ο κόσμος απώ-

λεσε ξαφνικά την έννοια του θείου και αυτή  η

απώλεια έφερε στο φώς τα αχανή βάθη της

ψυχής του ανθρώπου. Το τέλος της θρησκείας

και ο θάνατος του πατέρα· άφησαν ένα τερά-

στιο κενό στον Δυτικό πολιτισμό». Αλλά

«καλώς πέθαναν όλοι οι θεοί. (Δεν  θέλομε

ένα νέο πατέρα). Τώρα θέλομε να ζήσει ο

Υπεράνθρωπος» αντιλέγει ο Νίτσε.   Η συζή-

τηση όμως επάνω σε αυτό το θέμα, εν καιρώ

θα συνεχισθεί.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα

* κέντρα = βουκέντρα

1) Th. Delpech: “Αγριος Αγώνας”,  Εκδ. Κασταλία

2) Φ. Νίτσε: “Τάδε έφη Ζαρατούστρας”, Εκδ. Παγκόσμια Λο-

γοτεχνία   

3) “Αγία Γραφή”, Εκδ. Ζωή

4) Θ. Λίποβατς: Ψυχανάλυση-Φιλοσοφία. Πολιτική Κουλ-

τούρα. Εκδ. Πλέθρον 

5) Δ. Τσαρδάκης: “Η Θεωρία των Κοινωνικών Ρόλων”, Εκδ

Σκαραβαίος 

«Ού  φιμώσεις βούν  αλοώντα»

Στερνή μου γνώση...

Θυμάστε τον Πικραμένο, που ανέλαβε μετά τον Παπα-

δήμο να οδηγήσει την Ελλάδα στο ...γκρεμό; Θυμάστε

ότι έγινε υπηρεσιακός Πρωθυπουργός ενώ είχε κρίνει

“συνταγματικό” το μνημόνιο στα δικαστήρια;

Ε, τώρα λοιπόν ο Πικραμένος θυμήθηκε ότι τα οριζόντια

μέτρα πρέπει να εξεταστούν γιατί είναι αντισυνταγμα-

τικά!

Προέτρεψε μάλιστα τους δικαστές να ερευνήσουν σε

βάθος τα νέα μέτρα.

Μήπως τελικά ο Πικραμένος γλυκάθηκε ως πολιτικός

και θέλει να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, για να γε-

λάσει ο κάθε πικραμένος;

...Μας δουλεύουνε

Α, πα, πα. Δεν  ασχολούμαστε εμείς με μη νόμιμες λίστες!

Ο Παπακωνσταντίνου έδωσε μερικά ονόματα από τη λίστα,

ο Βενιζέλος το θεώρησε προϊόν υποκλοπής και έκανε

‘τζιζ”, το ΣΔΟΕ δεν ασχολήθηκε γιατί δεν την παρέλαβε με

νόμιμο τρόπο. Και κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται σή-

μερα!!! Ρε μας δουλεύουνε ψιλό γαζί.

Κοίτα πότε θυμούνται τη νομιμότητα και τα προϊόντα υπο-

κλοπης!!! όταν τους “ξεβολεύει”...

Και επειδή ο Βενιζέλος δεν γνώριζε, σημειώνουμε ότι όχι

μόνο γνώριζε, αλλά σε  ερώτηση που είχε καταθέσει για το

θέμα ο ευρωβουλευτής Ν. Χουντής, στο Βενιζέλο ως

Υπουργό Οικονομικών, (22/11/2011) απάντησε ότι «με τις

«ερωτήσεις που καταθέτει ο Ν. Χουντής στην Κομισιόν

έχει ως στόχο να παρεμποδίσει τη διμερή σύμβαση Ελλά-

δας-Ελβετίας» καθώς επίσης ότι «όλες οι ερωτήσεις του
κ. Χουντή είναι όλες στοχευμένες και δημιουργούν όλες
πρόβλημα στη χώρα!»

Είχαν μάθει να τα μαγειρεύουνε και να τα κρύβουν σε

βαθιά συρτάρια, βλέπεις.

Δύο χρόνια τώρα αφήσανε τους καταθέτες να μεταφέρουν

τα δις ευρώ τους σε ...άλλες τράπεζες και τώρα μας περ-

νάνε για μ...ς

Ή μήπως είμαστε;

Μη μασάτε....

Και επειδή το θέμα πήρε ευρύτατες διαστάσεις προφανώς

για να ξεχάσουμε τα εξοντωτικά μέτρα που θα ψηφιστούν

μεθαύριο, μη μασάτε... Είναι ο καλύτερος τρόπος να μας

“φοράνε” ότι τους αρέσει, χωρίς να ασχολούμαστε επ’

αυτού...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Δυνατό θεατρικό έργο αυτή η «Μεγάλη Διαδήλωση». Τα

είχε όλα. Κατ’ αρχήν είχε, μέρες πριν παιχτεί, όλη αυτή τη

μαγική ατμόσφαιρα του γεγονότος που έρχεται να σπάσει

τη μονοτονία. Ο ντελάλης ανέβηκε στο αγροτικό και γύριζε

στους δρόμους του χωριού κι από τη ντουντούκα ξεχυνό-

ταν η συγκίνηση της προσμονής: «Απόψε στο χωριό σας, ο
θίασος ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ θα παίξει το αριστούργημα “Η Με-

γάλη Διαδήλωση”, στο καφενείο του Παναγόπουλου.
Απόψε στο χωριό σας ...».

Κινητοποίηση σεισμική πριν το μεγάλο γεγονός. «Θα καεί η

Αθήνα, θα βουλιάξει το Σύνταγμα, θα φάει η μύγα σίδερο

και το κουνούπι ατσάλι». Τελικά κάηκε πάλι η τεμπέλα ελ-

πίδα του Homo Teleopticous στον καναπέ, ότι κάποιοι άλλοι,

παλαβοί, θ’ αλλάξουν την Ελλάδα γι’ αυτόν, χωρίς αυτόν.

Κάηκε και το περίπτερο του «Χαμόγελου του παιδιού» στην

πλατεία Συντάγματος. Το έκαψαν οι «γνωστοί-άγνωστοι»

για να εκδικηθούν την τρόϊκα και την κυβέρνηση των υπο-

τελών της. Σμπαράλια έγινε η τρόϊκα από το γεγονός. Κι ο

Στουρνάρας δεν το άντεξε. Ετοιμάζεται να κλειστεί σε μο-

ναστήρι. Δεν ξέρω αν προσέξατε στην τηλεόραση και στις

εφημερίδες τη συντριβή του Τόμσεν. Μόλις έμαθε ότι «δια-

δηλωτές» έκαψαν το περίπτερο του Χαμόγελου του Παι-
διού, τηλεφώνησε αμέσως στην Λαγκάρντ και με φωνή που

έτρεμε από αγωνία τής είπε: «Κριστίν, πρέπει να φύγουμε
αμέσως από την Ελλάδα. Έφτασε η ώρα που θα μας πετάνε
από τα μπαλκόνια των υπουργείων, όπως στην Αργεντινή».

Λες καμμιά φορά σε κάτι ροδομάγουλα, καλά παιδιά της

ΕΛ.ΑΣ: «Πρόσεξε παιδί μου. Άμα γουστάρει ο διάολος και
σε στείλουν κι εσένα εκεί, κάτσε σε μιάν άκρη,  κοίτα τα
περιστέρια να κουτσουλάνε τη Βουλή κι άσε τα ΜΑΤ να κά-
νουν τη δουλειά τους, που την ξέρουν καλά. Η δουλειά γί-
νεται ως εξής: Οι μπαχαλάκηδες με τις κουκούλες πετούν
από μακριά μολότοφ στα ΜΑΤ, τα ΜΑΤ πετούν δακρυγόνα
στους διαδηλωτές που δεν φορούν κουκούλες και το έργο
τελειώνει κάπου εκεί και λες όπως στο σινεμά στην κοπέλα
σου “έλα κορίτσι μου, εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε, τό
‘χουμε δει από δω και πέρα”. Μην κάνεις το λάθος –λες στο

ροδομάγουλο- και πιάσεις κανένα με κουκούλα, γιατί μετά
θα πρέπει να του βγάλεις την κουκούλα κι αν δεις τον
Μήτσο που πηγαίνατε μαζί στη Σχολή, τι θα κάνεις; Θα συλ-

λάβεις συνάδελφο;». Και σου απαντάει το ροδομάγουλο:

«Αυτά είναι παραμύθια, δεν γίνονται, δεν υπάρχουν». Και

γελάει με το ίδιο θριαμβευτικό γέλιο που γελούσε πέντε

χρόνια πριν, εκεί ψηλά στον Παρνασσό, όταν είχε συλλάβει

την Αστέρω, την απείθαρχη γίδα που το είχε σκάσει: «Εδώ
είσαι τσούπρα μ; Σ’ έπιασα».

Αχ, μικρέ μου, που νομίζεις ότι τα είδες και τά ‘μαθες όλα

πιά. Και τώρα; Τι θα μάθεις από δω και πέρα; Πως θα ζήσεις

50-60 χρόνια ακόμα, ξέροντάς τα ήδη όλα από τώρα; Πλη-

κτικό μού ακούγεται. Να σου πω ένα μυστικό; Θα άλλαζα

ευχαρίστως τη θέση μου με τη θέση που είχες πέντε χρό-

νια πριν, εκεί ψηλά στον Παρνασσό. Και δεν θα έσκαγα αν

δεν εύρισκα την Αστέρω. Θα την εύρισκα την άλλη μέρα.

Ήσουν άρχοντας εκεί, αλλά δεν το ήξερες. Γαμώ το! Ανά-

σανα για μιά στιγμή ελάτια κι άντε τώρα να επιστρέψω στο

καυσαέριο του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ και του κάθε Πα-

ναγόπουλου. Πρέπει όμως. Πρέπει, διότι η τελευταία, αριθ-

μητικά θλιβερή παρουσία των διαδηλωτών στο Σύνταγμα,

οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στις συμφωνίες, κάτω απ’ το

τραπέζι, των εκάστοτε Παναγόπουλων με τους εκάστοτε

Τσολάκογλου που κυβερνούν τις τελευταίες δύο –τουλάχι-

στον- δεκαετίες την Ελλάδα. 

«Άκου πιστέ μας εργατοπατέρα, –λέει ο πρωθυπουργεύων

και τ’ άλλα δυό αρχ ...ηγάκια (καλά, τι νομίσατε ότι θα

έγραφα;)- έβγα στο γυαλί των χαζών και να δείχνεις πολύ
θυμωμένος μαζί μας. Να φωνάζεις “δεν πάει άλλο, ως εδώ
και μη παρέκει”, ξέρεις τώρα. Αλλά δώσε γραμμή στα πα-
ναγοπουλάκια σου στα πρωτοβάθμια να μην το παρακά-
νουν. Ας κολλήσουν μιά-δυό αφίσες εκεί που δουλεύουν οι
χαζοί, δυό-τρεις μέρες πριν, ας καλέσουν και μιά γενική συ-
νέλευση του σωματείου, πάλι δυό- τρεις μέρες πριν, αλλά
μην αρχίσουν και πιάνουν τον καθένα στο ψηστήρι για τη
διαδήλωση. Η αφίσα αρκεί. Τριάντα-σαράντα χιλιάδες
κόσμο θέλουμε στο Σύνταγμα, όχι παραπάνω. Πρέπει να
φανεί ότι η πλειονότητα των Ελλήνων αποδέχεται την ανα-

γκαιότητα των μέτρων, όσο σκληρά κι αν είναι. Καταλάβατε
ΓΣΕΕ μας, ΑΔΕΔΥ μας, παιδιά μας; Άντε μπράβο αγόρια
μας κι εμείς δεν θα φανούμε αχάριστοι. Πρώτα βουλευτές
κι ύστερα με το καλό υπουργοί. Ξέρετε».

Αυτοί ξέρουν. Εμείς πότε θα μάθουμε; Πότε θα καταλά-

βουμε ότι απέναντι σε αυτά που ζούμε και θα ζήσουμε εξ’

αιτίας των δικών μας επιλογών, μιά απεργία για να κά-

τσουμε στο σπιτάκι μας και να χαρίσουμε στην τρόϊκα κά-

ποιες χιλιάδες ημερομίσθια, ή για να τσιμπήσουμε κάνα

«μαύρο» μεροκαματάκι, είναι λαδάκι στις κάνες των εκτε-

λεστών μας. Τα ανθρωπάκια στις ηγεσίες των συνδικαλι-

στικών ομοσπονδιών και τ’ άλλα τ’ ανθρωπάκια στις ηγεσίες

κάποιων πρωτοβάθμιων τοπικών σωματείων, ουδέποτε συγ-

κρούστηκαν μετωπικά με την οποιαδήποτε εξουσία. Ουσια-

στικά είναι δυνάμεις καταστολής. Η καταστολή που

επιβάλλουν στους εργαζόμενους είναι πολύ πιο αποτελε-

σματική και πολύ λιγότερο δαπανηρή, από τα γκλομπ και

τα δακρυγόνα. Είναι η ψυχική καταστολή, το ψυχοπλά-

κωμα, ότι να, βλέπετε; δεν αλλάζει τίποτε, ότι και να κά-

νουμε, σκύψτε το κεφάλι να τη βγάλουμε όπως-όπως κι

αύριο βλέπουμε. Έτσι κατά πως κουβεντιάζουν τ’ αρνιά στο

μαντρί όταν κοντεύει η Λαμπρή: 

- Μωρή Μαλάμω, έρχεται πάλι, για δες τι κρατάει, καρδάρα
ή μαχαίρι;
- Καρδάρα.
- Μπέεεε, τη σκαπουλάραμε και σήμερα.
Πριν στείλουμε στον αγύριστο τα πολιτικά σκύβαλα που

μας ξεπουλάνε, οφείλουμε να διαολοστείλουμε τα τσιράκια

τους στις ηγεσίες των συνδικαλιστικών ομοσπονδιών κι

αφού πρώτα επιβάλουμε μαχητικές ηγεσίες στα πρωτο-

βάθμια σωματεία, να καταργήσουμε στην πράξη τις διάφο-

ρες, προσκυνημένες ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και δεν συμμαζεύεται,

με νέα συντονιστικά όργανα των πρωτοβάθμιων, έστω

άτυπα στην αρχή. Είμαστε σε πόλεμο, ας το καταλάβουμε.

Και στον πόλεμο δεν πας με αρχηγούς τον Νενέκο και τον

Πήλιο Γούση.

Αλλιώς, όσοι έχουμε καμμιάν άκρη στο χωριό, ας καταφύ-

γουμε στα όρη, στ’ άγρια βουνά, να κυνηγάμε την Αστέρω,

μη την δει ο Στουρνάρας και της επιβάλλει τέλη κυκλοφο-

ρίας, με ειδικό σήμα στο κυπροκούδουνο.

«Απόψε στο χωριό σας, ο θίασος ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ...»
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Το κακόγουστο “λογότυπο” του

τριαδικού “Καλλικρατικού” Δήμου -

που θυμίζει περισσότερο ομόρ-

ρυθμο εταιρία παρά τοπονύμιο

ωραίας, ιστορικής και προνομιού-

χας τρίπολης (ή τετράπολης, αν

λάβουμε ξεχωριστά υπ΄όψη μας

και τη Βάρκιζα - έδωσε αφορμή για

να υπάρξουν σωστές μέχρι στιγ-

μής αντιδράσεις:

― Οξεία κριτική, για το πώς απο-

φασίστηκε η έγκριση του λογότυ-

που από δημοτικούς συμβούλους

και η αυσητρότατη παρατήρηση

από τον Γρηγόρη Κωσταντέλλο

ότι, «του λογότυπου έπρεπε να

προηγηθεί η ονομασία του ενιαίου

Δήμου» των τριών συνενωθέντων

παλαιοτέρων, θεωρούμε ότι  ήταν

πολύ εύστοχη.

Ακολούθησε τεκμηριωμένο και

αναλυτικό άρθρο της φιλολόγου

Μαριάννας Μαυραγάννη, σε το-

πικό μηναίο έντυπο1. Στο άρθρο

της καταλήγει: «Από την πρώτη

στιγμή που συζητήθηκε ο Καλλι-

κράτης, άρχισε η συζήτηση και

προτάθηκαν αρετά ονόματα για

τον ενιαίο Δήμο, στον τοπικό τύπο

και στο διαδίκτυο» και ολοκληρώ-

νει με τη φράση: «η δική μας πρό-

ταση είναι ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ». 

Α, α, α Μαριάννα, είναι επαινετό

να υιοθετούμε κάτι ωραίο και

σωστό, αλλά όχι και να το οικειο-

ποιούμεθα. Η πατρότητα της πρό-

τασης ανήκει εκεί που από

καλοπροαίρετη ευαισθησία αναφέ-

ρεις «...στον τοπικό Τύπο και στο

διαδίκτυο». Μόνο που ο τοπικός

Τύπος και οι αρθρογράφοι έχουν

ονόματα, πράγμα που - προς τιμήν

του - αναγνώρισε και ο πρώην Δή-

μαρχος Βούλας Γεώργιος Μάντε-

σης, στη συνεδρίαση της 17ης

Μαϊου 20102 (έχεις τα πρακτικά),

λέγοντας: «...ως προς την ονομα-

σία, συμφωνώ με τον κ. Βενε-

τσάνο: Απολλωνία».

Είχα και διαμάχη με συνάδελφό

σας διαπρεπή φιλόλογο και φίλο

και είχα υποστηρίξει με όσα στοι-

χεία θεωρούσα επιβεβλημένα την

εύηχη, εύστοχη και εννοιολογικά

ολοκληρωμένη ονομασία. Υποστή-

ριξα με επιχειρήματα την πρότασή

μου, όπως και εσείς κάνατε τώρα,

στο άρθρο σας, μετά δύο χρόνια

με ιδιαίτερη καλλιέπεια. Μόνο που

παραλείψατε τον ...βαπτιστή! Σας

το συγχωρώ. Τόσες εφημερίδες

κυκλοφορούσαν το 2010! Ηταν,

βλέπεις, έτος δημοτικών εκλογών.

Η πρόταση της Μαριάννας Μαυρα-

γάννη όμως, είχε και αντιπρόταση

από τον παλαιότατο (όχι παλαι-

ότερο) στα κοινά της πόλης μας

Δημήτρη Ράπτη. Δίνει κι ο Δημή-

τρης τη δική του εκδοχή με πολλά

στοιχεία και τεκμηρίωση. Ο Δ.

Ράτπςη έχει τη δική του ...Απολ-

λώνια εκδοχή: ΑΠΟΛΛΩΝ.

Θεωρώ ότι η πόλη μας δεν δι-

καιούται να πάρει το ίδιο το όνομα

του θεού “του ήλιου και της ιδέας

του φωτός”. Είναι όμως ταιριαστό

αφιέρωμα - συμφωνούμε όλοι -

στον Φωσφόρο Φοίβο.

Η πόλη του Απόλλωνα. Απολλωνία

πόλη!

Κ Βενετσάνος

―――――
1. “Η Βούλα και ο κόσμος της” αρ. φ. 69, 9/2012,

σελ. 1 & 4.

2. “ΕΒΔΟΜΗ”, φ. 634/22.5.2010, σελ. 1 & 2.

3. Ομοίως, ΕΒΔΟΜΗ φ. 631/1.5.2010.

ΑΠΟΛΛΩΝ ο Καλλικρατικός Δήμος Bάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

ή ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ;
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

4 Παλιά ζηταγαμε να μας φέρουν από το εξω-

τερικό computers, φωτογραφ. Μηχανές, καλ-

λυντικά. Τώρα θα ζητάμε γάλα...

4 -Αγαπη μου, το ντεπον σου!

- Μα δεν εχω πονοκεφαλο...

- Αχαχα!!! Σε επιασα! Γδυσου...!!!

Ο τηλεφωνικός αριθμός

184 άλλαξε και μαζί άλλα-

ξαν και οι χρεώσεις. 

Όλες οι γνωστές πλέον τη-

λεφωνικές γραμμές ραντε-

βού του ΕΟΠΥΥ, του νέου

συστήματος - ταμείου

ασφάλισης, είναι ιδιωτικές.

Και κάθε τηλεφώνημα που

κάνετε για να κλείσετε

ραντεβού χρεώνεται αρ-

κετά, με μικρές αποκλεί-

σεις απ’ τον έναν αριθμό

στον άλλο. 

Δείτε σε ποιούς αριθμούς

μπορείτε να καλείτε και

πόσο χρεώνεστε στον κα-

θένα: 

- τηλεφωνική γραμμή

14554 της BPO HELLAS-

VODAFONE: 0,98Euro/

κλήση (από σταθερό και κι-

νητό Vodafone) και

1,86Euro/ κλήση (από άλλα

κινητά).

- τηλεφωνική γραμμή

14784 του OTE A.E- E-

VALUE A.E: 1,07Euro/

κλήση (από σταθερό) και

1,18Euro/ λεπτό (από κι-

νητό).

- τηλεφωνική γραμμή

14884 της CALL CENTER

HELLAS: 0,99Euro/κλήση

(από σταθερό) και

1,18Euro/ λεπτό (από κι-

νητό).

- τηλεφωνική γραμμή 14900

της NEWSPHONE HELLAS:

1,08Euro/ κλήση (από στα-

θερό) και 1,18Euro/ λεπτό

(από κινητό).

Να σημειώσουμε ότι τα τα-

μεία που έχουν ενταχθεί

στον ΕΟΠΥΥ, είναι τα εξής:

ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑ και

ο Τομέας Υγείας Δημοτι-

κών και Κοινοτικών Υπαλ-

λήλων του ΟΠΑΔ, ενώ

πρόκειται να μπούν στο

πρόγραμμα και το ΕΤΑΑ

(δικηγόρων, μηχανικών,

υγειονομικών, συμβολαι-

ογράφων) και το ΤΑΥΠΕΚΩ

(υπαλλήλων τραπεζών και

επιχειρήσεων κοινής ωφέ-

λειας).

Και επειδή τα ραντεβού

αυτά συνήθως αργούνε, αν

υπάρχει επείγον περιστα-

τικό μπορείτε να απευθυν-

θείτε σε ιδιωτικούς

γιατρούς· στους  γιατρούς

κατ’ οίκον, με το αζημίωτο

βέβαια...

Οι ιδιώτες «Γιατροί κατ’

οίκον» απαντούν στο  1151

που λειτουργεί ως γραμμή

για επείγοντα περιστατικά

και παρέχουν τη δυνατότητα

των κατ’ οίκον ιατρικών επι-

σκέψεων και διαγνωστικών

εξετάσεων. Λειτουργεί 24

ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες

το χρόνο, η γραμμή χωρίς

χρέωση.

Δεν θα ξεχάσω πόσο πολύ χάρηκε το μικρό μου ανήψι το

οποίο γεννήθηκε και ζει στην Αμερική, όταν ήρθε για πρώτη

φορά πριν 2 χρόνια στην Ελλάδα και κατάφερε - όπως του

είχαν πει - να δει κατσίκες από κοντά! Με το που φτάσανε

στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” ρώταγε πού είναι

οι κατσίκες... 

Τα ζώα μάς συνδέουν με το φυσικό μας περιβάλλον. Κι

αυτό δεν είναι τα τσιμέντα και οι μεγαλουπόλεις, αλλά η

φύση και ό,τι την αποτελεί. 

Την περασμένη Πέμπτη ήταν η παγκόσμια ημέρα των ζώων.

Μια μέρα για να μας θυμίζει ότι τα ζώα δεν είναι δεύτερης

κατηγορίας όντα πάνω στον πλανήτη γη κι ότι οι συμπερι-

φορά μας απέναντί τους θα έπρεπε σε πολλές περιπτώσεις

να είναι διαφορετική. 

Πόσο μάλλον όταν λαμβάνεις αγάπη και αφοσίωση τέτοια,

που λίγες φορές απολαμβάνεις από ανθρώπους. 

Κι όμως μπορούν και προσποιούνται! 

Τρεις επιφανείς καθηγητές ξένων πανεπιστημίων μετά από

έρευνα ανακάλυψαν ότι τα ζώα έχουν συνείδηση. Έχουν

τις ίδιες νευροανατομικές και νευροφυσιολογικές υποδο-

μές συνείδησης, αλλά και την ικανότητα να εκφράσουν

συμπεριφορές από πρόθεση. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι που

παράγουν νευρολογικά υποστρώματα συνείδησης. Όλα τα

ζώα, συμπεριλαμβανομένων, των πουλιών, το χταπόδι και

άλλους ζωντανούς οργανισμούς έχουν τελικά συνείδηση.  

Αυτή η ανακάλυψη ελπίζουμε να χρησιμοποιηθεί για την

προστασία των ζώων από την κακομεταχείρηση και την

βίαιη συμπεριφορά διαφόρων ανθρώπων. 

Ο Ερχομός της 

Μέρκελ στην Αθήνα,

έχει ήδη προκαλέσει

μεγάλη ανησυχία για

τον τρόπο που θα την

προϋπαντήσουμε. 

Η διπλανή φωτογρα-

φία νομίζω ότι δίνει

μια καλή ιδέα...

Άνθρωποι & Ζώα, μοιραζόμαστε τον ίδιο κόσμοΡαντεβού Γιατρών

Άρχισαν οι συλλήψεις ημεδαπών για οφειλές προς το Δημόσιο σε πε-

ριοχές της Αττικής και τις 3 πρώτες μέρες του Οκτωβρίου 6 φοροφυγά-

δες “πήραν τον δρόμο” του Εισαγγελέα. 

Οι δύο περιπτώσεις με τα μεγαλύτερα ποσά είναι η σύλληψη 73χρονου

στο Παγκράτι, (Διευθύνων Σύμβουλος Ανώνυμης Εταιρείας) για μη κα-

ταβολή οφειλών προς το Δημόσιο ύψους 2.179.660,79 ευρώ και ενός

61χρονου, για χρέη ύψους 294.097,34 ευρώ.

Πόσοι ακόμη και με πολύ μεγαλύτερα ποσά βέβαια βρίσκονται

στη λίστα που αράχνιαζε 2 χρόνια στα συρτάρια των πολιτικών

μας είναι άλλο ζήτημα. 

Άρχισαν τα όργανα
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ε π ι σ τ ο λ έ ς . . .

Στις μεγάλες φουρτούνες ο καλός ο Κα-

πετάνιος φαίνεται! Δυστυχώς όμως η

χώρα μας δεν βγάζει ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΟΥΣ

δεν βγάζει παλικάρια, δεν βγάζει έξυ-

πνους ανθρώπους, και ό,τι τους λένε οι

ξένοι αυτό κάνουν (πλήρης δουλοπρέ-

πεια). Οι δικοί μας οικονομολόγοι, οι

δικοί μας οι επιστήμονες, δεν εισα-

κούονται, δεν τους λαμβάνουν καθόλου

υπόψη τους οι πανέξυπνοι κυβερνήτες.

Αυτοί τα γνωρίζουν όλα άσχετα αν κα-

τάστρεψαν, μια χώρα, που από το 1960

μέχρι το 1973 το κατά κεφαλήν εισόδημα

του Ελληνα πολίτη ήταν κατά 6% πάνω

από το κατά κεφαλήν του Ευρωπαίου πο-

λίτη! Είχαμε μια χώρα γεμάτη εργοστά-

σια. Να φαντασθεί κανείς, ότι τα

εργοστάσια πήγαιναν και έφερναν εργά-

τες από τα χωριά.

Το Λαύριο μόνο είχε 10 εργοστάσια που

απασχολούσε πάνω από 3500 εργαζόμε-

νους. Ολος αυτός ο πλούτος καταστρά-

φηκε μέσα σε 15 χρόνια και από

κυβερνήσεις εκλεγμένες από το Λαό.

Και τώρα δυστυχώς, δεν έπραξαν το αυ-

τονότηο. Το 2009 αντί ο Παπανδρέου να

φωνάξει τους διακεκριμένους Ελληνες

οικονομολόγους και να παρθεί η σωστή

και συμφέρουσα για τη χώρα απόφαση,

έτρεχε να πάρει συμβουλές από τους

Ευρωπαίους και από τους τοκογλύφους

του πλανήτη! 

Η λύση ήταν μια και μοναδική. Κατευ-

θείαν πτώχευση και επιστροφή στη

δραχμή (που κάποιοι την ταπεινώνουν

συνεχώς). Νοσταλγοί της δραχμής μας

είπε ο Βενιζέλος, λες και η δραχμή κυ-

λούσε μόνη της και έμπαινε στις τσέπες

και στους λογαριασμούς αυτών των αν-

θρωπίνων αποβλήτων, που η πλειοψηφία

του Ελληνικού λαού τους αποκαλεί προ-

δότες.

Αν γινόταν αυτό, αυτή τη στιγμή η χώρα

θα είχε πάρει τροχιά ανάπτυξης. Πρώτον

γιατί με τη φθηνή δραχμή (που ένα ευρώ

θα αντιστοιχούσε σε 600 δραχμές και

πάνω) ο τουρισμός στη χώρα μας θα ανέ-

βαινε πάνω από 100%,  θα έπεφτε πάρα

πολύ χρήμα στην αγορά και το κέρδος θα

ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Δεύτερον με τη

φθηνή δραχμή θα ερχόντουσαν επενδυ-

τές και θα άνοιγαν τις επιχειρήσεις τους

στη χώρα μας αντί να πηγαίνουν στην

Κίνα που έχει τη μερίδα του λέοντος ή

σε άλλες με φθηνό νόμισμα χώρες, διότι

θα είχαν συμφέρον. Τώρα με το ακριβό

ευρώ ποιος είναι βλάκας επιχειρηματίας

να έλθει στη χώρα μας να ανοίξει την

επιχείρησή του; Σε καμία περίπτωση, αν-

τιθέτως και αυτοί που είναι θα κοιτάξουν

να φύγουν για να σωθούν! Μας λένε οι

φίλοι μας, οι εταίροι, όπως θέλεις πέσ’

το, ότι το 2021 θα είμαστε όπως στο

2009 και δεν τους λέει κάποιος από αυ-

τούς, που είναι στην κυβέρνηση, τι λέτε

μωρέ Καραγιόζηδες! Θα μας έχετε δέκα

χρόνια στην κατηφόρα, στην πείνα και

την εξαθλίωση· εσείς δεν ευθύνεστε,

ποιος έκανε την γελοία παγκοσμιοποί-

ηση; Γιατί επιτρέψατε τα κινέζικα προ-

ϊόντα να μπαίνουν ελεύθερα χωρίς

δασμούς, με αποτέλεσμα να κλείσουν

όλα τα εργοστάσιά μας και έμεινε ο λαός

μας άνεργος! Δικιά σας απόφαση δεν

ήταν, αλλά τα δεχόμαστε και μάλιστα

μπρούμυτα! Αν συνεχίσει έτσι, με τα κι-

νέζικα προϊόντα είναι 1000% φθηνότερα,

το 2021 στη χώρα μας δεν θα υπάρχει

ούτε περίπτερο! 

Η ευκαιρία για την πατρίδα μας χάθηκε

δυστυχώς και το μέλλον μας είναι πολύ

μα πάρα πολύ σκοτεινό. Τώρα η λύση

είναι μια: πρώτον ΔΑΣΜΟΥΣ στα εκτός

Ε.Ε. προϊόντα, τόσο που τα εισαγόμενα

να είναι τουλάχιστον ισότιμα με τα δικά

μας και δεύτερον η Ευρώπη να κόψει

χρήμα και να δώσει στα μέλη της, δια-

φορετικά, θα χορέψουμε όλοι στο χορό

του Ζαλόγγου.

Ν.Κ. Λαύριο

Η πλήρης δουλοπρέπεια των διαχειριστών μας!

Κραυγές αγωνίας

Τα ΑμεΑ στο Δήμο Φυλής 

καλούν Σ.Δ.Ο.Ε. για έλεγχο

Για “πάρτι εκατομμυρίων που στήθηκε στο Δήμο

Φυλής από το 2000 έως το 2010”, κατηγορεί το Δή-

μαρχο ο Πρόεδρος των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Γ. Ρεθυμιωτάκης.

Και αναρωτιέται: «ένας
από το ΣΔΟΕ δεν θα έρθει
και σε εμάς να ελέγξει; [...]
έχουμε καταγγείλει επώ-
νυμα κι έχουμε βαρεθεί πια
να αποκαλύπτουμε στοι-
χεία...»

Στη συνέχεια αναφέρεται

στα “τόσα εκατομμύρια
που έμπαιναν στα ταμεία

του παλιού Δήμου Φυλής από τη χωματερή [...] αλλά
και στον Καλλικρατικό Δήμο με έσοδα και από το
αμαξοστάσιο της ΕΘΕΛ, του ΟΔΔΥ” και άλλες πηγές

που αναφέρει...

Επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να διασταυ-

ρώσουμε τις καταγγελίες, περιοριζόμαστε στην κεν-

τρική ουσία των καταγγελιών, για να προσθέσουμε τη

φωνή μας στην αγωνία των ΑμεΑ και όλων των πολι-

τών που στενάζουν από την ξαφνική οικονομική Κα-

τοχή που μας επέβαλαν οι “εταίροι” μας και “φίλοι”

μας “οικονομικοί δολοφόνοι” των λαών.

“Βοήθεια” ζητούν κάτοικοι 

της πολιτείας Βούλας 

Για πολλοστή φορά κάτοικοι του κέντρου της

Βούλας, της συνοικίας Πολιτεία, για τους παλι-

ούς κατοίκους, παραπονούνται για τη συμφό-

ρηση των δρόμων, για τα παρκαρισμένα

αυτοκίνητα ακόμα και στις ...αυλές τους και ζη-

τάνε την προσοχή του Δήμου.

Βέβαια και εν μέρει δικαίως, λέει ο Δήμαρχος

περιμένατε τόσα χρόνια και τώρα έρχεστε να

σας λύσω το πρόβλημα σε μία ημέρα; 

Αλλά εκεί είναι η διαφορά· αν υπάρχει.

Κύριε Δήμαρχε,

όπως καλά γνωρίζετε το Κέντρο της πόλης μας,

συνωστίζεται έντονα. Κι όσο  θα περνά ο χρόνος

η πίεση θα εντείνεται. Οι πάροδοι Πλαστήρα, Δι-

γενή, Αγ. Ιωάννου, Αντιοχείας, Αυλώνος, Βασ.

Γεωργίου γεμάτοι παρκαρισμένα αυτοκίνητα στε-

ρούν την οραότητα στους οδηγούς αυτών των

παρόδων. Κάθε τόσο γίνονται μικροτρακαρί-

σματα.

Εμείς οι γείτονες αγωνιούμε για το μεγάλο και

ίσως μοιραίο.

Αν θέλετε, που το πιστεύουμε, να ΜΗ γίνεται ο

Δήμαρχος ενός μεγάλου δυστυχήματος, από

αμέλεια ή αδράνεια, τοποθετήστε το ταχύτερο

δυνατόν πινακίδες STOP.

Ισως μ’ αυτές σταματήσετε τις υπερβολικές τα-

χύτητες στα στενά και τις επιπόλαιες χωρίς

έλεγχο διασταυρώσεις αμφισβητούμενων προ-

τεραιοτήτων.

Π.Κατσιρέας

...Για έναν διαφορετικό Δήμο 

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ο τέως δημοτικός σύμβουλος Βουλιαγμένης Σωτήρης Ελευθε-

ρίου, μας έστειλε επιστολή στην οποία αναφέρεται στις συνε-

δριάσεις των δημοτικών συμβουλίων των 3Β και την απαράδεκτη

εικόνα που εμφανίζουν.

«Απερίγραπτες σκηνές αλλά και βαρύτατοι χαρακτηρισμοί είναι

το σύνηθες στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στα

3Β.

H απάντηση είναι γνωστή για όλα

αυτά που συμβαίνουν. Ολοι γνωρί-

ζουν τον τρόπο που στελεχώθηκε ο

συνδυασμός που σήμερα διοικεί το

Δήμο.

Ατομα ευτυχώς λίγα, που το μονα-

δικό τους προσόν ήταν οι ψήφοι που

θα έφερναν στο συνδυασμό χωρίς

κανένα άλλο στοχείο που πρέπει να

έχει ο υποψήφιος, που αύριο θα διοι-

κήσει την πόλη.

Αν σήμερα οι μισοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας έχουν διαχωρί-

σει τη θέση τους δεν είναι τυχαίο. Αυτή η εικόνα που παρου-

σιάζεται δεν τιμά κανέναν.

Μας μένουν ακόμα είκοσι μήνες για τις ερχόμενες Δημοτικές

εκλογές· αυτό που περιμένει ο Δημότης από την αντιπολίτευση,

αλλά και από τους συμβούλους της πλειοψηφίας, που δεν συμ-

φωνούν με την παρούσα διοίκηση να παίξουν έναν ουσιαστικό

τερο ρόλο χωρίς σκοπιμότητες μιας και έχουν την πλειοψηφία

στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πάντοτε με τη λογική ότι θα προάγουν το καλό του συνόλου.

Οι ευθύνες τους τώρα είναι μεγάλες».      Σωτήρης Ελευθερίου
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Στους δρόμους οι μαθητές 

για τις μετακινήσεις τους
Οτι δεν λειτουργεί τίποτα στον δημόσιο

τομέα, το γνωρίζουν πλέον οι πάντες.

Οποιος έχει επιχειρήσει να συναλλαγεί με το

δημόσιο, βλέπει μία διάλυση, έναν πλήρη απο-

συντονισμό.

Κάπως έτσι γίνεται και με τη μεταφορά των

μαθητών από και προς τα σχολεία, όπου η

αβελτηρία των υπευθύνων, και το “μπαλάκι”

της μετάθεσης ευθυνών, οδηγούν στο κλεί-

σιμο σχολείων, αφού οι μαθητές δεν μπορούν

να προσεγγίσουν.

Αυτό αφορά ιδιαίτερα σχολεία που υποδέ-

χονται μαθητές από πολλές περιοχές, όπως

είναι το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλλή-

νης και πολλά άλλα.

Το αρμόδιο Υπουργείο μετέφερε την αρμοδιό-

τητα στους ΟΤΑ, οι οποίοι όμως δεν κατέστη

δυνατόν, παρά τις προσπάθειες, να συνάψουν

συμβάσεις με λεωφορειούχους, γιατί οι λεω-

φορειούχοι δεν έδειξαν ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια πήρε πίσω το μέτρο και το

έδωσε στην Περιφέρεια, αλλά και εκεί δεν

προχώρησε, αφού το κράτος χρωστάει ήδη

στην Περιφέρεια 18 εκατ. ευρώ, ενώ παράλ-

ληλα αθέτησε  όσα συμφώνησαν.

Στην ανακοίνωση της η ΕΝΠΕ επισημαίνει με-

ταξύ άλλων: «Είμαστε κάθετα αντίθετοι με

την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου όπως

έχει διαμορφωθεί γιατί δεν ενσωματώνονται

τα συμφωνηθέντα μεταξύ Υπουργείου και Πε-

ριφερειαρχών και κυρίως γιατί δεν προβλέπε-

ται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης που

θα καταγράφει με ρητό και κατηγορηματικό

τρόπο την ανάληψη ευθύνης των οικονομικών

εκκρεμοτήτων προς τους μεταφορείς για τις

προηγούμενες οφειλές»

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός,

βγήκε στα ηλεκτρονικά μέσα και απεμπόλησε

κάθε ευθύνη τονίζοντας ιδιαίτερα ότι «η ευ-

θύνη βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση».

Στο μεταξύ την Τρίτη 2 Οκτωβρίου μαθητές

διαφόρων σχολείων κατέβηκαν στο Σύν-

ταγμα και διαδήλωσαν ενάντια σ’ αυτή την

αβελτηρία.

Σήμερα Παρασκευή 5/10, συναντούνται οι αρ-

μόδιοι φορείς με τον Υπουργό, προκειμένου

να δοθεί λύση. Ιδωμεν.

Πολλοί βουλευτές έχουν καταθέσει ερωτή-

σεις στη Βουλή για το θέμα (Γ. Πάντζας, Β. Οι-

κονόμου και άλλοι) και συνεχίζουν να ζητούν

άμεση λύση. 

Με αφορμή ανακοίνωση Συλλόγου Γονέων

για τη μεταφορά των μαθητών, η Περιφέ-

ρεια Αττικής διευκρινίζει, τα παρακάτω:

Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη

μεταφορά των μαθητών, οφείλεται απο-

κλειστικά στην Κυβέρνηση που δεν προ-

χωρά στην πληρωμή των παλαιών οφειλών

προς τους μεταφορείς για το προηγούμενο

σχολικό έτος.

Το Κράτος χρωστά στην Περιφέρεια Αττι-

κής περίπου 18 εκατομ. ευρώ. Παρ’ όλα

αυτά, η Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου

να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, αποφάσισε να

διαθέσει επιπλέον 3 εκατομ. ευρώ, απο-

κλειστικά από δικούς της πόρους. Το Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους έχει σταματήσει

τη διαδικασία ενταλματοποίησης των σχε-

τικών δαπανών. Η Περιφέρεια Αττικής,

χωρίς την έγκριση του Γενικού Λογιστη-

ρίου, δεν μπορεί να πληρώσει καμμία δα-

πάνη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγου-

ρός δήλωσε: «Επειδή η γενίκευση και η
ρίψη ευθυνών επί δικαίων και αδίκων είναι

κακός σύμβουλος, προτείνω στους δικαίως
αγανακτισμένους γονείς να πάνε να δια-
μαρτυρηθούν στο Υπουργείο Οικονομικών
κι εγώ θα είμαι εκεί για να συμπαρασταθώ
στο δίκαιο αίτημά τους. Δεν μπορώ να
δεχθώ όμως να κατηγορείται η Περιφέρεια
Αττικής για εμπαιγμό των γονέων, όταν
εδώ και χρόνια είναι η μόνη που βάζει
πλάτη και με δικούς της πόρους χρηματο-
δοτεί τα χρέη του Υπουργείου και εκτελεί
τις μεταφορές των μαθητών, χωρίς να λαμ-
βάνει τα αντίστοιχα ποσά από το Υπουρ-
γείο. Οι Δήμοι που εδώ και χρόνια έπρεπε
να ασκούν αυτή την αρμοδιότητα σύμφωνα
με τον “Καλλικράτη”, δήλωσαν αδυναμία. 
Το Υπουργείο, ανεπίσημα τουλάχιστον,
έχει κηρύξει στάση πληρωμών για τις με-
ταφορές μαθητών. Ας μην ενοχοποιούν
λοιπόν και την Περιφέρεια Αττικής, το μο-
ναδικό σύμμαχο που έχουν μέχρι σήμερα
στο μοναχικό και δύσκολο δρόμο, απέναντι
σε αυτό το τέρας της κρατικής γραφει-
οκρατίας, του παραλογισμού και της μετά-
θεσης ευθυνών».

O Δήμαρχος Παλλήνης, Αθ. Ζούτσος με επι-

στολή του προς στους αρμόδιους Υπουργούς

επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Σήμερα, μετά την
προσωρινή λύση που δόθηκε με την πράξη νο-
μοθετικού περιεχομένου για τη μεταβίβαση της
αρμοδιότητας στην Περιφέρεια για στην τρέ-
χουσα σχολική χρονιά και  μετά την αποδοχή
των μειώσεων  από πλευράς των μεταφορέων,
εδώ και λίγες μέρες βρισκόμαστε σε απόλυτο
αδιέξοδο αφού το Υπουργείο Οικονομικών δεν
έχει προχωρήσει στην ενταλματοποίηση για την
εξόφληση των υπεσχημένων.
Εκατοντάδες μαθητές και γονείς, υφίστανται την
ταλαιπωρία της παύσης όλων των δρομολογίων.
Εκατοντάδες μαθητές και γονείς έχουν προσθέ-
σει έναν ακόμη άλυτο γρίφο στην καθημερινό-
τητα τους. Ο αποδέκτης όλων αυτών των
επιπτώσεων από τις ενέργειες σας  είναι για μια
ακόμη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς ου-
σιαστικά να φέρει καμία ευθύνη για τη διαμορ-
φωθείσα κατάσταση.

Σας καλούμε για μια ακόμη φορά να δώσετε ορι-

στική λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μα-
θητών...». 

Ο Δήμος Ωρωπού μετά από παρεμβάσεις στα

αρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια, ο Δή-

μαρχος Ωρωπού Γ. Οικονομάκος έχει καλέσει

την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου συλλόγους γονέων,

καθηγητών και μαθητών να συζητήσουν το μεί-

ζον θέμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμ-

βουλίου στο ΕΠΑΛ. 

Η Δημοτική παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση”

του Δήμου Ωρωπού, τονίζουν ότι δεν είναι δυ-

νατόν οι μαθητές να πληρώνουν 3,20€ την

ημέρα στα ΚΤΕΛ. Καταγγέλουν την μεθόδευση

της κυβέρνησης «ότι κρύβουν από το λαό ότι
σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το σχέδιο
μεταφοράς του κόστους για όλες τις κοινωνι-
κές υπηρεσίες (όπως η μεταφορά των μαθη-
τών) που παρέχουν οι δήμοι και οι περιφέρειες
από το κρατικό προϋπολογισμό στο λαό με
όχημα τον Καλλικράτη». 

Κι εγώ μαζί τους
λέει ο Περιφερειάρχης Γ. Σγουρός

Οι Δήμοι αντιδρούν και επισημαίνουν
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Ελληνική Ενωση Γιόγκα στη Βάρη

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και σώμα 

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6944 885181 & 6982 645545

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!

Η σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία

επιβάλει στους σημερινούς νέους την από-

κτηση όλο και περισσότερων προσόντων,

έτσι ώστε να μπορούν να είναι στο μέλλον

ανταγωνιστικοί και να ανταποκριθούν στις

ανάγκες της εποχής ως πολίτες της Ευρώ-

πης και του κόσμου. Ένα από τα σημαντικό-

τερα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα

σήμερα είναι η καλή γνώση

ξένων γλωσσών, η οποία

ανοίγει δρόμους στους

νέους για την επαγγελμα-

τική τους αποκατάσταση,

τόσο στην Ελλάδα όσο και

στο εξωτερικό. 

Οι μαθητές των δημοσίων

σχολείων απαξιώνουν

συχνά το μάθημα των

ξένων γλωσσών καθώς δεν

έχουν τα κατάλληλα κίνη-

τρα να μάθουν σε βάθος μια ξένη γλώσσα.

Η έλλειψη ξεκάθαρων μακροπρόθεσμων και

βραχυπρόθεσμων στόχων από πλευράς των

μαθητών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα

προβλήματα, που μπορεί να αντιμετωπίσει

ένας εκπαιδευτικός στην τάξη του. Από εκεί

πηγάζουν προβλήματα συμπεριφοράς και

πειθαρχίας, καθώς η έλλειψη κινήτρων οδη-

γεί τους μαθητές στην αδιαφορία και στην

απαξίωση της διδακτικής διαδικασίας. 

Ξεκινώντας από αυτήν την πεποίθηση και

πιστεύοντας απόλυτα, ότι όλοι οι άνθρωποι

πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στη γνώση

και στη μόρφωση, εντάξαμε το 2008    στο

μάθημα των Γερμανικών την προετοιμασία

για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποι-

ητικού γλωσσομάθειας, ούτως ώστε οι μα-

θητές του 2ου Γυμνασίου Κορωπίου

τελειώνοντας την Γ΄ Γυμνασίου να συμμε-

τέχουν στις γλωσσικές εξετάσεις του Υπ.

Παιδείας και να αποκτήσουν τυπικά προ-

σόντα, πέραν των ουσιαστικών. 

Στόχος ήταν να έχουν οι μαθητές των δη-

μοσίων σχολείων ίσες ευκαιρίες με αυτούς

των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, οι οποίοι

αποκτούν πτυχία στις ξένες γλώσσες με

την κατάλληλη προετοιμασία στο σχολείο

τους. Εξάλλου αν θέλουμε να μιλάμε για

δωρεάν παιδεία στην Ελλάδα πρέπει να

φροντίσουμε αυτή να καλύπτει όλες τις

ανάγκες του σύγχρονου μαθητή και να πα-

ρέχεται εξίσου σε όλους τους μαθητές ανε-

ξάρτητα από την οικονομική στάθμη των

γονιών τους. 

Πρωταγωνιστές σε όλη αυτή τη διαδικασία

ήταν οι ίδιοι οι μαθητές, γι’ αυτό και θα θέ-

λαμε, όπως και κάθε χρόνο, να τους συγ-

χαρούμε για τη συμμετοχή και την επιτυχία

τους και να τους ευχαριστήσουμε όλους

ονομαστικά, ελπίζοντας ότι θα συνεχίσουν

να θέτουν στόχους και να αγωνίζονται για

αυτούς.

Θερμά Συγχαρητήρια στους:
ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΕΛΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ

ΚΑΤΣΑΝΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΟΥΣΚΟΥΒΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΛΙΛΑ ΜΕΡΕΜΕ

ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΝΕΜΠΙΑ ΜΠΛΕΡΙΝΑ 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Καλή συνέχεια στο Λύκειο και πολλές επι-

τυχίες στη ζωή σας.

Ο Διευθυντής 

Κων/νος Ν. Σωτηρόπουλος

Η καθηγήτρια Γερμανικών 

Ισμήνη Θεοδώρου

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
To κίνητρο απέδωσε καρπούς

Mεγάλες επιτυχίες των μαθητών στα Γερμανικά

Σύσκεψη για τοπικά ζητήματα (Ασφάλεια πε-

ριοχής-κλοπές, καθαριότητα-αποκομιδή απορ-

ριμμάτων, οικονομική κρίση και υποστήριξη

καταστημάτων-ελεύθερων επαγγελματιών,

σχέδιο πόλης και πράξη εφαρμογής) πραγμα-

τοποιήθηκε από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αγ.

Δημήτριο Αλυκού, παρουσία μεγάλης πλειοψη-

φίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ο Δήμαρχος

Δημ. Κιούσης οι Αντιδήμαρχοι,  Περιβάλλον-

τος, Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολιτικής Προστα-

σίας Εμ. Γρινιεζάκης και Θοδ. Γρίβας, οι

δημοτικοί σύμβουλοι Κων. Δήμου και Δημ. Πα-

πανικολάου) και πολλοί εκπρόσωποι φορέων.

Στη σύσκεψη παρέστη και ο Διοικητής της Π.Υ.

Κορωπίου Αθ. Τζοίτης όπου ανέλυσε την ιδιαι-

τερότητα της περιοχής πυροφύλαξης, τους κιν-

δύνους που εγκυμονούν και τα μέτρα που

πρέπει να παρθούν από το φετινό χειμώνα για

την πυροπροστασία της.

Μετά την ανάλυση των θεμάτων ακολούθησε η

Γενική Συνελευσή του Συλλόγου. 

Ο Πρόεδρος Θωμάς Γεώργας έκανε έναν σύν-

τομο απολογισμό της δεκαετούς δράσης του

συλλόγου  (ιδρύθηκε πριν 10 χρόνια) και ευχα-

ρίστησε το Δήμαρχο και τους συνεργάτες του

διότι ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα του συλλό-

γου ( ηλεκτροφωτισμός της Πλ. Αγ.Δημητρίου,

ολοκλήρωση φωτισμού της παιδικής χαράς,

συντήρηση και άριστη λειτουργία της καθώς και

για την τοποθέτηση της παιδικής χαράς στην

παραλία). 

Τέλος ευχαρίστησε το Εκκλησιαστικό Συμβού-

λιο για τις προσπάθειες βελτίωσης της εκκλη-

σίας καθώς και για τη δημιουργία του

Αρχονταρικίου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε,

στον Χρήστο Δημητρίου, που προσέφερε μαζί

με άλλους συμπολίτες του εργασία για τη βελ-

τίωση της περιοχής, αλλά και σε κάθε πολίτη

που πρόσφερε για την ανάπτυξη της περιοχής.

Εποικοδομητική σύσκεψη στον Αγ. Δημήτριο Κρωπίας
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Ο Ομιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»

έχει αναπτύξει  δράση δωρεάν

επιμόρφωσης και δωρεάν νομικής

στήριξης – όπου απαιτηθεί - από

τους εθελοντές δικηγόρους - μέλη

του Ομίλου για Ευπαθείς Κοινωνι-

κές Ομάδες.  

Νέα προγράμματα
Ο Όμιλος διοργανώνει για έκτη

συνεχή χρονιά τα παρακάτω δω-

ρεάν προγράμματα:

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

(word, excel, Ίντερνετ) σε τα-

χύρυθμα γκρουπ 8 έως 10 ώρες

με πιστοποιητικό μετά την ολο-

κλήρωση του προγράμματος,

αναγνωρισμένο από το Ελλη-

νικό Δημόσιο για διαγωνισμούς

ΑΣΕΠ κλπ.

• Ποίηση και Λογοτεχνία

• Ψυχολογία  • Κοινωνιολογία •

Φωτογραφία • Ζωγραφική • Διαι-

τολογία - Διατροφή

• Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική •

Περιβαλλοντική Αγωγή  • Α' Βοή-

θειες • Γυμναστική

• Δημόσιες Σχέσεις και Επικοι-

νωνία 

• Τεχνική Πωλήσεων – Εξυπηρέ-

τηση Πελατών - Προώθηση Προ-

ϊόντων και Υπηρεσιών – Βασικές

Αρχές Μάρκετινγκ

Και γλώσσες

• Ισπανική • Αγγλική  • Γαλλική

Γλώσσα

• Δημιουργική Απασχόληση με

Ήχο και Εικόνα (Για παιδιά έως

δέκα ετών)

• Κιθάρα (Για παιδιά)

• Θεωρία της Μουσικής

Τηλ. επικοινωνίας 210 - 9657957 

Προγράμματα επιμόρφωσης 

στους “Νέους Ορίζοντες Φιλίας”

Η πρώτη παρουσίαση ανοιχτού απολογισμού των πεπραγ-

μένων στο Δήμο Σαρωνικού και ειδικότερα στην Ανάβυσσο

πραγματοποιήθηκε από τη Δημοτική Αρχή, την Κυριακή 30

Σεπτεμβρίου στο ΚΑΠΗ της Αναβύσσου. 

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου παίρνοντας το λόγο, επι-

κέντρωσε την ενημέρωσή του στη νέα πραγματικότητα που

κλήθηκε να αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή στη διοίκηση

του καλλικρατικού δήμου Σαρωνικού, που δημιουργήθηκε

από τη συνένωση των πρώην δήμων Καλυβίων και Αναβύσ-

σου και των πρώην κοινοτήτων Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνί-

δας και Κουβαρά. 

Κυριότερα προβλήματα της νέας διοίκησης, όπως επισή-

μανε ο Δήμαρχος, είναι η τεράστια γραφειοκρατία και η οι-

κονομική αφαίμαξη των δήμων που επιχειρείται τα

τελευταία δύο χρόνια, είτε λόγω των συνεχών περικοπών

των επιχορηγήσεων προς τους δήμους, είτε λόγω των πολ-

λών αρμοδιοτήτων που έχουν περάσει στην Τοπική Αυτο-

διοίκηση χωρίς τους απαραίτητους πόρους για την

εφαρμογή τους, είτε λόγω αδυναμίας είσπραξης των

τελών, αφού οι πολίτες δηλώνουν αδυναμία, λόγω των «χα-

ρατσιών» και της πολλαπλής φορολόγησης που τους έχει

επιβληθεί. 

Ο Δήμαρχος τόνισε επιπλέον ότι ο πολίτης, θεωρεί την Τ.Α.

τον πιο κοντινό του θεσμό, μετά την απελπισία που βιώνει

από την καθημερινή αφαίμαξη και τον κοινωνικό αποκλει-

σμό, καταφεύγοντας έτσι να βρει λύση στα προβλήματα

αυτά. 

Επεσήμανε δε ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες, η Δημοτική

Αρχή Σαρωνικού μέσα σε 1,5 χρόνο κατάφερε να επιτύχει

κάποιους από τους βασικούς της στόχους:

1. Να οργανώσει τις υπηρεσίες των πέντε πρώην δήμων και

κοινοτήτων σε μια ενιαία υπηρεσία,

2. Να αντεπεξέλθει στις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες

που συναντά καθημερινά και αφορούν κυρίως στις μεγάλες

περικοπές του κράτους προς την Τ.Α.,

3. Να κρατηθεί οικονομικά ο νέος δήμος μέσα σε αυτό το

δυσμενές οικονομικό περιβάλλον,

4. Να σταθεί όσο το δυνατόν κοντά στους πολίτες και ει-

δικά στις ομάδες εκείνες που πλήττονται περισσότερο από

την οικονομική κρίση, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και

δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης,

5. Να υλοποιήσει, παρ’ όλη τη δύσκολη οικονομική συγκυ-

ρία, σημαντικά έργα υποδομής που θα βοηθήσουν στην

ανάπτυξη του νέου δήμου, προσελκύοντας νέα κεφάλαια

στην περιοχή.

Αναφέρθηκε ακόμη σε έργα που βρίσκονται είτε σε εξέλιξη,

ή έχουν δρομολογηθεί, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην

αποχέτευση, τα αντιπλημμυρικά, τη Λεωφόρο Καλυβίων,

την κατασκευή δύο νέων σχολείων (έργα συνολικού προ-

ϋπολογισμού 150.000.000€) , ενώ στάθηκε και στις πολιτι-

στικές εκδηλώσεις, τις κοινωνικές δράσεις, τις αθλητικές

διοργανώσεις και τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που

πραγματοποίησε ο δήμος όλο αυτό το διάστημα. 

Στη συνέχεια, μίλησαν οι εκπρόσωποι της Αναβύσσου, δη-

μοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας

Αναβύσσου. Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Τζιβίλογλου, παρου-

σίασε τις ενέργειες που έχει κάνει ο δήμος για τα σχέδια

πόλης και εξειδίκευσε στα έργα που έχουν γίνει στην πε-

ριοχή της Αναβύσσου με βασικότερα: 

α). την ένταξη στο ΕΣΠΑ της «Κατασκευής Βρεφονηπια-

κού Σταθμού παραλίας Αναβύσσου» (η πρόταση για το

συγκεκριμένο έργο είχε υποβληθεί από τον πρώην Δήμο

Αναβύσσου και είχε απορριφθεί από την Ενδιάμεση Δια-

χειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής. Με ευθύνη του κ. Τζι-

βίλογλου, η μελέτη για το έργο επανασυντάχθηκε και

επανυποβλήθηκε για ένταξη στο ΕΣΠΑ) και

β). την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του έργου

«Αποχέτευση ομβρίων Αναβύσσου, τμήμα περιοχής επέ-

κτασης Α’ κατοικίας Αναβύσσου». 

Μίλησαν ακόμη οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανδρέας Κων-

σταντέλος και Θανάσης Καραγιάννης, οι οποίοι ανέλυσαν

τα επιμέρους προβλήματα της Αναβύσσου, ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Μανόλης Χαρίτος, ο Αντιπρόεδρος

Φίλιππος Τροχίδης και η τοπική σύμβουλος Χαρά Χατζημι-

χαηλίδου, οι οποίοι με τη σειρά τους παρουσίασαν τα θέ-

ματα που αποτελούν άμεση προτεραιότητα για την

Ανάβυσσο. 

Μετά τις ομιλίες ακολούθησαν ερωτήσεις από τους παρευ-

ρισκόμενους. 

Ο δήμαρχος κλείνοντας την παρουσίαση του απολογισμού,

κάλεσε όλους τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό του

δήμου για να αντιμετωπίσουν από κοινού, τόσο τα προβλή-

ματα του δήμου, όσο και τα τεράστια κοινωνικά προβλή-

ματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα λόγω της

μνημονιακής πολιτικής. 

Οι συγκεντρώσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα

σε όλες τις δημοτικές/ τοπικές κοινότητες. 

Η επόμενη παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή 7 Οκτωβρίου

στις 7:30 μ.μ. στην Παλαιά Φώκαια (αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων Δημοτικού Σχολείου – οδός Αχλαδέας 3). 

Ανοιχτός Απολογισμός της Δημοτικής Αρχής Σαρωνικού στην Ανάβυσσο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

&   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας και το Δ.Σ. του “Σφηττός”

ανακοινώνουν ότι, συνεχίζουν και εφέτος να προσφέ-

ρουν ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση στις τέχνες σε κατοίκους

της πόλης, εφήβους και ενήλικες.  Ετσι για την περίοδο

2012  - 2013 θα λειτουργήσουν τα εξής εργαστήρια:

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ «ΣΦΗΤΤΟΣ»

Θεατρικό εργαστήρι εφήβων.

Εναρξη μαθημάτων  21 Οκτωβρίου. 

Κάθε Κυριακή 11.00 -2.00 μ.μ. 

Πληροφορίες Κυριακού Βαγγέλης   6932409798

Θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων.

Εναρξη μαθημάτων  Τρίτη 9  Οκτωβρίου. 

Πληροφορίες Μαρία Παπαχρήστου  6937031414 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Εργαστήρι ζωγραφικής εφήβων και ενηλίκων.

Εναρξη μαθημάτων 20 Οκτωβρίου. Κάθε Σάββατο

Πληροφορίες Βασιλική  Πιστικού  6979449011

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Ομάδα  Παραδοσιακών Χορών.

Εναρξη μαθημάτων  Σάββατο 6 Οκτωβρίου

Πληροφορίες Ευαγγελία  Ιερωνυμάκη   6973238236

Τα μαθήματα Χορού και Θεάτρου θα γίνονται στο χώρο του

Πνευματικού Κέντρου  (Νικ. Ντούνη 4 πάνω από τα ΚΑΠΗ).

Τα μαθήματα Ζωγραφικής θα γίνονται στον χώρο της

Πλ. Δεξαμενής

10 χρόνια Βιοτεχνικό 

Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό

Μουσείο (ΒΒΕΜ)

Tο Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο

(ΒΒΕΜ) ξεκινά τα εκπαιδευτικά προγράμματά του,

με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το 2013 το

ΒΒΕΜ συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς, επιτυχη-

μένης εκπαιδευτικής και πολιτιστικής προσφοράς,

στην περιοχή της Λαυρεωτικής.

Με την ευκαιρία αυτή το Μουσείο αφιερώνει τα εκ-

παιδευτικά προγράμματα της φετινής χρονιάς 2012

– 2013 στους πρώην εργαζόμενους της Γαλλικής

Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου (ΓΕΜΛ). Η συμμε-

τοχή των πρώην εργαζομένων της ΓΕΜΛ στα προ-

γράμματα του Μουσείου δίνει μία μοναδική

ευκαιρία στο κοινό να προσεγγίσει την τοπική

ιστορία, μέσω της ζωντανής μαρτυρίας των πρω-

ταγωνιστών της και υπήρξε μέχρι σήμερα καθορι-

στική για την επιτυχία τους.

Με αφορμή τα 10 χρόνια του ΒΒΕΜ και τα 25 χρόνια

του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου (ΕΠΜ), το Μουσείο

διευρύνει τη συνεργασία του με το ΕΠΜ, μέσα από

μία σειρά κοινών εκπαιδευτικών δράσεων.

Οι δράσεις υλοποιούνται στους χώρους του Τε-

χνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου  και ευ-

ρύτερα μουσειακών χώρων της Λαυρεωτικής.

Πληροφορίες, στο 22920 25575, 

στο e-mail: bbem@otenet.gr
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Ολοκληρώθηκαν Σάββατο και Κυριακή 22 και 23

Σεπτεμβρίου, οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού θε-

σμού «Σφήττεια 2012» με την εορτή του Τρύγου

«Λήναια» στο Κορωπί, που συνδιοργάνωσαν ο

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κορωπίου (AΣK) σε συ-

νεργασία με το Εικαστικό Εργαστήριο Αγγελικής

Τσεβά, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου και την

Οργανωτική Επιτροπή Σφήττεια 2012. 

Τα φετινά «Λήναια» είχαν, ένα ξεχωριστό

«άρωμα τέχνης» και υψηλής αισθητικής από την

ομάδα της διακεκριμένης εικαστικού Αγγελικής

Τσεβά συνδυασμένα, με μια θεατρική παράσταση

από τους μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου,

με εισηγήσεις για τον οίνο και τις αρχαίες ελιές

των Μεσογείων και του Κορωπίου και λαϊκό

γλέντι. Ο φετινός εκλεκτός οίνος του Συνεταιρι-

σμού (το περίφημο Σαββατιανό Κορωπίου -Με-
σόγεια Αττικής) μαζί με τα συνοδευτικά

εδέσματα (τυρί, ελιές κ.α.)  ενθουσίασαν το κοινό

και ιδιαίτερα τους επισκέπτες, που δεν γνώριζαν

αυτή την μοναδική ποικιλία κρασιού και τη ση-

μαντική ιστορική πορεία του Α.Σ.Κ. (επίσημο έτος

ίδρυσης 1936). 

Σε αίθουσα του ΑΣΚ υπήρχε και έκθεση ιστορι-

κού υλικού του Συλλόγου,  με τα νομοθετικά δια-

τάγματα ιδρύσεως του Συνεταιρισμού

Αττικοβοιωτίας, καταστατικά, φωτογραφικό υλικό

από τα εγκαίνια του Συνεταιρισμού Κορωπίου και

τις πρώτες προσπάθειες προώθησης και πώλη-

σης του κρασιού.

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου στην έδρα του Αμ-

πελουργικού Συνεταιρισμού, (Λεωφ. Βασ. Κων-

σταντίνου 31),  εγκαινιάστηκε από το Δήμαρχο

Δημ. Κιούση, η πρωτότυπη Έκθεση Ζωγραφικής

από το Εικαστικό Εργαστήρι της Αγγελικής

Τσεβά.  

Την έναρξη των «Λήναιων» έκανε ο Πρόεδρος

του Δ.Σ  Συνεταιρισμού Σταμάτης Γεωργάκης

πλαισιωμένος από τα μέλη του ΔΣ. Ο Στ. Γεωρ-

γάκης αναφέρθηκε στο ιστορικό της διοργάνω-

σης, στους συντελεστές της και στη φετινή

προσπάθεια του συλλόγου να αποδείξει για άλλη

μια φορά ότι το αμπέλι αντέχει, το κρασί του Κο-

ρωπίου, του ΑΣΚ, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο,

πάντα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας

όπως η ιστορία του Συνεταιρισμού το πιστοποιεί. 

Xαιρετισμό στη επίσημη έναρξη των Λήναιων,

απηύθυνε ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης, μέλος

και ο ίδιος του Αμπελουργικού   Συνεταιρισμού,

εκθειάζοντας τις προσπάθειες του Νομικού Προ-

σώπου Σφηττός και των μελών του για τη διορ-

γάνωση και φέτος ποιοτικών και αξιόλογων

πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολύ χαμηλό κό-

στος.  

«Το συνεταιριστικό παράδειγμα του ΑΣΚ και του
Διοικητικού Συμβούλιο των τελευταίων ετών
αποτελεί άλμα ενάντια στην παλαιά αντίληψη
της εσωστρέφειας και κατωτερότητας. Μακάρι
και άλλοι φορείς ακόμα και ατομικά  να έφταναν
σε αυτό το επίπεδο οργάνωσης και ανάδειξης.

Μάλιστα αυτή η προσπάθειά τους θέλησαν να
την  συνδυάσουν με τον  πολιτισμό, διοργανώ-
νοντας τον αρχαίο θεσμό Λήναια. Αξίζουν πολ-
λών συγχαρητηρίων», είπε μεταξύ άλλων ο

Δήμαρχος.  

Ευχαρίστησε θερμά, την εικαστικό Αγγελική

Τσεβά και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου για

την προσφορά και τη συμμετοχή τους και δοκί-

μασε πρώτος  το φετινό κρασί του Συνεταιρι-

σμού, εκφράζοντας δημοσίως  τον θαυμασμό του

για τη φετινή οινική παραγωγή. 

Ενδιαφέροντα στοιχεία παρέθεσε ο  οινολόγος

Χ. Πέππας, με θέμα «Από το αμπέλι στο ποτήρι.
Μύθοι και πραγματικότητα»  καθώς και ο πρό-

εδρος του ΔΣ του Συνεταιρισμού Στ. Γεωργάκης

με θέμα  τις «Αρχαίες  ελιές του Κορωπίου και
της Αν. Αττικής».
Ακούσαμε και είδαμε σε διαφάνειες ότι στην πε-

ριοχή των Σπάτων και του Κορωπίου, υπάρχουν

υπεραιωνόβιες ελιές  2500 έως και   3000 χιλιά-

δων χρόνων! (διάμετρος 11 μέτρα έως 6 μέτρα),

μοναδικά μνημεία της φύσης και της περιοχής

των Μεσογείων. που σήμερα χρήζουν μέριμνας

και σεβασμού.

Στη συνέχεια η θεατρική ομάδα του 3ου Δημοτι-

κού Σχολείου Κορωπίου υποδύθηκe μεγάλους

ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματο-

γράφου μέσα από τις κλασικές ταινίες που τους

καθιέρωσαν. Η Ελενα Παπαλέξη- Καπίτη, γυμνά-

στρια και επιμελήτρια του θεατρικού δρώμενου

και  η διευθύντρια του Σχολείου Βούλα Διαμαν-

τίδου προετοίμασαν την παράσταση με στοιχεία

γύρω από το κρασί και τον χορό.

Στο διάλειμμα, φυσικά, δοκιμάστηκε και το σχε-

τικό μεζεδάκι με κρασοκατάνυξη. Η βραδιά

έκλεισε με μουσικό δρώμενο. 

Την Κυριακή 23/9 ολοκληρώθηκαν τα «Λήναια»

με τέχνη από την εικαστικό Αγγ. Τσεβά, η οποία

ετοίμασε ένα παιχνίδι με σχέδιο και χρώμα με

τίτλο: «Τέχνης Δρώμενα» και κάλεσε τους κατοί-

κους να πλαισιώσουν μια παρέα ανθρώπων, που

αγωνίζονται για την ελευθερία της Τέχνης για

την ελευθερία του νου και της ψυχής. 

Τις εκδηλώσεις πλαισίωσαν το διήμερο πέραν

των πολιτών και θεσμικοί εκπρόσωποι (βουλευ-

τές, περιφερειακοί, δημοτικοί σύμβουλοι κ.α.).   

“Λήναια”: Γιορτή του τρύγου στο Κορωπί

Άξια ειδικής αναφοράς

Ενα καινούργιο σπίτι δώρο στα παιδιά,  στο “Χαμόγελο του Παιδιού”

Η  Ιζαμπέλα Αρβανίτη παρέδωσε στον οργανισμό “Το Χαμόγελο του Παιδιού” ένα  σπίτι

που με αγάπη και ανιδιοτέλεια κατασκεύασε η ίδια, για 40 παιδιά, στο Αίγιο.

Ένα υπέροχο οίκημα αποτελούμενο από 4 κτίρια, το

καθένα κατάλληλο και εξοπλισμένο για να φιλοξε-

νήσει αγόρια, κορίτσια, μωρά καθώς και χώρους για

τη μελέτη και την ψυχαγωγία των παιδιών.

Η προσφορά της Ιζαμπέλας Αρβανίτη, έγινε στη

μνήμη των γονιών της, Κωνσταντίνου και Αννέτας.

Μια σπουδαία κί-

νηση από μια

εξίσου σπουδαία

κόρη από εξαίρετους γονείς.

Το σπίτι στο Αίγιο όπως και αυτό στο Αγρίνιο, αν και

πανέτοιμα να λειτουργήσουν, παραμένουν κλειστά

μέχρι να συγκεντρωθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί

πόροι για τη στελέχωσή τους.

Η άμεση εξασφάλιση των απαραίτητων λειτουργικών

εξόδων αποτελεί προτεραιότητα για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και σε αυτή την προ-

σπάθεια ζητούν την υποστήριξη των πολιτών.

Αλλο ένα καινούργιο σχολείο στο Γέρακα 
Το 5ο Δημοτικό, έτοιμο υποδέχθηκε τους μαθητές

To 5o δημοτικό σχολείο Γέρακα άνοιξε τις πύλες του και υποδέχτηκε για πρώτη φορά μα-

θητές και εκπαιδευτικούς της Παλλήνης, την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς.

Ετελέσθη ο καθιερωμένος αγιασμός και ακολούθως οι μαθητές βάλθηκαν να εξερευνή-

σουν το κτίριο με  τις καινούργιες αίθουσες, τους φωτεινούς διαδρόμους και τους υπό-

λοιπους χώρους του.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος στην ομιλία του και το καλοσώρισμα των παιδιών είπε

μεταξύ άλλων: «Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος και συγκινημένος που εν μέσω κρίσης εγκαινιάζουμε

στο δήμο μας μια ακόμη νέα σχολική μονάδα.  Οι συνεργάτες μου και εγώ εργαστήκαμε με πείσμα
για την ολοκλήρωση του νέου αυτού κτιρίου, ξεπερνώντας συμπληγάδες, βάζοντας ακόμα ένα λιθα-
ράκι στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υποδομών που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την

αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, το οποίο δυστυχώς ταλαιπωρείται από χρόνιες ελλείψεις. Ως δη-
μοτική αρχή θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση αποδεικνύοντας ότι παρά τις περικοπές στην
κρατική επιχορήγηση των δήμων, εμείς στην παιδεία δε κάνουμε εκπτώσεις αλλά συνεχίζουμε να
χρηματοδοτούμε με ιδίους πόρους τα σχολειά μας».

H Αγγελική Τσεβά, υποδέχεται το δήμαρχο Δημ. Κιούση
μετά της συζύγου του.
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Με εντατικό ρυθμό ετοιμάζεται το νέο

μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ - ΠΕΠ: ΕΝΙ-

ΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΩΝ ύψους 345.000.000 ευρώ που

θα αφορά όλους τους κλάδους της ελ-

ληνικής οικονομίας: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ,

ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Επιδότηση  50% για αρτοποιεία και

ζαχαροπλαστεία υφιστάμενες επιχει-

ρήσεις ή υπό σύσταση.

Αναφορικά με τις υφιστάμενες επι-

χειρήσεις, για να είναι επιλέξιμες θα

πρέπει:
• Να ανήκουν στους προαναφερόμε-

νους κλάδους 
• Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών

(τζίρος) της τελευταίας διετίας (ή
έτους αν λειτουργεί μικρότερο χρο-
νικό διάστημα) να κυμαίνεται από
30.000 € έως και 50.000.000€. 

• Να απασχολούν από 0 έως 250
άτομα προσωπικό. 

•  Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν
σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από
το νόμο άδειες. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμ-
ματος είναι:

•  Ανέγερση κτιριακών εγκαταστά-
σεων 

•  Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγ-
χρονισμός κτιρίων και εγκαταστά-
σεων (υδραυλικές εργασίες,
ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψί-
ματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ) 

•  Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλον-
τος χώρου 

•   Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού 
•  Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλάρκ,

έπιπλα, τηλ. κέντρα κτλ) 
•  Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογρα-

φικού εξοπλισμού 
•  Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξε-

νοδοχειακός εξοπλισμός) 
•   Συστήματα πυρόσβεσης - πυροπρο-

στασία 
•  Συστήματα ασφαλείας (κάμερες -

συναγερμοί κτλ) 
•    Εφαρμογή συστημάτων διασφάλι-

σης ποιότητας των αγαθών ή υπη-
ρεσιών (ISO - HACCP κτλ) 

•    Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας
ή και αδειών εκμετάλλευσης για
την εισαγωγή των καινοτομιών στις
διαδικασίες της επιχείρησης. 

•  Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμο-
γών πληροφορικής  

•  Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης,
συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ 

• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις
προστασίας του περιβάλλοντος 

• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας 

• Συστήματα αυτοματοποίησης 
• Δαπάνες σχετιζόμενες με την δημι-

ουργία σημείων πώλησης των πα-
ραγόμενων προϊόντων για τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις 

•    Αμοιβές Συμβούλων 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες ΜΕΤΑ την

ημερομηνία υποβολής της οικονομο-

τεχνικής μελέτης.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποι-

ούνται ανάλογα με το μέγεθος της

επιχείρησης και την περιφέρεια που

θα πραγματοποιηθεί η επένδυση:

•  Κεντρική Μακεδονία, Αττική, Δυτική

Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά,

Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόν-

νησο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο 

o 50% για τις πολύ μικρές και μικρές

επιχειρήσεις 

o 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
•    Για τον κλάδο της μεταποίησης και

του τουρισμού ενισχύονται επενδυ-

τικά σχέδια από 30.000,00€ μέχρι

300.000,00€ 

•    Για τον κλάδο του εμπορίου και της

παροχής υπηρεσιών επενδυτικά

σχέδια από 20.000,00€ μέχρι

200.000,00€ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ-

ΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 18 ΜΗΝΕΣ

Σε εφαρμογή και ο Αναπτυξιακός

Νόμος από την 01/10/2012

Ευκαιρίες για ενισχύσεις έως και 50%

επί των επενδυτικών τους σχεδίων

έχουν επιχειρηματίες της περιφέρειας

μέσα από τον επενδυτικό νόμο. Ανοί-

γει η περίοδος υποβολής προτάσεων

την 1η Οκτωβρίου και συγκεκριμένα

μπορούν να επωφεληθούν από το κα-

θεστώς της Περιφερειακής Συνοχής.

Στον τομέα αυτόν είναι δυνατό να εν-

ταχθούν επιχειρήσεις που έχουν αντι-

κείμενο τη μεταποίηση αγροτικών ή

κτηνοτροφικών προϊόντων με τη

χρήση μεθόδων εξοικονόμησης ενέρ-

γειας και φιλικών προς το περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ευ-

νοηθούν με επιχορήγηση ή και με επι-

δότηση leasing καθώς και με

φορολογική απαλλαγή με συνολικό

ποσοστό και για τις τρεις μορφές χρη-

ματοδότησης μέχρι και 50%.

Τα ελάχιστα ποσά επένδυσης της Πε-

ριφερειακής Συνοχής είναι:

•Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση

ελάχιστου ύψους 1.000.000 €.

•Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση

ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ.

•Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση

ελάχιστου ύψους 300.000 ευρώ.

•Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επέν-

δυση ελάχιστου ύψους 200.000 €.

Τα επιχειρηματικά σχέδια ενισχύονται

για δαπάνες όπως οι κτιριακές εγκα-

ταστάσεις, τα μηχανήματα, συστή-

ματα πιστοποίησης ποιότητας.

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσον-

ται στις διατάξεις του παρόντος σε

εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού

Απαλλαγής κατά κατηγορία, ενι-

σχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:

•Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγ-

χρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοη-

θητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι

δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλον-

τος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν

μπορεί να υπερβαίνουν το 60% του

συνόλου των δαπανών. Για τις νέες

επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό προ-

σαυξάνεται κατά 10%.

•Η αγορά και εγκατάσταση καινούρ-

γιων σύγχρονων μηχανημάτων και

λοιπού εξοπλισμού.

•Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μί-

σθωσης καινούργιων μηχανημάτων

και λοιπού εξοπλισμού του οποίου

αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρημα-

τοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την

υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη

λήξη της μίσθωσης.

ΤΣΑΛΚΟΥΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Οικονομολόγος - Λογιστής

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Μεταποίηση, Τουρισμό, Εμπόριο, Παροχή υπηρεσιών

Θύελλα έχει προκαλέσει το δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας (Το
Παρόν) το οποίο κάνει λόγο για δημιουργία κέντρου κράτησης παράνο-
μων μεταναστών σε ιδιοκτησία της ΕΡΤ, που βρίσκεται στο Σταυρό. Ο
λόφος της Κεραίας, έκτασης 38 περίπου στρεμμάτων, αποτελεί χρόνια,
θέμα διένεξης σε κάθε εκλογική αναμέτρηση μεταξύ της διοίκησης του
δήμου και της εκάστοτε αντιπολίτευσης, με την πρώτη να φέρει βαριές
ευθύνες για την αναλγησία που επικρατεί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ερω-
τήσεις έχουν γίνει από βουλευτές σχεδόν όλων των κομμάτων, σχετικά
με το ιδιοκτησιακό του λόφου, με τις απαντήσεις να είναι περίπου ίδιες
διαχρονικά, δηλαδή ότι ανήκει η έκταση στην ΕΡΤ Α.Ε. κλπ.
Η έλλειψη πολιτικής βούλησης από τη σημερινή δημοτική Αρχή, προκει-
μένου να βρει διαχειριστική φόρμουλα επίλυσης στο θέμα της ιδιοκτη-
σίας, δίνει στην ΕΡΤ Α.Ε. τη δυνατότητα να παραχωρήσει (;) τον λόφο
προκειμένου να εγκατασταθούν εκεί παράνομοι μετανάστες, ως προσω-
ρινό κέντρο φιλοξενίας.

Το δημοσίευμα, που έχει αναπαραχθεί ήδη σε διάφορες ιστοσελίδες,
κάνει λόγο για αίτημα που έχει καταθέσει ήδη το υπουργείο Δημοσίας
Τάξης προς την ΕΡΤ Α.Ε., για χρήση των εγκαταστάσεών της, με σκοπό
τη δημιουργία κέντρων κράτησης παράνομων μεταναστών. 
Το υπουργείο Δημοσίας Τάξης ζήτησε την άμεση και δωρεάν παραχώ-
ρηση των οικοπέδων της ΕΡΤ στην Κατεχάκη και στο Σταυρό. Όπως κάνει
λόγο το δημοσίευμα, στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Κατεχάκη, η εται-
ρεία διαθέτει τέσσερα ψηφιακά στούντιο για το πρόγραμμα της ΝΕΤ, ΕΤ1
και ΕΤ3 και ένα από τα πιο σύγχρονα στούντιο στην Ελλάδα.
Οι πιέσεις από το υπουργείο Δημ.Τάξης είναι μεγάλες, με το επιχείρημα
ότι στις 8 Οκτωβρίου που έρχεται η αρμόδια επίτροπος, πρέπει να λη-
φθούν αποφάσεις. 

Υπάρχουν όμως επιφυλάξεις στην κυβέρνηση για τη σκοπιμότητα του εγ-
χειρήματος όταν  σε πολύ κοντινή ακτίνα βρίσκονται κλειστά στρατόπεδα
που ανήκουν στο υπ. Εθνικής Άμυνας με έτοιμες υποδομές για να φιλο-
ξενήσουν ανθρώπους. 

Επιπλέον, όπως τονίζει το δημοσίευμα, υπάρχει ζήτημα ως προς τη χρήση 

γης, όπου για να αλλάξουν οι χρήσεις γης πρέπει να τροποποιηθεί το Ρυ-
μοτομικό Σχέδιο της περιοχής, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ο χώρος,
επί της ουσίας, ως στρατόπεδο.

Με το δημοσίευμα να κλείνει, ότι υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα, που
είναι το αίτημα για δωρεάν παραχώρηση των εκτάσεων, το οποίο δεν μπο-
ρεί να συμβεί από τη στιγμή που η ΕΡΤ, είναι ανώνυμη εταιρεία.
Το συγκεκριμένο ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε αυτά που καλείται να
αντιμετωπίσει η σημερινή δημοτική Αρχή, όπως της υπόθεσης καταβολής
χρημάτων προς την REDS αλλά και της κακοδιαχείρισης των χρημάτων
στην πρωτοβάθμια επιτροπή της προηγούμενης περιόδου.
Ο αιφνιδιασμός από το αίτημα του υπουργείου προς την ΕΡΤ, προκειμέ-
νου να κάνει το λόφο της Κεραίας στο Σταυρό, προσωρινό (;) κέντρο φι-
λοξενίας παράνομων μεταναστών, που αποτελεί τον μοναδικό πνεύμονα
πρασίνου στο Γέρακα, φέρνει τη σημερινή δημοτική Αρχή προ των ευ-
θυνών της, για την αδράνεια που επέδειξε όλα  αυτά  τα χρόνια ως προς
την  πραγματική  διεκδίκηση του λόφου, προκειμένου να γίνει αυτός, ιδιο-
κτησία του δήμου Παλλήνης και να είναι προς όφελος των κατοίκων της 

περιοχής. 

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολύ σοβαρά πλέον για τις ευθύνες του
δημάρχου, όπου και ως δήμαρχος  Γέρακα, όπως και Παλλήνης, έθετε
πάντα το ζήτημα στα προεκλογικά φυλλάδια του Συνδυασμού του, χωρίς
ποτέ να κάνει κάποια ουσιαστική κίνηση προς την διεκδίκηση της έκτασης
από την ΕΡΤ.

Η απραξία πάνω στο ζήτημα του λόφου της Κεραίας στο Σταυρό κινδυ-
νεύει πλέον να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα, με ταυτόχρονη
υποβάθμιση της περιοχής.

Θα πρέπει να ζητήσει ο δήμος Παλλήνης άμεση ενημέρωση από το
υπουργείο Δημοσίας Τάξης για το τι μέλλει γενέσθαι, ώστε να αποφύγει
την ανακοίνωση του υπουργείου για τη δημιουργία του κέντρου και να
δώσει τέλος στις φήμες.

Θα πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο και τους συλλογικούς φορείς, με
έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, όπως έγινε σε όλους τους δήμους όπου
υπάρχει φημολογία για δημιουργία τέτοιων κέντρων, προκειμένου να
αποφευχθεί η εγκατάσταση container εν μία νυκτί στο λόφο, με τα ΜΑΤ
να προστατεύουν τη διαδικασία, όπως σε άλλες περιοχές.
Να πάρει αποφάσεις το δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης, ακούγοντας
πρώτα τους πολίτες, με σκοπό να μην αλλάξουν οι χρήσεις γης και να
μην υποπέσει στις  “σειρήνες” από την προσφορά αντισταθμιστικών
οφελών από το κράτος προς το δήμο, όπως γίνεται σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις.

Ο δήμος υποχρεούται να προστατεύσει τους πολίτες και την ίδια την
πόλη, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ενός κέντρου φιλο-
ξενίας παράνομων μεταναστών μέσα στην πόλη του Γέρακα, όπου και
υποβάθμιση θα προκαλέσει και κοινωνική αναταραχή θα δημιουργή-
σει, αλλά και περιβαλλοντική καταστροφή θα συνδράμει, με την “κα-
ταπάτηση” του λόφου Κεραίας στο Σταυρό, όντος του μοναδικό
πνεύμονα πρασίνου στο Γέρακα.

*Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Παλλήνης.

Κέντρο κράτησης μεταναστών ο Λόφος Κεραίας στο Γέρακα;
Γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής*
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«Η κυβέρνηση “δεν έχει καμμία νομι-

μοποίηση να υποθηκεύσει το μέλλον
των επόμενων γενιών”, αναφέρει σε

ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, με

αφορμή τις νέες διαπραγματεύσεις

με την τρόικα. Μάλιστα, στην ανακοί-

νωση σημειώνεται ότι για την κοινω-

νία είναι μάχη ζωής ή θανάτου η

ανατροπή της κυβέρνησης!

«Το αποτυχημένο θέατρο των τριών
συναρχηγών οδηγεί τελικά σε αυτό

που εξ αρχής είχαν δεσμευτεί στην
τρόικα και αποκρύψει από τον ελλη-
νικό λαό, στην πιο ακραία και σκληρή
εφαρμογή του μνημονίου, στη λεηλα-
σία των εισοδημάτων των εργαζομέ-
νων και στο ξεπούλημα του δημόσιου
πλούτου στους δανειστές», αναφέ-

ρεται στην ανακοίνωση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει επίσης ότι «οι
επιπτώσεις και αυτού του μνημονια-
κού πακέτου θα είναι τραγικές για την

οικονομία και την κοινωνία, με αύ-
ξηση της ανεργίας, λουκέτα στις επι-
χειρήσεις, νέο σπιράλ λιτότητας και
ύφεσης».

Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται

ότι η κυβέρνηση θα ακολουθήσει κατά

πόδας την πορεία των κυβερνήσεων

Παπανδρέου και Παπαδήμου, «με την

ανατροπή της να συνιστά μάχη ζωής

ή θανάτου για την κοινωνία».

“Για την κοινωνία είναι μάχη ζωής ή θανάτου 

η ανατροπή της κυβέρνησης!’
τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ

Oι Ανεξάρτητοι Έλληνες έδωσαν στη

δημοσιότητα το περιεχόμενο του κει-

μένου στο οποίο καλούν τους πολίτες

να υπογράψουν για τη σύσταση εξε-

ταστικής επιτροπής της Βουλή για το

«Πώς φθάσαμε στα Μνημόνια». 

Στο κείμενό τους αναφέρουν:

«Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ανα-

λάβαμε την πρωτοβουλία για πανελ-

λαδική εκστρατεία συλλογής

υπογραφών πολιτών με αίτημα την

σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της

Βουλής για το πως φθάσαμε στα

Μνημόνια.

Ο κ. Σαμαράς είχε δεσμευτεί προ-

εκλογικά για τη σύσταση μίας και μο-

ναδικής εξεταστικής που θα

ερευνούσε και θα απεκάλυπτε τα

αίτια και τους υπευθύνους για το πώς

μπήκαμε στα Μνημόνια. Έγραψε στα

παλιά του τα παπούτσια και αυτή τη

δέσμευσή του. Τότε, έλεγε πως

ήθελε να λάμψει η αλήθεια. Σήμερα,

δεσμεύεται προφανώς από τον συνε-

ταιρισμό του με εκείνες τις πολιτικές

δυνάμεις και τα πρόσωπα που μας

έβαλαν στα Μνημόνια και έτσι, συγ-

καλύπτει ευθύνες και ενόχους.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ φέραμε

στη Βουλή πρόταση για σύσταση εξε-

ταστικής, στέλνοντας μάλιστα σχε-

τική επιστολή σε 279 βουλευτές

(πλην των δικών μας βουλευτών και

του κ. Παπανδρέου) για να την υπο-

γράψουν. Δυστυχώς, οι βουλευτές

δεν ανταποκρίθηκαν στον αναγκαίο

αριθμό των 60 υπογραφών.

Δεν το βάζουμε κάτω. Το ΚΙΝΗΜΑ

μας προχωρά ένα βήμα εμπρός και

απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαιρέ-

τως τους συμπατριώτες και συμπολί-

τες σε μία πρωτοβουλία άμεσης

Δημοκρατίας.

Σας ζητούμε να βάλετε εσείς, κάθε

Ελληνίδα και Έλληνας, την υπο-

γραφή σας στο αίτημα για σύσταση

Εξεταστικής Επιτροπής για το πως

φθάσαμε στα Μνημόνια, για να δια-

μορφώσουμε μαζί μία εθνική παλ-

λαϊκή δύναμη ενότητας και ευθύνης,

που θα υποχρεώσει τους ενόχους να

απολογηθούν και τις αρμόδιες αρχές

να τους ελέγξουν ποινικά.

Παπανδρέου, Παπακωνσταντίνου και

ΣΙΑ ήδη είναι πολιτικά καταδικασμέ-

νοι στη συνείδηση του λαού και της

κοινωνίας, αλλά πρέπει να καθήσουν

και στο σκαμνί της Δικαιοσύνης. Για

να δούμε τι είδους κίνητρα και συμ-

φέροντα τους έκαναν να μας βάλουν

σε Μνημόνια που ήταν εξαρχής κατα-

δικασμένα σε αποτυχία, όπως ομολο-

γεί σήμερα ο δικός τους άνθρωπος

στο ΔΝΤ Παν. Ρουμελιώτης.

Ως Έλληνες απαιτούμε και δικαιούμα-

στε να γνωρίζουμε πώς έφτασε η Πα-

τρίδα μας να γίνει τσιφλίκι των

διεθνών τοκογλύφων με την τρόϊκα

σε ρόλο υπερκυβέρνησης να καταρ-

γεί την εθνική μας κυριαρχία και να

μοιράζει εντολές σε πρωθυπουργούς

και υπουργούς.

Ως πολίτες απαιτούμε και δικαιούμα-

στε να γνωρίζουμε ποιος και γιατί μας

έριξε στην κόλαση του Μνημονίου και

σε μία αδυσώπητη λιτότητα που φέρ-

νουν όλο και βαθύτερη ύφεση. Διά-

λυση της αγοράς και τεράστια

ανεργία. Κατάργηση του κοινωνικού

κράτους, εξαθλίωση της ελληνικής

οικογένειας και πλήρη απαξίωση της

Οικονομίας που θα έχει ως τελικό

αποτέλεσμα μονάχα την οριστική

χρεοκοπία, τη λεηλασία του εθνικού

πλούτου και της περιουσίας από

τους τοκογλύφους και ενδεχομένως

την έξοδό μας από το ευρώ.

Στο τέλος της προσπάθειας, θα παρα-

δώσουμε τις υπογραφές στον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας. Με σκοπό, να

πράξει στη συνέχεια ό,τι του επιτάσ-

σει η συνείδησή του και το καθήκον

του ως αρχηγός του κράτους.

Θέλουμε να του παραδώσουμε όσο

το δυνατόν περισσότερες υπογρα-

φές.

Θα επιτρέψεις να λείπει η δική σου;

Αλήθεια και Δικαιοσύνη για το πως

φθάσαμε στα Μνημόνια. Τώρα!»

“ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ”

“Πώς φθάσαμε στα Μνημόνια”
Συλλογή υπογραφών για εξεταστική Επιτροπή

Δημιουργία μητρώου 

πληροφοριών τραπεζικών

λογαριασμών! 

Ερώτηση Ν. Χουντή προς Commission

Διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δημο-

σιεύματα του ελληνικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία ο

επικεφαλής της Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα,  Χόρστ

Ράιχενμπαχ, προωθεί τη δημιουργία μητρώου πληροφο-

ριών των τραπεζικών λογαριασμών στις ελληνικές τρά-

πεζες, και την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών από

κέντρα εκτός Ελλάδας, ζητά με ερώτησή του προς την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν.

Χουντής.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού αναφέρεται στα δη-

μοσιεύματα του Τύπου, επισημαίνει ότι «ασκούνται πιέ-
σεις για να πειστούν οι εθνικές αρχές να συναινέσουν
στην “αναγκαιότητα του μητρώου”» και τονίζει ότι σε

περίπτωση υλοποίησής του υπάρχει κίνδυνος για τα

«ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών» αλλά

και κίνδυνος «διαρροής και αξιοποίησης για ιδιοτελείς

σκοπούς αυτών των τεράστιας οικονομικής και εμπορι-

κής σημασίας πληροφοριών».

Καταλήγοντας στην ερώτηση του, ο Ν. Χουντής ζητά από

την Επιτροπή να κοινοποιήσει το περιεχόμενο του προ-

γράμματος «Οδικός χάρτης για την τεχνική βοήθεια στο

πεδίο του ξεπλύματος χρήματος και της φοροαποφυ-

γής», στο οποίο εντάσσεται και το εν λόγω μητρώο, αλλά

και να του δοθούν διευκρινίσεις για το ποιος θα έχει την

αρμοδιότητα ελέγχου και διαχείρισης αυτών των δεδο-

μένων, προκειμένου για την προστασία των προσωπικών

δεδομένων αλλά και άλλων σημαντικών πληροφοριών.

Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια

η Ελλάδα

Παρέμβαση του Κ. Πουπάκη στην Ε.Ε. 

Τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας,

αλλά και η μελέτη του ΚΕΠΕ και του Πανεπιστημίου Αθηνών κα-

ταδεικνύουν περίτρανα ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην

ακρίβεια καταγράφοντας τις ακριβότερες τιμές ανάμεσα στα

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προϊόντα και υπηρεσίες, με

τεράστιες αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 27.

Αναλυτικότερα, η Ελλάδα στη διάρκεια του 2011 βρίσκεται στην

πρώτη θέση της ΕΕ σε ό,τι αφορά στις τιμές σε γαλακτοκομικά

και αυγά με απόκλιση μέχρι και 31,5% σε σχέση με το μέσο όρο

της ΕΕ, ενώ το 2010 ήταν στη δεύτερη αντίστοιχα. Παράλληλα,

σε κατηγορίες βασικών προϊόντων καθημερινής διατροφής

όπως λίπη-έλαια, ψωμί-δημητριακά και ψάρια, οι τιμές στην Ελ-

λάδα φαίνεται κατά πολύ να ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο

όρο, παρότι υπάρχει σημαντική εγχώρια παραγωγή στα εν λόγω

προϊόντα.

Μέσα από τα ερωτήματά του, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης,

καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με τις εθνικές

αρχές ανταγωνισμού και να προχωρήσουν από κοινού σε δρά-

σεις για τη διερεύνηση πρακτικών που νοθεύουν τον ανταγωνι-

σμό στην ελληνική αγορά, και να  αναλάβει δράσεις για τον

εξορθολογισμό και την άμεση αποκλιμάκωσh των τιμών, λαμ-

βάνοντας υπόψη ότι 4 στους 10 Έλληνες αδυνατούν να αγορά-

σουν τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης. 
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«Επιχειρώ Αλλιώς»

H Οργάνωση Νέων της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινά ένα ευρύ

φάσμα δράσεων με τίτλο «επιχειρώ αλλιώς», προκειμένου να

αναδείξει πως μπορούμε να συναντήσουμε την επιτυχία μέσα

από ένα νέο, διαφορετικό δρόμο. 

Η δράση «επιχειρώ αλλιώς», στηρίζεται στις αρχές  της ανοι-

χτής διαβούλευσης με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός θε-

σμικού πλαισίου, ικανού να θεσμοθετηθεί  και από το κράτος.

Μέσα από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες  θα εξετάζεται η

έννοια της νεανικής επιχειρηματικότητας  και οι απαραίτητες

συνθήκες που χρειάζονται ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά από

την Πολιτεία, με σκοπό την κινητροδότηση των νέων για ανά-

πτυξη δικών τους πρωτοβουλιών. Η δράση θα ξεδιπλωθεί μέσα

από ένα γόνιμο διάλογο φορέων, ακαδημαϊκών, ειδικών και επι-

χειρηματιών μέσω του epixeiro.info, που σκοπό έχει να αναδεί-

ξει τις παθογένειες που αντιμετωπίζει το επιχειρείν, σήμερα, και

να αναδείξει λύσεις. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,1-10-2012 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.50900 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ:  ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955,  FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
48/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή  για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 60.000,00€  (συμ-
περιλαμβανομένου ΦΠΑ )
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 από-
φασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-
ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α  48/2012 και την με αρ. Πρωτ. 48892/20-
9-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή

18, Βούλα, την  Δευτέρα 15-10-2012, κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.000,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
(Δημ. Μπιτέλης, Αγγ.Ασημακόπουλος) καθημερινά  από  Δευτέρα 8-10-
2012 έως Παρασκεύη 12-10-2012 και ώρες  8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43 Αθήνα, Τηλ. 213 2063 776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφο-
ρές με το σύστημα “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ” του
άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συμπληρω-
ματικές εργασίες μετατόπισης δικτύου Ο.Τ.Ε. στις χ.θ.1+250 ές χ.θ.1+550
της Ε.Ο. Σπάτα - Λούτσα» με προϋπολογισμό 33.000,00 ευρώ με αναθεώ-
ρηση και Φ.Π.Α.
2 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30/10/2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ανατ. Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος στην Παλλήνη
2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγ-
ματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η για έργα κατη-
γορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ καθώς και εμπειροτέχνες.
4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από  πιστώσεις της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΚΑΕ9779.05.018). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 523,00 € αναγνωρισμένης Τράπεζας

ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην Υπηρε-
σία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον
κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να
είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.
7. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προ-
σφορά. Οπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο
ποσό των 33.000,00€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 15% 3.410,63€, ανα-
θεώρηση 681,10€ και Φ.Π.Α. 6.170,73€.
9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνον-
ται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τη μελέτη σε έξι (6) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διά-
στημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων.
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα.
Ολα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρί-
σκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας, Α.Α. 17οχλμ.
Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα
213 2005337, FAX επικοινωνίας 210 8932.993, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κα Χ. Χριστοπούλου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθ-
μημένο τεύχος για τη συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες
πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι
μέχρι και Πέμπτη 25/10/2012.

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλάκου Λιλίκα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. μελ. 06/2011
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο: Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων

γειτονιών Γαργηττός Ι και Γαργητός ΙΙ
Προϋπ. 5.658.000,00€ (συμπλ. ΦΠΑ 23%)
Χρημ/ση: Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Ταμείο Συνοχής ΕΣΠΑ 2007-2014 &
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΥΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων γειτονιών Γαργηττού Ι και Γαργητ-
τού ΙΙ» με προϋπολογισμό 5.658.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ του ΜΕΕΠ, με προ-
ϋπολογισμό 4.479.720,39€ (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9%).
Με την παρούσα σύμβαση προβλέπετα η κατασκευή δικτύου αποχέτευ-
σης ακαθάρτων υδάτων στις Πολεοδομικές ενότητες «Γαργηττός Ι και
Γαργηττός ΙΙ» της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα, το οποίο θα αποχετεύεται
μέσω των υλοποιημένων από την ΕΥΔΑΠ συλλεκτήρων ΣΚΑ, ΣΚ1 και ΣΚ2
των οδών Ανθέων, Μιλτιάδου και Κλεισθένους, προς τις εγκαταστάσεις
της Ψυττάλειας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή του τμή-
ματος του δικτύου στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ανθέων,
Ελάτης, Κλεισθένους, Πίνδου, Λεωνίδα, Ξενοφώντα και Αθηνάς, συνολι-
κού μήκους 14.000μ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης πληρώ-
νοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα - Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-
13:00), μέχρι και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210
6604.644, FAX επικοινωνίας: 210 6604.646, αρμόδιος υπάλληλος για επι-
κοινωνία: Δρανδάκη Μαρία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4η Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00π.μ. και το σύστημα υπο-
βολής προσφορών είναι «με επιμέρους πσοοστά έκπτωσης και έλεγχο
ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4β του Π.Δ. 3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ-
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν ως κατηγορίες και τάξεις του έργου.
Τάξεις αναβ.Κ/Ξ 3η, 4η, 5η στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με τη
δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 89.795 ευρώ και ισχύο τουλάχιστον ΕΠΓΤΑ μηνών, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι ΕΞΙ μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη” κωδ. ΣΑ 2011ΣΕ07580169, κωδ. πράξης
340189κ., αρ. υποέργου 1) στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 «Προ-
στασία και Διαχείριση υδατικών πόρων», και συγχρηματοδοτείται από το
Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ
(18) ΜΗΝΕΣ και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας    03/10/2012
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 29016
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης  προκηρύσσει την διεξαγωγή ανοιχτού μειοδοτικού
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  συνολικής προϋπολογιζόμε-
νης δαπάνης 244.500,00 €  με το ΦΠΑ σε εκτέλεση των υπηρεσιών για την
«επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων – μοτοποδηλάτων
του Δήμου» , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή.
Αριθμός  μελέτης  50/2012, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 263/2012 απόφαση
Οικονομικής  Επιτροπής  και τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 209 του
Ν.3463/06 «περί κύρωσης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ,του Π.Δ.
28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» (είναι η παροχή
υπηρεσίας επισκευή ή συντήρηση του οχήματος  και όχι η πώληση αγα-
θών)   εγκ.Υπ.Οικον. Σ.2144/192/ ΠΟΛ/ 215/1987).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των
244.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-
μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 16η Οκτωβρίου  2012, ημέρα
Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:00π.μ και ώρα λήξης
την 12:00π.μ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που
διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγ-
γυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης, και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη
δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες:
Σκουρλής Β. τηλ: 210.6604650, (1ος όροφος) και ώρες 9:00-13:00 μ.μ.
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου

ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας «ACCESS GROUP-ΒΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ» 

(Αρ ΜΑΕ 61223/04/Β/06/156)
σε ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση

Ο υπογράφων την παρούσα πρόσκληση Αριστοτέλης Βάος του Μίλτου κάτοικος Φιλοθέης οδός
Ρέας αρ 12, με την ιδιότητα του μετόχου της παραπάνω αναφερομένης ανώνυμης εταιρίας, εις
εκτέλεση του διατακτικού των υπ’ αριθμ. 7663/2012 και 8210/2012 αποφάσεων του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΟΣΚΑΛΩ τους μετόχους της Εται-
ρίας σε ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της
εταιρίας. Η ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνεδριάσει στις 29/10/2012, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. εντός του Ξενοδοχείου Χολινταίη Ιν (Holiday Inn)  το οποίο ευρίσκε-
ται εντός του Δήμου Παιανίας στο 40,2 χιλιόμετρο της Αττικής Οδού στην αίθουσα Γκόλντεν
Μπαρ (Golden Bar).
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7663/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών θέματα
ημερησίας διατάξεως για την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων θα είναι τα παρακάτω: 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. - Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
2 -Τροποποίηση του άρθρου 19 που έχει τίτλο Αμοιβές Συμβούλου και του άρθρου 36 με τον
τίτλο Διάθεσις καθαρών κερδών.
3 - Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής κατά του Λεωνίδα Βάου ως Προέδρου του ΔΣ για
την αποκατάσταση της ζημίας που προξένησε στην εταιρία ως μέλος του ΔΣ και διορισμός ει-
δικού εκπροσώπου για την διεξαγωγή της δίκης για λογαριασμό της εταιρίας σύμφωνα με το
άρθρο 22β του ΚΝ 2190/20.
4- Ενημέρωση για την εταιρική δραστηριότητα, έλεγχος ταμείου της εταιρίας και τραπεζικών λο-
γαριασμών και για την πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας προς το Δημόσιο και τους ασφα-
λιστικούς οργανισμούς και διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τις χρήσεις 2009 και
μεταγενέστερα.
Σύμφωνα με την υπ αριθ 8210/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών θέματα
ημερησίας διατάξεως για την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων θα είναι τα παρακάτω:
1. - Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, Ισολογισμού,
Λογ/μού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Κερδών διαχειριστικής χρήσεως 01/01/10
- 31/12/2010 μετά του Προσαρτήματος της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2-Απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την
χρήση 01/01/10 - 31/12/2010.
3-Διανομή καθαρών κερδών χρήσεως 2010 καθώς και παρελθουσών χρήσεων.
4-Παροχή πληροφοριών για την σύναψη συμβάσεων της εταιρίας με μέλη του ΔΣ ή μετόχους
της εταιρίας και για την άσκηση ανταγωνιστικών πράξεων από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ή μετόχους της εταιρίας.
5-Παροχή πληροφοριών για την πορεία των εργασιών και την δραστηριότητα της εταιρίας καθώς
και για την σύναψη τυχόν διαρκών ή μακροχρόνιων συμβάσεων της εταιρίας με τρίτους ή με
μέλη του ΔΣ της εταιρίας ή με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους.
6-Λήψη απόφασης για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της εταιρίας για τα πεπραγμένα
και τα αποτελέσματα των χρήσεων διαχειριστικών ετών 2009 και 2010 και μέχρι το 2011 και
επιλογή ελεγκτού ή ελεγκτικής εταιρίας για την διενέργειά του.
7 - Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8 -Τροποποίηση του άρθρου 19 που έχει τίτλο Αμοιβές Συμβούλου και του άρθρου 36 με τον
τίτλο Διάθεσις καθαρών κερδών.
9 -Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής κατά του Λεωνίδα Βάου ως Προέδρου του ΔΣ για
την αποκατάσταση τυχόν  ζημίας που προξένησε στην εταιρία ως μέλος του ΔΣ και διορισμός
ειδικού εκπροσώπου για την διεξαγωγή της δίκης για λογαριασμό της εταιρείας σύμφωνα με το
άρθρο 22β του ΚΝ 2190/20.
10-Ενημέρωση για την εταιρική δραστηριότητα, έλεγχος ταμείου της εταιρίας και τραπεζικών
λογαριασμών και για την πληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Δημόσιο και τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς και διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τις χρήσεις 2009 και με-
ταγενέστερα.
Η παρουσα πρόσκληση καταρτίστηκε και δημοσιεύεται όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει
μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων. 
Καλούνται οι κκ μέτοχοι για την συμμετοχή τους στην έκτακτη γενική συνελευση και για την συ-
ζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της κάθε ημερήσιας διάταξης και την ληψη αποφάσεως επ αυτών. 
Οι κκ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανωτέρω Εκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμ-
φωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας, οφείλουν να κατα-
θέσουν νόμιμα τις μετοχές τους και να αποδεικνύεται η μετοχική τους ιδιότητα.
Κατά τα λοιπά οι κκ μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση της συγκαλου-
μένης με τη παρούσα ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ασκήσουν εγκαίρως και όπως
ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν τα δικαιώματά τους.

Αθήνα,  2-10-2012
Ο προσκαλών μέτοχος

Αριστοτέλης Βάος

Για κλοπή ταυτοτήτων στο διαδίκτυο,

μέρος της οποίας αποτελεί η παράνομη

διακίνηση πληροφοριών πιστωτικών καρ-

τών, κάνει λόγο με απάντησή της η επίτρο-

πος για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων Σ.

Μάλμστρομ, έπειτα από σχετικό κοινοβου-

λευτικό έλεγχο που άσκησε ο ευρωβου-

λευτής της Ν.Δ.,  Γ. Παπανικολάου. 

Όσον αφορά στην ηλεκτρονική μόνο κλοπή

ταυτότητας, σε ολόκληρη την ΕΕ, ποσοστό

8% των χρηστών του Διαδικτύου έχει σχε-

τική εμπειρία ή  υπάρξει θύμα κλοπής ταυ-

τότητας. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο

στις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των

πολιτών, με αποτέλεσμα ποσοστό 61% των

χρηστών του Διαδικτύου να ανησυχεί για

το φαινόμενο αυτό και ποσοστό 18% να θε-

ωρεί λιγότερο πιθανή την ηλεκτρονική

αγορά αγαθών.

Ανοχύρωτη η Ε.Ε. στο ηλεκτρονικό έγ-

κλημα

“8% των χρηστών του Διαδικτύου έχει πέσει θύμα κλοπής ταυτότητας”
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέμμα στο ΘΥΜΑΡΙ, 55ο
χλμ. Αθηνών - Σουνίου. 
Τηλ. 6937 194268

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με
αποθήκη, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, κλι-
ματιστικά, 1ος όροφος πλησίον κεντρικής πλατείας Βού-
λας. Τηλ. 210 8955.478, 6946 914349.

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 210 6030655, 6937 153052

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑ πλησίον συγκοινω-
νίας 5 διαμερίσματα ισογείου, 1ου & 2ου ορόφου το
καθένα ξεχωριστά από 35 μέχρι 54 τ.μ. σε κατάσταση
ημιτελή. Αριστη ποιότητα κατασκευής. Αναλαμβάνε-
ται η δανειοδότηση. 2292022079 ιδιοκτήτης.

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

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.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με ΣΧΟΛΙΚΗ  και ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ  εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε μαθη-

τές Γυμνασίου και Λυκείου. 

Τηλ 210 6610456  6978028

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ με διδακτική και φροντιστη-

ριακή πείρα, διδάσκει κατ’ οίκον ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ-

ΧΗΜΕΙΑ όλων των βαθμίδων και αναλαμβάνει

προετοιμασία για πανελλήνιες, εισαγωγικές ΑΕΙ και ΙΒ.

Πιστοποιημένος καθηγητής με νόμιμη άδεια οικοδιδα-

σκαλίας από το υπουργείο. (Απόδειξη-εργόσημο).

Τηλ. 6974 119410 -  www.myteacher.gr – κος Λεωνίδας.

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

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 ATE Παλ. Φώκαια διαμέρισμα προ-

σόψεως, ανεξάρτητο, υπερυψωμένο ισόγειο με 6 σκαλιά,

βεράντα, 1 υπνοδωμάτιο με αυτόνομη θέρμανση και ανε-

ξάρτητο γκαράζ. Τηλ. 6973 177 726.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Κορωπί, οδός Βασ. Κων/νου

252, κατάστημα 80 τμ.  με πατάρι 20 τ.μ. τηλ.

2106020026-6974380541

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Σταυρό Αγ. Παρασκευής, οδός

Μαραθώνος 19 ισόγειος επαγγελματικός ενιαίος χώρος

210 τ.μ. με προαύλιο χώρο από 3 πλευρές τηλ.

2106020026 -6974380541

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στον Σταυρό Αγ. Παρασκευής,

οδός Μαραθώνος 19 γραφεία 60 και 70 τ.μ. σε 1ο όροφο

με ανσανσέρ. Τηλ. 2106623714

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα  περίπτερα 

ή διαβάστε τη  στο www.ebdomi.com



20 ΣΕΛΙΔΑ - 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

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

Πρόγραμμα Προληπτικής

Ιατρικής Δήμου Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει τις δράσεις προληπτικής ια-

τρικής, με προσήλωση και συνέπεια, εισάγοντας νέα προ-

γράμματα τόσο στην υγεία όσο και τον εθελοντισμό.

Με στόχο την προαγωγή της υγείας των δημοτών και με

γνώμονα την πρόληψη ως τρόπο ζωής εφαρμόζει ΔΩ-

ΡΕΑΝ πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής το οποίο περι-

λαμβάνει:

• ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Οι εξετάσεις γίνονται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από

τις 9:00πμ έως τις 2:00μμ κατόπιν ραντεβού, στα Δημο-

τικά Ιατρεία Παλλήνης (Υψηλάντου 3). Η εξέταση απευ-

θύνεται σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες ηλικίας

40-69 ετών και σε όσες πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρι-

σμού τους ως υψηλού κινδύνου (κυρίως θετικό οικογενει-

ακό ιστορικό).

• ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
Οι Εξετάσεις μέτρησης οστικής πυκνότητας θα πραγμα-

τοποιηθούν:

Τον μήνα Οκτώβριο: 

• 18 & 19/10, ώρα: 9:00-14:00 στα Δημοτικά ιατρεία της

Παλλήνης (Υψηλάντου 3, Παλλήνη) 

Τον μήνα Νοέμβριο : 

• 20/11, ώρα: 9:00-14:00 στο ΚΑΠΗ της Δημ. Ενότ. Γέρακα

• 21/11,ώρα:9:00-14:00 στο ΚΑΠΗ Δημ.Ενότητα Γέρακα

• 22/11, ώρα: 9:00-14:00 στο ΚΑΠΗ Δημ.Εν.Γέρακα

• 23/11, ώρα:9:00-14:00 στο ΚΑΠΗ Δημ. Εν. Ανθούσας

• 24/11/2012, , ώρα:9:00-14:00 στα Δημοτικά ιατρεία 

• ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Εξετάσεις μέτρησης σακχάρου αίματος και κλινική εκτί-

μηση από ενδοκρινολόγο θα πραγματοποιηθούν στα Δη-

μοτικά Ιατρεία Παλλήνης (Υψηλάντου 3) στις 16 & 17/11.

Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνήστε στα Δημοτικά ια-

τρεία στο 210 66668888 & στο Δημαρχείο Παλλήνης  στο

τηλ: 210 6604638

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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Στα  πρόθυρα ψυχολογικής κατάρρευσης, βρίσκονται δε-

κάδες χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενοι καθώς πλήττον-

ται τον τελευταίο χρόνο από το Σύνδρομο

Επαγγελματικής Εξουθένωσης (“Burn Out”), σύμφωνα

με τους ψυχολόγους.

Η κατάσταση είναι δραματική και οι επιστήμονες εκφρά-

ζουν φόβους για  ομαδικές καταρρεύσεις στους χώρους

δουλειάς μετά και το νέο πακέτο  μέτρων και περικοπών.

«Πράγματι τα δεδομένα είναι δυσοίωνα καθώς οι εργα-

σιακές συνθήκες χειροτερεύσουν και οι εργαζόμενοι δεν

βλέπουν φώς στον ορίζοντα» αναφέρει η  ψυχολόγος

υγείας Άννα Χατζηδημητρίου, διευθύντρια του Κέντρου

Ψυχολογίας και Προαγωγής Υγείας Live Well-Be well.

Σύμφωνα με την Α. Χατζηδημητρίου το «Σύνδρομο

Επαγγελματικής Εξουθένωσης», παρατηρήθηκε για

πρώτη φορά το 1974 στα κοινωνικά επαγγέλματα, ενώ ο

ορισμός του έγινε το 1981 από την  Christina Maslach

διδάκτορα Ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ.

Πρόκειται για μια ψυχολογική κατάσταση στην οποία ο

άνθρωπος εμφανίζει απώλεια ενδιαφέροντος, ψυχική

και σωματική εξάντληση, μια απάθεια, μια  ματαίωση για

την δουλειά του, την παραγωγικότητα του αλλά και για

τους ανθρώπους που εξυπηρετεί μέσω της δουλειά του.

Δημιουργείται ένα συναισθηματικό κενό, ένα ψυχικό

«μούδιασμα», μια εγκατάλειψη του εαυτού, μια αποστα-

σιοποίηση συναισθηματική που σταδιακά επηρεάζει

όλους τους τομείς της ζωής του (οικογένεια,  ερωτική

επαφή, κ.λπ). 

Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (“Burn

Out”), πλήττει κυρίως τους νέους  ηλικιακά εργαζόμε-

νους και δείχνει προτίμηση στις ηλικίες από 30 με 40

χρόνων. Μεγαλύτερη προδιάθεση στο να αναπτύξουν το

σύνδρομο έχουν οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες,

οι ανύπαντροι και τα άτομα με υπερβολική αίσθηση ευ-

θύνης, τελειομανία και ανάγκη για έλεγχο. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ   ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 

Τα συμπτώματα του συνδρόμου της επαγγελματικής

εξουθένωσης, μπορεί να διαφέρουν από εργαζόμενο σε

εργαζόμενο, κυρίως όμως χωρίζονται σε τρείς κατηγο-

ρίες: 

Σωματικά: Αϋπνία, σωματική εξάντληση, απώλεια ενέρ-

γειας, μυϊκός πόνος διάχυτος στο σώμα,  χαμηλό ανο-

σοποιητικό, πονοκέφαλοι, έντονες ενοχλήσεις στο

γαστρεντερικό σύστημα, μείωση ή αλλαγή στην όρεξη

για φαγητό.

Ψυχολογικά-συναισθηματικά: Αίσθημα απόγνωσης, μα-

ταιότητας, αποτυχίας, αυτό-αμφισβήτησης, χαμηλής

αυτό-εκτίμησης, κατάθλιψη, συνεχόμενο άγχος, υπε-

ρένταση, ευερεθιστικότητα,  έλλειψη κινήτρου και ικα-

νοποίησης, κυνισμός και αρνητισμός για ότι συμβαίνει,

αίσθημα μοναξιάς

Συμπεριφοριστικά: Έλλειψη ενθουσιασμού για την δου-

λειά, αδυναμία συγκέντρωσης για την επίτευξη εργα-

σιακών στόχων, ευθυνοφοβία, συχνές απουσίες από την

δουλεία, επιθετική συμπεριφορά στα αγαπημένα πρό-

σωπα και στην οικογένεια, μείωση της διάθεσης και της

ικανότητας επικοινωνίας, εργασιομανία στις ελεύθερες

ώρες, απομόνωση.

Οι βασικές αιτίες  που οδηγούν τους εργαζόμενους στο

Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (“Burn Out”),

είναι:

― Υπερβολικός όγκος δουλειάς και πολλές ώρες εργα-

σίας

― Αναξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον χωρίς οργά-

νωση και υποστήριξη

― Αίσθηση απουσίας ελέγχου στον χώρο που δουλεύεις

και εγκλωβισμό στις καταστάσεις που σε περικλείουν 

― Το επάγγελμά σου και οι απαιτήσεις του να στρέφεται

ενάντια στις αρχές σου και στις ανθρώπινες αξίες

σου

― Το επάγγελμα σου να μην σ ανταμείβει με χρηματική

ικανοποίηση, ηθική επιβράβευση, σεβασμό ή κύρος

για την συνεισφορά σου

― Η αβεβαιότητα για το αύριο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

«Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (“Burn Out”),
όπως αναφέρει η ψυχολόγος υγείας Αννα Χατζηδημητρίου,

πλέον  παραμονεύει σε πολλά επαγγέλματα, γιατί λόγω των

κοινωνικών συνθηκών και η πιο απλή δουλειά θέλει τεράστια

ψυχικά αποθέματα για να την φέρεις σε πέρας και  για να

έχεις κάτι να πιστεύεις, να σου δίνει νόημα να συνεχίζεις

την ποιοτική εργασία».

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους όποιος από τους εργαζόμε-

νους αισθάνεται  ή παρατηρεί στον εαυτό του κάποια από

τα συμπτώματα του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθέ-

νωσης θα πρέπει άμεσα να ζητήσει την βοήθεια ειδικού ψυ-

χολόγου  γιατί το σύνδρομο μπορεί να αντιμετωπιστεί.

«Με τις ψυχολογικές συμβουλές και την καθοδήγηση του ει-

δικού ψυχολόγου, με τεχνικές που βοηθάνε ν’ αλλάξουμε

τον τρόπο σκέψεως μας καταλήγει η κ. Χατζηδημητρίου,

στόχος είναι να αποκτήσει ο εργαζόμενος  τον χαμένο

έλεγχο της ζωής του, να ελέγχει το άγχος και την από-

γνωση, να ενταχθεί πάλι σε απλά καθημερινά πράγματα για

να νιώσει ξανά συναισθήματα υγιή. 

Να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη, και την αίσθηση πανικού,

να έρθει κοντά στους δικούς του ανθρώπους, να πιστέψει

στην οικογένεια και στο μοίρασμα με φίλους, να απομα-

κρυνθεί λίγο από την πίεση της δουλειάς, να μάθει να δίνει

αυτά που αναλογούν στην δουλειά  χωρίς υπερβολές και

ενοχές. Να βάλει τα ‘όρια του, να μάθει να λέει «Όχι» και

να μην υποκύπτει σε συναισθηματικούς εκβιασμούς ή ακόμα

και απειλές στο εργασιακό του περιβάλλον».

Η ψυχολόγος υγείας  Άννα Χατζηδημητρίου, BA,MSc, CPsy-

chol, Διευθύντρια του Κέντρου Ψυχολογίας και Προαγωγής

Υγείας Live Well-Be Well, μαζί με τους συνεργάτες της, στην

προσπάθεια στήριξης και κοινωνικής αλληλεγγύης προσφέ-

ρουν μια Δωρεάν Συνεδρία σε όσους από τους πολίτες είναι

άνεργοι και χρήζουν μια συμβουλευτική προσέγγιση. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, αναγκαία η επίδειξη της

κάρτας ενεργίας.

Κέντρο Ψυχολογίας και Προαγωγής Υγείας Live Well-Be Well
www.medical-psychology.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

. . . γ ια την υγειά μας

«Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης»

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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Αγώνες 

τριάθλου 

& διάθλου στο

Μητροπολιτικό

Πάρκο 

Ελληνικού 

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου,

στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελ-

ληνικού (παλιό αεροδρόμιο), ο

Δήμος Ελληνικού-Αργυρού-

πολης διοργανώνει αγώνα

τριάθλου και διάθλου.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις

10:00 και περιλαμβάνει τις

εξής αποστάσεις:

- τρίαθλο sprint απόστασης

(750m κολύμβηση-20km ποδή-

λατο-5km τρέξιμο)

- δίαθλο αντίστοιχης διάρ-

κειας (4km τρέξιμο-20km πο-

δήλατο-4km τρέξιμο)

- παιδικό και εφηβικό αγώνα

τρεξίματος

Ο αγώνας χορηγείται από τα

προϊόντα zipvit και υποστηρί-

ζεται από τους χυμούς

Ribena!

Περισσότερες πληροφορίες

και δηλώσεις συμμετοχής στο

www.triathlonworld.gr και στο

info@triathlonworld.gr

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΜΑΡΚΟ 0-0

Πολύ καλή χαρακτήρισαν την απόδοση του Άρη Βούλας οι πα-

ράγοντες της ομάδας αλλά άτυχη στην τελική προσπάθεια. Από

την πλευρά της Μαρκό, δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο για την

εκτός έδρας ισοπαλία, αλλά έγινε κατανοητό ότι ήταν επιτυχία

της ομάδας του Μαρκοπούλου να πάρει το 0-0 από τον αξιό-

μαχο αντίπαλο, παίζοντας χωρίς τους τιμωρημένους Αγγελάκο

και Δημογιάννη και στηριζόμενη σε αρκετούς νεαρούς παίκτες!

Το παιχνίδι διεξήχθη σε ασυνήθιστα υψηλή για την εποχή θερ-

μοκρασία και οι δύο ομάδες προσπάθησαν όσο μπορούσαν. Ο

Άρης Βούλας επέβαλε την υπεροχή του κυρίως στο β’ ημίχρονο,

όταν είχε και δύο εξαιρετικές ευκαιρίες για γκολ, με τους Παν-

τελή Μαντακίδη και Πολυχρονιάδη.

Χαρακτηριστικό της συνάντησης, η θερμή υποδοχή εκ

μέρους των γηπεδούχων του Γιώργου Καβάση, που με-

τεγράφη το καλοκαίρι στην Μαρκό, μετά από πολυετή

παραμονή στον Άρη Βούλας.

Διαιτητές: Αντιπαριώτης, (Σπυρόπουλος, Οικονόμου).

ΑΡΗΣ: Γκανατσούλας, Θεμελίδης (51' Πολυχρονιάδης), Αντάρ-

της, Ροδίτης, Διακρούσης, Μανταλόζης, Α. Μαντακίδης, Π. Μαν-

τακίδης, Βεϊζάι, Παππάς (82' Παπαγεωργίου), Διγενής (90'

Μοσχονάς).

ΜΑΡΚΟ: Γερογιάννης, Δημητρίου (60' Μπάστας), Πατσιαούρας,

Καβάσης, Κοντζιάς, Ρίζος, Τσώνης, Κωστής, Φουστέρης, Φιω-

τάκης, (25' Ντούνης), Γκαβασιάδης (46’ Καραούλης).

Ανάμεσα στις 46 Κορασίδες & Παγκορασίδες  που λάβανε μέρος στο  «Ανοιχτό Πρω-

τάθλημα Πινγκ-Πονγκ» του Α.Σ. ΠΕΡΑ, οι αθλήτριες των Συλλόγων του Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης κατέλαβαν  την πρώτη θέση στις  Παγκορασίδες  με την ΕΛΛΗ

ΦΙΣΕΡ και την τρίτη θέση στις Κορασίδες  με την  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ. Oι

υπόλοιποι αθλητές και αθλήτριες αν και δεν κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο των

νικητών, έπαιξαν πολύ δυναμικά.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ 
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«Τουρνουά Αγάπης & Αλληλεγγύης»

στον Ωρωπό
Τουρνουά ομάδων ακαδημιών με την συμμετοχή 7 ομάδων του

Δήμου Ωρωπού, οργανώνει ο Π.Α.Σ. Ωρωπός, το Σάββατο 13

Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στο γήπεδο Νέων Παλατίων.

Το ονόμασαν «Τουρνουά Αγάπης & Αλληλεγγύης», επειδή η

κρίση και η οικονομική μιζέρια της εποχής δεν λυγίζουν την αν-

θρωπιά και την αλληλεγγύη όσων ασχολούνται με το ποδό-

σφαιρο.

Όλα τα έσοδα των αγώνων θα διατεθούν στον οργανισμό “Το

Χαμόγελο του Παιδιού”.

Διεθνές τουρνουά υδατοσφαίρισης  

"5ο Κύπελλο Βουλιαγμένης Γυναικών" 

Με δύο αναμετρήσεις ξεκινάει την Παρασκευή (5/10) το

απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β το 5ο Διεθνές

Τουρνουά Υδατοσφαίρισης Γυναικών «Άκης Τσαταλιός».

Την τελευταία ημέρα (Κυριακή) η διοίκηση του Ομίλου θα

τιμήσει τη Γιούλη Λαρά, που αποφάσισε να αποχωρήσει

απο την ενεργό δράση, για την προσφορά της στην ομάδα

και το ελληνικό πόλο.

Την Κυριακή το μεσημέρι στις 13:00 κατά την διάρκεια των απο-

νομών η διοίκηση του Ν.Ο.Β θα βραβεύσει για την προσφορά της

την διεθνή παίκτρια της ομάδας και της Εθνικής Γιούλη Λαρά που

αποφάσισε να αποχωρίσει απο την ενεργό δράση.

Πριν την έναρξη των απονομών η πρωταθλήτρια ομάδα της

συγχρονισμένης κολύμβησης του Ν.Ο.Β θα παρουσιάσει το

πρόγραμμα που θα εκτελέσει στους Ασιατικούς αγώνες

στο Ντουμπάϊ που έχει προσκληθεί και θα λάβει μέρος την

επόμενη εβδομάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 6/10 11:00 Ν.Ο.Β-Ολυμπιακός ― 12:00 Εθνικός

Πειραιά - Κίνεφ Κίρισι

Κυριακή 7/10 11:00 Εθνικός Πειραιά-Ολυμπιακός ― 

12:00 Ν.Ο.Β -Κίνεφ Κίρισι ,  13:00 Απονομές

Aθλητικά προγράμματα

στο Δήμο Κρωπίας

Το πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων 

Στα  Δημοτικά  Γυμναστήρια, του Κέντρου του Κορωπίου

& της Αγίας Μαρίνας 

To αθλητικό τμήμα του ΝΠΔΔ Σφηττός   ανακοινώνει  τα

προγράμματα άθλησης του Δημοτικού Γυμναστηρίου

Κέντρου Κορωπίου (Αδριανού 13) και του Δημοτικού Γυ-

μναστηρίου Αγίας Μαρίνας (Λεωφ. Αγ. Μαρίνας, τηλ.:

22910-92510) μηνός Οκτωβρίου . 

Τα προγράμματα, μυϊκής ενδυνάμωσης,  yoga -pilates,

ρυθμικής Γυμναστικής, aerobic, υποστηρίζονται από τους

γυμναστές/στριες, Κωνστ. Πρόφη, Κ. Φραγκούλη, Β.

Γκέκα, Κ. Κούσια, Ε. Ντούνη. 

Στο Δημοτικό Γυμναστήριου Κορωπίου τα μαθήματα ξε-

κινούν 9 το πρωί και εναλλάσονται μέχρι τις 10 το

βράδυ. Στο Γυμναστήριο της Αγίας Μαρίνας ξεκινούν 9

έως 2 το πρωί και 6 έως 9 το απόγευμα.

Πληροφορίες  Τηλ.: 210-6624511.Υπεύθυνος δημοσιο-

ποίησης-οργάνωσης: Κάρολος Μαρκαριάν, δημοτικός

υπάλληλος, Βαλκανιονίκης.

Τη μοναδική δημόσια αθλη-

τική εγκατάσταση που εξυπη-

ρετεί τους χιλιάδες

κατοίκους του Πικερμίου, το

γήπεδο μπάσκετ της Διώνης,

αποφάσισε να κλείσει για το

κοινό ο δήμαρχος Ραφήνας –

Πικερμίου  Γιώργος Χριστό-

πουλος, όπως καταγγέλουν

κάτοικοι του Πικερμίου επιση-

μαίνοντας ότι: 

Με μια πρόσφατη προσωπική

απόφαση, εξουσιοδοτεί τον

τοπικό αθλητικό όμιλο από τις

αρχές Σεπτεμβρίου 2012 να

κλειδώσει μόνιμα το γήπεδο

για τους δημότες και να το

χρησιμοποιεί αποκλειστικά

για τις προπονήσεις των

λίγων δεκάδων μελών του,

εκείνων δηλαδή που έχουν

να πληρώσουν μηνιαία χρη-

ματική συνδρομή.

Αφορμή για το κλείδωμα στά-

θηκαν «οι γνωστοί βανδαλι-

σμοί και οι καταστροφές του

γηπέδου» όπως αναφέρει η

ανακοίνωση του Δήμου, δη-

λαδή τα γκράφιτι που κά-

ποιοι, σίγουρα ανόητοι,

κάνουν κατά καιρούς στους

εσωτερικούς τοίχους του γη-

πέδου. Πιθανόν η πραγματική

αιτία, θα πρέπει να αναζητη-

θεί στην σχεδόν ολοκληρω-

τική απουσία του νέου, ενο-

ποιημένου, Δήμου από τα

προβλήματα και τις ανάγκες

της, πάλαι ποτέ, κοινότητας

Πικερμίου.

Ιδιαίτερα οι εγκαταλελειμμέ-

νοι από κάθε άλλη δημοτική

παροχή κάτοικοι της Διώνης

(και περισσότερο εκείνοι του

βόρειου τμήματος - πρώην

«Άγιος Σπυρίδωνας») οι

οποίοι, παρότι πληρώνουν

αδρά δημοτικά τέλη, ζουν επί

χρόνια σε μια περιοχή με κα-

τεστραμμένους χωματόδρο-

μους, χωρίς πόσιμο νερό, με

ανεπαρκή δημοτικό φωτισμό

και χωρίς υπηρεσία αποκομι-

δής απορριμμάτων (!!!), βρέ-

θηκαν τώρα αποκλεισμένοι

και από το μοναδικό χώρο

άθλησης που είχαν κοντά

τους.   

Πιστεύοντας ότι πρόκειται

για μια ατυχή απόφαση που

ξέφυγε της προσοχής του δη-

μάρχου μέσα στο μεγάλο

φόρτο της εργασίας του, πε-

ριμένουμε να υπάρξει άμεσα

από πλευράς του κοινωνική

ευαισθησία και το γήπεδο να

αποδοθεί και πάλι ελεύθερο

στους δημότες, οι οποίοι έτσι

και αλλιώς πλήρωσαν για να

κατασκευαστεί και να συντη-

ρηθεί τόσο καιρό. 

Ακόμα καλύτερα, θα μπο-

ρούσε να προχωρήσει σύν-

τομα στη δημιουργία ενός

μικρού αθλητικού κέντρου

στον παρακείμενο χώρο του

κλειστού γηπέδου, αντί-

στοιχο με εκείνα των όμορων

δήμων (Παλλήνη, Σπάτα).

Πρόκειται για έναν περιφραγ-

μένο και χαλικοστρωμένο

χώρο έκτασης 3,5 στρεμμά-

των, στον οποίο με σχετικά

μικρή δαπάνη θα μπορούσαν

να δημιουργηθούν τέσσερα

ανοικτά γήπεδα (μπάσκετ,

τένις και μίνι ποδοσφαίρου)

τα οποία θα κάλυπταν στοι-

χειωδώς τις ανάγκες άθλη-

σης των χιλιάδων κατοίκων

της περιοχής. 

Απαγορεύτηκε ο ελεύθερος μαζικός αθλητισμός στο Πικέρμι!

Με προσωπική απόφαση του δημάρχου Γιώργου Χριστόπουλου

Διαμαρτυρία Κατοίκων Πικερμίου 

Πρόγραμμα «Αθλητισμός

και Πολιτισμός για Όλους»

στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,

οργανώνουν για πρώτη φορά, Πρόγραμμα «Αθλητισμός

και Πολιτισμός για Όλους».

Όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη και το προσωπικό του

Δήμου, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, για τη

σωστή οργάνωση και λειτουργία, ενός τόσο μεγάλου

Προγράμματος, που  αφορά εκατοντάδες συμμετέχοντες·

68 Τμήματα Άθλησης και Πολιτισμού, σε 7 διαφορετικούς

χώρους, Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη! 

Ο Δήμαρχος Σωτ. Μεθενίτης, επισημαίνει ότι «Πριν την
έναρξη του Προγράμματος, η πρωτοβουλία αυτή, σημεί-
ωσε ήδη την πρώτη της μεγάλη επιτυχία, ξεπερνώντας τις
600 συμμετοχές!»
Ζητάει προκαταβολικά «την κατανόηση των δημοτών και
τη συγνώμη για οποιαδήποτε αρρυθμία ή καθυστέρηση,
παρουσιαστεί στο πρώτο διάστημα, στην ομαλή διεκπε-
ραίωση της λειτουργίας των τμημάτων και είμαστε ανοι-
χτοί να ακούσουμε, κάθε παρατήρηση και πρότασή σας!
Το Πρόγραμμα «Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους»,
εντάσσεται μαζί με τη δημιουργία του Κοινωνικού Παντο-
πωλείου, την λειτουργία του Νέου Δημοτικού Πολυχώρου
Πολιτισμού στο Πόρτο Ράφτη, του ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη,
καθώς και την «στροφή» σε ανοικτές εκδηλώσεις, όπως οι
θερινές «Κυριακάτικες Πεζοδρομήσεις», στη φιλοσοφία
που σταθερά υπηρετεί με όλες της τις δυνάμεις, η Δημο-
τική Αρχή, ότι η μόνη ενδεδειγμένη απάντηση στη γενι-
κευμένη κρίση αξιών, που βιώνει ο τόπος μας, είναι οι
δράσεις συλλογικού χαρακτήρα, που επιχειρούν να ανα-
δείξουν τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στα
κοινά, στον εθελοντισμό, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό
και στην ψυχαγωγία».

Κορυφαίες πολίστριες 

σε συμβολικό αγώνα

στον Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης

Σάββατο 6/10, 6μ.μ. 

Έδρα κοινωνικής ευαισθησίας γίνονται για μια ακόμη

φορά οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγ-

μένης προκειμένου το Σάββατο 6 Οκτωβρίου στις 6μμ.

να φιλοξενήσουν αγώνα υδατοσφαίρισης ανάμεσα στις

εθνικές ομάδες γυναικών που κατέκτησαν το ασημένιο

μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το

2004 και το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του

2011. Ένας αγώνας που εντάσσεται στο πλαίσιο της εκ-

στρατείας ενημέρωσης του κοινού για τον καρκίνο του

μαστού.

Ανάμεσα στις κορυφαίες παίκτριες είναι  οι Αντυ Μελι-

δώνη, Κική Λιόση, Αντιγόνη Ρουμπέση και Γιούλη Λαρά

που μάλιστα μετείχαν και στις δυο σπουδαίες επτάδες

αλλά κι οι Αλεξάνδρα Ασημάκη, Έλενα Κούβδου, Αγγε-

λική Γερόλυμου όπως και η μεγάλη απούσα λόγω τραυ-

ματισμού Χριστίνα Τσουκαλά που επίσης πάτησαν την

κορυφή του κόσμου στη Σαγκάη το 2011.

Η πρόεδρος του Ν.Ο.Β Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα αναφε-

ρόμενη στην φιλοξενία του αγώνα στις εγκαταστάσεις

του Ομίλου τόνισε: «Ο Ν.Ο.Β από το 1937 προσφέρει κοι-
νωνικό έργο και δεν ήταν δυνατόν να μην ανταποκριθεί
στην εκστρατεία πρόληψης του καρκίνου του μαστού
προσφέροντας τις εγκαταστάσεις μας για την διεξαγωγή
του αγώνα όπου θα συμμετέχουν και πολλές αθλήτριες
του Ν.Ο.Β».
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Η Ευτέρπη, η μούσα της ευχαρίστησης και της μου-

σικής,  «αγκάλιασε»  τη πόλη του Λαυρίου, τη πε-

ρασμένη Κυριακή και χάρισε απλόχερα , αυτό που

μόνο η μουσική μπορεί να προσφέρει. Τη ψυχική

ανάταση. Το ιστορικό αυτό κτίριο, ήταν  το κέντρο

της μουσικής, του θεάτρου και του χορού για την

πόλη του Λαυρίου για σχεδόν έναν αιώνα, από

όπου ξεπήδησαν σημαντικοί Λαυριώτες μουσικοί,

για τους οποίους η πόλη είναι περήφανη.

Μπροστά σε ένα κοινό που είχε εκστασιαστεί από

τη μαγεία του χώρου, τα μέλη της Δημοτικής Φι-

λαρμονικής απέδειξαν ότι είναι άξιοι συνεχιστές

της ένδοξης ιστορίας της μπάντας του 1893,  που

αποτελείτο από τεχνίτες  βιρτουόζους μεταλλουρ-

γούς. 

O Δήμος Λαυρεωτικής θέλοντας να τιμήσει τους

εναπομείναντες  αρχιμουσικούς και μουσικούς  της

ομώνυμης Φιλαρμονικής, απένειμε τιμητικές πλα-

κέτες. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στους κ.κ. Σταμάτη Κα-

λουπάκη και Αργύρη Τσιριγώτη, που προσφέρουν

ακόμη και σήμερα τα φώτα τους, στις νεότερες γε-

νιές που στελεχώνουν  την Φιλαρμονική του

Δήμου.

Το ιστορικό νεοκλασικό κτίριο «ζωντάνεψε» κάτω

από τους ήχους της Φιλαρμονικής Λαυρίου, υπό

την καθοδήγηση του γνωστού και καταξιωμένου

μαέστρου, κ. Θεόδωρου Λεμπέση, και  συγκίνησε

με τις δυο ουβερτούρες που παρουσίασε.

Στη συνέχεια, η "Ορχήστρα των Θαυμάτων", όπως

χαρακτηριστικά έχει ονομαστεί η Παιδική Νεανική

Συμφωνική Ορχήστρας  της ΕΡΤ, απέδειξε ότι επά-

ξια  βραβεύτηκε  από την UNESCO για την παιδα-

γωγική και ποιοτική της προσφορά, αφού οι νεαροί

μουσικοί της μάγεψαν τους παρευρισκομένους με

την δεξιότητα, αλλά πολύ περισσότερο με το

πάθος που εκτέλεσαν το πρόγραμμά τους, υπό την

διδασκαλία και διεύθυνση της κας Νίνας Πατρικί-

δου, διακεκριμένης καθηγήτριας βιολιού και εξάρ-

χουσας της Λυρικής Σκηνής.   

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Λεβαντής,

ανέφερε ότι οι προσπάθειες του δήμου να  απο-

κτήσει το κτήριο - έμβλημα της ιστορικής διαδρο-

μής της πόλης, ξεκίνησαν το 1994. Οι απαιτήσεις

του τελευταίου ιδιοκτήτη, η αδυναμία του Δήμου

να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια, οι χρο-

νοβόρες δικαστικές διαδικασίες, μας έφεραν στο

2011 χωρίς αποτέλεσμα. Η απόφαση του Εφετείου

Αθηνών για τον καθορισμό της οριστικής τιμής

αποζημίωσης άνοιξε το δρόμο  της τελικής δια-

πραγμάτευσης.  Το ποσό που θα δοθεί είναι

861.074,45 ευρώ.  Οι 600.000 δόθηκαν από τη ΔΕΗ

σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που είχε

υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΗ, της Νομαρχίας Ανατ.

Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής το 2005. Τα

υπόλοιπα θα δοθούν από χρήματα του Δήμου σε

πέντε ετήσιες δόσεις.

Τόνισε, τέλος, ότι  «οφείλουμε να σώσουμε αυτό

το χώρο από τη φθορά και τη λήθη. Να τον αποκα-

ταστήσουμε και να τον παραδώσουμε  και πάλι στη

Φιλαρμονική μας.  Γιατί αυτό πρέπει να είναι το

σπίτι της. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πο-

λιτιστικού πάρκου με κέντρο την Ευτέρπη, που θα

περιλαμβάνει τις διπλανές ιδιοκτησίες, το φοινικό-

δασος και τη συνοικία του Κυπριανού. Ένα νέο κέν-

τρο πολιτισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και

άθλησης στην είσοδο της πόλης».

Τα ΘΟΡΙΚΙΑ, που φέτος διοργάνωσε το Ν.Π.Δ.Δ

Λαυρεωτικής  ΘΟΡΙΚΟΣ, ολοκληρώθηκαν με τον

καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού ένα όνειρο ζωής

έγινε πραγματικότητα. Η απόκτηση της “Ευτέρ-

πης”, διασώζει ένα σημαντικό τμήμα της ιστορίας

μας από τη λησμονιά. Η ανάδειξη της πολιτιστικής

κληρονομιάς, της ιστορίας και των συμβόλων της

πόλης, με τη βοήθεια και την συμβολή όλων μας,

μας κρατάει ζωντανούς, συμβάλει στην ανάπτυξη

του τόπου,  προσφέρει ευκαιρίες στους νέους μας.

Μανώλης Μπίστας

Πρόεδρος “Θορικού”

Η “Ευτέρπη” κτήριο - έμβλημα για το Λαύριο
Το ιστορικό κτίριο, ήταν  κέντρο της μουσικής, του θεάτρου και

του χορού για την πόλη του Λαυρίου εδώ και έναν αιώνα!

Ξεπερνώντας όλες τις χρονοβόρες διαδικασίες ο Δήμος Παλ-
λήνης ξεκίνησε μια μεγάλη ομάδα έργων οδοποιίας σε όλες τις
δημοτικές ενότητες.

Στην Δημοτική Ενότητα Ανθούσας θα κατασκευαστούν τμήματα
των παρακάτω δρόμων: Κοιμήσεως Θεοτόκου, Μυστρά, Ζακύν-
θου, Τύρναβου, Γκαγκάρη, & Αντιστάσεως. Επίσης θα γίνουν ερ-
γασίες συντήρησης στις εξής οδούς: Λ. Ανθούσας (τμήμα),
Αμαλιάδος, Δ. Στεφανή, Αιδηψού, Ευριπίδου (τμήμα) και Ξάν-
θης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα στην οδό Ατλαντίδος.

Στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα σε εξέλιξη βρίσκονται έργα
στους δρόμους Ιθάκης, Φωκίδας, Θηβών, Γυθείου, Πύλου, Κολο-
κοτρώνη , Ιωσήφ Ρωγών, Σητείας και σύντομα θα ξεκινήσουν
στις οδούς  Βόρρα, Ανδρονίκου, Πηνελόπης, Σωκράτους, Παλ-
ληκαρίδη, Σχοινούσας & Δωδεκανήσου. Με την παρούσα μελέτη
προβλέπεται η χάραξη, διάνοιξη , διαμόρφωση και ασφαλτό-
στρωση των συγκεκριμένων οδών.
Έργα συντήρησης οδών θα πραγματοποιηθούν μετά την κατα-
σκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων ώστε να μην
έχουμε διπλό σκάψιμο και διπλή ταλαιπωρία για τους κατοί-
κους, στις εξής οδούς:

Α) Γαργηττός Ι: Οδός Ξενοφώντα από Αριστογείτονα μέχρι Φι-
λίππου, οδός Μνησικλέους από Αριστογείτονα μέχρι Φιλίππου,
οδός Αριστοτέλους από Ξενοφώντα μέχρι Αριστομένους, οδός

Σόλωνος από Μνησικλέους μέχρι Αριστομένους, οδός Αναξα-
γόρα από Ξενοφώντα μέχρι Μιλτιάδου και οδός Αριστομένους
από Σόλωνος μέχρι Φιλίππου

Β) Γαργηττός ΙΙ: Οδός Αισώπου από Κλεισθένους μέχρι Ανθέων,
οδός Νιόβης από Κλεισθένους μέχρι Ανθέων, οδός Εκάβης από
Κλεισθένους μέχρι Ήρας, οδός Ήρας από Περικλέους μέχρι Νιό-
βης και οδός Ηρακλέους από Κλεισθένους μέχρι Ανθέων

Γ) Κέντρο: Οδός Γαργηττού από Ρόδου μέχρι Αλοννήσου και
από Κιμώλου μέχρι Σποράδων, οδός Σάμης , οδός Χίου από Γαρ-
γηττού μέχρι Εθνικής Αντιστάσεως και οδός Κεφαλληνίας από
Ανάφης μέχρι Γέρακα.

Στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης ολοκληρώθηκε η ανακατα-
σκευή της οδού Ελ. Βενιζέλου. Ξεκίνησαν έργα στην Επτά Αστέ-
ρων ( οδό προσπέλασης στην εκκλησία του Πανοράματος) και
σε οδούς στην περιοχή του Βακαλόπουλου, ενώ θα ξεκινήσουν
σύντομα έργα οδοποιίας στους δρόμους Ζαΐμη , Λόρδου Βύ-
ρωνα, Κυδαθηναίων  και Μαρκόνι .

Στα έργα συντήρησης οδοποιίας στην Δημοτική Ενότητα Παλ-
λήνης περιλαμβάνονται οδοί συνολ. επιφάνειας 55.000,00 m2.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι δρόμοι: 
Α) Κέντρο Παλλήνης : Γρηγορίου Ε’, Βυζαντίου, Παλλάδος Αθη-
νάς, Σπετσών, Ησιόδου, Σαλαμίνος, Ελαιώνων, Μιλτιάδου,
Ψαρών, Ύδρας, Τήνου, Υψηλάντου, Φειδιππίδη, Κύπρου, Υακίν-
θων, Λεονταρίου, Κανάρη, Μ. Αλεξάνδρου. 
Β) Κάντζα: Λεονταρίου, Γαλήνης, Γαληνού, Ιπποκράτους, Φλέ-
μιγκ, Ασκληπιού, Αρτέμιδος, Νυμφών, Αφανών Ηρώων. 
Γ) Εργατικές Κατοικίες: Βορβολάκου, Γ.Καυστινού
Δ) Οδοί εκτός σχεδίου: Αγίου Αθανασίου, Πεντέλης, Ειρήνης,
Δερβενακίων, Κορίνθου, Πορφυρα, Αχιλλέως, Ιεράπετρας, Βί-
γλας, Άνω Νέα Παλλήνη, Σαντορίνης, Ευαγγελίστριας, Λόφου.

Ο Δήμος Παλλήνης, παρά την έντονη δημοσιονομική δυσπρα-
γία, με χρηστή διοίκηση, σωστό προγραμματισμό και ορθολογι-
σμό συνεχίζει να προγραμματίζει και να εκτελεί έργα οδοποιίας
και όχι μόνο, με τα οποία επιλύονται σημαντικά προβλήματα

προσβασιμότητας και ασφάλειας που ταλαιπωρούν επί σειρά
ετών τους κατοίκους, δήλωσε ο δήμαρχος.

Eργα οδοποιϊας στο Δήμο Παλλήνης


