
Aπόφαση ΣτΕ 

σταθμός για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σελίδα 9

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
απαντά σε 
κακόβουλα 

δημοσιεύματα
Σελίδα 7

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΛΗΓΜΕΝΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ
Σελίδα 8, 9

Το CD και το 
“πολιτικό ατόπημα”

στο Δήμο 3Β
Σελίδα 12

Προς οριστική λύση ο ΧΑΔΑ στο Κορωπί

Μαθητές, γονείς και Δήμαρχοι στους δρόμους

ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 753 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

1313 «'Eλληνες ενωθείτε εναντίον

του κοινού εχθρού, εναντίον

του μίσους, της διχόνοιας και

της διαίρεσης, που είναι o

ίδιος μας ο εαυτός»  
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Κάποιοι δεν μπορούν να 

ζήσουν ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΜΠΟΡΕΙ

Όταν δημοσιεύσαμε προεκλογικά, συνέντευξη και

ρεπορτάζ του Φώτη Κουβέλη11, κάποιοι μας είπαν

ότι «αποκαλυφθήκαμε»: Υποστηρίζαμε ΔΗΜ.ΑΡ!

Παλιότερα, με το Συνέδριο της Ν.Δ. και την εκλογή

του Αντώνη Σαμαρά στην Προεδρία του κόμματος

γράψαμε δυο-τρια ευμενή άρθρα, υπέρ της εκλο-

γής του: «Γιατί τον Αντώνη Σαμαρά» (αρ.φ. 607/14-

11-2009), λεπτομερή αναφορά στο Συνέδριο του

κόμματος της Ν.Δ., με εκτενές ρεπορτάζ: 

Συνέχεια στη σελ. 6

O στρατηγικός μη – σχεδιασμός στο

Δήμο 3B και η προσπάθεια διάσωσής του

γράφει ο

Δημοτικός 

σύμβουλος 

Γιάννης 

Σκουμπούρης

Σελίδα 14 Σελίδα 6

Σελίδα 13

Frau Angela Merkel, genug!
Zahlen Sie das Kriegdarlehen

FRAOU Άνγκελα Μέρκελ

Εξοφλείστε το κατοχικό δάνειο
Σκέπτεται η Γερμανική Κυβέρ-

νηση να εκπληρώσει τις υπο-

χρεώσεις της που απορρέουν

από το αναγκαστικό κατοχικό

δάνειο, που συνήψε η Γερμανική

Κυβέρνηση του Γ’ Ράιχ, με τη

συμφωνία της Ρώμης, στις 14

Μαρτίου του 1942; Σελίδα 3
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Παιχνίδια αδρεναλίνης στο
SmartPark Σελ. 4

Σύσκεψη για το παιδικό χωριό
SOS στα 3Β Σελ. 6

Κέντρο ημερήσιας φροντίδας
στα Σπάτα Σελ. 7

Η Πρόσληψη του Θείου Λόγου
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

“Χάιλ” Ανγκελα - “ράους” Ανγ-
κελα Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Κινητό Smartphone σε τροχιά
γύρω από τη γη Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Συνήγορος... Σελ. 11

Δύο βρεφονηπιακοί σταθμοί

στην Παλλήνη Σελ. 12

Φορολογικές αλήθειες 
Πάνος Αλεξίου Σελ. 17

5ο Διεθνές τουρνουά με τιμητικές
διακρίσεις στο ΝΟΒ Σελ. 22

Εκκίνηση με νίκες στο Ναυτικό
Ομιλο Βούλας Σελ. 12

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Aντί Στεφάνου, χορηγεία στο SOS Bάρης

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί συμπολίτες,

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα

μας, οι αδύναμοι είναι αυτοί που πλήττονται περισσό-

τερο. Για το λόγο αυτό η βοήθεια και η συνδρομή όλων

είναι απαραίτητη. 

Φέτος, στις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική

επέτειο της 28ης Οκτωβρίου καλούμε όλους τους πολί-

τες, τους φορείς και τους συλλόγους που επιθυμούν,

αντί κατάθεσης στεφάνων, να δωρήσουν το αντίστοιχο

ποσό στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης ή στο Κέντρο Απο-

θεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία

Αττικής (πρώην ΠΙΚΠΑ),  που έχουν πραγματικά ανάγκη

τη στήριξή μας. 

Η βοήθεια όλων μας, μικρότερη ή μεγαλύτερη είναι ση-

μαντική για να προσφέρει χαρά στα παιδιά και συμπα-

ράσταση στο έργο των εθελοντών.  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Νέα Τεχνολογία,

νέοι όροι...
Στικάκια, usb, sms,  CD,

τί γίνεται βρε παιδί μου.

Εχουμε πνιγεί στην τε-

χνολογία!

Είναι πειραγμένο το στι-

κάκι, είναι έγκυρο το

sms, έπρεπε ή δεν

έπρεπε να πάρει το cd

για τα δικαστήρια στα

3Β, ανεπισήμως; Και δεν

μπορεί να αλλοιωθεί;

Και τι· “ποδαράκια” έκανε

και εμφανίστηκε την επο-

μένη στα δικαστήρια.

Αλλο θέμα αυτό...

Οσο για το cd, εμείς λέμε

ότι θα πρέπει να μπορεί

να το πάρει ο κάθε πολί-

της, και όχι να έχουμε

κάνει αίτηση πριν ένα

χρόνο και κάτι μήνες για

να πάρουμε την εισή-

γηση της νομικής υπηρε-

σίας για το παραλιακό

μέτωπο που διεκδικεί η

ΜΕΚΒ και ακόμη δεν το

έχουμε δει.

Τί παραπάνω έχει ο δη-

μοτικός σύμβουλος που

πρέπει να παίρνει το cd

αυθημερόν και νυχτόβια!

Πρόσεχε τί λες 
δήμαρχε!
Και βέβαια προσέχουμε τι

λέμε στα δημοτικά συμ-

βούλια, ιδιαίτερα όταν

άπτονται συμφερόντων

του Δήμου και του δημότη

γενικότερα.

Και είχε απόλυτο δίκηο η

Αλεξία Καμμένου όταν

έλεγε: πρόσεχε δήμαρχε
τι λες, γιατί μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί σε κάποιο δι-
καστήριο εις βάρος του

Δήμου. Μέντιουμ ήταν!

Στεφάνι 

και συμβολισμός...
Τι κόστος έχει ένα στε-

φάνι εθνικής γιορτής,

βρε παιδιά για να το κό-

ψουμε και να το δώ-

σουμε στο χωριό SOS.

Είναι δυνατόν μία ολό-

κληρη πόλη, ο Δήμος, να

μη μπορεί να τιμήσει

τους νεκρούς της 28ης

Οκτωβρίου, να μην τιμή-

σει αυτή την τιτάνια προ-

σπάθεια του λαού μας να

μην υποταχθεί στη μπότα

των ναζί;

Ας δώσει ο κάθε σύμβου-

λος 1 ευρώ να συγκεν-

τρώσουν το ποσό του

στεφανιού για να το δώ-

σουν στο SOS!

Ας είμαστε σοβαροί επι-

τέλους.

Ο Τούρκος 
παρερμήνευσε...
Λάθος μετάφραση έκανε

ο Τούρκος διερμηνέας

στα λόγια του Yπ. Εξω-

τερικών Νταβούτογλου

που είπε: «θέλω το Αι-
γαίο ανοιχτό σε κάθε συ-
νεργασία» και όχι «το
Αιγαίο ελεύθερη θά-
λασσα»

Ετσι το προσπέρασε ο

δικό μας Υπουργός Εξω-

τερικών. Δηλαδή πήγε ο

Υπουργός μας Εξωτερι-

κών σε μια τέτοια συνάν-

τηση, χωρίς Ελληνα

διερμηνέα. Ετσι ό,τι

ήθελε ο Τούρκος μετέ-

φραζε...

Και επειδή οι λαοί είναι

σοφοί, λένε:

“Damlaya damlaya gol
olur, dusman gozu Kor
olur”, “Σταλαματιά, στα-
λαματιά, γίνεται η λίμνη”,
λέει ο Τούρκος και “Ayi-
dan Post gaurdan dost
olmaz”, “τομάρι από αρ-
κούδα και φίλος με
γκιαούρη δεν γίνεται”.
“Τούρκος γιοφύρν τζ’αν
γενεί, που πάνω του μεν
ρέξεις”, λένε οι Κύπριοι

που έχουν πείρα...

Γάμοι, θάνατοι με ...συμβολαιογραφική πράξη!

Κάθε αλλαγή στην οικογενειακή μας κατάσταση εφεξής θα πρέπει να τη δηλώνουμε με συμβολαιογραφική πράξη,

αν και εφόσον είμαστε ασφαλισμένοι, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να μας βρουν και να ελέγξουν τις “μαϊμού” συν-

τάξεις!

Γι’ αυτό λοιπόν χρησιμοποιούν το μίτο της “Αριάδνης”· έτσι ονομάζουν το πρόγραμμα με το συμβολαιογράφο.

Και βέβαια ο συμβολαιογράφος πρέπει να πληρωθεί με 50 ευρουλάκια τα οποία - λένε - θα σου επιστρέφει ο

ασφαλιστικός σου φορέας. Ετσι λοιπόν παντρεύεσαι, χωρίζεις, πεθαίνεις, στο συμβολαιογράφο!

Ελλάς της γραφειοκρατίας και της .... για να μη το πω και έχω ...τραβήγματα.

Είδατε τι σκαρφίζονται οι υπουργοί για να εισπράξουν! Ο υπουργός Εργασίας, λοιπόν, Γιάννης Βρούτσης, μας

πληροφορεί ότι το «νέο αυτό σύστημα αναμένεται να εξασφαλίσει στα ταμεία τουλάχιστον 500 εκατομμύρια
ευρώ.  Ετσι από 1/1/2013 δεν θα ξαναγεννηθεί η παραβατικότητα», μας είπε και συμπλήρωσε: μετά από τόσες

δεκαετίες «που πάσχει το σύστημα, η Ελλάδα θα κάνει ένα μεταρρυθμιστικό άλμα μπροστά».

Αν αυτό λέγεται μπροστά, εμείς το λέμε πιιιιίσω.

Ματιές - ματιές στη θεματολογία

Το διαβάσαμε πάνω σε τοίχο και μας εκφράζει...
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Παρά την τρομοκρατία, τους αποκλεισμούς και τις ανακοινώσεις, ο κόσμος πλημμύρισε το Σύνταγμα και τους γύρω δρό-
μους, την Τρίτη 9.10.12, ημέρα επίσκεψης της Γερμανίδας Καγκελαρίου Ανγκελας Μέρκελ στην Αθήνα, και ημέρα βομ-
βαρδισμού της Αθήνας από τους Γερμανούς, 2 μέρες απ’ την αποχώρησή τους. 
Ομάδα μηχανοκίνητων με τον τίτλο “Αγανακτισμένοι οδηγοί μηχανών” είχαν εγκατασταθεί μπροστά στο Σύνταγμα ενώ
ομάδα απόστρατων Εφέδρων “Ειδικών Δυνάμεων” με τις στολές τους και το σημαιοφόρο μπροστά, έφτασαν μέχρι το Σύν-
ταγμα όπου και έμειναν πολλές ώρες φωνάζοντας συνθήματα όπως: “Εξω η Μέρκελ απ’ την Ελλάδα”, “μαζί, μαζί να φύ-
γουν οι Ναζί”, “έξω οι κλέφτες απ’ την Ελλάδα”.
Πολλοί ήταν οι πολίτες που δεν πίστευαν αυτά που άκουγαν και έβλεπαν από τους Εφέδρους και ρωτούσαν για να βεβαι-
ωθούν, οπότε και συμμετείχαν πάντα καταχειροκροτώντας τους Εφέδρους και συνοδεύοντάς τους στα συνθήματα. 
Μετά τις δύο άρχισαν να ακούγονται οι πρώτες “ομοβροντίες” από ρίψεις κρότου λάμψης. Σε κάθε τέτοια ομοβροντία ο
κόσμο χειροκροτούσε και φώναζε ου...
Μετά τις 4 μ.μ. ο κόσμος άρχισε σιγά-σιγά να αποχωρεί γιατί κατά τη συνήθη τακτική άρχισε η ρίψη χημικών και το παι-
χνίδι “μπάτσοι και κουκουλοφόροι”. Σχετικό βίντεο στο ebdomi.com

Κατά τη «συγκινητική» fast track

επίσκεψη της Καγκελαρίου της Γερ-

μανίας Άνγκελας Μέρκελ στην

Αθήνα, μετά τη συνάντηση – μετά-

βαση που είχαν, ο Πρωθυπουργός

Αντώνης Σαμαράς μετά της Καγκε-

λαρίου, στο μέγαρο Μαξίμου, οι

δυο ηγέτες έκαναν δηλώσεις και

δέχθηκαν 5-6 ερωτήσεις από τους

διαπιστευμένους Έλληνες και ξέ-

νους δημοσιογράφους.

Επειδή η «7η» δεν ήταν διαπιστευ-

μένη, ώστε να κάνει τη δική της –

μη στημένη – ερώτηση, ρωτάμε δη-

μόσια τη Fraou Άνγκελα Μέρκελ και

(δεν) περιμένουμε ν’ απαντήσει,

αφού, όπως δήλωσε δεν ήρθε ως

«δασκάλα» να μας βαθμολογήσει,

αλλά ούτε ως οφειλέτης – ως

όφειλε – για να εξοφλήσει, λέμε

εμείς, αφού δεν βρήκε το «δά-

σκαλό» της, αλλά μόνον ευπειθείς

μαθητές και απολογητές.

Pacta sunt, 

servanta
(Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται)

Ρωτάμε λοιπόν:

Επειδή η Γερμανική Κυβέρνηση κι

εσείς προσωπικά Fraou Μέρκελ, 

Επανειλλημμένα έχετε τονίσει, σ’

όλους τους τόνους ότι επιβάλλεται

η Ελλάδα να τηρήσει τις δεσμεύ-

σεις της, δεν πρέπει, βάσει της

αρχής «δάσκαλε που δίδασκες» να

τηρήσει κάποτε τις δεσμεύσεις της

και η Γερμανία;

Και συγκεκριμένα: 

― Εκτός των γερμανικών πολεμι-

κών επανορθώσεων που δίκαια επι-

δίκασε η Διεθνής Διάσκεψη

Ειρήνης των Παρισίων (1946), να

πληρώσει η Γερμανία για τις κατα-

στροφές που προξένησαν στην Ελ-

ληνική Οικονομία και στη χώρα μας

γενικότερα, τα Γερμανικά στρατεύ-

ματα κατοχής.

― Εκτός των αποζημιώσεων που

έχουν επιδικαστεί από διεθνή δικα-

στήρια στα θύματα των θηριωδιών

των γερμανικών στρατευμάτων κα-

τοχής (Δίστομο Καλάβρυτα κλπ.)

― Εκτός πολλών άλλων οφειλών

(Siemens, μίζες, προμήθειες, τοκο-

γλυφικά δάνεια, τεχνητές και εκ-

μαυλιστικές δανειοδοτήσεις, ακόμα

και οφειλές από επανορθώσεις του

Α’ παγκοσμίου Πολέμου,

Ερωτούμε: Σκέπτεται η Γερμανική

Κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υπο-

χρεώσεις της που απορρέουν από

το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο,

που συνήψε η Γερμανική Κυβέρ-

νηση του Γ’ Ράιχ, με τη συμφωνία

της Ρώμης, στις 14 Μαρτίου του

1942; 

Ερωτούμε όμως και τον κύριο Σα-

μαρά, ο οποίος το 1971 ως Υπουρ-

γός Εξωτερικών τότε, στην

Κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε θέσει

προφορικά το θέμα, στον τότε Γερ-

μανό ομόλογό του, γιατί δεν το

έθεσε τώρα επιτακτικά ως Πρωθυ-

πουργός, στην Άνγκελα Μέρκελ; 

Αν δεν ζητήσεις, αυτά που σου

χρωστάνε, αυτοί που σε δανείζουν,

τώρα που αφυδατώνεσαι, πότε θα

το κάνεις; Όταν δεν θα είσαι πλέον

και επίσημα ανεξάρτητο κράτος; 

Να ρωτήσουμε επίσης την αντιπο-

λίτευση: ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΚΚΕ γιατί δεν θέτουν

επιτακτικά το θέμα στη Βουλή; Το

ξεχάσανε; Ή τα μεγάλα Μαζικά

Μέσα Επηρεασμού (ΜΜΕ) και Δια-

μόρφωσης της Κοινής Γνώμης το

θάβουν.

Μήπως γιατί έτσι κινδυνεύει η Οι-

κονομία της κραταιάς Γερμανίας,

της Ε.Ε. και η παγκόσμια Οικονομία

λόγω του «Ντόμινο»; 

Ε, δεν γίνεται η Ελλάδα πάντα να

θυσιάζεται. Φτάνει πια! Φτάνει...
Κ. Βενετσάνος

FRAOU Άνγκελα Μέρκελ, εξοφλείστε το κατοχικό δάνειο

Χαρακτηριστικό του αισθήματος των Ελλή-
νων, η εικόνα που αποτυπώσαμε στην δια-
δήλωση της 9ης 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 δραστηριοτήτων τους διοργανώνουν διάλεξη

του ζωγράφου– συγγραφέα– ερευνητή της ελληνικής χλω-

ρίδας  Γιώργου Σφήκα, με θέμα: «Ο πλούτος της ελληνι-
κής χλωρίδας και η γέννηση της βοτανικής επιστήμης
στην αρχαία Ελλάδα», στον Κινηματογράφο Αλίκη, Πολιτι-

στικό Πάρκο Νέας Μάκρης (Πρώην Αμερικάνικη Βάση), την

Κυριακή 14 Οκτωβρίου στις 11.00.

RΕMI | LIVE | BLACK DUCK
(ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 9Α, ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

29/10/12, ΩΡΑ: 22:00
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο τραγουδοποιός Άγγελος Κυπριανός, ξεκινάει τις εμφανί-

σεις του στο ‘Homesick” στην πλατεία Εξαρχείων. Μια σειρά

ακουστικών εμφανίσεων μαζί

με την Ηλιάνα Κορέτση στο

cello, με πρεμιέρα στις

04/10/12 και κάθε πρώτη Πέμ-

πτη του μήνα. Η αυθεντική

μουσική Άγγελου Κυπριανού

από τους δίσκους “Street ser-

enade” και “The gospel of the

road”, μαζί με διασκευές από

“Bob Dylan”, “Leonard Cohen”,

“Tom Waits”, “Pink Floyd”, Eddie Vedder”, “Damien Rice”,

“Johny Cash” και άλλα.

www.remiband.com - www.facebook.com/remiband

http://www.youtube.com/watch?v=BqJD2_8fEAs

Ένα μοναδικό Street Dance Event με θέμα «STREET MODE –RnB FIESTA», στους έντονους

ρυθμούς της μουσικής RnB, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, στην Πλατεία

Εσπερίδων στη Γλυφάδα, από την Σχολή Χορού του Πάνου Μεταξόπουλου, με την επιμέλεια

των τμημάτων κομμωτικής και μακιγιάζ του ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Γλυφάδας.  

Το χορευτικό show θα πραγματοποιηθεί 12-4 το απόγευμα, με την υποστήριξη του Δήμου Γλυ-

φάδας και του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας. 

•  www.keasxini.edu.gr και fb: www.facebook.com/keasxini 

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.

Κινηματογραφικές βραδιές παρέα με τον σκηνοθέτη, στην Ηλιούπολη, τις Πέμπτες

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

Από Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου και κάθε

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το

SmartPark φιλοξενεί στην κεντρική

του πλατεία νέες, συναρπαστικές δρα-

στηριότητες για την ψυχαγωγία μι-

κρών και μεγάλων.

Αυτό το φθινόπωρο, το SmartPark δι-

ευρύνει τις επιλογές διασκέδασης,  με

τη λειτουργία νέων παιχνιδιών περι-

πέτειας  στην κεντρική πλατεία του.

Τα πρώτα παιχνίδια που φιλοξενεί το

Πάρκο είναι ένα τετραπλό bungee

τραμπολίνο καθώς και μια πίστα πο-

δήλατων go-carts, που θα ικανοποι-

ήσουν ακόμη και τους πιο

απαιτητικούς επισκέπτες. 

Τώρα το SmartPark, είναι ακόμη πιο

εύκολα προσβάσιμο αφού από την 1η

Οκτωβρίου ξεκίνησε και λειτουργεί

μια νέα λεωφορειακή σύνδεση του

Πάρκου με τη Νέα Μάκρη, το Μαρκό-

πουλο, τον Προαστιακό Κορωπίου και

το Αεροδρόμιο.

Τα δρομολόγια διοργανώνονται σε συ-

νεργασία με τα ΚΤΕΛ Αττικής και το

εισιτήριο θα ανέρχεται σε 1 ευρώ

μόνο για κάθε διαδρομή (τα παιδιά

έως δέκα  ετών δε θα πληρώνουν ει-

σιτήριο). 

Aναλυτικά τα δρομολόγια με τα ση-

μεία ανταποκρίσεων που εξυπηρετούν

καθημερινά το κοινό. 

Το SmartPark αυτό το φθινόπωρο υπο-

δέχεται τους επισκέπτες του για τα

ψώνια, τη βόλτα και τη διασκέδαση, σε

έναν μοναδικό προορισμό για όλη την

οικογένεια.

Νέα Δρομολόγια ΚΤΕΛ από

και προς το SmartPark

• Νέα Μάκρη (μέσω Λ. Μαραθώνος)

• Αεροδρόμιο (μέσω Β. Πύλης Αερο-

δρομίου)

• Προαστιακός Κορωπίου 

• Μαρκόπουλο.

Οι παραπάνω προορι-

σμοί αποτελούν σημεία

ανταποκρίσεων / συνδέ-

σεων με άλλα μέσα, ευ-

νοώντας τις

συνδυαστικές μεταφο-

ρές. 

Συγκεκριμένα:

• Στο Σταθμό Προαστια-

κού του Κορωπίου γίνε-

ται η σύνδεση με το

Μετρό (Μπλε Γραμμή),

τον  Προαστιακό και τα λεωφορεία

του ΟΑΣΑ 307, 308, 309  που εξυπη-

ρετούν τις περιοχές Κορωπίου, Παι-

ανίας, Γλυκών Νερών.

• Στο Σταθμό ΚΤΕΛ Μαρκοπούλου, ο

οποίος αποτελεί κέντρο μετεπιβίβα-

σης του ΚΤΕΛ για την περιοχή της Νό-

τιας Αττικής, γίνεται η σύνδεση με τις

γραμμές ΚΤΕΛ για Λαύριο, Κερατέα,

Καλύβια και Πόρτο Ράφτη.

• Στη στάση Μοναξιά επί της Λ. Μαρα-

θώνος (βρίσκεται στη διασταύρωση

της λεωφόρου με την οδό Ε. Που-

λάκη), γίνεται η σύνδεση με το κέντρο

της Αθήνας μέσω της γραμμής

«Αθήνα – Μαραθώνας»(κεντρικός

σταθμός ΚΤΕΛ βρίσκεται στο Πεδίο

του Άρεως).

• Στο Αεροδρόμιο, γίνεται η σύνδεση

με τη γραμμή του ΚΤΕΛ για Ρα-

φήνα/Λιμάνι.

Παιχνίδια περιπέτειας και 

αδρεναλίνης στο SmartPark
ευκολίες πρόσβασης με λεωφορεία
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Η Art Gallery Cafe κλείνει

και αποχαιρετά

Η Art Gallery Cafe, (Ιπποκράτους και Γαληνού, στη

Βούλα, τηλ. 210 8958.866) με πρωτεργάτη τo Μι-

χάλη Γύρα, μετά από έξι χρόνια επιτυχημένης λει-

τουργίας, κλείνει τον κύκλο της και οργανώνει

τριήμερο αποχαιρετιστήριο Bazaar.

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου από 6 έως 10 το

βράδυ, το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21/10 από

12 έως 10 το βράδυ κερνούν καφέ, σπιτικά γλυκά,

κρασί και αν σας αρέσει κάτι από τους θησαυρούς

της Art Gallery Cafe, μπορείτε να το αποκτήσετε.

Και είναι αλήθεια ότι είναι γεμάτη θησαυρούς...

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Διήμερο αφιέρωμα
στον Νίκο Καζαντζάκη

στα Σπάτα

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος “Ο

Ξενοφών” του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος & η Ομοσπον-

δία Εξωραϊστικών Συλλόγων Αρτέμιδος διοργανώνουν

2ήμερο αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη.

― Την Παρασκευή 26 Οκτω-

βρίου: «Γνωρίζοντας τον Νίκο
Καζαντζάκη μέσα από όλες τις
μορφές της τέχνης», Αίθουσα

εκδηλώσεων Ξενοδοχείου

“Mare Nostrum” (Βραυρώνα

Αττικής), ώρα 19.30

― Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου,

Προβολή ντοκιμαντέρ του Λευ-

τέρη Χαρωνίτη πάνω στη ζωή

και το έργο του Νίκου Καζαν-

τζάκη “Ακροβάτης πάνω από
το χάος”, στο Αμφιθέατρο Πνευματικού Κέντρου Σπάτων

«Χρήστος Μπέκας», (Στ. Μπέκα 7, Σπάτα), ώρα 19:30 

Είσοδος ελεύθερη

“Κορωπί & Υμηττός, 

Συνοδοιπόροι στο Χρόνο”

Ο “Σφηττός” του Δήμου Κρωπίας οργανώνει ημερίδα

με θέμα: “Κορωπί & Υμηττός, Συνοδοιπόροι στο
Χρόνο”, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 και

την Κυριακή 21 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. 

Την πρώτη ημέρα (Σάββατο) στο Δημαρχείο του

Δήμου (Βασ. Κων/νου) και την Κυριακή στον Προφήτη

Ηλία Κορωπίου.

Ημερήσια εκδρομή
ΟΣΙΟΣ  ΔΑΥΙΔ -  ΡΟΒΙΕΣ  - ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ  

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Λυκούριζα-Λαγονησίου”

οργανώνει ημερήσια εκδρομή στη μαγευτική Εύβοια,

το Σάββατο  27 Οκτωβρίου. Αναχώρηση 7,30 το πρωί

από το γραφείο του Συλλόγου (Λεωφ. Καλυβίων 67).

Τιμή συμμετοχής  10 €  κατ’ άτομο.                                                      

Καλεί, όσους επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή

στο Γραφείο του Συλλόγου και στις κυρίες: 

Μυρσίνη Καδόγλου, 2291025949,   6937415173   

Ιωάννα Σουρβατζή, 2291070079, 6977088994  και 

Λίλλιαν  Κόλλια, 6945328606.                                                                                                                  

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

Ο Ορειβατικός - φυσιολατρικός Ομιλος Βούλας οργα-

νώνει πεζοπορία προς Παναγία Πολεμάρχα και παρα-

λία Παλαιάς Επιδαύρου· επίσκεψη στο αρχαίο Θέατρο.

Πορεία 3 ώρες Δ1, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου. Ανα-

χώρηση 7 π.μ. για Επίδαυρο. 

Τηλ. 210 8959.363, email: oreivoula@gmail.com

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ & ΞΕΝΑΓΗΣΗ  ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ

ΔΡΥΜΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΤΟ ΚΩΡΥΚΕΙΟ ΑΝΤΡΟ

ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

Tην Κυριακή 21 Οκτωβρίου, η “Εναλλακτική Δράση”

οργανώνει εκδρομή και πεζοπορία στον Εθνικό Δρυμό

Παρνασσού. Αναχώρηση 7,00 πμ 

6 μμ Αναχώρηση για Αθήνα
Αρχηγοί εκδρομής Λ. Μεράντζης- Ελ. Βρόντου

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής

Λάμπρος Μεράντζης Τηλ 2103263430 (πρωινές ώρες) Κι-

νητό 6977290098

5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σαντάνσκι - Ρίλα - Σόφια - Φιλιππούπολη

7, 8, 9, 10, 11 Νοεμβρίου

ΤΙΜΗ 250€
Πληροφορίες

210 6623.018 & 210 6626.928

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.

«Η εποχή της Μπεκάτσας»
(Μια ιστορία εξουσίας)

Θεατρική ομάδα Χα!

Πόσο απέχει ένα παιδικό παιχνίδι από την σκληρή πραγματι-

κότητα;  Τι χωρίζει τους εξουσιαστές από τους εξουσιαζό-

μενους; 

Με όχημα το σωματικό θέατρο και ένα επιτελείο από γκρο-

τέσκ χαρακτήρες ζωντανεύει επί σκηνής ένα βασίλειο μιας

άλλης εποχής ή… μήπως αυτής που ζούμε;

Η Ομάδα Χα! παρουσιάζει το έργο «Η εποχή της Μπεκά-
τσας» (Μια ιστορία εξουσίας) από την Παρασκευή 2 Νοεμ-

βρίου και για 15 παραστάσεις στο Studio του Κινητήρα. 

Με έναυσμα τον Αντουανετισμό και πιο συγκεκριμένα το

χάσμα ανάμεσα στους εξουσιαστές και τους εξουσιαζόμε-

νους, γεννήθηκε μια παράσταση.  

Στην εποχή της Μπεκάτσας, δυο παιδιά ο Λουί και η Μαρί,

έρχονται σε επαφή με την εξουσία και σιγά - σιγά διαβρώ-

νονται από αυτήν.  

Αρχικά διστακτικοί και αργότερα αυθάδεις, γοητεύονται από

τη δύναμή της και την χρησιμοποιούν στα άκρα.

Μπορεί η αθωότητα να επιβιώσει μέσα από αυτή τη σκληρή

πραγματικότητα?

H ομάδα Χα! ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια με στόχο την εξε-

ρεύνηση διαφορετικών θεατρικών μορφών. Ασχολείται κυ-

ρίως με παραστάσεις σωματικού devised θεάτρου.

Στόχος της είναι να δημιουργεί παραστάσεις που είναι επί-

καιρες και που έχουν να προσφέρουν κάτι στη σημερινή

εποχή. 

Στις παραστάσεις ενσωματώνει στοιχεία από πολλά είδη τε-

χνών. Έτσι με κριτήριο την ανάδειξη του κάθε θέματος δημι-

ουργεί κείμενα, εικόνες, ιστορίες, σκηνικά και με τη χρήση

πρωτότυπης μουσικής χτίζει την κάθε παράσταση. 

Από 2 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2012

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 21.15

Διάρκεια: 50 λεπτά , Είσοδος: 10 ευρώ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

TOY “ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΥ”

Ο «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ “Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ”»  καλεί τα

μέλη και τους κατοίκους του Χερώματος Βάρης, στη

συγκέντρωση του Συλλόγου που θα γίνει  στον εσωτε-

ρικό χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του ARENA

CLUB (ΠΡΟΤΑΣΩΦ),  την Κυριακή 14 Οκτωβρίου και ώρα

10 π.μ. (28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ).

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Δράσεις και πορεία μέχρι σήμερα του συλλόγου 

2. Ενημέρωση για κρίσιμα θέματα της περιοχής μας.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη! 

H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Με απόφαση  του Δ.Σ προ-

ωθήθηκε λύση συμπλήρω-

σης της χρηματοδότησης

για την αγορά της γης των

εκτάσεων της χωματερής

στην περιοχή Ντούκα από

το Πράσινο Ταμείο (το πρό-
γραμμα φέρει τον τίτλο
«Απόκτηση και Διαμόρ-
φωση Ελεύθερων Χώρων
στις Πόλεις» με Υ.Α. αρ.

2299/15-12-2011 και τροποποί-

ησή της με την Υ.Α.

αρ.2482/23-12-2011) προκει-

μένου να αρχίσει άμεσα η

αποκατάσταση του ΧΑΔΑ

Κρωπίας. Ο Δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτρης Κιού-

σης δήλωσε μεταξύ άλλων

ότι «ο Δήμος μας κάνει
κάθε δυνατή ενέργεια, εκ-
μεταλλεύεται κάθε χρημα-
τοδοτικό πρόγραμμα έστω
και αν υπάρχει απαισιοδο-
ξία από τα νέα επώδυνα
μέτρα που έρχονται. Θα
εξαντλήσουμε κάθε δυνα-
τότητα». 

Θα υποβληθεί άμεσα πρό-

ταση χρηματοδότησης

396.486,99 € στο πλαίσιο

των πιστώσεων του ΠΡΑΣΙ-

ΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2012.

Και όπως ειπώθηκε στο

Δ.Σ. η δημοπράτηση του

έργου θα γίνει εντός δύο

μηνών. 

Αλλωστε ήταν από τις πρώ-

τες ενέργειες του δημάρ-

χου Δημ. Κιούση,

αναλαμβάνοντας τη Δημο-

τική Αρχή, η τακτοποίηση

εκκρεμοτήτων, που αφο-

ρούσαν την καιγόμενη, χω-

ματερή. Γιατί ναι μεν

σταμάτησε να λειτουργεί

τον Δεκέμβριο του 2005 και

σκεπάστησε επιφανειακά,

αλλά εσωτερικά καίει...

Εγινε αναμόρφωση της με-

λέτης που είχε εκπονηθεί

από την προηγούμενη Δη-

μοτική Αρχή και προστέ-

θηκε ο όγκος από 92.500

χιλ. κυβικά (Τεχνική Με-

λέτη 5/ 2006) σε 500.000

χιλ. κυβικά και έκταση 25

στρεμμάτων (μελέτη 2011).

Ο Δήμος έχει περιφράξει

την παλιά χωματερή από το

2010 για λόγους ασφα-

λείας, αλλά είναι αναγκα-

σμένος να απασχολεί

προσωπικό επιτήρησης και

δασοπυροπροστασίας,

όπως τονίστηκε, ενώ με

την οριστική λύση θα προ-

στατευτεί το μοναδικό δα-

σικό οικοσύστημα του

Υμηττού που γειτνιάζει  και

θα διαφυλαχθεί η δημόσια

υγεία και οι αγροτικές καλ-

λιέργειες. 

Η «Οριστική μελέτη για

την αποκατάσταση του

ΧΑΔΑ στον Δήμο Κρω-

πίας» εγκρίθηκε με την αρ.

180/2012 απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου.  Εχει

ολοκληρωθεί η έκθεση

εκτίμησης του ΣΟΕ

(Φ.110/131/ 12421/2012)

και ο Δήμος βρίσκεται έτοι-

μος με ολοκληρωμένες

όλες τις διαδικασίες  για

την  απευθείας αγορά των

εκτάσεων του ΧΑΔΑ (απο-

φάσεις Δ.Σ. 102 / 2012 και

215 / 2012), της οποίας το

ποσό είναι περίπου στις

389.132,99 €. 

Η αίτηση χρηματοδότησης

έχει υποβληθεί από τον

Οκτώβριο του 2011.

Το έργο εντάχθηκε με θε-

τική αξιολόγηση  (9 Απρι-

λίου 2012 Ειδ. Γραμμ.

Υδάτων), με τίτλο: «Απο-

κατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου

Κρωπίας» στο Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα με κω-

δικό ΜΙS365793. 

Η αγορά γης που βρίσκεται

ο ΧΑΔΑ ανήκει σε ιδιώτες

και το ποσό αποζημιώσεων

ανέρχεται στα 72.000 €. 

Τα υπόλοιπα έως του ποσό

των 846.000 € αφορούν

εργασίες αποκατάστασης

στα 25 στρέμματα της

έκτασης του ΧΑΔΑ (χωμα-

τουργικές εργασίες συλλο-

γής διάσπαρτων

απορριμμάτων κλπ.).

Η χρονική διάρκεια της

υλοποίησης του έργου, εί-

ναιι περίπου 8 μήνες και

προτείνεται για εγγραφή

στο Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων του 2012. 

Προς οριστική λύση ο ΧΑΔΑ
στο Δήμο Κορωπίου

Το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα

“Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη” 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Συνέχεια από τη σελ. 1

«Έφερε την Άνοιξη στη Ν.Δ.», άλλο ευμενές άρθρο για τον

Αντ. Σαμαρά2, αλλά κι αργότερα με το Ζάππειο 1 και 2, ε,

τότε ήμασταν κρυπτο-νεο-δημοκράτες!
Ακόμα παλιότερα, όταν είχα υποστηρίξει τον μακαριστό Χρι-

στόδουλο στο επώνυμο δημοψήφισμα που είχε διεξαγάγει

στις εκκλησίες με πάνω από 3 εκατομμύρια υπογραφές, για

το θέμα της αναγραφής του θρησκεύματος – αν και είχα

διαφορετική άποψη – ένας φίλος αναγνώστης, θαυμαστής

της χούντας των Συνταγματαρχών, μου είχε πει: «Εσύ, πρέ-
πει να είσαι δικός μας»! θεέ  και κύριε, τι λάθος είχα κάνει;

- «Ε, πώς; “Πατρις, Θρησκεία, Οικογένεια” και πατριώτης
είσαι και τον Αρχιεπίσκοπό μας υποστηρίζεις – έχεις φωτο-
γραφηθεί και μαζί του – και καλός οικογενειάρχης είσαι»!
Καταλάβατε πώς “ταμπελοποιείται” ο καθένας;

Βεβαίως και αγαπώ την Πατρίδα μου (Μητρός τε και πατρός

[...] τιμιότερον εστίν η Πατρίς). Βεβαίως και εκτιμούσα τον

Χριστόδουλο σαν ποιμενάρχη και με τις πολιτικές - εθνικές

του παρεμβάσεις, ενώ οι σχέσεις μου με τις θρησκείες εδώ

και δεκαετίες βρίσκονται στο επίπεδο της θρησκειολογίας.

Όσον αφορά το «καλός οικογενειάρχης», σαφώς και είμαι

υπέρ της συνοχής της οικογένειας, ως πρωτογενούς, μάλι-

στα κυττάρου της κοινωνίας, αλλά δεν «άρχω» αυτής· συμ-

μετέχω σε μια δημοκρατική οικογένεια που

συναποφασίζουμε, ανεχόμαστε, αλλά και κρίνουμε και ψέ-

γουμε και επαινούμε. 

Α, ξέχασα το 2007 είχα υποστηρίξει με άρθρα μου τον Βαγ-

γέλη! Λάθος μου. Όχι ότι έπρεπε να στηρίξω τον Γιωργάκη.

Έπρεπε να εμμείνω σε παλιότερη θέση μου «Επανίδρυση
εδώ και ...τότε ή διάλυση».

Τώρα, λοιπόν, που «βγήκαμε» στις 22/9 με τίτλο «Η Δ.Ε.Θ.
προθάλαμος της Κυβέρνησης για τον ΣΥΡΙΖΑ»4, αναγνώ-

στης – προφανώς μνημονιακός – μάς πήρε στο τηλέφωνο

και μας «κόλλησε» περιχαρής της ταμπέλα: «Τώρα, αποκα-
λυφθήκατε, είσαστε του ΣΥΡΙΖΑ»! Επειδή μας «διαβάζει»

του υπενθυμίζουμε ότι, εγώ τουλάχιστον είχα «αποκαλυ-

φθεί» από τις εκλογές του Μαΐου με άρθρο μου και τίτλο:

«Λοιπόν, τι ψηφίζουμε;5». Έλεγα ξεκάθαρα και με επιχει-

ρήματα ότι εγώ ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Προς τι λοιπόν η «αποκά-

λυψη»;

Το θέμα μας, είναι άλλο. Γιατί, αν δεν είμαστε «ακροβάτες»

και κάνουμε απίθανες «κωλοτούμπες», οι κατά καιρούς θέ-

σεις μας καταδεικνύουν ότι οπωσδήποτε ΔΕΝ είμαστε

«κολλημένοι» και δεδομένοι. Ευθαρσώς αναδεικνύουμε και

υποστηρίζουμε εκείνο που κατά τη γνώμη μας είναι σωστό.

Μπορεί να κάνουμε και λάθη, το ομολογήσαμε εξ΄ άλλου. 

Τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι είναι η

τελευταία ευκαιρία του αστικού καθεστώτος και ίσως όχι

μόνο για την Ελλάδα. Ενός αστικού καθεστώτος παρεμβα-

τικού και κοινωνικού κράτους.

Αν αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά ακολουθούν δύο εναλλακτικές

λύσεις: Ή δικτατορία του προλεταριάτου – δεν συμφωνώ με

τον όρο – ή δικτατορία στρατιωτικών. (επί του συγκεκριμέ-

νου έπεται άρθρο). 

Κ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

――――――――――

1. ΕΒΔΟΜΗ φ. 727/31.3.12 & φ.729/14.4.12

2. ΕΒΔΟΜΗ φ. 607/14.11.12 & 610/15.12.12

3. ΕΒΔΟΜΗ φ. 500/29.9.07, 501, 503, 504, 505, 506/10.11.2007

4. ΕΒΔΟΜΗ φ. 750/22.9.12

5. ΕΒΔΟΜΗ φ. 731/28.4.12

Μετά από εισήγηση του Δημάρχου

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Σ. Πανά,  πραγματοποιήθηκε συ-

νάντηση των υπευθύνων του Παι-

δικού Χωριού SOS Βάρης και

εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής

και του Δήμου, προκειμένου να

εξευρεθούν τρόποι υποστήριξης

του σημαντικού κοινωνικού έργου

που επιτελείται σε αυτό. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο  Δι-

ευθυντής των παιδικών χωριών

SOS Ελλάδας Γιώργος Πρωτόπα-

πας, ο Διευθυντής του Παιδικού

χωριού SOS Βάρης Πέτρος Παπα-

δάκης, ο Διευθυντής Κοινωνικής

Εργασίας & Έρευνας Στέργιος Σιφ-

νιός, η Δημοτική Σύμβουλος και

Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής

Νανά Κάραγιαν και η Υπεύθυνη

Κοινωνικής Υπηρεσίας Ντία Νικο-

λάου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης

προτάθηκαν λύσεις που προσφέ-

ρουν βοήθεια, μέσω των υποδομών

του Δήμου, στη λειτουργία του

Παιδικού Χωριού SOS. Από την

πλευρά τους οι υπεύθυνοι των Παι-

δικών Χωριών ευχαρίστησαν τη

Δημοτική Αρχή για την πρωτοβου-

λία της να στηρίξει το έργο του

Χωριού και εξήραν τη σημαντική

δράση της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου η οποία το τελευταίο

χρόνο έχει επιδείξει σημαντικό

έργο αναλαμβάνοντας μια σειρά

πράξεων που συμβάλλουν στην

κοινωνική συνοχή και πρόνοια. 

Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το

ραντεβού τους σε μια συνάντηση

που θα πραγματοποιηθεί παρουσία

του Δημάρχου προκειμένου να ορι-

στικοποιηθούν οι αποφάσεις που

θα συνδράμουν στην καλύτερη λει-

τουργία του Παιδικού Χωριού SOS

Βάρης με τη βοήθεια του Δήμου και

των εθελοντών της Κοινωνικής

Υπηρεσίας, ιδιαίτερα στις δύσκο-

λες ημέρες που διανύουμε.

Σύσκεψη για την υποστήριξη του Παιδικού Χωριού SOS 

από το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 

Κάποιοι δεν μπορούν να 

ζήσουν ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΜΠΟΡΕΙ
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ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απάντηση – καταπέλτης από το ΣΔΟΕ 

στους συκοφάντες

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε σε γνωστή ιστοσελίδα «λίστα» με ονό-

ματα πολιτικών προσώπων για τα οποία διενεργείται έλεγχος από

το ΣΔΟΕ, μεταξύ των οποίων είναι και τα ονόματα του Δημάρχου

Σαρωνικού Πέτρου Φιλίππου και του Αντιδημάρχου Μιχάλη

Αδάμη. 

Δεν πέρασαν όμως ούτε 48 ώρες από τη δημοσίευση της συγκε-

κριμένης «λίστας» και η απάντηση προς τους συκοφάντες και

τους σκευωρούς, δόθηκε από το ίδιο το ΣΔΟΕ με έγγραφο που

φέρει την υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα κ. Στυλιανού Στασι-

νόπουλου, σύμφωνα με το οποίο καμμία λίστα δεν υφίσταται ως

δημόσιο έγγραφο και συνεπώς δεν αναφέρονται τα ονόματα των

κ.κ. Φιλίππου και Αδάμη. Η σχετική διαρροή ανύπαρκτης λίστας αποτελεί εγκληματική ενέργεια από άγνωστους κύκλους την

οποία διερευνά η Δικαιοσύνη, αναφέρει στο έγγραφο του το

ΣΔΟΕ (το οποίο και σας επισυνάπτουμε παραπάνω). 

Για την ιστορία όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι όλη η υπόθεση

είχε ξεκινήσει προεκλογικά (2010) με κατευθυνόμενο άρθρο από

τους τότε αντιπάλους μας προς την Εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»,

στο οποίο αποκαλούσαν το Δήμαρχο Σαρωνικού «τσιφλικά». 

Στο άρθρο αυτό είχε τότε δοθεί εγγράφως απάντηση από το Δή-

μαρχο Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου, η οποία ποτέ όμως δε δημοσι-

εύθηκε από τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Όλες αυτές τις βρώμικες

συκοφαντίες, τις έκρινε ο λαός με την ψήφο του στις δημοτικές

εκλογές του 2010.

Οι ίδιοι γνωστοί κύκλοι που σήμερα – με πλάτες σημαινόντων πο-

λιτικών προσώπων – ζητούν την παραίτησή μου, κινούν όλη αυτή

την ψεύτικη ιστορία στο ΣΔΟΕ. Δυστυχώς γι’ αυτούς, η απάντηση

– καταπέλτης ήρθε από το ίδιο το ΣΔΟΕ, το οποίο διαβεβαιώνει ότι

δεν υπάρχει καμμία «λίστα» και ότι δεν έχει διενεργηθεί κανένας

έλεγχος στο πρόσωπο του Δημάρχου Σαρωνικού Πέτρου Φιλίπ-

που και του Αντιδημάρχου Μιχάλη Αδάμη. 

Εμείς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταθέσει τα περιουσιακά μας

στοιχεία με δήλωση ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, όπως άλλωστε υποχρεού-

μαστε, η οποία είναι αναρτημένη και στην επίσημη ιστοσελίδα του

Δήμου Σαρωνικού.

Παρόλα αυτά κάθε έλεγχος στο πρόσωπό μας είναι καλοδεχού-

μενος και εμείς οι ίδιοι καλούμε το ΣΔΟΕ να διενεργήσει σχετικό

έλεγχο.

Ας πράξουν το ίδιο και αυτοί, οι οποίοι μας καταγγέλλουν. Ο κό-

σμος μας γνωρίζει όλους πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια και επέ-

στρεψε τη λάσπη στους συκοφάντες στις δημοτικές εκλογές και

τους την επιστρέφει ακόμα και σήμερα καθημερινά γυρνώντας

τους την πλάτη απαξιωτικά. 

Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε….περιμένοντας να δούμε ποιο θα

είναι το επόμενο βήμα της συκοφαντίας των κύκλων αυτών, καθώς

– όπως φαίνεται - αυτή είναι η μόνη τακτική που τους έχει απο-

μείνει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

“Καθαροί” Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος του Δήμου Σαρωνικού
ΤΟ ΣΔΟΕ διαψεύδει δημοσιεύματα (όχι δικά μας)

56 Δήμαρχοι στηρίζουν τον

Περιφερειάρχη Αττικής

Γιάννη Σγουρό
Τη στήριξη 56 Δημάρχων, έχει ο Περιφερειάρχης Γιάν-

νης Σγουρός, στον αγώνα που γίνεται για το κονδύλι που

διαχειρίζεται ως Περιφέρεια Αττικής (8.5 εκατομ. €) για

την τουριστική προβολή της περιοχής.

Στον αγώνα που κάνει προκειμένου να υποστηρίξει τις

θέσεις του  βρήκε την συμπαράσταση των περισσοτέρων

Δημάρχων της Αττικής (56 τον αριθμό) οι οποίοι με επι-

στολή τους που απευθύνεται στον  Πρωθυπουργό τονί-

ζουν ότι «δεν επιτρέπεται να χαθεί άλλη μια

τουριστική περίοδος» για την περιοχή.
Καταλήγουν δε: «Ας αφεθεί επιτέλους η Αυτοδιοίκηση όλων

των βαθμίδων να κάνει ανεμπόδιστα τη δουλειά της  και να

προσφέρει στους πολίτες και τη χώρα συνολικά, αντί να γί-

νεται στόχος άδικων, υστερόβουλων και υπονομευτικών επι-

θέσεων και μεθοδευμένης προσπάθειας απαξίωσης».

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας καλούμε στην ανοιχτή ενημερωτική συγκέν-

τρωση που διοργανώνει ο Δήμος Σαρωνικού για την

παρουσίαση του Απολογισμού Πεπραγμένων της

Δημοτικής Αρχής Σαρωνικού των πρώτων 21 μηνών

της θητείας της (Ιανουάριος 2011 – Σεπτέμβριος

2012) που θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:30 μ.μ.

στο ΚΑΠΗ Λαγονησίου (Λεωφόρος Καλυβίων 160).

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου απαντά σε κακόβουλα δημοσιεύματα, που φέ-

ρουν αυτόν και τον αντιδήμαρχο Μιχάλη Αδάμη, ως πρώτους στις λίστες του ΣΔΟΕ, ως

φοροφυγάδες.

Την απάντηση έδωσε το ίδιο το ΣΔΟΕ, με επιστολή που άμεσα απέστειλε και δημοσιεύουμε

αντιγραφικά.

Στο στάδιο της δημοπράτησης βρίσκεται

το νέο έργο του Δήμου Σπάτων – Αρτέ-

μιδος, το «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας

Ηλικιωμένων» (Κ.Η.Φ.Η.) 

Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση

στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική»

με προϋπολογισμό 1.660.500,00€. Η

χρηματοδότηση αφορά την ανέγερση

σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων

500τμ, με πρόβλεψη προσβασιμότητας

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, σε οικό-

πεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στο Ο.Τ. Γ

151, Π.Ε. 2-3, περιοχής Ασυρμάτου, της

Δημοτικής Ενότητας Σπάτων, του Δήμου

Σπάτων – Αρτέμιδος.

Αποτελεί νέα δομή κοινωνικής φροντί-

δας στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος και

επεκτείνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες

προς τους δημότες και έχει σκοπό να

προσφέρει:

• Ημερήσια φιλοξενία σε 25 άτομα μη

δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν. 

• Κοινωνική φροντίδα, υποστήριξη  φυσική

και κοινωνική υποστήριξη και αποκατά-

σταση σε άτομα γ΄ ηλικίας που πάσχουν

από χρόνιες παθήσεις και αποδεδειγμένα

έχουν ανάγκη κοινωνικής φροντίδας γιατί

ζουν μοναχικά, δεν αυτοεξυπηρετούνται

και δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οι-

κονομικούς πόρους. 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής το

νέο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλι-

κιωμένων» θα λειτουργήσει σύμφωνα με

τους κανονισμούς και τη σχετική αδει-

οδότηση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Πε-

ριφέρειας Αττικής, παρέχοντας  υπηρε-

σίες σε ανήμπορους.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

(9/10/2012) ήταν ομόφωνη και ο Δήμαρ-

χος  Χρήστος Αντ. Μάρκου συνεχάρη

δημόσια τους συντελεστές της μελέτης

του έργου και της ένταξής του για χρη-

ματοδότηση, (Αντιδήμαρχο  Γ. Γκινο-

σάτη, την Δημοτική Σύμβουλο Αφροδίτη

Μαργέτη, τον Γ. Στάμου και την Δ/νση

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του

Δήμου).

«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

σε ιδιόκτητο κτίριο στα Σπάτα
Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”
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«Πώς ούν επικαλέσονται εις όν ούκ επί-
στευσαν; Πώς δε πιστεύσουσιν ού ούκ
ήκουσαν; Πώς δε ακούσωσι χωρίς κηρύσ-
σοντος; άρα πίστις εξ ακοής, η δε ακοή
δια ρήματος Χριστού»

(Ρωμ. 10) 

Στο σημερινό άρθρο ξεφεύγω από το συ-

νηθισμένο μου  περιεχόμενο.

Αφορμή  έδωσαν οι εισηγήσεις οι οποίες

έγιναν στο ΙΓ΄ Πανελλήνιο   Συμπόσιο

της “Ειδικής  Συνοδικής Επιτροπής  Λει-

τουργικής Αναγεννήσεως” τον  Σεπτέμ-

βριο του  2011.   Κατ΄ αυτό   τέθηκε ο

τολμηρός δάκτυλος επί των τύπων των

ήλων  και συζητήθηκαν  θέματα, από τα

οποία αυτός που δεν είναι ο επιστημονικά

ειδικός στη θεολογία ήθελε ελεγχθεί αρ-

νητικά.  

Σαν συνέπεια, σήμερα στο άρθρο μου δεν

καταθέτω  θέσεις δικές μου και απόψεις

αν και σε μερικά σημεία υποκύπτω σε

αυτόν τον κανόνα.

Αυτά τα ειδικά θεολογικά Συμπόσια,  το

πρώτον χρονολογούνται από το 1999. Το

2000, από το δεύτερο έτος της έναρξης

τους  είχε ήδη αρχίσει να γίνεται  συζή-

τηση για  «τις ενέργειες που πρέπει να
αποφασισθούν, όσον αφορά την ανάγκη
για  μια  λειτουργική  Αναγέννηση στην
Ορθοδοξία».  

Το θέμα της συζήτησης προφανώς  δηλοί

και το ενδεχομένως υπάρχον κατηχητικόν

έλλειμμα.   Στο πόρισμα  αναφέρεται, ότι

σκοπός του συμποσίου  είναι «η μέριμνα

για την κατανόηση  του λατρευτικού
πλούτου, και η όσον το δυνατόν μεγαλύ-
τερη συμμετοχή του λαού... κάτω από τις
σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες της
ζωής». Στη φαρέτρα μάλιστα των διορ-

θωτικών μέτρων  που προτείνονταν ευθύς

εξ’ αρχής  είχε  υποδειχθεί  η ωφελιμό-

τητα  που προκύπτει από την προβολή και

χρήση των επικοινωνιακών  πλεονεκτη-

μάτων,   τα οποία παρέχονται από  το δια-

δίκτυο, συνάμα δε και η  συγγραφή νέων

βοηθημάτων, καταλλήλων για την βάπτιση

κ.τ.λ. και γενικώς την λειτουργική αγωγή

των πιστών. Από αυτό και μόνο πάλι επι-

βεβαιώνεται,  ότι κάτι το “νέον”, με σεβα-

σμό πάντοτε  προς τα παραδοσιακά έθιμα,

ίσως θα έπρεπε προοδευτικά να επιτελε-

σθεί. 

Ένα από τα θέματα που εξετάσθηκαν,

ήταν  και η λειτουργική γλώσσα.   Με το

ερώτημα «πόσο αυτή η υπάρχουσα λει-
τουργική γλώσσα, συντελεί αποδοτικά
στην ποιμαντική προσπάθεια  να επιφέρει
την ενεργό και εν τη κατά το δυνατόν συ-
νειδησιακή  συμμετοχή του λαού, στην τέ-
λεση της Θείας Λειτουργίας και
προπαντός στα κοινωνικού περιεχομένου
Μυστήρια».   

Στην  εξισορρόπηση του όποιου γλωσσι-

κού  ελλείμματος επιφέρει ο αναλυτικός

λόγος  του κηρύγματος   η λεκτική του

οποίου είναι  προσγειωμένη, έστω και

κατά κανόνα στη γλώσσα που μιλά στην

ψυχή του ο λαός.

Εδώ  βεβαίως πρόσθετο πρόβλημα  το

οποίο ενυπάρχει στον θείο λόγο, είναι και

το αλληγορικό του περιεχομένου. Αυτό

το περιεχόμενο  βέβαια   χρειάζεται  μια

περισσότερη   ανάλυση,   προϋποθέτει

γνώση και ηθικό  επίπεδο γι’ αυτόν που

κάνει  το κήρυγμα, αλλά και ικανότητα για

μεταδοτικότητα. 

Παράδειγμα, προς τούτοις αναφέρεται

το, όταν ο Χριστός, μετά την εκδίωξη των

εμπόρων από τον ναό, οι Ιουδαίοι του ζή-

τησαν απόδειξη της θεότητος Του,  αυτός

απήντησε: «Λύσατε τον ναόν τούτον και
τρισίν ημεραις εγερώ αυτόν». Και οι  Ιου-

δαίοι  όταν τον άκουσαν, γέλασαν και τον

ειρωνεύτηκαν:  «πώς είναι δυνατόν, αυτό
το ναόν που εσύ μας ζητάς να γκρεμί-
σομε, εσύ θα καταφέρεις να τον ξαναχτί-
σεις σε τρείς μέρες»;
Το αλληγορικό του  προφητικού λόγου, το

οποίο αναφερόταν στην τριήμερο Ανά-

σταση, δεν είναι εύκολο να το κατανοή-

σεις.  Και αλλού το: «Εγώ Ειμί η άμπελος
και εσείς οι κληματόβεργες», δεν απαιτεί

την μεταφορά του θείου λόγου στήν

απλοϊκότητα του ανθρώπινου νού; στο

άρρηκτο δέσιμο δημιουργού και ανθρώ-

που, δασκάλου και μαθητή,  στον μαθητή

που μόνο κοντά στο δάσκαλό του αποδί-

δει   καρπούς;  Και  με το “κοντά”, εννοεί-

ται κοντά  στη  διδασκαλία Του. 

“Κοντά” γιατί ο θείος Λόγος είναι  δύσκο-

λος και να τον καταλάβεις ακόμη δυσκο-

λότερος: «Θεόν φράσαι αδύνατον, νοήσαι
αδυνατότερον», λέγει ο Αγ. Γρηγόριος.

Αλλά κατ΄αρχήν  λοιπόν, απαραίτητος

είναι ο θείος Λόγος  και ο λόγος αυτός θα

πρέπει να γίνεται κατανοητός για να αφο-

μοιώνεται. «Εν αρχή ήν ο Λόγος  και ο
λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν
ημίν. Καθ’ ό πίστις εξ ακοής, η δε ακοή δια
ρήματος Χριστού». Πώς όμως να πιστεύ-

σει κανείς, γράφει ο ομότιμος πανεπιστη-

μιακός καθηγητής Γ. Γαλίτης, για κάτι που

ακούει αλλά δεν το καταλαβαίνει. Σε επίρ-

ρωση δε έρχεται  και το του Αποστόλου

Παύλου: «Αν η σάλπιγγα δεν ηχήσει το
γνωστό σε όλους προσκλητήριο, πώς να

ξεσηκωθείς σε πόλεμο»; και κατά συνέ-

πεια πώς θα φτάσεις στο βίωμα αν δεν πι-

στέψεις; Οχημα βέβαια είναι η γλώσσα, γι’

αυτό  όπως  μας λέγει πάλι ο  καθ. Γαλί-

της, η Εκκλησία έχει χρέος να επιλέξει

ακόμα και τη ρήξη: «το χρέος διαποιμάν-
σεως υπερτερεί του χρέους προς την
γλώσσα και του γένους».
Βέβαια η αγία Γραφή πρέπει να διαβάζε-

ται στο πρωτότυπο  κείμενο, το ιερό,  στο

οποίο μας παραδόθηκε. Μα ιερό είναι το

κείμενο και όχι το όχημα, δια του οποίου

μεταδίδεται ο θείος Λόγος. Προηγείται η

ζωή μέσα από την παράδοση, για να επα-

κολουθήσει η διαφύλαξη των παραδό-

σεων….΄Ας μην έχομε την ψευδαίσθηση

ότι  η γλώσσα μας θα διασωθεί με το να

μην εννοεί ο λαός τα κείμενα, τα οποία

εγράφησαν στο γλωσσικό ιδίωμα μιας

συγκεκριμμένης ιστορικής περιόδου του

Έθνους μας».

Εγώ τι πιστεύω επάνω σε αυτά; Μα φυ-

σικά τίποτα. Δεν εκφέρω γνώμη αφού δεν

είμαι ο ειδικός.  Αναφορικά όμως, με τις

άκρως ενδιαφέρουσες αυτές εισηγήσεις

και διαπιστώσεις του Συμποσίου,  θέλω να

προσθέσω ότι  η Ορθοδοξία σήμερα  και

πάλι προσκαλείται σε εθνική εγρήγορση

και συστράτευση  για να σωθεί «το έθνος
το  κατ΄ εναντίων δωρούμενον» και αν

εφ΄όσον ακόμη εξακολουθεί να επιθυμεί

να συμβάλει στο να διατηρηθεί  «το δια
του Σταυρού πολίτευμα». 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

• Ο ολοκληρωμένος τίτλος  στο άρθρο του  ομ. Καθ. Γα-

λίτη,  από το οποίο σταχυολογούνται στοιχεία είναι: “Η

πρόσληψη του θείου λόγου από τον σημερινό άνθρωπο”

(Εκκλησία  6/ 2012). 

• Βοηθήματα 

• 1)  “Αγία Γραφή” (Μετ. των Εβδομήκοντα)   Εκδ. Ζωή 

• 2) “Αγία Γραφή”  (Αποδ. Καθ.Τρεμπέλα)     Εκδ. Σωτήρ 

• 3) “Εκκλησία”,    τεύχ. 7. 2012. Εκδ. Εκκλ. Ελλάδος

• 4) “Εκκλησία”, τεύχ.   6. 2012  Εκδ. Εκκλ. Ελλάδος

• 5) Th. Delpech:  “Άγριος Αγώνας”, Εκδ. Κασταλία. 

• 6)   W Huntington: “Σύγκρουση Πολιτισμών”,  Εκδ Τερζο

Βοο

• 7)   F. Braudel: “Γραμματική Πολιτισμών”, Εκδ. ΜΙΕΤ. 

• 8) “Ιερά Σύνοψις”, Εκδ Σαλιβέρου  1930    

Η Πρόσληψη του Θείου λόγου* 

Yπερωρίες λόγω Μέρκελ...

Σε μπελά έβαλε το Δήμο Αθηναίων η άφιξη της

Μέρκελ, αφού πριν την άφιξή της μετακόμισαν

400 κάδους απορριμμάτων, 22 κοντέινερ για σκου-

πίδια και όλα τα επιδαπέδεια καλαθάκια γύρω από

τη γερμανική πρεσβεία. 

Αφού έφυγε έπρεπε να ξαναμπούν στη θέση τους!

Τους αφαίρεσαν για λόγους ασφαλείας (λέει) γιατί

μπορεί να τα χρησιμοποιούσαν οι αντιμερκελικοί...

9.10.1944 - 9.10.2012!!!

Συμβολική, σημαδιακή, όπως θέλετε πείτε τη, αλλά

οπωσδήποτε κάτι είναι η ημέρα που πάτησε το πόδι

της η Γερμανίδα καγκελάριος στην Αθήνα· 9 Οκτω-

βρίου 2012.

Την ίδια ημερομηνία, 68 χρόνια πίσω, 9 Οκτωβρίου

1944, η Αθήνα βομβαρδιζόταν ανηλεώς από τους

Ναζί, που είχαν χάσει τον πόλεμο και αποχωρούσαν·

τρεις ημέρες πριν την απελευθέρωσή μας.

6 νεκροί, 22 τραυματίες. Στο δε Κορωπί 44 πατριώτες

εκτελούνται από τους Ναζί, ενώ η πόλη καίγεται!

Την ίδια ημέρα το Κορωπί, τιμά και θυμάται...

Αραγε να είναι απλή σύμπτωση ή θριαμβευτική επα-

νακυριαρχία της Γερμανίας στην “μικρή” Ελλάδα που

τόλμησε και αντιστάθηκε, ενώ άλλες, πολύ μεγαλύ-

τερες ευρωπαϊκές χώρες, χειροκροτούσαν την ...ει-

σβολή;

Θα πωλούνται και τα

ληγμένα τρόφιμα!!!

Με αγορανομική διάταξη που εκυκλοφόρησε τη Δευ-

τέρα 8 Οκτωβρίου, δια του υφυπουργού Ανάπτυξης,

Υποδομών, Θανάση Σκορδά, θα πωλούνται και τα

ληγμένα τρόφιμα ώς διάθεση «τροφίμων περασμέ-

νης διαθεσιμότητας», σε ειδικό ράφι, αλλά θα ανα-

γράφεται, με κεφαλαία γράμματα η φράση

«ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

Θα πωλούνται κατά τι φθηνότερα!

Δηλαδή, άλλη μία ευεργετική διάταξη υπέρ των καρ-

τέλ και μία “κατραπακιά” στους αδύναμους και ασθε-

νέστερους οικονομικά, που θα αναγκάζονται να

αγοράζουν ληγμένα για να επιβιώσουν ή να πεθά-

νουν από κάποιας μορφής δηλητηρίαση ή παρασιτική

νόσο.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη



ΕΒΔΟΜΗ  13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Θα έχει έρθει και θά ‘χει φύγει η regina (βασίλισσα) του γερ-

μανο-ευρωπαϊκού imperium, όταν θα δημοσιευθούν αυτές

οι γραμμές. Θα έχει επιθεωρήσει την ελλαδική επαρχία της

αυτοκρατορίας της, το άγημα αποδόσεως τιμών, ίσως και

νά ‘χει δεχθεί και μιά ανθοδέσμη κόκκινα τριαντάφυλλα από

τον κοψομεσιασμένο, θεσμικό επιστάτη της “willkommen
meine frau”. Regina rosas amat (η βασίλισσα αγαπά τα

τριαντάφυλλα) μας μάθαιναν στο μάθημα των λατινικών.

Αντωνάκη, ήσουν καλός στα λατινικά; Αν όχι, ένα περιπα-

θές μάϊν φύρερ, με υπερυψωμένο το δεξί χέρι και τα δά-

χτυλα ενωμένα, θά ‘πρεπε Αντωνάκη μου, θά ‘πρεπε. Τόσα

χιλιόμετρα έκανε η αφέντρα σου για νά ‘ρθει να στηρίξει

εσένα και τις κτήσεις της.

Κι όταν έπαψαν πια ν’ αστράφτουν τα φλας και τα χαμό-

γελα Colgate θάφτηκαν κάτω από την πεθαμενατζήδικη κι-

τρινάδα, άραγε νά ‘γειρες στον ώμο της ν’ αφήσεις το

κλάμα σου να ξεσπάσει; «Θα με φάνε λάχανο Άνγκελα,
κάνε κάτι, πες τους κάτι, μπας και τους κοροϊδέψουμε πάλι,
μπας και τους τρομάξουμε κι άλλο». Κυριακή, 7 Οκτωβρίου,

πέντε μέρες απέμειναν για την 68η επέτειο της 12ης Οκτω-

βρίου, μέρα που οι τελευταίοι Γερμανοί στρατιώτες έφευ-

γαν από την Αθήνα και η λαοθάλασσα ξεχύθηκε στους

δρόμους να γιορτάσει. Κυριακή βραδάκι, μιά γλυκειά βρα-

διά, με τ’ αρώματα του γιασεμιού και της γαζίας κι εγώ να

γράφω για τη Μέρκελ και τον Αντωνάκη, είναι μάλλον δια-

στροφή.

Δεν μού χρειάζεται όμως να περιμένω την Τρίτη που θα

έρθει η Άνγκελα για ν’ ακούσω τι θα πει κι εκείνη κι ο Αν-

τωνάκης. «Η Γερμανία στηρίζει την παραμονή της Ελλάδας
στην ευρωζώνη, αλλά και η Ελλάδα θα πρέπει να εκπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει». Υποσχέσεις

που δεν θα μπορέσει να κρατήσει, δεν θα μπορέσει να

δώσει η Μέρκελ, όσο κι αν την εκλιπαρήσουν ο Αντωνάκης,

ο Βαγγελάκης και ο Φωτάκης, ο νέος Καρατζαφέρης με την

πείσμονα ιδεοληψία ότι είναι ...«αριστερός». Δεν αντιλέγω,

πως όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές θα έχει διαδρα-

ματισθεί μιά πολύ ειδυλλιακή συνεύρεση κάτω από τα

φλας, δεν ξέρω, ίσως και νά ‘χει βρέξει αυγά και ντομάτες

κι αν ακόμα γυρνούσε στους δρόμους της Αθήνας εκείνος

ο παλιός πλανόδιος στιχουργός πάνω στο κάρο του, ίσως

και νά ‘χε απαθανατίσει τη συνάντηση, με τους στίχους:

«αφεντικά και δούλοι, ένα γενήκαν ούλοι».

Είναι βέβαιο ότι η Μέρκελ, εν’ όψει και των γερμανικών

εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2013, δείχνει με την επί-

σκεψή της στην Ελλάδα ότι αντιλαμβάνεται και συμμερίζε-

ται την αγωνιώδη έκκληση Σαμαρά για στήριξη, όπως

ακριβώς την διετύπωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στη

γερμανική εφημερίδα “Handelsblatt”, ότι κατάρρευση της

κυβέρνησής του θα σημάνει χάος, επηρρεασμένος ίσως

από το ρηθέν υπό του Λουδοβίκου 14ου “après moi le del-
uge” (μετά από εμένα ο κατακλυσμός). 

Η πλευρά των δανειστών-κατακτητών μας που εκφράζεται

από την Μέρκελ έχει επιλέξει να συνεχίσει να δανείζει την

Ελλάδα, μέχρι να καταφέρει να ενθυλακώσει τα φιλέτα της

ελληνικής δημόσιας περιουσίας, αντί του πινακίου φακής

των 80 δις ευρώ, που οι ίδιοι έχουν ορίσει ως τίμημα και κα-

τόπιν, εν ευθέτω χρόνω, να μας κλωτσήσουν έξω από την

ευρωζώνη. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Υπάρχει η

πλευρά των απροκάλυπτων όρνιων που θέλουν άμεση πτώ-

χευση κι επιστροφή της Ελλάδας σε εθνικό νόμισμα, επειδή

πιστεύουν ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν τα πολιτικά  και

άλλα αναστήματα που, σε μιά τέτοια εξέλιξη, θα μπορού-

σαν να τους αποτρέψουν από το ολομέτωπο γιουρούσι που

ετοιμάζουν και την ανεμπόδιστη, απροσχημάτιστη λεηλα-

σία που οραματίζονται. Βιάζονται. Βιάζονται πολύ και το

δείχνουν.

Επιφανείς εκπρόσωποι αυτής της πλευράς των ανυπόμο-

νων αρπακτικών είναι α) ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεν-

τρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, ο οποίος απέρριψε

κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιμήκυνσης του χρόνου

αποπληρωμής των ελληνικών ομολόγων, για την οποία

εκλιπαρεί η συγκυβέρνηση του Τρίο Στούτζες, β) το ΔΝΤ,

που έχει τονίσει εξίσου κατηγορηματικά ότι εφ’ όσον τίποτε

δεν εγγυάται τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, δεν

θα καταβάλλει το αναλογούν στο ΔΝΤ ποσό της δόσης των

31,5 δις ευρώ, γ) ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Σόϊμ-

πλε, που αφού σε όλη την προεκλογική διάρκεια των δύο

τελευταίων ελληνικών εκλογών παρίστανε τον διαλλακτικό

για να ενισχύσει τα προεκλογικά φούμαρα των εν Ελλάδι

εκλεκτών υποχειρίων του, επέστρεψε ήδη στην πρότερη

αδιάλλακτη στάση του και διατυμπανίζει σε όλους τους τό-

νους ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμμία παράταση και καμ-

μία περαιτέρω διευκόλυνση στην Ελλάδα, επειδή όλες οι

υπό επιτήρηση ευρωπαϊκές χώρες καταβάλλουν προσπά-

θειες «εξυγίανσης» εκτός από την Ελλάδα, και δ) οι ολοένα

πληθυνόμενοι Γερμανοί βουλευτές των Χριστιανοδημο-

κρατών (το κόμμα της Μέρκελ) και των Χριστιανοκοινωνι-

στών, που τάσσονται ανοιχτά υπέρ μιάς άμεσης εξόδου της

Ελλάδας από την Ευρωζώνη.

Η όλη ιστορία θυμίζει το παλιό ρωσσικό ανέκδοτο για έναν

Τάταρο στρατιώτη που ενώ πάλευε σε θανάσιμο εναγκαλι-

σμό με μιάν αρκούδα, τού φώναζαν οι σύντροφοί του

«άφησέ τη, φύγε» κι εκείνος απαντούσε «εγώ την αφήνω,
αυτή δεν μ’ αφήνει». 

Το έχω γράψει και επί Γιωργάκη, το ξαναγράφω τώρα μετ’

επιτάσεως. Μιά καλά προετοιμασμένη και αιφνιδιαστική

επιστροφή στη δραχμή υπό εθνική ηγεσία θα ήταν το λιγό-

τερο κακό απ’ όσα βιώνουμε τα τελευταία τρία χρόνια και

τα έτι χειρότερα που μας ετοιμάζουν. Τα ανεκμετάλλευτα

ενεργειακά κοιτάσματα της χώρας και η επίζηλη στρατη-

γική της θέση προσφέρουν περιθώρια ελιγμών και αναζή-

τησης στρατηγικών συμμαχιών που δεν θα διέπονται από

τη γνωστή ως τώρα σχέση αφέντη και δούλου. Όλα αυτά

όμως για να αξιοποιηθούν επ’ ωφελεία του συνόλου των

Ελλήνων, προϋποθέτουν εθνικές ηγεσίες κι όχι Γιωργάκη-

δες και Αντωνάκηδες. Αναγκαστικά καταλήγουμε στον ίδιο

παρονομαστή.΄

Εθνική ηγεσία, προς το παρόν δεν διαθέτουμε. Οι πρόγονοί

μας δεν είχαν ούτε την προνοητικότητα, ούτε την τεχνο-

γνωσία να καταψύξουν καμπόσους από εκείνους τους πα-

λιούς πατριώτες ηγέτες, μήπως οι βλαμμένοι επιστήμονες

που ασχολούνται με την κρυογενετική καταφέρουν σήμερα

να ξαναφέρουν στη ζωή έστω έναν. 

“χάϊλ” Άνγκελα – “ράους”  Άνγκελα
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

«Επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων πε-

ρασμένης χρονολογίας ελάχιστης δια-

τηρησιμότητας, πλην όσων

προσδιορίζονται από την κείμενη νομο-

θεσία ως ευαλλοίωτα, με τον όρο ότι

αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρι-

σμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πι-

νακίδα που θα αναρτάται σε αυτά και

θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμ-

ματα η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕ-

ΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

Αυτό εν ολίγοις γράφει η αγορανομική

διάταξη, που εκυκλοφόρησε τη Δευ-

τέρα 8 Οκτωβρίου, δια του υφυπουρ-

γού Ανάπτυξης, Υποδομών, Θανάση

Σκορδά και που με αυτήν θα μπορούν

τα Σούπερ Μάρκετ να πουλάνε ληγ-

μένα προϊόντα σε ράφια με μειωμένες

τιμές!

Σύμφωνα με το ακριβές κείμενο της

διάταξης, ο χρόνος διάθεσης των προ-

ϊόντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά

περίπτωση:

-Τη μία εβδομάδα, στην περίπτωση

προϊόντων των οποίων η ελάχιστη δια-

τηρησιμότητα δηλώνεται με την ανα-

γραφή ημέρας και μήνα.

-Τον ένα μήνα, στην περίπτωση των

προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη δια-

τηρησιμότητα, δηλώνεται με την ανα-

γραφή μήνα και έτους.

-Τους τρεις μήνες, στην περίπτωση των

προϊόντων, των οποίων η ελάχιστη δια-

τηρησιμότητα, δηλώνεται με την ανα-

γραφή μόνο του έτους.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με μια

απόφαση - σταθμό για την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση, (υπ' αριθ. 2599/2011), έρχεται να

«μπλοκάρει» κάθε αρμοδιότητα που πηγαί-

νει στους δήμους χωρίς πιστώσεις.

Είναι κάτι που φωνάζουμε πολύ καιρό· δεν

είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται συνεχώς

αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

χωρίς πόρους. Γιατί έτσι ή απαξιώνονται

λόγω αδυναμίας υλοποίησης ή μετακυλίον-

ται στους δημότες.

Η απόφαση αυτή του ΣτΕ, αφορά το Δήμο

Ηρακλείου Κρήτης, που προσέφυγε

(22/1/08) κατά απόφασης του Γενικού Γραμ-

ματέα Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος μετέ-

φερε στο Δήμο, χωρίς επιπλέον πόρους,

αρμοδιότητες για τη συντήρηση του οδικού

δικτύου (φανάρια, ηλεκτροφωτισμό, πεζο-

δρόμια κτλ.).

Το Γ' τμήμα του ΣτΕ συνεδρίασε δημόσια

στις 4 Μαρτίου 2012, και αφού μελέτησε τη

σχετικά έγγραφα, ακύρωσε την απόφαση

του τότε γενικού γραμματέα Περιφέρειας

Κρήτης, «κατά το μέρος δηλαδή που με την
απόφαση αυτή του ανατίθεται το πρώτον η
αρμοδιότητα συντηρήσεως τμημάτων του
εθνικού οδικού δικτύου, που βρίσκονται
μέσα στη διοικητική του περιφέρεια, χωρίς
τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων και να
ακυρωθεί κατά το μέρος αυτό η προσβαλ-
λόμενη απόφαση».
Ιδού λοιπόν πεδίον λαμπρό για τους Δη-

μάρχους, που δέχονται αδιαμαρτύρητα

κάθε αρμοδιότητα που τους μεταβιβάζεται

χωρίς πόρους.

«Είναι μια απόφαση - σταθμός για όλη την
Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε ο δήμαρχος

Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης επισημαίνον-

τας «ότι η δημοτική Αρχή του Ηρακλείου

αντιτάχθηκε σε αυτή την φανερή αδικία

και πετυχαίνοντας τελικά με την συγκε-

κριμένη απόφαση να διασφαλίζεται πρώτα

η μεταβίβαση όλων των κονδυλίων από

την κεντρική διοίκηση πριν από την μετα-

φορά της όποιας αρμοδιοτήτας».

Πωλούνται ληγμένα προϊόντα

στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ με

αγορανομική διάταξη!

Aπόφαση ΣτΕ - σταθμός για την Τοπική Αυτοδιοίκη

Δεν γίνεται μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
χωρίς τη μεταφορά αντίστοιχων πόρων
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Είναι γνωστό ότι τα δα-

κτυλικά αποτυπώματα

είναι μοναδικά για τον

καθένα μας. Γνωρίζετε

όμως την λειτουργία και

τον λόγο ύπαρξής τους; 

Φυσικά δεν είναι για να

ταυτοποιούν οι αρχές

κάποιον άνθρωπο. 

Τα δακτυλικά μας αποτυ-

πώματα λειτουργούν με

τον ίδιο τρόπο όπως τα

λάστιχα ενός αυτοκινή-

του. Σε στεγνή άσφαλτο

ένα λάστιχο χωρίς αυλα-

κώσεις θα μπορούσε να

κινείται κανονικά, σε

υγρή άσφαλτο όμως θα

γλυστρούσε ανεξέλεγ-

κτα λόγω απουσίας τρι-

βών. Οι αυλακώσεις που

έχουμε στο δέρμα μας

λοιπόν κάνουν αυτό

ακριβώς, δημιουργούν

τριβές με τα διάφορα αν-

τικείμενα που πιάνουμε

και έτσι δεν γλυστράνε. 

Τα αποτυπώματα των πο-

διών μας βοηθούν να μην

"σπινιάρουμε" όταν πα-

τάμε σε νερά ξυπόλυτοι.

Το ίδιο σύστημα εφαρμό-

ζεται και σε όλα τα πα-

πούτσια, όσα

περισσότερα "αποτυπώ-

ματα" έχουν τόσο μικρό-

τερη πιθανότητα έχουμε

να γλυστρίσουμε. 

Ο λόγος που τα δακτυ-

λικά μας αποτυπώματα

χρησιμοποιούνται και για

την ταυτοποίηση ενός

ατόμου από τις αρχές

είναι γιατί έχουν την

ιδιότητα να είναι μονα-

δικά κι αυτό οφείλεται

στο γεγονός ότι δημι-

ουργούνται κατά την εμ-

βρυική ζωή κατά τυχαίο

τρόπο και μοναδικό για

κάθε άνθρωπο.

Βέβαια με την εξέλιξη

της τεχνολογίας και την

σύγχρονη χειρουργική

δεν είναι ο πλέον έγκυ-

ρος τρόπος ταυτοποί-

ησης καθώς μπορούν να

τροποποιηθούν ή και να

μην υπάρχουν καθόλου

σε πολύ ιδιάζουσες περι-

πτώσεις. 

Μια νεαρή Ελβετίδα, που

προσγειώθηκε στο αερο-

δρόμιο των ΗΠΑ το

2007, δυσκολεύτηκε ιδι-

αίτερα να περάσει στη

χώρα, καθώς οι υπάλλη-

λοι στον έλεγχο διαβα-

τηρίων δεν μπορούσαν

να επιβεβαιώσουν την

ταυτότητά της. Η φωτο-

γραφία στο διαβατήριό

της απεικόνιζε την ίδια,

αλλά τα χέρια της δεν

διέθεταν δακτυλικά απο-

τυπώματα. Τέσσερα χρό-

νια μετά Ισραηλινοί

ερευνητές ανακοίνωσαν

ότι η γυναίκα πάσχει από

μια εξαιρετικά σπάνια

διαταραχή που ονομάζε-

ται «αδερματογλυφία»

και γι’ αυτήν ευθύνεται η

μετάλλαξη ενός γονιδίου

που ονομάζεται SMAR-

CAD1.

Έτσι η ταυτοποίηση μέσω

του DNA είναι η πιο σί-

γουρη μέθοδος αυτή τη

στιγμή και προτιμάται από

τις αρχές. 
στοιχεία από sciencenews.gr

Μεγάλη έμπνευση είχαν στο facebook αυτές τις μέρες οι χρήστες του, με την επικαιρότητα ως πρώτο θέμα.

Μια οι ναυτεργάτες που μπήκαν στο Υπουργείο Αμύνης, μία η επίσκεψη της Μέρκελ και τα νέα μέτρα, τα σχό-

λια πήρανε φωτιά. Σας παραθέτω τα καλύτερα κατά τη γνώμη μου, τα σχόλια δικά σας. 

4 Επικινδυνες καταστάσεις.. ..διασυρμός της χώρας ......ακρατος συνδικαλισμός αυτό το κόμμα που λέγεται

ΣΥΡΙΖΑ και με τα παρακλάδια του με οτι αυτο συνεπάγεται ...ειναι επικίνδυνο για τη χώρα

4 Προς τιμή της προσκεκλημένης, την Τρίτη στο Ελευθέριος Βενιζέλος θα βάλουν γερμανικές σημαίες. Επί-

σης εγώ θα φοράω σανδάλι με άσπρη κάλτσα...

4 Δεν την παλεύουν στη βουλή αυτο εχω να πω....... Έβαλα κάτω να δώ τι πληρώνω με βάση τη νέα φορο-

λογία:

Με εισόδημα 18,000€
80τμ σπίτι ένα παπι κ ένα τουτού 1400 κ.ε.

Φόρος επιτηδευματία 500€ (ίσως και 1000€ το ψάχνουν)

Ο.Α.Ε.Ε. 4,100€
Ε.Υ.Δ.Α.Π. 240€
Δ.Ε.Η. 480€ με χαράτσι 

Βενζίνη 600€
Θέρμανση 400€
Τέλη κυκλοφορίας 280€
Σε έξοδα διαβίωσης 10€ την ημέρα δίνω ετήσια 825€ Φ.Π.Α. 

Φόρος εισοδήματος 18,000*0,35=6300+45%(προκαταβολή του επόμενου οικονομικού έτους)=9,135€
Αρα δίνω σε φόρους 16,560€ με ετήσιο εισόδημα 18,000€...
Και μετά ρωτάνε γιατι κλεβουμε και γιατι βριζουμε...

Πώς θα ήταν η ζωή μας 

χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα; Ετοιμάζεται η NASA εδώ και 2 χρόνια να

στείλει το πρώτο smartphone στο διάστημα

με την μορφή δορυφόρου. 

Αφού πέρασε με επιτυχία αρκετές δοκιμές

το κινητό που προορίζεται να στείλουν και

ταξίδεψε τοποθετημένο πάνω σε ένα πύ-

ραυλο καταγράφοντας με την κάμερα όλο το

ταξίδι, τώρα ετοιμάζονται να το θέσουν σε

τροχιά. 

Μέσω του προγράμματος PhoneSat η NASA

φιλοδοξεί να κατασκευάσει φθηνότερους και

μικρότερους δορυφόρους, χρησιμοποιώντας

smartphones για την πραγματοποίηση των

βασικών λειτουργιών τους. Σύμφωνα με την

υπηρεσία, τα smartphones προσφέρουν αρ-

κετές δυνατότητες τις οποίες μπορούν να

εκμεταλλευτούν τα δορυφορικά συστήματα,

όπως γρήγορους επεξεργαστές, πολλα-

πλούς αισθητήρες, κάμερες υψηλής ποιότη-

τας και δέκτες GPS.

Το συγκεκριμένο smarphone διαθέτει 100

φορές την επεξεργαστική ισχύ του περισσό-

τερων δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά.

Κινητό smartphone

σε τροχιά γύρω απ’ τη γη
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ε π ι σ τ ο λ έ ς . . .

Εκείνος ο πιτσιρικάς που φώναξε δυνατά το

εξώφθαλμο «μα είναι γυμνός», στο παραμύθι

του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούργια
ρούχα του Αυτοκράτορα», έμεινε από τότε

εμβληματική μορφή του αυτονόητου, αυτού

που βοά και που δεν χρειάζεται να διαθέτεις

δυο-τρία πανεπιστημιακά πτυχία για να το

δεις. Για να δεις τη γύμνια, την ανεπάρκεια και

πολύ συχνά την εξοργιστική ανευθυνότητα

κάποιων νεοσσών της ελληνικής πολιτικής

κλωσσομηχανής, η οποία δεν παράγει μόνον

όρνεα εξαιρετικής αρπακτικότητος, αλλ’

ενίοτε και κοκόρους και πουλάδες εκπληκτι-

κής νοητικής πενίας, συχνότατα προσκολλώ-

μενης ως τσιμπούρι και στις αγνότερες των

προθέσεων για να τις ισχναίνει και να τις κα-

θιστά ακίνδυνες.

Και είναι συντριπτικά απογοητευτικό, οι ίδιοι

που υποτίθεται ότι παλεύουν ν’ ανάψουν μιά

φλογίτσα ελπίδας στα σκοτάδια, αυτοί οι ίδιοι

ν’ απομακρύνουν απ’ τη φλογίτσα κάθε εύ-

φλεκτο υλικό που θα τη βοηθούσε ν’ αντρει-

έψει και να εξαπλωθεί. Να φωτίσει, να κάψει

και να καθάρει. Μαγική εικόνα, ταιριαστή στη

Ντίσνεϋλαντ, αλλ’ όχι σε μιά χώρα υπό κα-

τοχή και λεηλασία. Καθόλου ταιριαστή εικόνα

σε ανθρώπους που φιλοδοξούν να γίνουν

μπροστάρηδες, οδηγοί και ελευθερωτές ενός

σκλαβωμένου λαού. Σαν να βλέπεις ένα γι-

γαντόσωμο σπαθοφόρο ιππότη να κραδαίνει

απειλητικά τη σπάθα του απέναντι στον κακό

δράκο κι εκεί που λες, να τώρα θα του επιτε-

θεί και θα τον κόψει φέτες, να τον ακούς να

ψιθυρίζει αισθησιακά: «καλέ δρακούλη, τι κού-

κλος είσ’ εσύ;».

Πάνο Καμμένε κι εσείς οι λοιποί των «Ανε-

ξαρτήτων Ελλήνων», ουδείς των ψηφοφόρων

σας απαίτησε από εσάς να ανεξαρτητοποι-

ηθείτε από την κοινή λογική. Αναλάβατε πολύ

σωστά και εύγε σας την πρωτοβουλία απο-

στολής επιστολών προς τους βουλευτές του

ελληνικού κοινοβουλίου, εξαιρουμένων των

βουλευτών των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων» -αυ-

τονόητο- και του Γιώργου Παπανδρέου –επί-

σης λογική, αλλά στερούμενη χιούμορ, αυτή η

εξαίρεση- με σκοπό τη συγκέντρωση των απα-

ραίτητων κατά τον Κανονισμό της Βουλής 60

υπογραφών βουλευτών για τη σύσταση εξε-

ταστικής επιτροπής που θα διερευνούσε το

πως οδηγηθήκαμε στα Μνημόνια και θα κατε-

λόγιζε ευθύνες.

Φάουλ πρώτο: Οφείλατε στην ενημερωτική

επιστολή που αποστείλατε στον Τύπο και δη-

μοσιεύθηκε ολόκληρη και στην «Εβδόμη»

(σελ. 17, φύλλο 6ης Οκτωβρίου 2012), να πα-

ραθέσετε ονομαστικό κατάλογο των βουλευ-

τών που συνυπέγραψαν την πρότασή σας και

εκείνων που αρνήθηκαν να την υπογράψουν.

Ώστε να πληροφορηθούμε ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗ-

ΝΕΣ, ανεξάρτητοι και εξαρτημένοι, ποιοί εκ

των εκλεγμένων εκπροσώπων μας είναι πράγ-

ματι αντίθετοι στην εθνοκτόνο πολιτική των

Μνημονίων και ποιοί αυτοδηλωθέντες ως αν-

τιμνημονιακοί απλώς μας δουλεύουν. Δεν το

πράξατε. Οφείλετε μιά εξήγηση.

Φάουλ δεύτερο: Κατόπιν της ατελέσφορης

προσπάθειάς σας συγκέντρωσης των απαι-

τούμενων τουλάχιστον 60 βουλευτικών υπο-

γραφών για τη σύσταση εξεταστικής

επιτροπής μας καλείτε, δια της απευθυνόμε-

νης σε όλους τους Έλληνες δημοσιευμένης

επιστολής σας, να συνυπογράψουμε την πρό-

τασή σας ώστε οι τελικώς συγκεντρωθείσες

υπογραφές μας να δοθούν στον Πρόεδρο της

Ελληνικής Δημοκρατίας για να τον θέσουμε

προ των ευθυνών του. Εδώ βέβαια ισχύει το

παλαιόθεν ρηθέν «τώρα αλείψαμε το ψωμί

μας βούτυρο», αλλά αυτό είναι μιά άλλη ιστο-

ρία. Συστρατεύομαι ολόψυχα στην προσπά-

θειά σας, το θεωρώ ως αυτονόητα ελάχιστο

εθνικό μου καθήκον, αλλά αδυνατώ παρά τη

θέλησή μου να συνυπογράψω, λόγω του δεύ-

τερου φάουλ στο οποίο παραδόξως υποπέ-

σατε. Ουδαμού αναφέρετε στη δημοσιευμένη

επιστολή-καλεσμά σας το πού πρέπει να υπο-

γράψουμε όσοι το επιθυμούμε, αλλ’ ωστόσο

αναρωτιέστε «θα επιτρέψεις να λείπει η δική

σου;» (υπογραφή).

Αντιλαμβάνομαι ότι οι «Ανεξάρτητοι Έλλη-

νες» είναι ένα νέο κόμμα, σε συνεχιζόμενη,

επίπονη προσπάθεια συγκρότησης και στελέ-

χωσής του. Αλλά όταν το όποιο κόμμα απο-

στέλλει στον Τύπο, τέτοια επιστολή -

σάλπισμα, σε τέτοιους καιρούς, θα έπρεπε

αγαπητέ Πάνο τόσο εσύ, όσο και το Γραφείο

Τύπου, να την έχετε «χτενίσει» με εξαιρετική

επιμέλεια. Δεν με ενοχλεί η ευειδής παρου-

σία υπευθύνων κομματικών Γραφείων Τύπου,

με μπικίνι στις παραλίες της Μυκόνου. Του-

ναντίον. Αρκεί να είναι εξίσου καλλίπυγη και η

εμφάνιση των κειμένων τους που αποστέλ-

λουν μέσω του Τύπου σε όλους τους Έλλη-

νες.

Επειδή ουδέποτε είχα πρόβλημα να δηλώνω

δημόσια ποιόν και για ποιούς λόγους ψηφίζω,

σας δηλώνω ότι εψήφισα τους «Ανεξάρτη-

τους Έλληνες» και στις δύο τελευταίες βου-

λευτικές εκλογές και σκοπεύω να σας

ξαναψηφίσω και στις επόμενες, όποτε κι αν

γίνουν, εκτός κι αν προσπαθήσετε πάρα πολύ

να με αποτρέψετε.

Μετά τιμής

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
συνεργάτης «Εβδόμης Ανατ. Αττικής»  

Ανοιχτή επιστολή στον Πάνο Καμμένο και στους «Ανεξάρτητους Έλληνες»

Πλατεία Πηγαδακίων

Ή το γιοφύρι της Άρτας

Στο πασχαλιάτικο φύλλο της «7ης» (φ. 729

/14/4/12) πανηγυρίζαμε για έναν αγώνα που εί-

χαμε δώσει μαζί με παρόδιους της επίμαχης πλα-

τείας και Δημοτ. Συμβούλους, για να σώσουν οι

άνθρωποι τα σπίτια τους από την κατάσχεση που

τους οδηγούσε η πλατεία που θα ...απολάμβα-

ναν! Σχήμα οξύμωρο. «Τη λύση έδωσε το

ΥΠΕΚΑ» λέγαμε, με νομοθετική ρύθμιση. 

Ο νέος νόμος 4067/2012 έκανε υποχρεωτική

(!) την εφαρμογή του αρθρ.16 του Νόμου

2508/1993, πράγμα δηλαδή αυτονόητο. Κάθε

νέος νόμος καταργεί ρητά ή σιωπηρά κάθε

προγενέστερη διάταξη αντίθετη (a contrario)

προς τον νέο νόμο. 

Παραδόξως οι πολεοδομίες, άγνωστο για

ποιό λόγο, επέλεγαν να εφαρμόζουν ...απο-

λιθωμένες διατάξεις του 1923! Είναι κι αυτό

μια μορφή προγονολατρείας. 

Φαίνεται όμως, παραδόξως πως ο Δήμαρχος και

οι ευπειθείς νομικές υπηρεσίες του, «δεν το βά-

ζουν κάτω». Όπως μας καταγγέλουν οι θιγόμενοι

δημότες Βαs. Παναγάκης και Δημ. Γαβρόγλου:

- Παρ’ όλο που το Υπουργείο Περιβάλλοντος

(ΥΠΕΚΑ) με έγγραφο του (Α.Πρ. οικ. 30609) «πα-

ρεκάλεσε» το Δήμο «όπως προωθήσει τις διαδι-

κασίες που προβλέπει ο Ν.4067/20121 κλπ».

- Παρ’ όλες τις αποφάσεις και σχετικά έγ-

γραφα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

- Παρ’ όλες τις πρόσφατες αιτήσεις και τις

αναφορές των ενδιαφερομένων2. 

- Παρ’ όλο που ο νέος Νόμος ευνοεί εκτός απ’

τους παρόδιους και το νομικό πρόσωπο του

Δήμου από πλευράς υπέρμετρης καταβολής

αποζημίωσης.

Η οικονομική Επιτροπή του Δήμου (3Β), μετά

από πρόταση του Δημάρχου Σπ. Πανά και ει-

σηγητικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας

(Αρ.Πρ. 47515/14-9-12), αποφάσισε την

άσκηση Έφεσης στο Εφετείο Αθηνών για τον

οριστικό προσδιορισμό αποζημίωσης, αναφε-

ρόμενοι στην προσωρινή τιμή μονάδας του

Μονομελούς Πρωτοδικείου3, που είχε ορίσει

τα 1.500 ευρώ ανά τ.μ., μη λαμβάνοντας υπ’

όψη ότι ο ισχύων νέος νόμος ορίζει ως τιμή

μονάδος την αντικειμενική αξία που καθορί-

ζει το Υπουργείο Οικονομικών, που όπως

ισχυρίζονται οι δημότες είναι 736,75 €/m2,

δηλαδή λιγότερο από τα μισά που είχε ορίσει

το Πρωτοδικείο. Η Νομική Υπηρεσία προτεί-

νει την επίσπευση προσφυγής στο Εφετείο,

όπως τους υποχρεώνει ο Νόμος, με το σκε-

πτικό ότι “κρίνεται σκόπιμο να καταφύγουμε

δεδομένης της ραγδαίας μείωσης της αξίας

των ακινήτων, λόγω των επικρατουσών οικο-

νομικών συνθηκών”, και όχι της αντικειμενι-

κής αξίας των 736€, όπως ορίζει ο ισχύον

νέος Νόμος.

Δικαιολογημένα θα περίμεναν οι δημότες μια

εξήγηση για τη διαχείριση των χρημάτων που

καταβάλλουν, στις παρούσες επαχθείς και

απεχθείς “οικονομικές συνθήκες”. 

Να προσθέσουμε συν τοις άλλοις ότι οι Δη-

μότες δικαιούνται απαντήσεως στις αιτήσεις

τους, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

και ο Δήμος υποχρεούται να ενεργεί και να

δίνει τις απαντήσεις αυτός. Υποχρέωση την

οποία δεν εκπλήρωσε τουλάχιστον στην πα-

ρούσα υπόθεση. 

Αυτά δεν είναι “ψιλά γράμματα”…

Είναι πολύ “χοντρά” και επιτέλους, αν δεν αλ-

λάξουμε αντιλήψεις και νοοτροπίες τώρα, θα

είμαστε άξιοι των όποιων κακών εξελίξεων.

Υπεύθυνη πρώτα η πολιτική ηγεσία, δεύτερον

και ισάξια η Διοίκηση και τέλος οι πολίτες για

ανοχή και αβελτηρία. 

――――
1. ΦΕΚ 79Α, 9.4.12
2. 18/9/12, αρ.πρ.48188 & 3/10/12
3. Αποφ. 547/12

Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς  τ ο υ  Δ η μ ό τ η  με τον Κώστα Βενετσάνο

Οι Νόμοι πρέπει να τηρούνται. Και από το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Ενεργώντας ως δημοσιογραφικός έστω «Συνήγορος του Δημότη», για να είμαι απόλυτα αντι-

κειμενικός θα έπρεπε ν’ ακούσω ή (και) να διαβάσω και τις απόψεις της «άλλης πλευράς». Δη-

λαδή εκτός της πλευράς των θιγομένων, καταγγελόντων και αναφερομένων δημοτών και την

πλευρά του «κατηγορούμενου» δήμου και των υπηρεσιών του, που στο προκείμενο, ως νομικές,

γνωρίζουν πολύ καλά εκείνο το «Μηδενί δίκην δικάσεις πριν αμφοίν μύθον ακούσεις» (ή το ταυ-

τόσημο λατινικό Audiator et altera pars). Πλην όμως, επειδή η δημοτική αρχή τηρεί σιγήν εκλαμ-

βανομένην ως «χρυσόν», ενώ στην πραγματικότητα είναι σιγή «πονηρού ιχθύος», είμαστε

αναγκασμένοι, για να μη συμβάλλομεν εις την ταφήν της δικαίας, κατά την άλλη πλευρά, δια-

μαρτυρίας, να παρεκλίνουμε της αρχής. 

Εξ’ άλλου, δεν είμαστε εμείς που αποκλείουμε τη δημοτική αρχή, αλλά εκείνη η ίδια που επιλέ-

γει την «ερημοδικία». Αυτά τα γενικά και για τη συγκεκριμένη περίπτωση της πλατείας Πηγα-

δακίων και για κάθε παρόμοια περίπτωση. 

Επί πλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, η αλήθεια είναι τόσο διακριτή ώστε η «άλλη πλευρά» που

σιωπά, θα είχε ίσως να προσθέσει μόνον lapsus linguae (ανακριβολογίες) ή να στρεψοδικεί

υποβοηθούσης και της πολυνομίας, ώστε εσφαλμένα και μερικές φορές «εκ του πονηρού» να

γίνεται επιλογή νομικών διατάξεων παραχωρημένων και ανίσχυρων. 



12 ΣΕΛΙΔΑ - 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

Τα τένις Καβουρίου απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο

στα 3Β, μετά την εξέλιξη που είχε η υπόθεση, να συζητη-

θούν τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του Δήμου από τους

εκμισθωτές των τένις Καβουρίου και να εμφανιστούν ηχο-

γραφημένα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου από τους

κατήγορους, τη στιγμή που δεν είχαν ακόμη επίσημα απο-

μαγνητοφωνηθεί.

Αυτό προκάλεσε την μήνιν του προέδρου του ΟΑΠΑ Γ. Νι-

τερόπουλου, ο οποίος κάλεσε το Δήμαρχο να απαλλάξει

των καθηκόντων του τον αντιδήμαρχο Διον. Κοντονή, που

εμπλέκεται στα τένις Καβουρίου. «Η πολιτική διάσταση του
θέματος έχει σημασία. Εχουμε οριστεί να υπερασπιζόμα-
στε τα συμφέροντα του Δήμου», τόνισε ο Γ. Νιτερόπουλος.

Την όλη όμως κατάσταση καυτηρίασε και όλο το Δημοτικό

Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα 8/10.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος, καυτηρίασε το γεγονός και ζήτησε να συζη-

τηθεί το θέμα προ ημερησίας. Σχολίασε πώς τα

ντοκουμέντα των πρακτικών του Δημ. Συμβουλίου του

Δήμου βρέθηκαν στις αίθουσες των δικαστηρίων και το χα-

ρακτήρισε  “πολιτικό ολίσθημα”. 

«Η αντίρρηση, η πολιτική, ιδεολογική, είναι ότι αυτό το αν-
τίγραφο κ. Κοντονή κακώς το δώσατε εκεί που το δώσατε.
...Σας καταγγέλουμε ότι εσείς πήγατε και δώσατε τις στι-
χομυθίες  που διεμείφθησαν εδώ μέσα σε αντίδικο του
Δήμου, ο οποίος ζητούσε από το Δήμο να του αφαιρεθούν
δικαιώματα και αυτό είναι κατάπτυστο κ. Κοντονή και γι’
αυτό ζητάμε να εκδοθεί το ψήφισμα», τόνισε ο Γρ. Κων-

σταντέλλος.

Ο Διον. Κοντονής  δήλωνε κατ’ επανάληψιν ότι «το CD
αυτό δεν αποτελεί στοιχείο στη σχηματισθείσα δικογρα-
φία». Και δήλωσε επίσης ότι: «Εγώ έκανα προφορική αί-
τηση στο Δήμο και έλαβα το CD από τον υπάλληλο». 
Ο Γ. Νιτερόπουλος που βρέθηκε στην εκδίκαση των ασφα-

λιστικών μέτρων αναφέρθηκε στα λόγια του συνηγόρου

του αντιδίκου που είπε στο δικαστήριο: «έχουμε ηχητικό
ντοκουμέντο με τα πρακτικά του συμβουλίου που έγινε,
όπου ο κ. δήμαρχος λέει ότι κακώς έχει παρθεί απόφαση
για να δοθούν στον ΟΑΠΑ, τα τένις και προτιθέμεθα να σας
το καταθέσουμε».

Καταγγελτικοί της συγκεκριμένης πράξης ήταν όλοι οι σύμ-

βουλοι της αντιπολίτευσης, αλλά και πολλοί της πλειοψη-

φίας.

Ο Παν. Καπετανέας τόνισε ότι: «δεν ψάχνουμε για απαν-
τήσεις σ’ αυτό που πλανάται. Αυτή η νοοτροπία εμένα με
έχει πείσει”.
“Πολιτική εκτροπή” το ονόμασε ο Γιάννης Σκουμπούρης.

Τόνισε δε ότι «το CD που έδωσαν οι αντίδικοι στα δικα-
στήρια είναι δημόσιο υλικό, αλλά δημιουργεί έντονους συ-
νειρμούς γιατί ο Αντιδήμαρχος ζήτησε το CD την παραμονή
της δίκης».

Το CD πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είχε δοθεί επίσημα·

με σφραγίδες και πρακτικό ούτως ώστε να μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί ως δημόσιο υλικό. Το είχε ζητήσει ο Αντιδή-

μαρχος πιεστικά, όπως ελέχθη, από τον υπάλληλο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το θέμα προ ημερησίας.

Δύσκολο θέμα, γιατί κατά κάποιον τρόπο οι σύμβουλοι «δί-

καζαν» τον αντιδήμαρχο για την ενέργειά του να πάρει

εσπευσμένως το CD και να το δώσει στους αντιδίκους.

Μεσολάβησαν δύο διαλείμματα, ακούστηκαν πολλά στην

αίθουσα: Η Λυδία Αργυροπούλου ζήτησε από το Δήμαρχο

να παραιτηθεί ο Αντιδήμαρχος Δ. Κοντονής. 

Ο Παντελής Κασιδόκωστας σε έντονο ύφος είπε: «Δια-
φωνώ με το σκοπό σου να το χρησιμοποιήσεις εις βάρος
του Δήμου. Να ξεκαθαρίσει ο δημαρχεύων τί θέλει. Τον
είχα προειδοποιήσει πριν 8 μήνες» Και συνέχισε: «τον μέν-

τορά σου κ. Πανά τον έχετε
ξεσκίσει. Τί κρύβεται από
πίσω στο Καβούρι; Ομολό-
γησέ τα τώρα».

Ο Κυρ. Κικίλιας ζήτησε να

βγαίνουν όλα άμεσα στον

Τύπο. Η Ηλ. Τσιριγώτη ξανα-

τόνισε ότι «η Δημοτική πλει-
οψηφία αποτελείται από δύο
ομάδες. Την ομάδα που είνσι
εδώ για να προασπίσει τα
συμφέροντα του Δήμου και
των Δημοτών και την ομάδα
που προασπίζει τα συμφέ-

ροντά της και των κολλητών της. Θεωρώ ότι ένα ψήφισμα
είναι το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε». 

Ο Παν. Σκουζής είχε κοκκινίσει και ήταν έτοιμος να εκρα-

γεί, αλλά δεν τα είπε έξω από τα δόντια, όπως διετείνετο·

τα κατάπιε σημειώνοντας απλώς ότι: «ασχολούμαστε 9
μήνες με τα τένις και ο κόσμος έχει παράπονα για λακού-
βες, για καθαριότητα και άλλα»...

Τέλος μετά από δύο διαλείμματα και με άλλη μια φορά πρό-

ταση του Παντελή Κασιδόκωστα να ζητήσει συγγνώμη ο

Διον. Κοντονής και να κάτσουν να τα βρουν προς το συμ-

φέρον του Δήμου, επικράτησε και εκδόθηκε ψήφισμα,

χωρίς ονόματα και καταδικαστικές φράσεις.

Βέβαια και στην προηγούμενη συνεδρίαση, και πάλι με πα-

ρέμβαση του Π. Κασιδόκωστα, είχαν συμφωνήσει να τα

βρουν, αλλά οι αντίδικοι προχώρησαν στα δικαστήρια.

Ιδομεν.

Αννα Μπουζιάνη

Το CD και το “πολιτικό ατόπημα” στα 3Β

Διατηρώντας πολύ ψηλά την προτεραιότητά του για την παι-

δεία, και λίγες μόνο ημέρες μετά την παράδοση σε λειτουργία

του 5ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα,  ο Δήμος Παλλήνης ανα-

κοινώνει την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή ενός

ακόμα Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Πρόκειται για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της οδού Ανάφης

στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα στον οποίο έχουν ήδη ολοκλη-

ρωθεί οι εκσκαφές και το οπλισμένο σκυρόδεμα του υπογείου.

Ακόμη σε φάση υλοποίησης βρίσκεται ο Βρεφονηπιακός Σταθ-

μός στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης στην οδό Αριστογείτο-

νος στην περιοχή του Αγίου Νικολάου – Κάντζας, για τον

οποίο γίνεται τιτάνια προσπάθεια να ολοκληρωθεί και να δοθεί

σε χρήση στην επόμενη σχολική περίοδο.

Απέναντι στην οικονομική κρίση, απέναντι στις κάθε είδους κυ-

βερνητικές περικοπές που επιχειρούνται σε βάρος της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης και οι οποίες προσφάτως άγγιξαν και τους

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί

τεράστιο πρόβλημα σε χιλιάδες οικογένειες, ο Δήμος Παλλή-

νης απαντά με έργο. Απαντά με δύο νέους Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς, συνδράμοντας έτσι με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο

τη βαθιά δοκιμαζόμενη Ελληνική οικογένεια, σημειώνει ο Δή-

μαρχος Αθαν. Ζούτσος.

Σε φάση υλοποίησης ο βρεφονηπιακός σταθμός της Κάντζας.

O βρεφονηπιακός σταθμός στον Αγιο Νικόλαο Κάντζας.

«Δύο νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί 

στο Δήμο Παλλήνης»
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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

Μαθητές, γονείς και Δήμαρχοι στους δρόμους

για τις μετακινήσεις των μαθητών στα σχολεία
Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και οι μαθητές της

Ανατολικής Αττικής συνοδευόμενοι από γο-

νείς,  Δημάρχους, Δημοτικούς συμβούλους

φτάνουν στο κέντρο της Αθήνας, με πορεία

προς το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμέ-

νου να διαδηλώσουν για την έκρυθμη κατά-

σταση που έχει δημιουργηθεί στην

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί-

δευση με την στέρηση - ουσιαστικά - της

δυνατότητας μετακίνησης των μαθητών

από και προς τα Σχολεία, αφού δεν έχει

δοθεί μέχρι σήμερα λύση, με τις περικοπές

των κονδυλίων και με τις παλίνδρομες κι-

νήσεις των αρμοδίων υπουργείων.

Γράφαμε σχετικά και στο προηγούμενο

φύλλο αφού το θέμα απασχολεί τουλάχι-

στον από τις 10 Σεπτεμβρίου που άνοιξαν

τα σχολεία. Την περασμένη μάλιστα εβδο-

μάδα είχαν κατέβει και πάλι κάποια σχολεία

σε διαμαρτυρία.

Κοντά τους βρέθηκαν και οι βουλευτές της

Ανατ. Αττικής Γιώργος Πάντζας και Παύλος

Χαϊκάλης. 

Στο Υπουργείο Οικονομικών παρέδωσαν

ψήφισμα και τους ενημέρωσε ο Διευθυντής

του γραφείου του Υπουργού(!)  ότι θα δο-

θούν 140 εκατομμύρια για τη μεταφορά των

μαθητών, αφού προηγουμένως το θέμα

τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. 

Οι παρόντες Βουλευτές και οι Δήμαρχοι δή-

λωσαν ότι θα περιμένουν έως και το Σάβ-

βατο τη ρύθμιση του προβλήματος,

διαφορετικά οι κινητοποιήσεις  θα συνεχι-

στούν από την προσεχή Δευτέρα.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Στο ψήφισμά τους γράφουν μεταξύ άλλων: 

Οι υπογράφοντες Δήμαρχοι των Δήμων  Κρωπίας

Δημ. Κιούσης, Λαυρεωτικής Κ. Λεβαντής, Μαρα-

θώνος Ι. Λουϊζος, Παιανίας Δημ. Δάβαρης, Παλ-

λήνης Αθ. Ζούτσος, Ραφήνας-Πικερμίου Γ.

Χριστόπουλος, Σαρωνικού Π. Φιλίππου και Σπά-

των - Αρτέμιδος Χρ. Μάρκου της Ανατολικής Ατ-

τικής, μετά την εκρηκτική κατάσταση που έχει

διαμορφωθεί στο χώρο της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιτίας των μεγά-

λων περικοπών της κυβέρνησης που μέχρι σή-

μερα ξεπερνούν το 50%, των μεγάλων

ελλείψεων στα σχολεία και κυρίως του τεράστιου

προβλήματος που έχει δημιουργηθεί τις τελευ-

ταίες ημέρες με τη διακοπή των σχολικών μετα-

φορών, πρόβλημα που κινδυνεύει να τινάξει στον

αέρα την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση και ολόκληρη τη σχολική χρονιά για χιλιά-

δες μαθητές σε όλη τη χώρα, και εκφράζοντας

τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση των γο-

νέων, των μαθητών αλλά και όλων των πολιτών

που θα αναγκαστούν να επωμιστούν ένα ακόμα

δυσβάσταχτο βάρος, ένα βάρος που η πολιτεία

έχει την απόλυτη ευθύνη να αναλάβει, αποφασί-

σαμε από κοινού να προχωρήσουμε σε δυναμι-

κές κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για την

προσπάθεια της κυβέρνησης να μετακυλήσει το

κόστος της εκπαίδευσης και της μεταφοράς των

μαθητών  επιβαρύνοντας οικονομικά τους γονείς

και επισημαίνουν.

α)  καταγγέλλουμε την ολιγωρία που έχει επιδεί-

ξει η πολιτεία για τα θέματα που αφορούν στην

εύρυθμη λειτουργία των σχολείων,  
β). ζητάμε να αυξηθούν άμεσα οι κρατικές επιχο-

ρηγήσεις προς την εκπαίδευση (οι οποίες έχουν

περικοπεί μέχρι σήμερα κατά 50% σε σχέση με

πέρσι), για να μπορούν οι σχολικές μονάδες να

καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους και να

λειτουργήσουν ομαλά το φετινό χειμώνα.

Α.Μπουζιάνη

Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει

μπαλόνια για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,

εγκαίνια, γάμους, πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!

Τηλέφωνο: 6944 841463 - 6942 846134

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!
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α.  Δύο χρόνια μετά...

Στο τέλος του έτους κλείνουν δύο χρόνια

της παρούσας δημοτικής αρχής, που υπο-

σχόταν τη μετατροπή του Δήμου Βάρης –

Βούλας – Βουλιαγμένης σε ένα δήμο – πρό-

τυπο, που όλα θα λειτουργούσαν άψογα. Το

βασικό επιχείρημα αυτής της υπόσχεσης, με

την οποία η παράταξη που διοικεί το δήμο

έπεισε τους πολίτες, ήταν ο μύθος της πρό-

τυπης Βουλιαγμένης, στο υψηλό επίπεδο

της οποίας θα συγκλιναν και οι σημαντικά

υστερούντες δήμοι Βούλας και Βάρης1. 

Στο διάστημα αυτό η δημοτική αρχή κατά-

φερε  να βρεθεί σε μία πανθομολογουμένως

διαλυτική κατάσταση, στην οποία οδηγήθηκε

τόσο από τις αντιθέσεις στις επιδιώξεις των

δημοτικών της συμβούλων, όσο κυρίως από

την προφανή αδυναμία (και πολλές φορές

αμηχανία) να κατανοήσει και να διαχειριστει

την αλλαγή μεγέθους και κλίμακας, την

οποία καλείται να αντιμετωπίσει. Είναι δια-

φορετικό να διοικείς ένα μικρό δήμο 5.000

κατοίκων και τελείως διαφορετικό να μετα-

βαίνεις ξαφνικά σε ένα πολλαπλάσιο μέγε-

θος περίπου 70.000 και πλέον κατοίκων, που

μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να πλησιάζει

το καλοκαίρι τις 100.000. Τα θέματα είναι πε-

ρισσότερο περίπλοκα, η ενός ανδρός αρχή

δεν ισχύει, απαιτείται γνώση και εμπειρία αν-

τιστοίχου επιπέδου. 

Μεσα σε αυτή την κατάσταση, το πρόβλημα

υγείας του Δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα, σή-

μανε την ουσιαστική διάλυση μιας παράτα-

ξης, που είχε  αυτόν μόνο ως συνδετικό

ιστό. Τη διάλυση αυτή την πληρώνει και θα

την πληρώνει ποικιλοτρόπως η πόλη. 

Ήδη, περισσότεροι από επτά δημοτικοί σύμ-

βουλοι της παράταξης που διοικεί το Δήμο,

λαμβάνουν κάθε φορά το λόγο στα Δημο-

τικά Συμβούλια και ασκούν δριμύτατη κριτική

στο νυν Δήμαρχο κ. Πανά και στους αντιδη-

μάρχους που αυτός επέλεξε, αφού αντικα-

τέστησε άμεσα μετά την εκλογή τους

Bουλιώτες κ. Δαβάκη και κα. Τσιριγώτη. Οι

ενδοπαραταξιακές μάλιστα αντιπαραθέσεις

πολλές φόρες παίρνουν οξεία μορφή,

πόρρω απέχουσες από το πολιτικό και κοι-

νωνικό ήθος που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει

το δημόσιο λόγο. Οι κόσμιες προσπάθειες

και οι γνήσιες αγωνίες του αξιοπρεπούς κ.

Αναστασίου δεν αρκούν για να θέσουν σε

ένα πλαίσιο μη αξιοπρεπείς συμπεριφορές.

Έαν υπήρχε στα δημοτικά ζητήματα ο θέ-

σμός της “δεδηλωμένης”, αυτή θα είχε χαθεί

προ πολλού από την “πλειοψηφία”.

β. Η καταψήφιση του Επιχειρησιακού Σχε-

δίου του Δήμου και του Τεχνικού Προγράμ-

ματος

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο νέος Δήμαρχος κ.

Πανάς, αντιλαμβανόμενος ότι μένει ελάχι-

στος χρόνος για να κάνει και να παρουσιάσει

κάποιο θετικό έργο, πέρα από τη διαχείριση

της τρέχουσας πραγματικότητας, έφερε

προς ψήφιση το στρατηγικό σχεδιασμό του

δήμου, ο οποίος καταψηφίστηκε από το δη-

μοτικό συμβούλιο και αργότερα το τεχνικό

πρόγραμμα του 2013, το οποίο ομοίως κα-

ταψηφίστηκε.

Το γεγονός αυτό ανάγκασε τη διοίκηση του

δήμου να εγκαταλείψει το πτωχαλαζονικό

ύφος της περασμένης περιόδου και να ανα-

καλύψει την αρχαία τέχνη της σύνθεσης

(θέση – αντίθεση – σύνθεση για να θυμη-

θουμε πολύ γενικά τον Χέγκελ).

Ο δήμαρχος προσπάθεί τώρα κα κάνει αυτό

που έπρεπε να κάνει από την πρώτη στιγμή,

δηλάδη να συνθέσει και όχι να αποκλείσει,

να καθίσει στο ίδιο τράπεζι με την αντιπολί-

τευση και όχι να την αγνοήσει όπως έκανε

την περασμένη χρονιά (όχι ο ίδιος ως πρό-

σωπο, αλλά η παράταξή του).  Από την πα-

ρατάξή μας ο κ. Καπετανέας και εγώ

ανταποκριθήκαμε προκειμένου να βοηθή-

σουμε το Δήμο να ξεπέρασει το τέλμα στο

οποίο έχει περιέλθει.

Για λόγους τάξης πρέπει να αναφέρω ότι και

οι άλλες παρατάξεις φέρθηκαν υπεύθυνα και

προσήλθαν σε αυτό το διάλογο. Ο κ. Κων-

σταντέλλος παρουσιάσε αναλυτικά τις από-

ψεις της παραταξής του, ενώ συνθετική

διάθεση έδειξε και ο κ. Α. Κάσδαγλης, αντι-

λαμβανόμενος με την εμπεριία του ότι ο

δήμος βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη

στιγμή.  Τις απόψεις του παρουσίασε ο κ. Β.

Αποστολάτος, ενώ ο κ. Πασακυριακός ανέ-

δειξε τη θέση και την προσέγγιση της δικής

του παραταξης.

Γιατί καταψηφίσαμε το Στρατηγικό σχε-

διασμό του Δήμου.

Η παράταξή μας καταψήσε το στρατηγικό

σχεδιασμό για τους εξής λόγους: 

1. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αφορά το νέο «Καλλικρα-

τικό» Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το σύνολο

όμως της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος

της περιοχής του Δήμου (Περιβάλλον, Υποδομές, Χω-

ροταξία, Τοπική Οικονομία και Ανάπτυξη), πραγματο-

ποιείται στο επίπεδο των πρώην «Καποδιστριακών

Δήμων ξεχωριστά». Είναι προφανές πως η ανάλυση

και η αξιολόγηση της υφιαστάμενης κατάστασης πρέ-

πει να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο ενιαίου Δήμου

ΒΒΒ. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και οι βασικοί

δείκτες ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης (πχ.

δημογραφικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί), δεν έχουν καν

υπολογιστεί σε επίπεδο νέου Δήμου συνολικά. Απαι-

τείται ενοποίηση της ανάλυσης και αξιολόγηση των

ζητημάτων σε επίπεδο ενιαίου Δήμου για την διαξα-

γωγή ορθών συμπερασμάτων.

α. διότι αφενός δεν έθετε και δεν ιεραχούσε τα κρί-

σιμα ζητήματα του νέου μεγάλου δήμου μας, άρα δεν

είχε στρατηγικό χαρακτήρα, 

2. Απουσιάζει παντελώς η ενότητα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

της ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» όπως προβλέπε-

ται στην ΥΑ 18183/2-4-2007 «Περιεχόμενο, δομή και

τρόπος υποβολής των  Επιχειρησιακών  Προγραμμά-

των  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OΤΑ)

α’ βαθμού και τις τροποποιήσεις αυτής.  Υπάρχει δη-

λαδή μία πρόδηλη πολιτική αδυναμία να αξιολογή-

σουμε την υπάρχουσα κατάσταση στο Δήμο και να

εξάγουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα.

Ανάλυση και Αξιολόγηση του Δήμου 

ως Οργανισμού (Εσωτερικό Περιβάλλον)

1. Καμία αναφορά σε κρίσιμα ζητήματα αναφορικά με

των τρόπο λειτουργίας του Δήμου ως οργανισμού,

όπως (ενδεικτικά):

- Ψηφιακός Δήμος

- Ηλεκτρονικές Προμήθειες / Δημοπρασίες

- Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων

- Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική του νέου Δήμου

Μηχανογράφηση Τεχνικών Υπηρεσιών (παρακολού-

θηση έργων)

- ERP Συστήματα

- Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

- Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

2. Η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου

παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, με αποτέλεσμα να

μην είναι εφικτή μια ικανοποιητική αξιολόγησή της:

Ενδεικτικά, δεν περιλαμβάνονται τα στοιχειώδη:

- Ανάλυση των Προϋπολογισμών (σχέση προϋπολογι-

σμένων και βεβαιωθέντων εσόδων)

- Ανάλυση εισπρακτικού μηχανισμού

- Υπολογισμός βασικών αριθμοδεικτών (εισροών -

εκροών, οικονομικής επίδοσης, επενδύσεων, δανει-

ακής επιβάρυνσης).

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Γενικά, η ενότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΚΕΦ

3 και 4), παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, τόσο σε

σχέση με την ΥΑ 18183/2-4-2007 «Περιεχόμενο, δομή

και τρόπος υποβολής των  Επιχειρησιακών  Προγραμ-

μάτων  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OΤΑ)

α’ βαθμού, όσο και σε σχέση με τις κοινά αποδεκτές

στη βιβλιογραφία μεθοδολογίες.

1. Στο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, δεν πε-

ριλαμβάνεται ο προσδιορισμός και κυρίως η ιεράρ-

χηση των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης σε επίπεδο

Δήμου ΒΒΒ.

2. Δεν υπάρχει αναφορά στο Όραμα και την Απο-

στολή του Δήμου για την επόμενη περίοδο, όπως προ-

βλέπεται.

3. Οι Άξονες και οι Στρατηγικοί Στόχοι είναι αυθαί-

ρετοι και δεν συνδέονται με τα συμπεράσματα της

ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης.

4. Δεν τεκμηριώνεται η συσχέτιση του Στρατηγικού

Σχεδιασμού του Δήμου, με Στρατηγικά Σχέδια (χρη-

ματοδοτικά εργαλεία) σε υψηλότερο επίπεδο (πχ.

ΠΕΠ, Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ).

Σύγχυση μεταξύ «Στόχων» και «Δράσεων», οι οποίες

θα πρέπει να προσδιοριστούν στα πλαίσια της Β

Φάσης του Προγράμματος (πολλοί από τους στόχους,

δεν αποτελούν παρά συγκεκριμένες δράσεις / παρεμ-

βάσεις που λανθασμένα αναφέρονται ως στόχοι).

Επιπλέον υπήρχε μία σχεδόν προκλητική εγκατά-

λειψη του μεγαλόπνοου και μαξιμαλιστικού προγράμ-

ματος που “υποσχέθηκε” η διοικούσα το δήμο

παράταξη, τονίζοντας έτσι την αναξιοπιστία της, διότι

δεν μπορεί να υλοποιήσει στο ελάχιστο τις μείζονες

υποσχέσεις της (κολυμβητήριο, τρίτο γυμνάσιο – λύ-

κειο, απελευθέρωση παραλίας, ποδηλατοδρομος στην

παραλία, και πολλά άλλα...)

Αντίστοιχα, το τεχνικό πρόγραμμα που ήλθε προς ψή-

φιση ήταν – όπως και το περσινό – χωρίς δομή, χωρίς

τη βασική επιδίωξη να όχι μόνο από πέρσι, αλλά από

και από τους πρώην καποδιστριακούς δήμους).

Τα νέα έργα ήταν κυρίως συντήρηση υφιστάμενων

υποδομών.

Έλειπαν τα πάντα: Ο οραματισμός, το μέλλον, η κα-

νοτομία, η διάθεση να προχωρήσει αυτή η πόλη με τις

τρεις ιστορικές της ενότητες. Το πρόγραμμα δεν “σε-

βάστηκε” την πόλη μας. Περίπου την αγνόησε. 

Η ομάδα που διοικεί το δήμο, απλώς διαχειρίζεται φο-

βικά μια μεγάλη πόλη, και γιαυτό καθημερινά την

χάνει.

Στη συνάντηση των παρατάξεων που έγινε στο γρα-

φείο του Δημάρχου, έγινε προσπάθεια να βρεθεί μία

λύση, που θα είχε ένα ελάχιστο κοινό πολιτικό παρο-

νομάστη.

Στο στρατηγικό σχεδιασμό θέσαμε τους στρατηγι-

κούς στόχους σχετικά με:

Την εξυπηρέτηση του πολίτη κατά προτεραι-

ότητα και το ρόλο του Δήμου στα κοινωνικά ζη-

τήματα, όπως ιδιαίτερα σημείωσε ο πρώην

δήμαρχος Βάρης κ. Καπετανέας. Θέλουμε στη

σημερινή συγκυρία ο Δήμος να βρίσκεται δίπλα

στον πολίτη. 

Την προστασία των χρήσεων γης και την ολο-

κλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού (κυρίως

στη Βάρη και τη Βουλιαγμένη)

Το παραλιακό μέτωπο (θυμίζουμε το κλειστό Β’

Αλίπεδο)

Την προστασία του περιβάλλοντος (διευθέτηση

ρεμάτων, προστασία περιαστικού πρασίνου)

Ενίσχυση του εθελοντισμού

Τη διαχείριση των επιπτώσεων από τον κατα-

κερματισμό από μεγάλους οδικούς άξονες (υπο-

γειοποιήσεις, μείωση περιβαλλοντικού θορύβου)

Σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων (απο-

μάκρυνση σταθμού μεταφόρτωσης από το βουνό

στη Βούλα, νέο σύστημα αποκομιδής)

Αναπλάσεις σε κρίσιμες ενότητες (π.χ. Διαπλά-

τυνση και ανάπλαση της Β. Παύλου στη Βούλα)

Κάλυψη της πόλης με δημοτική συγκοινωνία. 

Εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις δημόσιες

υποδομές

Ενιαίο κυκλοφοριακό – απελευθέρωση πεζο-

δρομίων της πόλης - 

Συγκεκριμένες ενέργειες για το Γ’ Γυμνάσιο  -

Λύκειο

Αθλητικές εγκαταστάσεις – ενέργειες για την

απόκτηση του χώρου δίπλα το Β’ Γυμνασιο – Λύ-

κειο της Βούλας

Δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου

Δημιουργία κολυμβητηρίου (υπάρχει παραχωρη-

μένος χώρος στη Βάρη)

Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα (πλήθος ζητημά-

των με τις παραχωρήσεις δημοτικών χώρων, κυ-

ρίως στη Βουλιαγμένη)

Στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης, σχέδιο για

την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότη-

τας του Δήμου.

Θεωρώ ότι εφόσον εξασφαλιστούν οι προυπο-

θέσεις που θέτουμε σε στρατηγικό επίπεδο και

οι οποίες θα ενταχθούν με τη μορφή έργων

(έστω και σε επίπεδο προμελετών) στο τεχνικό

πρόγραμμα, υπάρχει χώρος συνθέσεων. 

――――――
1. Εχώ αναφερθεί αναλυτικά και διεξοδικά, για ποιους

λόγους ο ισχυρισμός αυτός δεν ισχύει. Ενδεικτικά ανα-

φέρω, με έτος αναφοράς το 2010, την έλλειψη δικτύου

ομβρίων στη Βουλιαγμένη, την έλλειψη ανακύκλωσης,

βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ, κέντρου πολιτισμού,

αθλητικού κέντρου, βιβλιοθήκης, κ.λ.π.

O στρατηγικός μη – σχεδιασμός στο Δήμο Βάρης – Βουλας - Βουλιαγμένης

και η προσπάθεια διάσωσής του με τη βοήθεια όλων των παρατάξεων

γράφει ο Δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Σκουμπούρης



ΕΒΔΟΜΗ  13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Μεγάλη προσέλευση παρου-

σίασε φέτος η Γιορτή Που-

λιών 2012, που διοργάνωσε η

Ελληνική Ορνιθολογική Εται-

ρεία, με την υποστήριξη του

Δήμου Μαρκοπούλου, την

Κυριακή 7 Οκτωβρίου, στον

Υγρότοπο Βραυρώνας. Η μα-

ζική παρουσία του κόσμου

ήταν  ιδιαίτερα ελπιδοφόρα,

αφού μεγάλο μέρος των πα-

ρευρισκομένων, ήταν παιδιά!

Φέτος, η Γιορτή Πουλιών πε-

ριλάμβανε περιηγήσεις στον

Υγρότοπο, με τη συνοδεία

έμπειρων μελών της Ορνιθο-

λογικής, περιβαλλοντικά παι-

χνίδια, υπαίθρια έκθεση

φωτογραφίας, καθώς και απε-

λευθέρωση δύο Γερακίνων,

δύο Αετογερακίνων και ενός

Πορφυροτσικνιά, σε συνερ-

γασία με τον Σύλλογο Προ-

στασίας και Περίθαλψης

Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου είναι

σταθερός υποστηρικτής των

δράσεων της Ορνιθολογικής

Εταιρείας, για την προστασία

του Υδροβιότοπου της Βραυ-

ρώνας και των απειλούμενων

ειδών, που φιλοξενούνται

στην ορνιθοπανίδα της περιο-

χής: έχουν καταγραφεί πε-

ρισσότερα από 140 είδη,

μεταξύ των οποίων 30 προ-

στατευόμενα από την Ε.E.

Επίσης, απαντώνται σπάνια

είδη φυτών και ζώων, δύο

είδη θηλαστικών και τεσσά-

ρων αμφιβίων και ερπετών,

καθώς και αξιόλογοι οικότο-

ποι.

Τα πουλιά αποτελούν από

τους σημαντικότερους δεί-

κτες ποιότητας του φυσικού

περιβάλλοντος και της ποι-

ότητας ζωής στο αστικό πε-

ριβάλλον. Η εξαφάνιση και η

μείωση των πληθυσμών τους,

συνδέεται με απειλές που

υποβαθμίζουν το φυσικό πε-

ριβάλλον. Η προσπάθεια για

τη διατήρηση των πουλιών

είναι και αγώνας για τη δια-

τήρηση του περιβάλλοντος

συνολικότερα. Γι' αυτό, ένας

καλύτερος κόσμος για τα

πουλιά, σημαίνει έναν καλύ-

τερο κόσμο για όλους μας. 

Όσοι ενδιαφέρονται να μά-

θουν τους τρόπους υποστήρι-

ξης, του σημαντικού έργου

της Ελληνικής Ορνιθολογικής

Εταιρείας, μπορούν να επι-

σκεφθούν τον ιστότοπο:
www.ornithologiki.gr/page_in.php?

tD=1948

«Επιφανείς  Πνευματικοί Άνδρες 
των  Μεσογείων στην Αρχαιότητα»

Tο  Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού  παρουσίασε στην αίθουσα   της Συνιδιοκτη-

σίας Παιανίας  το θέμα «Επιφανείς  Πνευματικοί Άνδρες των  Μεσογείων στην Αρχαι-

ότητα», που πραγματοποιήθηκε στο Κορωπί με εισηγητές από την Παιανία, τα Σπάτα, το

Κορωπί. 

Ηταν μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα των Επιφανών Πνευματικών Ανδρών των

Mεσογείων της Αρχαίας

εποχής   με απώτερο

σκοπό να συγκεντρωθεί

υλικό που θα καλύψει την

ευρύτερη περιοχή και θα

έχει την μορφή του e-

book(ηλεκτρονικό βιβλίο)

εγχείρημα που πρώτη

φορά γίνεται στην περιοχή

μας και θέλουμε να συμ-

βάλλετε σ΄ αυτό, έτσι

ώστε να δημιουργηθεί και

μια  βάση δεδομένωνστην

ιστοσελίδα  www.ektp.gr   η

οποία να συμπληρώνεται και να ενημερώνεται διαρκώς.

επικοινωνήσετε στο mail: vakiousi@otenet.gr 

Γιορτή πουλιών στη Βραυρώνα

Στα πλαίσια του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2012, 28/9, πραγμα-

τοποιήθηκε στο ανοικτό θέατρο του πολιτιστικού κέντρου «Οι-

νοποιείο Πέτρου» η συναυλία «Latin αλά Ελληνικά». Μία

μουσική αναδρομή στα “Latin” τραγούδια Ελλήνων συνθετών

με εξαιτερικές ερμηνείες από τους λυρικούς καλλιτέχνες και

δημότες Μαριέττα Δελώτη και Κωνσταντίνο Τζέμο. Την ορχή-

στρα διηύθυνε ο μαέστρος Απόλλων Κουσκουμβετάκης.

Το Σάββατο 29/10, πραγματοποιήθηκε υπό το φως της πανσέ-

ληνου μια συναυλία από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου

Παλλήνης στην πλατεία της Ανθούσας. 

Την Κυριακή έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέ-

χνης «Διάλογος #2». Η έκθεση που στεγάζεται στο Κ.Ε.Ε.Τ.

(πρώην αποθήκες Καμπά), θα διαρκέσει έως τις 21 Οκτωβρίου

και συμμετέχουν απόφοιτοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε-

χνών. Η έκθεση αποτελεί θεματική συνέχεια της έρευνας του

κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου όπως αυτά διαμορφώ-

νονται στη σύγχρονη πραγματικότητα και ξεκίνησε με την έκ-

θεση “Διάλογος #1: Η ανθρώπινη κατάσταση” της σειράς

εκθέσεων “ΔΙΑΛΟΓΟΙ Σύγχρονης Τέχνης”. 

Συμμετέχουν οι απόφοιτοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών:

Στέλλα Μπορουτζή, Mάρθα Πετράκη, Xριστίνα Σπανού. Από-

φοιτοι του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης:  Αλει-

φεροπούλου Καρολίνα, Κύρκου Παυλίνα.

«Σεβντικιόι πατρίδα μου σεβντά μου»

29/10 σε συνεργασία με το Κέντρο Διατήρησης  και διάδοσης

Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού «ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ», πραγματο-

ποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα η εκδήλωση

«Σεβντικιόι πατρίδα μου σεβντά μου». 
Μία εκδήλωση μνήμης για τα 90 χρόνια από την καταστροφή

της Μικράς Ασίας και την προσφυγοποίηση του ελληνισμού

της. Ένα ταξίδι στις αλησμόνητες πατρίδες με ομιλητή τον φι-

λόσοφο – ιστορικό – συγγραφέα Σαράντο Καργάκο, που πα-

ρουσίασε το επίκαιρο βιβλίο της Παλληνιώτισας Μαρίτσας

Σαριντζιώτου με τίτλο «Σεβντικιόι πατρίδα μου σεβντά μου»

και το σύλλογο “Εθνογραφικά”» που τραγούδησαν και χόρε-

ψαν παραδοσιακά και νεότερα μικρασιατικά τραγούδια με τη

συνοδεία ορχήστρας παραδοσιακών οργάνων.

Πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Παλλήνη

Το River Party Kαστοριάς

ανάμεσα στα πρώτα της Ευρώπης

Το River Party, το μεγαλύτερο μουσικό και κατασκηνωτικό φε-

στιβάλ στην Ελλάδα, που εδώ και 34 χρόνια έχει γίνει το καλο-

καιρινό ραντεβού χιλιάδων κατασκηνωτών στο Νεστόριο

Καστοριάς, ανήκει στα σημαντικότερα Φεστιβάλ της Ευρώπης!

Την τεράστια επιτυχία της φετινής διοργάνωσης έρχεται να επι-

βεβαιώσει η υποψηφιότητα του φεστιβάλ στα Europe Festival

Awards 2012, που μόλις ανακοινώθηκε. Το River Party επιλέχ-

θηκε στην πρώτη κατηγορία  "Best Major European Festival", ανά-

μεσα στα μεγαλύτερα, δημοφιλέστερα Ευρωπαϊκά Φεστιβάλ,

όπως το Sziget Festival της Ουγγαρίας (νικητής 2011).

Η ανάδειξη των νικητών γίνεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφο-

ρίας του κοινού,  μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου

(eu.festivalawards.com/vote), σε συνδυασμό με την απόφαση της

ειδικής επιτροπής που απαρτίζουν επαγγελματίες της μουσικής

βιομηχανίας. Το 2011 πάνω από 350 χιλιάδες φεστιβαλιστές ψή-

φισαν ηλεκτρονικά, ανάμεσα σε περισσότερα από 200 φεστιβάλ. 

Οι πρώτες λίστες  θα δοθούν στη δημοσιότητα στις 12 Νοεμ-

βρίου, ενώ οι τελικοί νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απο-

νομής, που θα διεξαχθεί στην Ολλανδία στις 9 Ιανουαρίου 2013.

Μπορείτε κι εσείς να ψηφίσετε για το 

River Party: eu.festivalawards.com/vote και να κερδίσετε εισιτή-

ρια για το καλύτερο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ 2012.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jl2aq

tWZhW4
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“Η Επιχειρηματική Ηθική ως μέσο
ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας”

Διαγωνισμός για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Με στόχο την εξέλιξη του θεσμού της Επιχειρηματικής Ηθικής και τη δη-

μιουργία υπεραξίας στο πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί για την εκπαί-

δευση φοιτητών, θεσμοθετήθηκε βραβείο από το Ελληνικό  Ινστιτούτο

Επιχειρηματικής Ηθικής, για την καλύτερη διπλωματική εργασία με θέμα

που θα έχει ως επίκεντρο το μοντέλο EBEN ΒΕΕ.

Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος   Γκορτζής, οι μεταπτυχιακοί φοι-

τητές θα μπορούν να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό, όπου θα γρά-

ψουν μια μελέτη με προκαθορισμένο θέμα. Το θέμα   είναι: “Η
Επιχειρηματική Ηθική ως μέσο ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας”.
Η αξιολόγηση θα γίνεται από 5μελή επιτροπή καθηγητών. Οι τρεις κα-

λύτερες μελέτες θα βραβευθούν στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα Βρα-

βεία EBEN ΒΕΕ ενώ ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια  με την καλύτερη

εργασία θα έχει τη δυνατότητα να κάνει την παρουσίαση της μελέτης

του σε ακροατήριο καθηγητών Πανεπιστημίου στο ετήσιο συνέδριο του

EBEN, που το 2013 θα γίνει στην πόλη  LILLE στην Γαλλία. 

Χορηγός του θεσμού είναι η Alpha Bank.

Πληροφορίες στο ΕΒΕΝ ΒΕΕ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών

Οργανισμών και Επιχειρήσεων» 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργά-

νωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχει-

ρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης

Αθλητισμού του Πανεπιστη μίου Πελοποννήσου προκη-

ρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 τριανταπέντε

(35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.  

Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να καταθέσουν φάκελο υπο-

ψηφιότητας έως τις 29-10-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα

12:00, στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Διεύ-

θυνση Γραμματείας ΠΜΣ:  Ορθίας Αρτέμιδος &

Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100). 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθύνονται στην Άννα Κουρτεσοπούλου,

Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ κάθε Δευτέρα έως Πα-

ρασκευή 09:00 –16:00, τηλέφωνο: 27310-89670, Φαξ:

27310-89656, ιστοσελίδα http://www.sportmanage-

ment.uop.gr/index.php?option=com_content&view=arti-

cle&id=96&Itemid=213&lang=el  

και  email: akourtes@uop.gr.

Πρόσκληση 

Δημόσιου Ενδιαφέροντος

Εθελοντική συμμετοχή 

και συνεργασία 

με το ΙΣΤΑΜΕ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Tο ΙΣΤΑΜΕ- Ανδρέας Παπανδρέου

αναζητεί διαύλους επικοινωνίας με

τις δυνάμεις της γνώσης, της επιστή-

μης, του πολιτισμού, της τέχνης, με

εθελοντική συμμετοχή.

Στόχος του είναι η δημιουργία σ’ όλη

τη χώρα δίκτυα εθελοντών- συνεργα-

τών. 

Στείλτε μας τα βιογραφικά σας σημει-

ώματα στο e-mail info@istame.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Κάθε τέτοια εποχή κατακλυζόμαστε από ει-

δήσεις για φορολογικά σενάρια και σχεδια-

σμούς  που μετουσιώνονται  σε 2-3

φορολογικά νομοσχέδια εώς το τέλος του

έτους.

Σήμερα θα αναφερθούμε  στα φλέγοντα

ζητήματα αυτής της περιόδου.

Κατ’αρχήν διευρευνάται για πρώτη φορά

εάν οι πληρωμές των δανείων δηλώθηκαν

ως τεκμήριο στις φορολογικές δηλώσεις. Κι

αυτό γιατί μετά από πρώτο έλεγχο που

έγινε στα τραπεζικά δάνεια  διαπιστώθηκε

ότι η καταβληθείσα δόση του δανείου στους

επαγγελματίες καλύπτει το δηλωθέν εισό-

δημα σε ποσοστό 80% εώς 150% ενώ

στους μισθωτούς η αντιστοιχία κυμαίνεται

σε 30% γεγονός που αποδεικνύει  από-

κρυψη εισοδημάτων.   

Ακούσαμε ότι η ΤΡΟΙΚΑ απαιτεί  την αύ-

ξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης

κατά 2 έτη – να θυμίσουμε ότι  η επιτροπή

των σοφών που είχε συσταθεί για την βιω-

σιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος

είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αύ-

ξηση του ορίου ηλικίας κατά 1 ετός δίνει

ανάσα ζωής  στο ασφαλ. σύστημα μόνο

κατά 6 μήνες – γεγονός που καταδεικνύει

την αναποτελεσματικότητα σε βάθος χρό-

νου του μέτρου. 

Ακούσαμε την φορολόγηση των επαγγελ-

ματικών τάξεων με τον εννιαίο συντελεστή

35%, η οποία οδηγεί στην φορολογική εξο-

μοίωση = εξίσωση των επιχειρήσεων αντί-

θετα με τις διατάξεις του συντάγματος

-άρθρο  4 σύμφωνα με τις οποίες ο κάθε πο-

λίτης (επιχείρηση) συνεισφέρει στα δημό-

σια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις του

(όπως εκτενή ανάλυση στην αναντιστοιχία

που υπάρχει μεταξύ των οικονομικών μέ-

τρων που λαμβάνονται και των διατάξεων

του συντάγματος έκανε σε προηγούμενες

εκδόσεις της ΕΒΔΟΜΗΣ ο  Κ. ΒΕΝΕΤΣΑ-

ΝΟΣ). Εχουν την ίδια οικονομική δυνατό-

τητα όλες οι επιχειρήσεις; Μία ατομική

επιχείρηση έχει την ίδια οικονομική επιφά-

νεια με μία προσωπική εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε.

όπου συμμετέχουν 2 ή 3 εταίροι; ή ακόμη

περισσότερο όλες μαζί οι προηγούμενες

μπορεί να συγκριθούν με μία κεφαλαιουχική

εταιρεία π.χ. Α.Ε. η οποία έχει 5.000 μετό-

χους; (για την ΕΠΕ δεν κάνω λόγο γιατί

μπορεί να πατάει σε όλες τις προηγούμενες

εταιρείες.

Πώς είναι δυνατόν να  φορολογούνται όλες

οι ανωτέρω με τον ίδιο φορολογικό συντε-

λεστή;

Τηρείται έτσι η αρχή της αναλογικότητας;

ή έχουμε αποφασίσει ότι δεν θέλουμε ατο-

μικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-

γελματίες, που ανέρχονται αυτή την στιγμή

σε 780.000, παρά μόνο ευρύτερους οικονο-

μικούς συνασπισμούς; 

Πόση επιβάρυνση μπορεί να επιφέρει ένα

τέτοιο μέτρο σε μία ατομική επιχείρηση με

καθαρό ετήσιο εισόδημα 10.000€; μέχρι

τώρα με το αφορολόγητο των 5.000€ προ-

έκυπτε κύριος φόρος  500€ εάν υπόθέ-

σουμε ότι ο κατέχων την επιχείρηση δεν

έχει τέκνα - με τον φορολογικό συντελεστή

35% προκύπτει φόρος 3.500 δηλαδή επι-

πλέον φόρος 3.000 ή 600%!

Ενώ εάν υποθέσουμε ότι έχει 2 τέκνα από

100 € φόρο θα καταβάλλει τώρα 3.500  δη-

λαδή επιπλέον φόρος 3.400€  ή 3400% !

Στην περίπτωση μίας Ο.Ε. με 2 εταίρους και

με συνολικά καθ.κέρδη 20.000 € ο κύριος

φόρος της Ο.Ε. από 2.000 € εκτινάσσεται

στα 7.000€ επιπλέον φόρος 3.400€ ή

250%!

Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες μόνο μει-

ώνεται και ειδικά σε αυτές που κάνουν δια-

νομή κερδών από 42,50% γιατί σε αυτές

που δεν κάνουν αυξάνεται κατά 10%. 

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα της έκ-

πτωσης του 100% των ασφαλιστικών ει-

σφορών  από τα ακαθάριστα έσοδα των

επαγγελματιών αντί της έκπτωσης φόρου

10% που ισχύει σήμερα  η οποία θα ανα-

κουφίσει τους μικροεπιτηδευματίες.

Για τους μισθωτούς – συνταξιούχους  προ-

βλέπεται το σενάριο της φορολογικής κλί-

μακας με 4 κλιμάκια από 8 που ισχύουν

σήμερα και με μείωση του ανώτατου φορο-

λογικού συντελεστή από 45% σε 35% - σε-

νάριο το οποίο δεν επηρεάζει ετήσια

εισοδήματα εώς 16.000 ενώ ελαφρύνονται

ετήσια εισοδήματα άνω των 60.000. Είναι

δυνατόν να ελαφρύνονται οι μεγαλοεισο-

δηματίες απο κάθε πηγή, όταν μειώνονται

οι συντάξεις του ΟΓΑ , όταν η ΙΤΑΛΙΑ αυ-

ξάνει τον ανώτατο συντελεστή σε 70% ,

όταν στην ΑΜΕΡΙΚΗ μετά την περίοδο

ΜΠΟΥΣ o οποίος μείωσε την φορολόγηση

των πλουσίων, ο ΟΜΠΑΜΑ αύξησε τον συν-

τελεστή και όταν υπάρχουν πλούσιοι που

ζητούν να φορολογηθούν με ακόμη μεγα-

λύτερους συντελεστές αντί των κατώτατων

οικονομικά τάξεων.

Βεβαίως δεν μπορεί να συνεισφέρουν στα

δημόσια έσοδα οι μισθωτοί – συνταξιούχοι

κατά 80% και οι επαγγελματίες μόνο κατά

20% - θα πρέπει η αναλογία να αλλάξει

γιατί η φοροδιαφυγή κραυγάζει αλλά δεν

μπορείς από την μία στιγμή στην άλλη να

επιβαρύνεις τις τάξεις αυτές κατά 600% ή

700% και χωρίς καμμία διάκριση μεταξύ

των επιχειρήσεων·  δεν είναι λογικό. Είναι

σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε κλείσιμο πολ-

λούς, που αυτή την στιγμή αδυνατούν να

καταβάλλουν τις εισφορές στον ΟΑΕΕ

καθώς για πολλούς είναι προτιμότερο να

εργάζονται ανεπίσημα=μαύρα κατω από

αυτό το πρίσμα. Είναι δυνατόν ένα μόνο

συγκεριμένο μέτρο να επιφέρει επιβάρυνση

της τάξης του 200% εώς 700% και να ακο-

λουθούν και τα υπόλοιπα: κατάργηση

δώρων, μειώσεις μισθών - εφάπαξ-πρ.επι-

δομάτων, αυξήσεις ορίου ηλικίας, και όλο

αυτό το πακέτο να μπορεί να το αντέξει η

κοινωνία; Οχι βέβαια· μόνο εάν έχεις απο-

φασίσει να εξαθλιώσεις και  να αφανίσεις

ένα ολόκληρο λαό προτείνεις την εφαρ-

μογή όλων αυτών των μέτρων μαζικώς και

μάλιστα κατά 3 επαναλαμβανόμενη σειρά.  

Επίσης αυτή η ατελείωτη τροϊκανικής προ-

έλευσης  φορολογική επιδρομή  (αφού

έχουν προηγηθεί όπως έχει αναφερθεί σε

προηγούμενο άρθρο η κατάργηση των εκ-

πτώσεων φόρου, ο περιορισμός του αφο-

ρολογήτου & των μειώσεων φόρου κτλ)

θυμίζει τις επιδρομές του σερίφη του Νό-

τιγχαμ ο οποίος διαπράττοντας  ευρέως κα-

τάχρηση εξουσίας, οικειοποιούμενος

εκτάσεις γης, κυνηγούσε αδίκως τους φτω-

χούς, φορολογούσε υπέρογκα τους υπη-

κόους του και κάθε τόσο λήστευε τους

χωρικούς ακόμη και με το απόθεμα της σο-

δείας τους. –  Εμάς τους κάτοικους του

ΣΕΡΓΟΥΝΤ ποίος καλός ROBIN HOOD θα

βρεθεί να μας σώσει?

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 14612

ΦΟΡΟΤΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
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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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

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.

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.

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

ΦΥΣΙΚΟΣ με διδακτική και φροντιστηριακή πείρα, δι-

δάσκει κατ’ οίκον ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ όλων

των βαθμίδων και αναλαμβάνει προετοιμασία για πανελ-

λήνιες, 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

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ 33 στροφών, σπάνιοι,

συλλεκτικοί κλασσικής μουσικής 109 συνολικά. Πωλούν-

ται ως πακλέτο, όλοι μαζί, με τα αυθεντικά εξώφυλλά

τους. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίνακας παλιός, θαλασσογραφία, λάδι σε

μουσαμά, μοτίβο fiort, 1.27Χ093 cm, Τηλ. 6937 583101. 

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.

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα. Αρτια εργα-
σία και εξυπηρέτηση

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα  περίπτερα 

ή διαβάστε τη  στο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000 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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com



ΕΒΔΟΜΗ  13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

Ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η εμφάνιση της

κατάθλιψης σε όλο και πιο νέες ηλικίες και σε μεγαλύτε-

ρους πληθυσμούς.  Παγκόσμια ημέρα Ψυχικής υγείας - κα-

τάθλιψης η Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, και τα στοιχεία που

δημοσιοποιήθηκαν από τους αρμόδιους της  “Ψυχικής

Υγείας” τρομάζουν.

Τέταρτη νόσος σε όλο τον κόσμο και μέχρι το 2020 θα κα-

τέχει τη δεύτερη θέση στις δυτικές κοινωνίες και την πρώτη

ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας, μία στις πέντε γυναίκες και ένας στους οκτώ άν-

δρες αναπτύσσουν κατάθλιψη κάποια στιγμή της ζωής τους

σύμφωνα με τα υπάρχοντα διεθνή στοιχεία, ενώ στην Ελ-

λάδα υπολογίζεται ότι 25% των ανδρών (περίπου 850.000

Έλληνες) και το 33% των γυναικών (περίπου 1,1 εκ Ελλη-

νίδες) πάσχουν από ήπια έως σοβαρή κατάθλιψη.

Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες κατά της κατάθλι-

ψης, αλλά οι άνθρωποι που υποφέρουν δεν προσφεύγουν

στον γιατρό, είτε από φόβο είτε από ταμπού.

Κι όμως η κατάθλιψη θεραπεύεται και όσο πιο γρήγορα

απευθυνθεί ο ασθενής στο γιατρό τόσο πιο σύντομα θα έχει

ευεργετικά αποτελέσματα.

Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρ-

ρύθμισης, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κατάθλιψη, που

έχει κατατεθεί και

υλοποιείται από το

Υπουργείο Υγείας

και Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης έχει σαν

βασικούς στόχους

την πρόληψη, τη

φροντίδα και θερα-

πευτική αγωγή, την

αντιμετώπιση του

στιγματισμού και

των διακρίσεων εις

βάρος ατόμων με

ψυχικές διαταραχές

και τη βελτίωση της

πληροφόρησης για

θέματα ψυχικής

υγείας. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνονται δράσεις που αφο-

ρούν στη βελτίωση της γονικής συμπεριφοράς, την ενθάρ-

ρυνση πνεύματος συνεργασίας στο εργασιακό περιβάλλον

και την προώθηση των δικτύων κοινωνικής υποστήριξης,

της κοινωνικής ένταξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Αναλυτικότερα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συνίσταται:

― Στην καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού, των

προκαταλήψεων και της απομόνωσης, καθώς και την κινη-

τοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.

― Στον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου κατάθλιψης και

τη μείωση των περιστατικών κατάθλιψης.

― Στην εύκολη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες πρό-

ληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

― Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υποβοήθηση των ατό-

μων με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των καταθλιπτικών

συμπτωμάτων.

― Στην καθολική εξασφάλιση του δικαιώματος στην

πρώιμη παρέμβαση και θεραπεία.

― Στη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών

υγείας, ώστε να ανταποκρίνονται σωστά σε άτομα που ζη-

τούν βοήθεια.

― Στην εξασφάλιση επιπλέον οικονομικών πόρων για προ-

ληπτική πολιτική μέσα από την οργανωτική αναδιάταξη του

συστήματος.

― Στη δημιουργία σταθερού πλαισίου συνεργασίας και εμ-

πλοκής με όλους τους συναρμόδιους φορείς, τον κόσμο

της παραγωγής και της εργασίας για την αντιμετώπιση της

κατάθλιψης.

― Στην ενίσχυση της έρευνας σε εθνικό επίπεδο για την

καλύτερη κατανόηση της κατάθλιψης και των επιρροών της

στη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή.

. . . γ ια την υγειά μας

Η κατάθλιψη και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπισή της

Τους Γιατρούς του Κόσμου (ΓτΚ), τους

γνωρίζαμε από τη δράση τους σε

χώρες “τριτοκοσμικές” όπως τις λέ-

γαμε, με χαμηλά εισοδήματα, φτώχεια

και πείνα.

Οι καιροί όμως αλλάζουν και φτάσαμε

σήμερα η χώρα μας, η Ελλάδα, να

βρεθεί στη θέση αυτών των χωρών.

Οι Γιατροί του Κόσμου, λοιπόν, εγκατα-

στάθηκαν στην Ελλάδα για να “γιατρο-

πορέψουν” τους Ελληνες! Τους Ελληνες

που είναι άστεγοι, πεινασμένοι και άρ-

ρωστοι. Χωρίς στέγη και χωρίς περί-

θαλψη! Ποιος να το πίστευε!

Τα στοιχεία που παρουσίασαν οι ΓτΚ

είναι αμείλικτα:

Το 62% των ασθενών που εξυπηρετή-
θηκαν στο Πολυιατρείο  της Θεσσαλο-
νίκης των ΓτΚ, κατά τη διάρκεια των 9
πρώτων μηνών του 2012, ήταν Έλλη-
νες. Έλληνες και το 30% των ασθενών
στα Χανιά, ενώ διπλάσιο σε σχέση με
πέρσι, το ποσοστό των Ελλήνων επω-
φελούμενων στην Αθήνα ξεπέρασε το
20%. Οι ασθενείς στο Πολυιατρείο του
Περάματος, μιας γειτονιάς της πόλης
μας, αγγίζουν τους 5.000 για το διά-
στημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2012,
όσοι δηλαδή ήταν συνολικά το 2011.

Τα ποσοστά των Ελλήνων που προ-
σέρχονται στα Πολυιατρεία των ΓτΚ
για να εξετασθούν και στα Γραφεία
για να παραλάβουν πακέτα τροφίμων
αυξάνονται μέρα με τη μέρα. 
Γι’ αυτό και οι Γιατροί του Κόσμου ξε-

κινούν μια καμπάνια για να συγκεν-

τρώσουν, εκτός από τρόφιμα και

φάρμακα,  και χρήματα. Γιατί τα τρό-

φιμα και τα φάρμακα, δυστυχώς, ποτέ

δεν επαρκούν και οι ανάγκες αυξά-

νονται συνέχεια.

Μεριμνούν για τους ανθρώπους σε

ανάγκη. Έλληνες και ξένους. Χωρίς

διακρίσεις. Τους φτωχούς. Τους απο-

κλεισμένους. 

Στη συνέντευξη τύπου για την παρου-

σίαση της νέας καμπάνιας «Κουμπα-

ράς Αξιοπρέπειας» δόθηκε ιδιαίτερη

έμφαση στην άρνηση των ΓτΚ να δια-

χωρίσουν τους ασθενείς τους. Πιο

συγκεκριμένα ο Γ. Μουζάλας, μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου των ΓτΚ,

δήλωσε: «Σε πείσμα των καιρών, οι
Γιατροί του Κόσμου αρνούνται να δια-
χωρίσουν τους ασθενείς σε Έλληνες
και ξένους, καταγγέλλοντας τη χρήση
ανθρωπιστικής βοήθειας σαν εργα-
λείου μίσους».

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                                                    

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  141/29611217

(IBAN:

GR2701101410000014129611217)

ALPHA BANK: 199-00-2002-002401

(IBAN:

GR0601401990199002002002401)

ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ: 00089331894-9

(IBAN:

GR2609611400000000893318949)

ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (Visa,

Mastercard, American Express, Diners).

Επικοινωνώντας στο 210 3213150

Στο site www.mdmgreece.gr μέσω Paypal

Μετά την κατάθεση σας, καλέστε στο

210 3213150 ώστε να σας αποσταλεί

η απόδειξη δωρεάς. 

Οι “Γιατροί του Κόσμου” εγκαταστάθηκαν 

στην Ελλάδα της φτώχειας

“Ενα κέρμα στον Κουμπαρά Αξιοπρέπειας”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,12/10/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:53978             
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ :ΔΗΜ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ-AΓΓ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955, FAX : 2132020059 
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο μει-
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟ-
ΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 22/2012 μελέτης της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών  και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙ-
ΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 45.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
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,του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι-
κας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με
α/α 22/2012 και την με αρ. πρωτ. 51817/3-10-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Παρασκευή 26/10/2012 και ώρα 10 π.μ.,κατά την οποία λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-
σφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης,ήτοι ποσό 2.250,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου  καθη-
μερινά από 15/10/2012 μέχρι  25/10/2012 κατά τις ώρες 8.30-13.00, 

Ο Δήμαρχος ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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Την 1η θέση με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια κατέκτησε

η γυναικεία ομάδα πόλο της Βουλιαγμένης στο 5ο Διεθνές

Τουρνουά που διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις της στη

μνήμη «Ακη Τσαταλιού». 

Την Κυριακή οι πρωταθλήτριες Ελλάδας κέρδισαν και την

πρωταθλήτρια Ρωσίας Κίνεφ Κίρισι 9-6.

Στην δυσκολότερη αναμέτρηση απο όσες έδωσε στο «Ακης

Τσαταλιός» απέναντι στην έμπειρη ρωσική ομάδα οι παί-

κτριες επέβαλαν το παιχνίδι τους μετά το 2ο οκτάλεπτο και

επικράτησαν με 9-6. Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση έκανε

η Αλεξάνδρα Ασημάκη, που σημείωσε 5 τέρματα ενώ συμ-

μετείχαν και πολλές νέες παίκτριες.

Στο παιχνίδι που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός νίκησε 10-4 τον

Εθνικό. Έτσι στην  τελική βαθμολογία την πρώτη θέση πήρε

η Βουλιαγμένη ακολούθησε η Κίρισι που ισοβάθμησε με

τον Ολυμπιακό αλλά είχε καλύτερη διαφορά τερμάτων και

τελευταίος έμεινε ο Εθνικός.

Τις απονομές στις τρεις ομάδες έκαναν τα παιδιά του Άκη

Τσαταλιού Νικόλας και Μιχάλης, η χήρα Πέπη καθώς επί-

σης η μητέρα του κι ο αδελφός του.

Λίγo πριν τις απονομές η ομάδα συγχρονισμένης κολύμβη-

σης του Ν.Ο.Β παρουσίασε το πρόγραμμα που θα εκτελέσει

σε λίγες μέρες στο Ντουμπάι κερδίζοντας το θερμό χειρο-

κρότημα του κοινού.

Τα οκτάλεπτα της αναμέτρησης με την Κίρισι:

2-2, 3-1,1-1,3-2

Ν.Ο.Β: Ασημάκι 5, Κουτέλη 2, Ρουμπέση 1, Χυδηριώτη Ι. 1

Κίνεφ : Οκούνεβα 3, Καζάκοβα 1, Κρίμερ 1, Χοκριάκοβα 1.

Βραβεύθηκε η Γιούλη Λαρά

Για την πολύχρονη και σπουδαία προσφορά της στον Ναυ-

τικό Όμιλο Βουλιαγμένης και στην Εθνική ομάδα, η Γιούλη

Λαρά που αποσύρθηκε απο την ενεργό δράση, βραβεύθηκε

στις εγκαταστάσεις του ΝΟΒ την περασμένη Κυριακή, μετά

το τέλος του διεθνούς τουρνουά «Ακης Τσαταλιός».

Η πρόεδρος του Ομίλου,  Στέλλα Λαζάρου Τίγκα, στο σύν-

τομο λόγο της έπλεξε το εγκώμιο της αθλήτριας  και θύ-

μισε στο κοινό τις σπουδαίες επιτυχίες που σημείωσε στα

18 χρόνια της παρουσίας της στις πισίνες.

Ανάμεσα σε αυτές ένα ασημένιο Ολυμπιακό μετάλλιο, ένα

χρυσό Παγκόσμιο, 2 Champions Cup, 2 Super Cup, ένα Len

Trophy και βέβαια 7 πρωταθλήματα Ελλάδας με το σκου-

φάκι της Βουλιαγμένης.

«Την ευχαριστούμε, την αγκαλιάζουμε και της ευχόμαστε

πολλές προσωπικές κι επαγγελματικές επιτυχίες στο μέλ-
λον» κατέληξε η κυρία Λαζάρου Τίγκα.

Φανερά συγκινημένη η Γιούλη Λαρά ευχαρίστησε την πρό-

εδρο του Ν.Ο.Β και όλες τις διοικήσεις, τους προπονητές

και τις συμπαίκτριες που συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια

και ευχήθηκε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον για

τον ΝΟΒ σημειώνοντας: «Η σημερινή μου βράβευση είναι

πολύ ξεχωριστή για δυο ακόμη λόγους. Αυτή την ημέρα θυμό-

μαστε για μια ακόμη φορά τον Άκη (Τσαταλιό). Τον πρωτερ-

γάτη όλου αυτού του οικοδομήματος που μας πήρε απο το

χέρι, μας έβαλε στην πισίνα και μας έμαθε πρώτα πώς να εί-

μαστε καλές αθλήτριες. Ο δεύτερος  έχει να κάνει με την μη-

τέρα μου που  αφιερώνω στη μνήμη της αυτή την ξεχωριστή

στιγμή για την επιμονή και την υπομονή της να με στηρίξει σε

αυτό που ήθελα να πετύχω απο τα πρώτα μου βήματα».

H χήρα του Άκη Τσαταλιού Πέπη παραδίδει το Κύπελλο του πρώ-
του νικητή στην αρχηγό του ΝΟΒ Αντυ Μελιδώνη

H πρόεδρος του ΝΟΒ Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα, παραδίδει το ανα-
μνηστικό μετάλλειο στην Γιούλη Λαρά.

Στους διασυλλογικούς αγώ-

νες Optimist  που διοργά-

νωσε ο Ναυτικός Όμιλος

Ελλάδος στις 29-30/9/12

στον Φαληρικό όρμο, η

ιστιοπλοϊκή ομάδα του

ΝΑΟΒ κατέλαβε την 3η

θέση στη γενική κατάταξη

με τον αθλητή Τέλη Αθανα-

σόπουλο (μέλος της Εθνι-

κής ομάδας) και τη 2η θέση

στην κατηγορία παίδων με

τον αθλητή Μάριο Σέγγα.

Ο αγώνας πραγματοποι-

ήθηκε με τη συμμετοχή 120

αθλητών, κάτω από ασθενή

μέχρι μέτριο άνεμο και με

πολλές μεταβολές ως προς

τη διεύθυνσή του. Το γεγο-

νός αυτό, καθιστούσε πολύ

ανταγωνιστική και δύσκολη

την προσπάθεια των παι-

διών!

Η ανανεωμένη ομάδα του

ΝΑΟΒ πραγματοποίησε για

μια ακόμη φορά αξιόλογη

εμφάνιση συμμετέχοντας

με 10 αθλητές, οι 6 από

τους οποίους είναι ηλικίας

μέχρι 11 ετών.

Ο Προπονητής Ζαννέτος Μαλατέστας με τον αθλητή του ΝΑΟΒ
Τέλη Αθανασόπουλο.

5ο Διεθνές Τουρνουά με τιμητικές βραβεύσεις στον Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης

Με νίκες η εκκίνηση της νέας αγωνιστικής

περιόδου για το Ναυτικό Ομιλο Βούλας
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Αγώνες Μπάσκετ 

3Χ3 στη Γλυφάδα
Αγώνες Μπάσκετ 3Χ3  για

παιδιά 6 έως 18 ετών διορ-

γανώνει ο Τομέας Αθλητι-

σμού του Κ.Α.Π.ΠΑ., την

Κυριακή 21 Οκτωβρίου

09.00 – 13.00 έξω από το Δη-

μαρχείο Γλυφάδας, (Άλσους

15).

Δηλώσεις συμμετοχής: Δημαρχείο Γλυφάδας, Γρα-

φείο Κ.Α.Π.ΠΑ. (Καραϊσκάκη 34) και στα Σχολεία.

Εχασαν οι γυναίκες της Παλλήνης

από τον ΑΟ Βάρης
Μια βδομάδα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της, οι οποίες αρ-

χίζουν με τον αγώνα Κυπέλλου, Σάββατο 13

Οκτωβρίου, η ομάδα Γυναικών του Aθλητικού Ομί-

λου Παλλήνης αντιμετώπισε εκτός έδρας την

ομάδα  του ΑΟ Βάρης "Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ", που

φέτος θα αγωνίζεται στη Β’ Κατηγορία της

ΕΣΠΑΑΑ, από την οποία ηττήθηκε στο τάϊ-μπρέϊκ.

Τα σετ 26-24, 20-25, 21-25, 25-19 και 18-16. 

Ο προπονητής της ομάδας είχε, για πρώτη φορά, στη διάθεσή του το σύνολο

σχεδόν των αθλητριών, που αναμένεται να επωμισθούν το βάρος των αγώνων

του φετινού πρωταθλήματος. Ετσι λοιπόν δοκιμάστηκαν όλες οι αθλήτριες και

όλα τα σχήματα και πρέπει να βγήκαν ουσιαστικά συμπεράσματα. Στην απο-

στολή της ομάδας συμμετείχαν: Ε. Μπάγια, Μ.Γιαννούλη, Α.Βαμβακίτου,

Στ.Πολίτη, Σ. Πολίτη Ε. Γρίσπου, Α. Βενάρδου, Α. Στάθη, Χ. Μπιτσάκου, Δ.

Παναγιωτίδου, Δ. Δήμα, Ν. Βάρδα και Φ. Βλατάκη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,   10-10-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:53021
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               

Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ:  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ,ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955 - FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
της με α/α 29/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος  και με κριτήριο κα-
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙ-
ΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ).
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,του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι-
κας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με
α/α 29/2012,την με αρ. πρωτ. 40177/1.8.2012 σχετική Διακήρυξη και την
υπ αριθμ. 426/2012 απόφαση Δημάρχου περί επανάληψης του άγονου δια-
γωνισμού της 18/9/2012 σε νέα ημερομηνία. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Τρίτη 23/10/2012 και ώρα 10 π.μ., κατά την οποία λήγει η προ-
θεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγι-
σης.
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
καθημερινά    από 15/10/2012 μέχρι  22/10/2012 κατά τις ώρες 8.30-13.00, 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΚΡΗΤΗΣ 19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ .22910-41220, -1, -2, φαξ:22910-41219
Πληροφορίες: κ. ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρω-
νικού προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Καλυ-
βίων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο στο Δημοτικό Κατάστημα Αναβύσσου, με
δ/νση Βασ. Κων/νου & Κρήτης 19013 Ανάβυσσος Αττικής στις 13/11/2012
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο
Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ. 22910-41220, απ’ όπου μπορούν να
παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες.              

Ανάβυσσος 08/10/2012
Ο Πρόεδρος ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,   10-10-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 53017
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ:  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ, ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955 - FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΝΟΣΤΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Bουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
69/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΑΝΟΣΤΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ », προϋπολο-
γισμού 73.800,00 €  (συμπεριλαμβανομένου 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  69/2012 και την με αρ. Πρωτ. 50234/26-
9-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την  ΔΕΥΤΕΡΑ 22- 10-2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία απο-
σφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.690,00 €. 
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 15-10-
2012 έως Παρασκευή 19-10-2012 και ώρες  8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,   10-10-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:53009
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ:  ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ,ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955 - FAX : 2109657131                                                  
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» 

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙ-
ΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 24/2012 μελέτης της Δ/νσης Διοίκη-
σης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΤΟΝΕΡ,ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙ-
ΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ,ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΑ» (συνολικός προϋπολογισμός  83.461,37 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ).
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του
Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, , το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρό-
γραμμα Καλλικράτης), την με αρ. Πρωτ. 50237/27-9-2012 σχετική Διακή-
ρυξη και την Τεχνική Μελέτη με α/α  24/2012.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Βούλας Κ.Καρα-
μανλή 18,  την ΔΕΥΤΕΡΑ 5 -11-2012 και ώρα από 10.00 π.μ. κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδι-
κασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5 % επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης ήτοι ποσό 4.173,06 € ή σε περίπτωση προσφοράς
βάση ομάδων το 5% επί του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης καθημερινά από Δευτέρα 15-10-2012 έως Παρα-
σκευή 2-11-2012 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β434Ν-2ΜΚ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ένωσης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΦΕΚ 658/ΔΔΣ/5-10-2012
του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ & λοιπών
Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με την με αριθμό 3387/2-10-2012 απόφαση ματαιώνεται ο ανοικτός δημό-
σιος διαγωνισμός σε τμήματα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχων στο πλαίσιο του
έργου με τίτλο «Παραγωγή καλλιτεχνικών έργων που προωθούν την ισό-
τητα των φύλων» της Πράξης «Ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής
δημιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλων – Παραγωγή καλλιτεχνι-
κού έργου» της Κατηγορίας Πράξης 3.1.3 «Προαγωγή της ενσωμάτωσης
(gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές»
για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07) και τις 3 Πε-
ριφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στό-
χου 3.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «”Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013”» (κωδικοί ΟΠΣ 376466 και 376467).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ



24 ΣΕΛΙΔΑ - 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να αναδύονται και να αναπτύσσονται όλο και

περίσσοτερες ομάδες και δίκτυα αλληλεγγύης, αχρήματης, ανταλλακτικής

οικονομίας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και κολεκτίβες εργασίας. Η δράση και

η συμμετοχή σ’ αυτά αποδεικνύει σε όλους μας ότι ένας άλλος κόσμος είναι

όχι απλά εφικτός, αλλά υπαρκτός.
Ενας κόσμος όπου οι νόμοι της αγοράς και το υπάρχον οικονομικό σύστημα της εκμε-

τάλλευσης της ανθρώπινης εργασίας για το κέρδος καταρρέουν και όπου οι ανθρώπι-

νες σχέσεις αποκτούν εκ νέου νόημα.

19 0- 2- 21 Oκτώβρη

Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού (πρώην αμερικάνικη βάση)

Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες:

― Αλληλέγγυα κοινωνική οικονομία

― Εγχειρήματα εργασιακής αυτοδιαχείρισης - κολεκτίβες εργασίας

― Τοπικοποίηση, κοινωνικοποίηση, απομεγέθυνση

― Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις, εργαστήρια, αν-

ταλλακτικά παζάρια, συναυλίες και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα.

Φεστιβάλ Αλληλεγγύης και Συνεργατικής

Οικονομίας στο Ελληνικό

Τιμήθηκε η 68η μαύρη επέτειος του ολοκαυτώματος της πόλης

του Κορωπίου (9-10-1944) στην ομώνυμη πλατεία απέναντι

από το 1ο Δημοτικό Κοιμητήριο  Κορωπίου. Την ίδια ημέρα

9.10.2012, συμπτωματικά η χώρα δεχόταν την επίσκεψη της

καγκελαρίου της Γερμανίας Ανγκελας Μέρκελ.  

Η πυρπόληση της πόλης του Κορωπίου (400 σπίτια και κοι-

νοτικά καταστήματα κατεστραμμένα) και η εκτέλεση 47

αμάχων πολιτών από τους ναζιστικούς μηχανισμούς της

Γερμανικής Κατοχής είναι ακόμα μια άγνωστη σε πολλούς

πολίτες της Αττικής και της Αθήνας ιστορική σελίδα της κα-

τοχής, λίγες ημέρες πριν την απελευθέρωση της Αθήνας.

Μόλις, το 2011 με την υπ’ αρ. 275/2011 απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου έγινε η επίσημη αναγνώριση από το

δημοτικό συμβούλιο Κρωπίας και ανακηρύχθηκε ως Μαρ-

τυρική Πόλη.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης εκφώνησε

στο Μνημείο της Τραγωδίας του Κορωπίου,  μια σύντομη

ομιλία που επικέντρωσε στην εφαρμογή της περσινής από-

φασης του Δ.Σ. και στην μεγάλη κρίση που περνάει η χώρα

μας. Ο Δ. Κιούσης είπε χαρακτηριστικά : Θέλουμε την επί-
σημη αναγνώριση και από το ελληνικό κράτος. Για να το
κάνουμε πράξη πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ανάδειξη
και περαιτέρω ιστορική διερεύνηση της μαύρης εκείνης
ημέρας. Θέλουμε να διασώσουμε τις υπάρχουσες ιστορι-
κές πηγές, όλες τις μαρτυρίες προφορικές και γραπτές, που
δεν έχουν ακόμα,  μετά από 68 χρόνια,  περιέλθει στις δη-
μοτικές υπηρεσίες και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Σε αυτή την
κατεύθυνση έχουμε συγκροτήσει ανοιχτή Επιτροπή Έργου
με τίτλο «Κορωπί, Μαρτυρική Πόλη», μαζί με τους δημότες
και φίλους του Κορωπίου, με το επιστημονικό δυναμικό του
Δήμου μας,  τους συγγραφείς  και ερευνητές του Κορω-

πίου, που έχουν εκπονήσει εργασίες και βιβλία για το θέμα. 
Στη συνέχεια επισήμανε  ότι αυτή η Δημοτική Αρχή, βρί-

σκεται σήμερα μπροστά σε μια μεγάλη κρίση, που βαθαίνει

μέρα με την μέρα και υποστήριξε «ότι τέτοιας φύσεως
κρίση σε μια ειρηνική περίοδο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής
χώρας δεν έχει προηγούμενο. Ο Δήμος μας αγωνίζεται να
κρατήσει όρθια την κοινωνία και το φρόνημα των πολιτών
του. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος αλλά άνισος. Γι’ αυτό
κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον κατήφορο,
που οδηγεί μέρα με τη μέρα σε  κοινωνική αποσύνθεση». 
Την εκδήλωση πλαισίωσε η Δημοτική Φιλαρμονική  του

“Σφηττού” υπό τη διεύθυνση του Ηλία Σοφρώνη. Στεφάνι,

εκτός του Δημάρχου Κρωπίας, κατέθεσε εκ μέρους της αι-

ρετής Περιφέρειας Αττικής, ο Γεώργιος Σμέρος.

Πολλοί θεσμικοί παράγοντες και φορείς πλαισίωσαν την τι-

μητική εκδήλωση.
Ξεχωριστή θέση στους προσκεκλημένους ο Γεώργιος Ε. Γεωργά-

κης που κρατούσε την ιστορική σημαία της «Ενωσις Θυμάτων &

Τραυματιών Πολέμου και Κατοχής» Κορωπίου  (που έφτιαξε ένα

χρόνο μετά τα δραματικά γεγονότα η αείμνηστη Κούλα Βλάχου-

Καπαηδώνη και που πρόσφερε πέρσι η Μαίρη Κοτζιά, πρώην δη-

μοτική σύμβουλος, για τη δημιουργία του  Αρχείου της Τραγωδίας),

η αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης και εκπρόσωπος της Πα-

νελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Γιάννα

Λεμπέση, σύζυγος του αείμνηστου Ευβοιώτη αντιστασιακού πολι-

τικού της ΕΔΑ Λευτέρη Λεμπέση, η Παν. Θεοδωροπούλου, επίσης

εκπρόσωπος της ΠΟΑΕΑ ενώ χαιρετισμό τιμής και μνήμης έστειλε

ο καπετάν Ερμής- Βασίλης Πριόβολος, ως Πρόεδρος του Πανελ-

λαδικού Συλλόγου Μνήμης «Άρης Βελουχιώτης». 

ΚΟΡΩΠΙ-ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΟΛΗ
68 χρόνια μετά από την πυρπόληση της πόλης και την εκτέλεση 47 αμάχων 

πολιτών από τους ναζιστικούς μηχανισμούς της Γερμανικής Κατοχής

O περιφερειακός σύμβουλος Γ. Σμέρος καταθέτει στεφάνι. Πίσω του ο βου-
λευτής Παύλος Χαϊκάλης και ο περιφ. σύμβουλος Αθ. Αυγερινός.


