
ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:

ΟΧΙ στην
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ

ΔΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ
Σελίδα 23

Βραβεύσεις

επιτυχόντων

σε ΑΕΙ & ΤΕΙ

στα Καλύβια
Σελίδα 12

«Χαλεπότερον (δυσκολότερο)

το φυλάττειν του κτήσασθαι»  

(Δημοσθένης)

Λίστα Λαγκάρντ ή λίστα Βαξεβάνη, ή Βενιζέλου, ή Πα-

πακωνσταντίνου, λίστα των 1.991 ή των δύο χιλιάδων

πενήντα εννιά, αλλά και λίστα 54 χιλιάδων...

Λίστα με ονόματα 36 Υπουργών, βουλευτών νυν και

τέως οι οποίοι φέρονται να έχουν πλουτίσει παρά-

νομα. Ήδη διαβιβάστηκαν στη Βουλή, από την εισαγ-

γελία του Αρείου Πάγου κάποια

ονόματα τέως Υπουργών.

Καλά..., ο Βενιζέλος δεν της έδωσε ση-

μασία – ένα φλασάκι ήταν, βρε αδερφέ

- ...είχε σοβαρότερα πράγματα να

κάνει! Ο Παπακωνσταντίνου δεν θυμά-

ται σε ποιό συνεργάτη του έδωσε το

CD προς φύλαξη κι εκείνος ο άγνω-

στος X δεν παρουσιάζεται να πει «εγώ

το έχω». Γιατί; 

Εξαντλητική, επίμονη, κουραστική η

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου να

ρωτάει ξανά και ξανά.

Σου ‘πε, βρε κορίτσι μου, «δεν θυμάται»!

Θα επιμείνω κι εγώ όμως τώρα: Ο υπουργός έχει 10-

20 υπαλλήλους κλπ. στο γραφείο του. Έχει 2-3, αν όχι

έναν, για τ’ απολύτως εμπιστευτικά. Αν δεν θυμάμαι

σε ποιόν το έδωσα, το έδωσα ή στον Α ή στον Β, ή

στον Γ. Φωνάζω τους τρεις έστω, στην ανάγκη και

τους 20 και τους ρωτάω: «Σε ποιόν το έχω δώσει»; 

Νομίζει ότι μας κοροϊδεύει ο Παπακωνσταντίνου;

Ο Βενιζέλος δεν μπορεί να μας πείσει ότι είναι χαζός,

αλλά, έστω, ζαλίστηκε από τις υψηλές επαφές που

είχε με τους υπαλλήλους της Τρόικα και με τ’ αφεν-

τικά των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Το θέμα είναι, όπως ειπώθηκε στα δελτία ειδήσεων ότι

η εφορία «βγάζει στο σφυρί» σπίτια για οφειλές 3.000

ευρώ! Α’, αυτοί που δεν έχουν χρήματα είναι «κακοί»

πολίτες! Οι άλλοι με τα εκατομμύρια είναι «κύριοι»,
Συνέχεια στη σελ. 2

ΛΙΣΤΕΣ
καυτές, αποκαλυπτικές, κοινές,

αλλά και προκλητικές

Σελίδα 24
του Κώστα

Βενετσάνου

Απο-εθνικοποίηση κάθε περιουσίας του δημοσίου
Ο Βασίλης Οικονόμου ψήφισε “ναι” σε όλα, ενώ η ΔΗΜ.ΑΡ. παρών

«Κορωπί και Υμηττός: 
συνοδοιπόροι στο χρόνο»

Πρόκειται για ξεπούλημα προσοδοφόρων και αναγκαίων, 

στρατηγικής σημασίας οργανισμών, απαραίτητων 

για την κυριαρχική λειτουργία του κράτους Σελίδα 3

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ
3 Πλατειά Σύσκεψη με Δημάρχους στο Υπουργείο 

3Απέσυρε την προσφυγή, κατά του ΚΕΛ 

Κορωπίου - Παιανίας, ο Δήμος Μαρκοπούλου

Με “οβολόν” η παραχώρηση

σχολικών αιθουσών στα 3Β
Σελίδα 13

Ο Δήμαρχος

Μαρκοπούλου

ευχαριστεί 
Σελίδα 7

Σελίδα 16
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ΛΙΣΤΕΣ καυτές αποκαλυπτικές κοινές αλλά και προκλητικές

Συνάντηση Δικτύου Σαρωνικού για
το παραλιακό μέτωπο Σελ. 7

Ανάδειξη της Σφηττίας οδού Σελ. 7

Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση ενστά-
σεων στον Λόφο -Αγιος Αθανά-
σιος Παλλήνης Σελ. 7

Κατασκευή ΚΑΠΗ στα Νέα Παλά-
τια Ωρωπού  Σελ. 9

Οι Νόμοι του Πλάτωνα (τελευταίο)

Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Λίγα από τα χρωστούμενα 
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Πού θα πάνε τα χρήματα της
δόσης Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 9

Γιατί δεν βρίσκει δουλειά ο
Γιάννης... Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Αφιερώματα στον Νίκο Καζαν-
τζάκη Σελ. 15

Μάχη για τα όρια  Παλλήνη - Πεν-
τέλη Νεκτάριος Καλαντζής Σελ. 18

Αμύγδαλα για τις ιώσεις! Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011

Κυριακή 4 Νοεμβρίου, 11:00 πμ 

Αμφιθέατρο Δημαρχείου Κρωπίας

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στο Αμ-

φιθέατρο του Δημαρχείου Κρωπίας θα παρουσια-

στεί, σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου, ο απολογισμός πεπραγμένων του

Δήμου Κρωπίας για το 2011 καθώς και τα σημαντι-

κότερα έργα, αποφάσεις και πολιτικές του 2012.

Συνέχεια από τη σελ. 1

που απλώς «ξέχασαν» ή θεώρησαν «άδικο» να κατα-

βάλλουν τόσα λεφτά στο «κ....  δημόσιο», το σπάταλο,

των χαραμοφάηδων, του ρουσφετιού, της μίζας κλπ.

Έχουν και θεωρητικό υπόβαθρο οι άνθρωποι! Κι ακόμη

μπορεί να φταίει ο λογιστής τους. Τι στο διάολο, τόσοι

«νόμιμοι» τρόποι υπάρχουν, για τους έχοντες, για να μη

πληρώσουν στο δημόσιο, εξωχώριες και υπεράκτιες

εταιρίες (off shore), διογκωμένα έξοδα, μαύρα έσοδα και

δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο για να σας διαφωτίσω, γιατί

απλά δεν ξέρω, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με το “άθλημα”

κι αυτήν την άγνοιά μου την έχω πληρώσει ακριβά. 

Τί περιέχουν όμως, όλες αυτές οι περιβόητες λίστες;

Ονόματα καταθετών, τράπεζες, ποσά. Αθώα πράγματα,

κοινά. Ομως τα ποσά μπορεί ν’ αποδειχθούν πιθανόν ή

και το πιθανότερο, καυτά! Αν δεν έχουν κερδηθεί “νό-

μιμα”, αν δεν έχουν δηλωθεί ως έσοδα - και η πηγή τους-

στη φορολογική δήλωση των καταθετών και δεν έχουν

φορολογηθεί αναλόγως, αυτό επιφέρει και πρέπει, συ-

νέπειες για τους υπόλογους.

Απ’ την άλλη, ασχέτως “νομιμότητας” αποκτήσεως και

φορολογήσεως, τα ποσά είναι αποκαλυπτικά της ανα-

παραγόμενης ανισότητας στην ελληνική κοινωνία. Η συ-

σχέτιση των ποσών με τους κατέχοντες, την ιδιότητά

τους και την ενδεχόμενη διασύνδεσή τους με την πολι-

τική, μπορεί ν’ αποδειχθεί προκλητική και εκρηκτική για

την κοινωνία και καθοριστική για οφέλιμα συμπερά-

σματα και ανάλογες εξελίξεις. Γι’ αυτό και το βάρος για

τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ιδιαίτερα τους δικα-

στικούς είναι μεγάλο και καθοριστική η αντιμετώπισή

του για τη συνοχή και λειτουργία της ελληνικής κοινω-

νίας.

Μην πιστεύετε τις λίστες!!!

Μην πιστεύετε τις λίστες και τα στοιχεία που περιέχουν,

όχι γιατί λένε ψέματα, αλλά κυρίως γιατί είναι ελλειπείς.

Κι ακόμα γιατί ίσως εκ παραδρομής ή από υπερβάλλοντα

ζήλο, τα μπερδεύουν λίγο. 

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε μεταξύ άλλων και περιήλθε

εις γνώση μας, λίστα – κατάλογος – της Τ.τ.Ε. με ονό-

ματα 165 πολιτικών που δήθεν έβγαλαν χρήματα έξω. 

Κατ’ αρχήν να πούμε ότι δεν είναι παράνομο να βγάλεις

λεφτά έξω. Αξιόμεμπτο πολιτικά είναι να βγάζει ένας

πολιτικός λεφτά έξω και μάλιστα τώρα. Εξυπακούεται

ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να είναι νόμιμα ή τουλάχι-

στον, νομότυπα. Δεν νοείται για παράδειγμα, ο Πρωθυ-

πουργός της χώρας να έχει τα ελφτά του στις

Βρυξέλλες.

Μετά από διερεύνηση του θέματος πεισθήκαμε ότι η

λίστα αυτή αφορά γενικά δηλωθείσες καταθέσεις πολι-

τικών σε διάφορες τράπεζες. 

Μέσα στη λίστα περιλαμβάνονται τα ονόματα των πολι-

τικών αρχηγών Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη, αλλά και

των πρώην αρχηγών Κ. Καραμανλή, Μπακογιάννη και

Παπανδρέου. Υπάρχουν επίσης τα ονόματα τουλάχι-

στον 11 Βουλευτών και τέως Υπουργών και βουλευτών

της περιοχής μας. 

Οι καταθέσεις αφορούν ποσά από 50.000 ευρώ (πράγμα

φυσικό) έως πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ (πράγμα

όχι και τόσο «φυσικό»). 

Τα συνήθη ποσά είναι της τάξεως μερικών εκατοντάδων

χιλιάδων ευρώ. 

Το θέμα που μας προβληματίζει με την εν λόγω λίστα

δεν είναι ο πλούτος που κατέχουν οι πολιτικοί μας, αν

νόμιμα τον απέκτησαν, αλλά αν οι άνθρωποι αυτοί, με

την οικονομική άνεση την οποία διαθέτουν, είναι σε θέση

να καταλάβουν τον επαγγελματία που «κλείνει», ή δυ-

σπραγεί, λόγω των δυσβάστακτων φορολογικών βαρών

που ψηφίζουν, διαρκούσης της ύφεσης στην οικονομία,

αν καταλαβαίνουν τον μισθωτό και τον συνταξιούχο των

500 ευρώ, με τα μέτρα που παίρνουν εις βάρος του, αν

νοιώθουν τον άνεργο, αν αισθάνονται τον άστεγο και

τον σιτιζόμενο στα ανθρωπιστικά συσίτια, αν καταλα-

βαίνουν αυτούς τους ανθρώπους που οδηγούνται απελ-

πισμένοι στην αυτοκτονία!

Κι αν όντως πιστεύουν ότι με τα δυσβάστακτα και δυ-

σανάλογα μέτρα που ψηφίζουν – όσοι τα ψηφίζουν – ότι

θα σωθεί η χώρα, δηλαδή ο ΛΑΟΣ της, παρά τα απτά

δείγματα και παραδείγματα, παρά τις περί του αντιθέ-

του δηλώσεις και συμπεράσματα ειδικών, παρά τα δι-

δάγματα της ιστορίας, παρά τη λογική και τη συνείδηση,

αν πιστεύουν ότι όντως θα σωθεί η χώρα, ερωτώνται:

Αν ταχέως αποδειχθεί ότι κάνουν λάθος, όπως επί 3

χρόνια τώρα αποδεικνύετεαι, ποιάν οδό θ’ ακολουθή-

σουν; 

Την οδό της έωλης δικαιολογίας, την οδό της ανώδυνης

συγνώμης και καθαρίσαμε, ή της διαφυγής;

θεωρώ απίθανο ν’ ακολουθήσουν την οδό της αυτοκτο-

νίας, λόγω ευαισθησίας.

Αν διέθεταν τέτοιο αίσθημα θα το είχαν ήδη δείξει, για

να μπορούν «να κοιτούν στα μάτια τους ψηφοφόρους
τους». (Όπως το έχουν πράξει ορισμένοι). Φοβούμαι ότι

κι αυτήν την κρίσιμη στιγμή, αποβλέπουν στην προσω-

πική τους διάσωση και οφέλεια. 

Ακόμη κι αυτή τη στιγμή της μάχης επιβίωσης της Ελ-

λάδος!

Πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι γελοιγράφοι την κρίση στην Ελλάδα.
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Εκπνέοντος του Οκτωβρίου, εξέπνευσε

κάθε ελπίδα αντίστασης του ελληνικού δη-

μοσίου – Κυβέρνησης και βουλευτικής πλει-

οψηφίας – στην απο-εθνικοποίηση κάθε

περιουσιακού στοιχείου του ελληνικού

κράτους. ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ!

Και ξεπουλάμε με την ψήφο της κυβερνώ-

σας πλειοψηφίας του κοινοβουλίου.

Έτσι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, κυρώθηκε

από την Βουλή, Πράξη Νομοθετικού Περιε-

χομένου για την «Κατάργηση ελάχιστου

ποσοστού του Ελληνικού Δημοσίου» σε

στρατηγικής σημασίας ΔΕΚΟ: ΟΠΑΠ,

ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ (ΝΕΡΟ), ΔΕΗ (ΡΕΥΜΑ) λιμέ-

νων, μεταξύ των οποίων, συμπεριλαμβανο-

μένου του Πειραιά, του Λαυρίου και της

Ραφήνας της περιοχής μας και άλλων συ-

νολικά 19 ΔΕΚΟ. 

Πρόκειται για ξεπούλημα προσοδοφόρων

και αναγκαίων, στρατηγικής σημασίας ορ-

γανισμών, απαραίτητων για την ασφαλή

και κοινωνικά επωφελή λειτουργία του

κράτους. Δεν πρόκειται για ιδεολογικής φύ-

σεως ιδιωτικοποιήσεις τομέων, που «κατά

φύση» ή κατά παραδοχή ανήκουν στη

σφαίρα της ιδιωτικής δραστηριότητας,

εκτός ίσως κάποιων εξαιρέσεων όπως ο

ΟΠΑΠ. 

Είναι εκποιήσεις στρατηγικών, κρατικών

φορέων.

― Φυσικοί ενεργειακοί πόροι, νερό, ενέρ-

γεια και δίκτυα, επικοινωνίες, λιμένες και

έπεται συνέχεια -

Είναι οι φιάλες οξυγόνου του δύτη, είναι ο

ορός και η αιμοδοσία του ασθενούς. Δεν τα

εμπιστεύεσαι στον οποιονδήποτε κερδο-

σκόπο. Είναι παράδοση της χώρας επί αν-

τικαταβολή και ασχέτως τιμήματος, κατά

την άποψή μας, ισοδυναμεί με προδοτική

ενέργεια. 

Η παραπαίουσα τρικομματική Κυβέρνηση,

γνωρίζουσα την κοχλάζουσα αντίδραση

του μεγαλύτερου και υγιούς τμήματος του

λαού, ασκεί ήδη προϊούσα τρομοκρατική

πίεση με διώξεις δημοσιογράφων και ΜΜΕ

που δεν δύναται να ελέγξει. Πρόκειται για

μπαράζ διώξεων των τελευταίων ημερών.

Αναμένουμε την σειρά μας. Οφείλουν πάν-

τως να γνωρίζουν ότι ο «παράνομος»

Τύπος, που έδρασε και στην απροκάλυπτη

και απροσχημάτιστη γερμανική κατοχική

περίοδο, είναι πιο επικίνδυνος και πιο απο-

τελεσματικός για την αφύπνιση του εθνικού

αισθήματος. 

Πώς ψηφίστηκε

Τριγμοί για την Κυβέρνηση 

Καταρρέει το ΠΑΣΟΚ

Εξωκείλει ο κοινοβουλευτικός

εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ Βασί-

λης Οικονόμου 

Η σχετική κύρωση ψηφίστηκε με ονομαστική

ψηφοφορία κατ’ άρθρο, μετά από αίτημα του

ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο άρθρο ψηφίστηκε με 173

ψήφους υπέρ, συγκρατώντας σχετικά την κυ-

βερνητική συνοχή, το δεύτερο όμως άρθρο

κινδύνευσε να μην υπερψηφιστεί αφού ξεπέ-

ρασε οριακά την αναγκαία πλειοψηφία των

παρόντων. Στην πραγματικότητα δηλαδή με

την ψήφο του Βουλευτή Αττικής και κοινο-

βουλευτικού εκπροσώπου της ΔΗΜ.ΑΡ. Βα-

σίλη Οικονόμου. Ξεχωρίζει δε η ψήφος αυτή

του Βουλευτή της περιφέρειάς μας, για δύο

λόγους:

Αφ’ ενός γιατί οι βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ., με

προηγηθείσα απόφαση του κόμματος, ψήφι-

σαν «παρών» και αφ’ ετέρου γιατί ο Β. Οικο-

νόμου ήταν εκείνος που είχε πρώτος κατα-

ψηφίσει (με «παρών») το πρώτο μνημόνιο,

μαζί με τον Ι. Δημαρά και την Σ. Σακοράφα και

είχαν διαγραφεί, ενώ τώρα με την ψήφο του

και τις δηλώσεις του, τονίζει ότι προέχει η κυ-

βερνητική σταθερότητα και η μακροημέρευση

της κυβέρνησης, διότι «εκλογές γίνονται κάθε
4 χρόνια όχι κάθε 4 μήνες».
Απομένει πλέον να δούμε τι θα κάνει με τα

νέα σκληρά μέτρα που θα φέρει η κυβέρνηση

την προσεχή εβδομάδα, για ν’ αποσαφηνιστεί

πλήρως η θέση του, μιας και η ΔΗΜ.ΑΡ. μέρ-

χρι στιγμής εμμένει στην καταψήφισή τους αν

δεν διαχωριστούν τα εργασιακά.

Τον Β. Οικονόμου για τη στάση του στο 1ο

μνημόνιο και μετέπειτα, τον είχαμε επαινέσει

και περίπου τον είχαμε ηρωοποιήσει. Αν τώρα

αντιστρέψει τη στάση του, δικαιούμαστε να

τον ψέξουμε. Ευχόμαστε να διαψεύσει τους

φόβους μας. 

Κάποιοι παλιοί σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ, δεν

άντεξαν άλλο τη λαϊκή κατακραυγή και την συ-

νειδησιακή σύγκρουση και τα «βρόντιξαν»!

Δεν μπορώ να πιστέψω το εφιαλτικό σενάριο

της υπερψήφισης των στραγγαλιστικών μέ-

τρων που μας επιβάλλει η Τρόικα.

Φαντάσου, ο άλλος βουλευτής μας, της Ν.Δ.,

Γιώργος Βλάχος, να τα καταψηφίσει, όπως

έκανε το Φλεβάρη με τον εφαρμοστικό

νόμο!...                                         Κ.Βενετσάνος

Στη Βουλή ψηφίστηκε το νομο-

σχέδιο του Υπουργείο Οικονο-

μικών, με θέμα την

ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων

στρατηγικής σημασίας για το

κράτος, μεταξύ των οποίων

είναι τα λιμάνια της χώρας, η

ΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ, τα ΕΛΤΑ, η

ΕΥΔΑΠ. Λιμάνια -είμαι δημότης

Ραφήνας- και έχουμε το λιμάνι

της Ραφήνας, της Ελευσίνας,

του Λαυρίου. Με το νομοσχέ-

διο αυτό η κυβέρνηση επιθυμεί,

έναντι πινακίου φακής, να ξε-

πουλήσει όλες τις δημόσιες

επιχειρήσεις, με ολέθρια απο-

τελέσματα για το λαό της

χώρας.

Στην συζήτηση της  ολομέλεια

της Βουλής (24/10) παρενέβη

και ο Γιώργος Πάντζας λέγον-

τας μεταξύ άλλων:

«Αλήθεια, αυτά πόσο θα που-

ληθούν; Τα αεροδρόμια, τα πε-

τρέλαια, η ΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ, όλα

βγαίνουν στο σφυρί! Προσέξτε

μόνο σας παρακαλώ μην από

υπερβάλλοντα ζήλο παρασυρ-

θείτε και παραχωρήσετε και τη

Βουλή. Εννοώ το κτήριο της

Βουλής, γιατί το Σώμα στην

πλειοψηφία του έχει ήδη παρα-

δοθεί στους Γερμανούς.

Καλά, δεν σας φρενάρει τί-

ποτα; Τίποτα δεν σας σταματά;

Τίποτα για ενάμισι εκατομμύριο

ανέργους που δημιουργήσατε

ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, τα

συσσίτια που θυμίζουν κατοχή,

τις αυτοκτονίες που κοντεύουν

τις 4.000, τα παιδιά μας που λι-

ποθυμούν καθημερινά στα σχο-

λεία, καμία μέριμνα για όλα

αυτά, για εσάς είναι μόνο αριθ-

μοί; 

...

Όμως, θα πρέπει επιτέλους να

σταματήσετε να εξαπατάτε τον

ελληνικό λαό. Έχετε καταστρέ-

ψει τη χώρα, τη χρεοκοπήσατε,

διαλύσατε τη δημόσια διοίκηση

και φτιάξατε το κράτος της αρ-

παχτής.  

...Και σας ρωτάω: πού θα πάει

αυτό, κύριοι, πού την πάτε τη

δουλειά, ποιοι είστε εσείς που

ορίζετε τα όνειρα και τις ζωές

των συνανθρώπων μας;

Εξαπατήσατε το λαό προεκλο-

γικά και το ίδιο κάνετε και τώρα

ξεπουλώντας τα χρυσαφικά

της πατρίδας μας. Θα τα δώ-

σετε όλα για μια δεκάρα στους

τοκογλύφους δανειστές μας

και στους μεγαλοκαρχαρίες φί-

λους σας, όπως ακριβώς κά-

νατε και με το «Golden Hall»

που το δώσατε στον Λάτση για

90 χρόνια με μηνιαίο ενοίκιο 1

εκατομμύριο ευρώ, αντί για 8

εκατομμύρια που νοικιαζόταν

το μήνα μέχρι σήμερα.

Δηλαδή το νοικιάσατε για 49

λεπτά το τετραγωνικό μέτρο,

τόσο που ούτε ένα δυάρι στον

Κολωνό δεν νοικιάζεται!

...Είναι πολλά τα λεφτά, κύριε

Υπουργέ και το ξέρετε. ...

...Το ίδιο κάνατε και με τη ΔΩ-

ΔΩΝΗ, που σήμερα ξεπουλιέ-

ται σε έναν εκ των οφειλετών

της, ο οποίος οφείλει 12 εκα-

τομμύρια στη ΔΩΔΩΝΗ, μια

εταιρεία πρότυπο συνεταιριστι-

κής επιχείρησης, που κράτησε

σε δύσκολες στιγμές, όρθια μια

ολόκληρη περιφέρεια.   

Μην κάνετε όνειρα, κυρίες και

κύριοι. Δεν θα σας το επιτρέ-

ψουμε! Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ θα

μπούμε μπροστά στο λαό, στις

πλατείες, στις πόλεις και στα

χωριά, μέσα στη Βουλή, στην

Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και

θα σας ανατρέψουμε!  

Απο-εθνικοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου του ελληνικού κράτους 
Ο Βασίλης Οικονόμου συντάχθηκε με τους 4 της Ν.Δ. της Ανατ. Αττικής, για το 100% αποεθνικοποίησης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ:
«ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΥΛΗ»



4 ΣΕΛΙΔΑ - 3 NOEMΒΡΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

H Εθελοντική Ομάδα Βούλας οργανώνει δράση κα-
θαρισμού της παραλίας της Βούλας με ξεκίνημα από
το ΠΙΚΠΑ μέχρι και τα όρια της Βούλας.
Η εκδήλωση γίνεται την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, ώρα
11.00. Σημείο συνάντησης η είσοδος του ΠΙΚΠΑ. 

“Καθαρίζουμε την παραλία

της Βούλας”

«Ολη η Ελλάδα στην

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ»

Η Περιφέρεια Αττικής, την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Νοεμβρίου

και ώρα 6.30μ.μ. στο  Κλειστό Γυμναστήριο Λαυ-

ρίου, οργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Ολη η Ελλάδα
στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ», με τη συμμετοχή χο-

ρευτικών Εθνοτοπικών Συλλόγων της Ανατολικής

Αττικής. 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ  

ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ                      

Στο χώρο της θυσίας των Ελλήνων πατριωτών  και την

πλατεία της Καισαριανής προγραμματίζουμε οι ΠΟΔΗΛΑ-

ΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ   τη  βραδινή ποδηλατοβόλτα, Παρα-

σκευή   9 Νοεμβρίου. 

Στο χώρο της θυσίας θα έχουν την ευκαιρία να ενημερω-

θούν για το ιστορικό της θυσίας.  

Η ποδηλασία,  θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ  από την  αφε-

τηρία  του Τραμ στη Βούλα  μέσω της   παραλιακής  λεω-

φόρου-Πρίγκηπος Πέτρου-Λ. Βουλιαγμένης- Πλ. Υμηττού-

Βύρωνας- και θα καταλήξουμε στη Καισαριανή. 

Το σύνολο της ποδηλασίας υπολογίζεται σε  3 ώρες  με

την επιστροφή. χωρίς τη στάση

Σημ. Οι ποδηλάτες πρέπει να έχουν μαζί τους μια ανταλ-

λακτική  σαμπρέλα, ένα μπουκάλι νερό και οπωσδήποτε

φώτα  εμπρός και πίσω στο ποδήλατο  

Περισσότερες πληροφορίες www.enallaktiki-drasi.gr   

ή στο κινητό 6977990887.                   

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ

Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει εξόρμηση στον Ανα-

τολικό Παρνασσό, με πεζοπορία στα Διπόταμα με το ακό-

λουθο πρόγραμμα: 

Αναχώρηση από Βούλα 7 πμ                                               

Η εκδρομή περιλαμβάνει ξενάγηση στον αρχαιολογικό

χώρο της Χαιρώνειας, πεζοπορία στην ελατόφυτη πε-

ριοχή Διπόταμα με πολλά νερά ή ποδηλασία στους πρό-

ποδες του Παρνασσού από την Αμφίκλεια μέχρι την

Τιθορέα

Δηλώσεις συμμετοχής Μαρία Κορομηλά 2108991145

6940308757 ή στο Email   ena.drasi@gmail.com 

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Ο Ορειβατικός - φυσιολατρικός Ομιλος Βούλας οργανώ-

νει πεζοπορική εξόρμηση την Κυριακή 11 Νοεμβρίου στη

Μηδέα Αργολίδας, όπου θα γίνει πορεία 4 ωρών προς Λί-

μνες Δ1. 

Αναχώρηση 7π.μ. Το πούλμαν περνάει από Λεωφ. Βου-

λιαγμένης, Σύνταγμα, Ομόνοια.

Αρχηγός Παναγιώτης Ψύχας, τηλ. 210 8959.363 (Fax) -

kin. 6947 564550

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

Ο ΠΑΠΟΥΤΣΩΜΕΝΟΣ ΓΑΤΟΣ
Eνα παραμύθι που αναδεικνύει το δίκαιο

Το θέατρο “Περίακτοι” παρουσιάζει ένα κλασικό λαϊκό πα-

ραμύθι, διασκευασμένο για το θέατρο για παιδιά ηλικίας 3 -

12 χρονών. Μία παράσταση ντυμένη με υπέροχα σκηνικά

και δεμένη με άκρως ατμοσφαιρική μουσική. Σκηνές γεμά-

τες χιούμορ, εκπλήξεις, σασπένς και φαντασία.

Πως μπορεί ένας γάτος, που μιλάει σαν άνθρωπος, να σε βοηθήσει

να ζήσεις μια καλύτερη ζωή με αντάλλαγμα ένα ζευγάρι μπότες; Ο

πανέξυπνος γάτος με τις πονηριές του καταφέρνει να βοηθήσει

τον αφέντη του να παντρευτεί την καλή της καρδιάς του και να

αποκτήσει ό,τι επιθυμεί.

Πρεμιέρα: Κυριακή 04 Νοεμβρίου, ώρα 8.15 μ.μ.
Παραστάσεις: Για το κοινό: Κάθε Κυριακή 12.15 το μεσημέρι

από 11.11.2012 έως 24.03.2013. Γενική Είσοδος: 10€

Για Σχολεία:  Καθημερινά 10.00 το πρωί  

από 05.11.2012 έως 31.05.2013. 

Γενική Είσοδος: 6€.  Διάρκεια: 80 λεπτά
Για τα Σχολεία που έρχονται από μακριά, η Παράσταση μπορεί να συνδυαστεί

και με εκδρομή στο Πόρτο Ράφτη, για αναψυχή και φαγητό.

Το Θέατρο ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ απέχει 20 λεπτά μέσω Αττικής οδού από την Αθήνα. 

Καραολή & Δημητρίου 5 Μαρκόπουλο 19003 Αττική

Τ: 22990 40803 - email: info@periaktoi.gr

Οι Πολιτιστικές Απόπειρες της Νέας Μάκρης, οργανώνουν

δύο θεατρικές παραστάσεις για την προσεχή εβδομάδα,

στην αίθουσα “Πολύτροπο”.

Ο «ΓΔΑΡΜΕΝΟΣ» το Σάββατο 3 Νοεμβρίου, ώρα 9μ.μ.

Την Παιδική θεατρική παράσταση «ΓΙΟΥΚΙΚΟ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ
ΠΟΥΛΙ» την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, ώρα 12.00

Το θεατρικό έργο «ΓΔΑΡΜΕΝΟΣ», (3 Νοεμβρίου)  παρου-
σιάζει ο  Καλλιτεχνικός Οργανισμός ΚΟΧΥΛΙ. Το έργο μιλά
για τη δημιουργία της βίας στην ψυχή ενός παιδιού και φα-
νερώνει βήμα-βήμα τις επικίνδυνες επιπτώσεις που μπορεί

να έχει αυτή η επίδραση στο άτομο και την κοινωνία. Κεν-
τρικός στόχος του έργου να ευαισθητοποιήσει, να προβλη-
ματίσει, να μεταδώσει αξίες ανθρωπισμού. Το έργο
απεικονίζει με άμεσο τρόπο πώς η βία έχει τη δύναμη να
διαβρώσει την ψυχή μιας κοινωνίας όταν σημαντικές αν-
θρώπινες αξίες όπως η κατανόηση, η αλληλεγγύη, η συμ-
παράσταση, η σύμπνοια γίνονται σπάνιο αγαθό. 
Με τη δύναμη της θεατρικής πράξης και την άμεση προ-
σέγγιση με το θεατή το κείμενο γίνεται σκληρό σαν την επί-
θεση μιας συμμορίας. Έχει τη δύναμη να μεταφέρει τον
θεατή στο διαταραγμένο συναισθηματικό κόσμο ενός ψυ-
χρού και αδιάφορου παιδιού, να τον εκθέτει στην ασχήμια
και τον παραλογισμό της βίας και να τον οδηγεί προστα-
τευτικά σε μονοπάτια με πανανθρώπινες αξίες. Το έργο
απευθύνεται και σε μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(14-18 ετών). Αυτή η επίκαιρη παράσταση μας φανερώνει
τις επικίνδυνες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η βία, όχι
μόνο στα παιδιά -αλλά στον καθένα μας- και να μας κάνει
να σκεφτούμε πριν να είναι πολύ αργά!      

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου και για 3 ακόμα συνεχόμενες Κυ-

ριακές στις 12:00 το μεσημέρι, θα παρουσιαστεί η παιδική

θεατρική παράσταση «ΓΙΟΥΚΙΚΟ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥΛΙ», από

την ομάδα Lost Circus. Ένα παλιό ιαπωνικό παραμύθι ζων-

τανεύει μέσα σε μια αισθητική Ζεν, με αφηρημένα αντικεί-

μενα τέχνης και ζωντανή ιαπωνική μουσική, μεταφέροντας

τους μικρούς θεατές στην Άπω Ανατολή.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ   –   ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940 98500

Email: apopeires@apopeires.gr

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

“ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ-ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ”

ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚH ΕΞΟΡΜΗΣΗ 

Το  Σάββατο στις 10 Νοεμβρίου ο Εξωραϊστικός Σύλλο-

γος  “Λυκούριζα-Λαγονησίου” θα πραγματοποιήσει μία

εκπαιδευτική επίσκεψη   στο αξιόλογο  ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ

ΒΡΑYΡΩΝΑΣ.

Μετά το πέρας της επίσκεψης θα μεταβούμε στο ΛΑΥΡΙΟ

για να δοκιμάσουν διάφορες γεύσεις από τα ουζερί της

όμορφης πόλης του Λαυρίου.

Τιμή  συμμετοχής  3 €  το άτομο και περιλαμβάνει μετά-

βαση και επιστροφή με πούλμαν. 

Το εισιτήριο για την είσοδο στο Μουσείο είναι  3 €  το

άτομο  και για τους άνω των 65  2 €.

Ώρα αναχώρησης  10.30  το πρωί  από το Γραφείο του

Συλλόγου.  Λεωφόρος  Καλυβίων  67  Λαγονήσι   &  fax

2291026677

Δηλώσεις συμμετοχής :     

1) Μυρσίνη Καδόγλου Τηλ. 6937415173 & 2291025949 

2) Ιωάννα Σουρβατζή  Τηλ.  6976617994 & 2291070079  

3) Λίλιαν Κόλλια           Τηλ.   6945328606 & 2291024150

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.  

Θεατρική παράσταση «ΓΔΑΡΜΕΝΟΣ»

Παιδική θεατρική παράσταση «ΓΙΟΥΚΙΚΟ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥΛΙ»



ΕΒΔΟΜΗ  3 NOEMΒΡΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ»

Ο Ομιλος για την Unesco, η “Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων

και ο Ρ/Σ ΑΘΗΝΑ 9,84, διεξάγουν μουσικό διαγωνισμό, ο

οποίος θα πραγματοποιηθεί από 21 έως και 25 Νοεμβρίου στις

εγκαταστάσεις του ΑΘΗΝΑ 9,84 στην «Τεχνόπολις» του

Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι), υπό την αιγίδα της Ελ-

ληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν μέρος στις εξής κατηγο-

ρίες: ΠΙΑΝΟ, ΚΙΘΑΡΑ, ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ, ΒΙΟΛΙ, ΤΡΟΜΠΕΤΑ,

ΛΥΡΙΚΟ τραγούδι και ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ έως και 5

άτομα. Ο διαγωνισμός θα αποτελείται από δυο μέρη: προ-

κριματικούς, και τελικούς.  

Πληροφορίες για το διαγωνισμό στα www.unesco-

tlee.org/, www.technopolis-athens.com 

5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σαντάνσκι - Ρίλα - Σόφια - Φιλιππούπολη

7, 8, 9, 10, 11 Νοεμβρίου

ΤΙΜΗ 250€
Πληροφορίες

210 6623.018 & 210 6626.928

“Οι αγώνες για τη διαφύλαξη του
κοινωνικού χαρακτήρα της παραλίας

Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης”

Η Ενωση Πολιτών Βούλας οργανώνει εκδήλωση με θέμα: “Οι

αγώνες για τη διαφύλαξη του κοινωνικού χαρακτήρα της πα-

ραλίας Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης”, το Σάββατο 3 Νοεμ-

βρίου στις 6μ.μ. στην αίθουσα Ιωνία (δίπλα από το

Δημαρχείο).

Ομιλητές: Γιάννης Δημητριάδης, πολεοδόμος-χωροτάκτης.

Χρήστος Διονυσόπουλος, συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών.

Παρεμβαίνουν εκπρόσωποι εξωραϊστικών Συλλόγων που αν-

τιπροσωπεύουν παραλιακά τμήματα του Δήμου 3Β.

«Οι τρεις Μιλήσιοι φιλοσοφοι

και ο Ηράκλειτος»

O Aττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυφάδας, στα πλαίσια των

του δραστηριοτήτων, οργανώνει ομιλίες, ποιητικές βραδιές

και σχολιασμούς κάθε Πέμπτη στο ξενοδοχείο Κονγκο Παλ-

λάς στη Γλυφάδα (παραλιακή λεωφόρο) 

Ετσι την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου στις 6.30μ.μ. θα μιλήσει ο

Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου (αντιπρόεδρος του Συλ-

λόγου) με θέμα: «Οι τρεις Μιλήσιοι φιλοσοφοι και ο Ηρά-
κλειτος» στο Κονγκο Παλλάς.

2ος κύκλος ποιητικών 
αναλογίων στα Σπάτα

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξε-

νοφών» του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος διοργανώνει για δεύ-

τερη χρονιά ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Ελληνική Ποίηση.

Είναι ο Δεύτερος Κύκλος των Ποιητικών Αναλογίων.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Οίνου

(Λεωφ. Πέτσα, πλησίον Εξόδου 16 της Αττικής Οδού-Παλ-

λήνη, τηλ.fax. 210-6037933 ), από την Δευτέρα 22 Οκτω-

βρίου ώρα 19:30, έως τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου.

Τις αναλύσεις για το έργο των Ποιητών θα κάνουν διακεκρι-

μένοι άνθρωποι των γραμμάτων!. Τις απαγγελίες γνωστοί και

καταξιωμένοι ηθοποιοί!

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ

του ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

Τα εγκαίνια της έκθεσης μεταλλικών δημιουργιών του γλύ-

πτη Πέτρου Κορωναίου, που είναι εμπνευσμένες από το

άρωμα και το φως της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθούν το

Σάββατο 10 Νοεμβρίου και ώρα 7 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέν-

τρο του Δήμου Μαρκοπούλου (Γ. Παπαβασιλείου 34, Μαρ-

κόπουλο).

Η έκθεση θα λειτουργήσει

το διάστημα 10 – 20 Νοεμ-

βρίου, τις καθημερινές,

από 5.30 έως τις 8.30 μ.μ.

και τα Σαββατοκύριακα

10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. και

5.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ.
Ο Π. Κορωναίος γεννήθηκε

στην Ακαδημία Πλάτωνος

στην Αθήνα. Από το 1968,

αγαπούσε να φτιάχνει πολλά σιδερένια αντικείμενα, γιατί συνδυά-

ζουν τη σκληρότητα, ενώ παραμένουν εύπλαστα, αλλά ταυτόχρονα,

αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Τα μεταλλικά έργα του, έχουν

θέμα τη θάλασσα, το βουνό, τη φύση και συναντώνται σε συλλέκτες,

καλλιτέχνες και απλούς ανθρώπους.

Εργάζεται στο εργαστήριο που διατηρεί, στον Άγιο Γεώργιο Μερέν-

τας, στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Β

7 Δευτέρα 5 -11, ώρα 19:30

Βάρναλης Κώστας 

Ανάλυση: Δάλλας Γιάννης 

Απαγγελία: Στάνκογλου Γιάννης

7 Δευτέρα 12 -11, ώρα 19:30

Λαπαθιώτης Ναπολέων

Ανάλυση: Στεργιόπουλος Κ. 

Απαγγελία: Δραγούμη Ναταλία

7 Δευτέρα 19 -11, ώρα 19:30

Ρίτα Μπούμη –Παπά 

Ανάλυση: Σκαρτσή Ξένη  

Απαγγελία :  Παππά Ιωάννα

7 Δευτέρα 26 -11, ώρα 19:30

Καββαδίας Νίκος 

Ανάλυση: Μανοπούλου Εύη 

Απαγγ: Παπασπηλιόπουλος Οδ.

7 Δευτέρα 3 -12, ώρα 19:30

Ρίτσος Γιάννης 

Ανάλυση: Κακλαμανάκη Ρούλα  

Απαγγελία : Καταλειφός Δημ.

7 Δευτέρα 10 -12, ώρα 19:30

Βρεττάκος Νικηφόρος 

Ανάλυση: Βιστωνίτης Αναστ.

Απαγγελία :  Νούσιας Τάσος

Τα Μανταλάκια
Εργαστήριο Δημιουργικής έκφρασης

Υπάρχουν άνθρωποι που τολμούν και δημιουργούν νέες επιχει-

ρήσεις μέσα στην κρίση. Έχουν ψυχική διάθεση και προσπαθούν

ακατάπαυστα. για το καλύτερο διατηρώντας το χαμόγελο. Αξί-

ζει λοιπόν να τους υποστηρίζουμε εφόσον  παρέχουν  υψηλή

παροχή υπηρεσιών και σέβονται τον κόπο και το χρήμα της

σκληρής καθημερινότητά μας. 

Καθώς βρισκόμουν με τη κόρη μου στην παιδική χαρά της Αγίας

Παρασκευής γέμισαν οι κούνιες από παιδαγωγούς που έστρω-

σαν χαρτιά πάνω στα χαλίκια, κρατούσαν πανέρια με μαρκαδό-

ρους, κηρομπογιές, ξυλομπογιές, ντέφια, μαράκες….ξεκίνησαν

να τραγουδούν και να ζωγραφίζουν παρακινώντας παιδιά και γο-

νείς να δημιουργήσουν ένα χαρούμενο παιχνίδι-γαϊτανάκι… και

ο ήλιος ήταν τόσο λαμπερός! 

Μοίραζαν μανταλάκια στον κόσμο της πλατείας άλλα ξύλινα,

κάποια χρωματισμένα από παιδικά χέρια, κάποια άλλα πλαστικά

με πινελιές υφασμάτινες και ουσιαστικά δημιουργήθηκε μια

γιορτή. Μια γιορτή ανταλλαγής. 

Παιχνίδι, δημιουργική έκφραση, βιωματική μάθηση, αφήγηση πα-

ραμυθιών, εικαστικά δρώμενα, εργαστήρια φωνής, θεατρικό παι-

χνίδι, πηλοπλαστική, δημιουργία ταινίας μικρού μήκους,

μαγειρική, κηπουρική, body painting, κατασκευή κοσμήματος,

φωτογραφία…για παιδιά και ενήλικες κοντά στη γειτονιά μας.

Κάθε Κυριακή 11.00-12.00 μπορείτε επίσης να φέρετε στα Μαν-

ταλάκια μαζί με τα παιδιά σας, αντικείμενα που δεν σας χρει-

άζονται πλέον. Τα πακετάρετε μαζί με τα παιδιά σας και

στέλνονται στις φυλακισμένες μητέρες στις γυναικείες φυλα-

κές Ελαιώνα Θήβας, οι οποίες κρατούν εντός φυλακών τα νεο-

γέννητα παιδιά τους  μέχρι την ηλικία των τριών ετών. Μια

διαδικασία ευαισθητοποίησης των παιδιών για τις ανάγκες των

συνανθρώπων μας. 

Η Πανελλήνια Ενωση Κεραμιστών

τιμά την Αγγελική Τσεβά 

Η Πανελλήνια Ενωση Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών τιμά

ιδιαιτέρως διακεκριμένες κεραμίστριες,  που με το έργο

τους συνέβαλαν στην εξέλιξη της κεραμικής στην Ελλάδα.

Στις 4 Νοεμβρίου 12.30 το μεσημέρι στο κέντρο Ελληνικής

Κεραμικής, Αίθουσα Τέχνης «Αλέξανδρος Γαρδέλης»

(Λεωφ. Κηφισίας 207, Μαρούσι), παρουσιάζεται το έργο

της Κεραμίστριας – Ζω-

γράφου Αγγελικής

Τσεβά. 

-Προβάλλετε DVD από

το αφιέρωμα για τα 50

χρόνια εικαστικής προ-

σφοράς που διοργάνωσε

το 2010 το Ευρωπαϊκό

Κέντρο Τέχνης.

- Στο DVD ο πρόεδρος

του Ευρωπαϊκού Κέν-

τρου Τέχνης Ευάγγελος

Ανδρέου, αναλύει το

έργο της Αγγελικής

Τσεβά, ενώ η ίδια μιλά

για το έργο της.

Μπαλέτο της Όπερας της Λυόν

Jiří Kylián: One of a kind
8, 9, 10 Noεμβρίου, 8μ.μ.

Μπαλέτο σε τρεις πράξεις για σόλο βιολοντσέλο και μα-

γνητοταινία
Ο ιδιοφυής Γίρζι Κύλιαν δεν έπαψε να ανανεώνει τη δουλειά

του, φλερτάροντας με το νεοκλασικό και το μοντέρνο.

Η χορογραφία του «One of a kind» θέτει στο προσκήνιο

τη βία που επικρατεί στις μέρες μας, καθώς και την ελευ-

θερία της ανθρώπινης ύπαρξης.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Γιώργος Λούκος

Mέγαρο Μουσικής, αίθουσα Τριάντη.

Tηλ 210 7282333
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Ομαλά κύλισε η διαδικασία εκδίκασης

των ενστάσεων της ΠΕ3 «Λόφος -

Άγιος Αθανάσιος» στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο Παλλήνης, που πραγματοποι-

ήθηκε στις 25 Οκτωβρίου.

Εξετάστηκαν συνολικά 35 ενστάσεις

εκ των οποίων οι 3 αν και υποβλήθη-

καν εκπρόθεσμα, με απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου εξετάστηκαν κι

αυτές.

Εγινε αναλυτική συζήτηση σε κάθε έν-

σταση με επίδειξη χαρτών με σημαδε-

μένη την κάθε ιδιοκτησία. Ο κάθε

ιδιοκτήτης είχε τη δυνατότητα να εκ-

θέσει τις απόψεις του και να τεκμη-

ριώσει τους λόγους της ένστασής του.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα

προωθήσει το φάκελο, αφού συμπλη-

ρωθεί προς το ΥΠΕΚΑ για να προχω-

ρήσει η διαδικασία, διότι κοντεύει να

διανύσει και την τρίτη δεκαετία από

όταν συμπεριελήφθη, στο Γενικό Πο-

λεοδομικό Σχέδιο της Παλλήνης το

1989, η περιοχή «Λόφος - Άγιος Αθα-

νάσιος». Εχουν γίνει ήδη δύο τροπο-

ποιήσεις το 1992 και το 1999, τρεις

αναρτήσεις και έχουν εκδικαστεί εν-

στάσεις το 2005, το 2006 και το 2009

κατατέθηκαν αλλά δεν εκδικάστηκαν.

Η μεγάλη χρονική καθυστέρηση έντα-

ξης της περιοχής «Λόφος - Άγιος Αθα-

νάσιος», όπως ελέχθη,  οφείλεται στη

μετατόπιση που έγινε τα προηγού-

μενα χρόνια στο ρέμα Χαλκίδος,

καθώς και σε τρία τμήματα που χαρα-

κτηρίστηκαν αναδασωτέα το 2005 τα

οποία μάλιστα περιελάμβαναν ακόμα

και αγροτικούς δρόμους.

Η σημερινή δημοτική αρχή με επικε-

φαλής το Δήμαρχο Αθανάσιο Ζούτσο

και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κων-

σταντίνο Μπάκα, από την αρχή της θη-

τείας της έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα

στην τεκμηριωμένη  τεχνικά και επι-

στημονικά οριοθέτηση του Ρέματος

Χαλκίδας ώστε να ακολουθεί την

βαθιά γραμμή (ιστορική κοίτη) της Γε-

ωγραφικής Υπηρεσίας κάτι που συνά-

δει απόλυτα με τις σημερινές επιταγές

του ΥΠΕΚΑ. 

Η ολοκλήρωση της εκδίκασης των εν-

στάσεων της περιοχής «Λόφος –

Άγιος Αθανάσιος» δεν είναι παρά μια

από τις πολλές ενέργειες προώθησης

του σχεδίου πόλεως στη Δημοτική

Ενότητα Παλλήνης η οποία σημει-

ώνουμε ότι αποτελείται από 14 πολε-

οδομικές ενότητες που στο σύνολό

τους έχουν να επιδείξουν σημαντική

πρόοδο.

Ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των ενστάσεων για τo

«Λόφο - Άγιος Αθανάσιος» της ΔΕ Παλλήνης

Δωρεάν Σεμινάρια

Συμβουλευτικής Γονέων

Το “Δίκτυο Σαρωνικού” σε συνεργασία με την ψυχοθε-

ραπεύτρια - Σύμβουλο οικογένειας,  Εύα Αλεξανδρή,

προγραμματίζει τη διεξαγωγή δωρεάν σεμιναρίων Συμ-

βουλευτικής Γονέων, για όλους τους πολίτες.  Τα σεμι-

νάρια θα πραγματοποιούνται ανά 15θήμερο, στο στέκι

(πολυχώρο) του Δικτύου.

“Στις μέρες μας η οικογένεια, όπως και η κοινωνία μας

γενικότερα, περνάει μέσα από έντονες αναταράξεις και

δυσκολίες τόσο οικονομικές όσο και συναισθηματικές

που έχουν αντίκτυπο και στα παιδιά. Ο ρόλος του γονιού

είναι ο πιο όμορφος και συνάμα ο πιο δύσκολος ρόλος

που καλούμαστε να παίζουμε στη ζωή μας.  Δε γεννιό-

μαστε γονείς.  Μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη μας και

την προθυμία μας να εξελισσόμαστε μαζί με τα παιδιά

μας, δημιουργώντας μια χαρούμενη και αρμονική σχέση

μαζί τους”, σημειώνουν στο δ.τ.

Για την καλύτερη οργάνωση των σεμιναρίων και επειδή

ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος,

δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο: 6946-268384 ή στο sa-

ronikosnet-info@yahoo.gr

«Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
Τελευταίες πολιτικές εξελίξεις»

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στο

Δημαρχείο Σαρωνικού (Καλύβια), ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΑΡΩ-

ΝΙΚΟΥ οργανώνει ανοικτή συζήτηση με θέμα: «Το
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ – Τελευταίες πολιτικές
εξελίξεις».
Κεντρικός ομιλητής  ο  βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάν-

νης Δραγασάκης.

Συνάντηση φορέων
του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Στα πλαίσια των κινητοποιήσεων της συντονισμένης αντί-

δρασης για το ξεπούλημα του παραλιακού μετώπου, η Εναλ-

λακτική Δράση καλεί τους φορείς του Δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (συλλόγους, κινήματα, δημο-

τικές κινήσεις) και πολίτες για να συζητήσουν και  να συνα-

ποφασίσουν τις δράσεις που θα οργανώσουν στο Δήμο 3Β.

Η συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 7,30 μμ στο

κάμπινγκ της Βούλας.

Συνάντηση “Δικτύου 

Προστασίας Σαρωνικού”

για τo παραλιακό μέτωπο
Το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού αποφάσισε να οργανώ-

σει την Κυριακή 25  Νοεμβρίου την πρώτη συντονισμένη αν-

τίδραση, με κινητοποιήσεις και άλλες εκδηλώσεις και

δράσεις δράσεις  από την Ελευσίνα μέχρι το Σούνιο.

Στο διάστημα μέχρι 7 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν συ-

ναντήσεις φορέων για να αποφασίσουν οι συλλογικότητες

κάθε δήμου τις δράσεις που θα πραγματοποιήσουν.

Η συνάντηση θα γίνει την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 7,30 μμ στο

κάμπινγκ της Βούλας.

Οι Εθελοντές Πόρτο Ράφτη διοργανώ-

νουν ημερίδα με θέμα  “Καθημερινοί τρό-

ποι εξοικονόμησης  χρημάτων- ενέργειας

και διαχείρισης φυσικών πόρων”, το Σάβ-

βατο 10 Νοεμβρίου  στο Πόρτο Ράφτη

(Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη 24) (απέναντι

από πλακάκια Παπαζής) στις  10.30 το

πρωί  μέχρι τις 14.30.

Η ομιλήτρια Ελένη Σβορώνου Υπεύθυνη

Προγράμματος Κατάρτισης και Περιβαλ-

λοντικής Εκπαίδευσης της  WWF Ελλά-

δας λέει: Σε καιρούς οικονομικής κρίσης

η εξοικονόμηση ενέργειας αναδεικνύεται

ως πρώτη προτεραιότητα. Όχι μόνο για τη

βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθη-

κών, αλλά κυρίως για τη βελτίωση των οι-

κονομικών μεγεθών κάθε νοικοκυριού.

Στην ημερίδα  αυτή, θα μιλήσουν επιστή-

μονες  μελετητές αρθρογράφοι συνεργά-

τες - συντονιστές κλιμακίων κλπ, από

Διεθνείς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις

περιβαλλοντικής προστασίας, διαχειρί-

σεις νερού, κτιριακές κατασκευές  ενερ-

γειακής  εφαρμογής  και διαχειρίσεις

υδατικών πόρων.

Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν προβολές

για το πώς με έξυπνους τρόπους θα εξοι-

κονομηθούν χρήματα από την καθημερι-

νότητα, από  την ρύθμιση της

θερμοκρασίας νερού και χώρων, από τον

φωτισμό, από την χρήση ηλεκτρικών συ-

σκευών από την μετακίνηση με το αυτο-

κίνητο και  επίσης για το πως

κατασκευάζεται ένα κτίριο με πλήρη εκ-

μετάλλευση περιβαλλοντικών πηγών

ενέργειας. 

Ο σκοπός της οργάνωσης αυτής της ημε-

ρίδας είναι να παρουσιάσουν στους κα-

τοίκους του Πόρτο Ράφτη και του Δήμου

Μαρκοπούλου  τρόπους με τους οποίους

θα βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν την οι-

κονομική κρίση. Ειδικά επειδή  η περιοχή

του Πόρτο Ράφτη ενδείκνυται για το ξε-

κίνημα μιας οικολογικής  διαβίωσης που

μπορεί να αποτελέσει και μοντέλο προς

μίμηση, θέλουν, όπως σημειώνουν,   μέσα

από αυτή την πρώτη ημερίδα να ενημε-

ρώσουν  τους παρευρισκόμενους για το

πώς κανείς μπορεί να  διαχειρίζεται  και

να εκμεταλλεύεται τις δωρεάν πηγές

ενέργειας.

“Καθημερινοί τρόποι εξοικονόμησης  χρημάτων

ενέργειας  και διαχείρισης φυσικών πόρων”

Ο Δήμος Κρωπίας για δεύτερη χρονιά

διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Σφήτ-

τιος Δρόμος 2012», για την ανάδειξη

της Σφηττίας οδού και του Αρχαίου

Δήμου Σφηττού, την Κυριακή 11 Νοεμ-

βρίου στις 10:30 στο αθλητικό κέντρο

SAN SIRO, η οποία περιλαμβάνει, ομι-

λίες μαθητών Λυκείου (1ου και 3ου Γενι-

κού Λυκείου) με θέματα «Αγάλματα

αρχαίων  Θεών στις κορυφές των Αττι-

κών βουνών»  και «Μεσογείτικα πανη-

γύρια  μέσα  στο χρόνο» ενώ αμέσως

μετά  ξεκινάει ο Αγώνας Δρόμου

(αγωνιστικός δρόμος και διαδρομή

ελεύθερου τρεξίματος /βάδην) παίδων,

νέων και ενηλίκων, ενώ όσοι δημότες

το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν

με πεζοπορία. 

Η διαδρομή είναι κυκλική μήκους 3.5

χλμ  (περικλείει τις θέσεις Φουφάγια,

Κάστρο Χριστού, Φιλιάτι) με αφετηρία

και τερματισμό το αθλητικό κέντρο

SAN SIRO στην οδό Σφηττού (λίγο

πιο πάνω από τη Μονή Βηθλεέμ). Η

συμμετοχή στον αγώνα δρόμου είναι

ελεύθερη αλλά  απαιτείται δήλωση

συμμετοχής έως την Κυριακή 11 Νο-

εμβρίου στις 10:45.

Τα δελτία συμμετοχής μπορούν να να

αποστέλλονται στο e-mail:

mariagkioka@gmail.com, FAX: 210 -

6624963  ή άμεσα στο Δήμο Κρωπίας

(3ος Όροφος, Γραφείο Δημοτικού

Συμβουλίου και Αντιδημαρχίες Διοί-

κησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού) ή

στα τηλέφωνα 210-6026275-6 (εσωτ.

118, 137, ώρες 09:00-15:00μμ) ή την

Κυριακή 11 Νοεμβρίου από τις 10: 00

έως 10:45 στο αθλητικό κέντρο. 

Μετά τον τερματισμό θα γίνει η απο-

νομή αναμνηστικών δελτίων συμμε-

τοχής. Τις εκδηλώσεις υποστηρίζει ο

Δήμος Κρωπίας, το Νομικό Πρόσωπο

ΔΔ «Σφηττός» και τα εθελοντικά τμή-

ματά του, η Εθελοντική Ομάδα Δήμου

Κρωπίας, οι εθελοντές της ποδηλατι-

κής ομάδας, όχημα της Δημ. Αστυνο-

μίας, δημοτικό λεωφορείο και το

αθλητικό κέντρο SAN SIRO, που πα-

ραχωρεί δωρεάν τις εγκαταστάσεις

του.

Ανάδειξη της Σφηττίας οδού στο Κορωπί
Ημερίδα με εργασίες μαθητών 1ου & 3ου Γενικού Λυκείου Κρωπίας
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Στα πλαίσια διαφύλαξης του
οικιστικού χαρακτήρα  του
Δήμου 3Β και την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντός
του, ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς
απέστειλε στον αρμόδιο
Υπουργό Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής Ευάγ-
γελο Λιβιεράτο, επιστολή που
αφορά στη μη υπαγωγή στο
Νόμο 4014 κτισμάτων που βρί-
σκονται στους οδικούς άξονες
Λ. Βουλιαγμένης, Λ. Βάρης
και Λ. Καραμανλή εντός των

διοικητικών ορίων της Δημοτι-
κής Κοινότητας Βούλας, με
βάση και τις αντίστοιχες απο-
φάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας για τις χρήσεις
γης στους συγκεκριμένους
οδικούς άξονες. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για
κτίσματα που στεγάζουν ή
πρόκειται να στεγάσουν εται-
ρείες και καταστήματα, γεγο-
νός που αντιτίθεται στο
Προεδρικό Διάταγμα 17-9-
1926 (ΦΕΚ 311Α), στο οποίο

αναφέρεται ρητώς ότι η
Βούλα ορίζεται ως περιοχή
αποκλειστικής κατοικίας, κα-
θεστώς που επικυρώθηκε και
με μεταγενέστερη απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας (554/2000). 

Ο Δήμαρχος επισημαίνει προς
τον Υπουργό ότι «το ζήτημα
κρίνεται ιδιαιτέρως σοβαρό»
και γι’ αυτό απαιτούνται όπως
εξηγεί «κατεπείγουσες ενέρ-
γειες και λήψη μέτρων προκει-
μένου να τηρηθεί το γράμμα

του Νόμου και να μην εκδο-
θούν ή άλλων να ανακληθούν
τυχόν εκδοθείσες ενδεχομέ-
νως παράνομες διοικητικές
πράξεις». 

Να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας της Βούλας

Ζητάει ο δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ένα έργο το οποίο εκκρεμούσε

χρόνια με συνολική δαπάνη

1.322.090,00 ευρώ, εντάχθηκε

πλήρως για χρηματοδότηση στο

«επιχειρησιακό πρόγραμμα Ατ-

τική», μετά από συντονισμένες

ενέργειες της Δημοτικής Αρχής

και του Αντιδημάρχου Τεχνικών

Υπηρεσιών   Βαγγέλη Ηλιάσκου

και θα αρχίσει να υλοποιείται

άμεσα με μηδενικό κόστος για

τον Δήμο Ωρωπού. 

Ο Δήμος Ωρωπού είχε παραλά-

βει μια προγραμματική σύμβαση

από την πρώην Νομαρχία Αν.

Αττικής για την κατασκευή του

ΚΑΠΗ Ν. Παλατίων. Η συνολική

δαπάνη του έργου, όπως προ-

αναφέραμε, ανερχόταν στο

1.322.090,00 € και η συμμετοχή

του Δήμου Ωρωπού έφτανε τα

396.637 €. 

Η ολοκλήρωση του έργου εν-

τάχθηκε τελικά στο μέτρο χρη-

ματοδότησης, που προέκυψε το

Νοέμβριο του 2011, μετά και τις

σύμφωνες αποφάσεις του Δημ.

Συμβουλίου και του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου, χωρίς να κα-

ταβάλλει ο Δήμος ούτε ένα

ευρώ. Ετσι σήμερα να μιλάμε

για τη δημιουργία ακόμη μιας

στέγης φροντίδας και αγάπης

για την τρίτη ηλικία.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης

Οικονομάκος δήλωσε: «Εξα-

σφαλίζοντας την πλήρη χρημα-

τοδότηση του έργου, που ήταν

και ο μόνος τρόπος υλοποίησης,

καταφέραμε μαζί με την Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου να συμβάλ-

λουμε στην περαιτέρω ενίσχυση

των κοινωνικών δομών που έχει

ανάγκη ο τόπος μας. Τα Νέα Πα-

λάτια το επόμενο διάστημα θα

έχουν τη δική τους στέγη Αγά-

πης που θα κοσμεί την περιοχή

και θα συμβάλλει στην έμπρακτη

στήριξη και φροντίδα της Τρίτης

Ηλικίας. Είμαστε πάντα δίπλα

στους πολίτες και συνεχίζουμε

τον καθημερινό μας αγώνα για

βελτίωση της ποιότητας ζωής

όλων μας».

O Δήμος Μαραθώνα έχει κατ’ επανάληψιν εκ-

φράσει την αντίθεσή του στην κατασκευή Ολο-

κληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης

Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στο Γραμματικό,

αφού η περιοχή που έχει επιλεγεί δεν πληροί

τις αναγκαίες τεχνικές και νομικές προϋποθέ-

σεις. 

Το γεγονός αυτό άλλωστε, όπως έχουμε γρά-

ψει στο παρελθόν έχει αναγνωρίσει  και η Ει-

δική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής με έκθεση “καταπέλτη”. 

Εξ’ αυτού του λόγου, η κατασκευή και λειτουρ-

γία του  έργου καθίσταται εξαιρετικά επικίν-

δυνη για το περιβάλλον της ευρύτερης

περιοχής και την υγεία των κατοίκων της.

Ετσι, με σειρά αποφάσεων του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου, ο Δήμος Μαραθώνα, προ-

χώρησε σε άσκηση των αναγκαίων ενδίκων

βοηθημάτων με σκοπό τη ματαίωση του έργου.

Ήδη εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας (ΣτΕ) αίτηση ακύρωσης του Δήμου

κατά της άρνησης της Διοίκησης να ανακαλέ-

σει τις άδειες για την κατασκευή και τη λει-

τουργία του. 

Πέραν τούτου, ο Δήμος άσκησε (24η/10), αί-

τηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητά

τη διακοπή των εργασιών κατασκευής του

Χ.Υ.Τ.Α., αφού με αυτές καταστρέφεται η κοίτη

ρεμάτων που διέρχονται από τον χώρο του ερ-

γοταξίου και επέρχεται κίνδυνος σοβαρών

πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή. 

Την υπόθεσή έχει αναλάβει ο Δικηγόρος Δρ.

Απόστολου Παπακωνσταντίνου.

Ο Δήμος Μαραθώνα καλεί εκ νέου την κεντρική

Διοίκηση, αφενός να αναλογιστεί, έστω την

ύστατη αυτή ώρα, τις τεράστιες ευθύνες που

αναλαμβάνει με την παράλογη εμμονή της

στην κατασκευή του εν λόγω καταστροφικού

για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των

κατοίκων του Δήμου έργου και, αφετέρου, να

εξετάσει με τρόπο σοβαρό και οργανωμένο,

εναλλακτικές δυνατότητες για τη διαχείριση

των απορριμμάτων, που θα είναι συμβατές με

το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Στην τελική ευθεία η κατασκευή

του ΚΑΠΗ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ
Επιμένουν στην κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού

παρά τις απαγορευτικές διαπιστώσεις

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του,

κατά της απόφασης του Γενικού Διευθυντή ενημέρωσης της ΕΡΤ

κ. Αιμίλιου Λιάτσου, να «κόψει» την εκπομπή ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕ-

ΡΩΣΗ της ΝΕΤ των δημοσιογράφων Κώστα Αρβανίτη και Μαρι-

λένας Κασσίμη.

Θεωρούμε απαράδεκτη την απομάκρυνσή τους επειδή εξέφρα-

σαν ελεύθερα τις απόψεις τους.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, διερμηνεύοντας τα αισθήματα των πολι-

τών της περιοχής, εκφράζει τη συμπαράστασή του στους δύο

δημοσιογράφους και καλεί τη Διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε., να ανακα-

λέσει την απαράδεκτη πρωτοβουλία του Γενικού Διευθυντή Ενη-

μέρωσης.

Τέλος εκφράζουμε την αγανάκτηση και τη δυσφορία μας, κατά

του κ. Θ. Πάγκαλου, που με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός,

προχώρησε για άλλη μια φορά σε προσβλητικούς, απαξιωτικούς

χαρακτηρισμούς κατά του αγώνα της Κερατέας, που ήταν αγώ-

νας για την τήρηση της νομιμότητας.

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Θέλω να πω σε όλους σας, ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ, για το συγκινητικό ενδιαφέρον
σας, την αγάπη και τη συμπαράστασή σας,
σχετικά με το πρόσφατο πρόβλημα υγείας,
που αντιμετώπισα.

Ένα έκτακτο περιστατικό, που αφορούσε
σε στομαχικό ειλεό και απαιτούσε άμεση
χειρουργική αντιμετώπιση, με οδήγησε με
πολύ έντονους πόνους (οι οποίοι χειροτέ-
ρευαν καθημερινά επί μία εβδομάδα) και για
τους οποίους (πόνους), βλακωδώς, λόγω

των δημοτικών υποχρεώσεων, αδιαφο-
ρούσα, σε ένα εσπευσμένο μεν, σχετικά
«απλό» δε, χειρουργείο. 
Το πρόβλημα έγινε ξαφνικά πολύ σοβαρό,
όταν με το ξεκίνημα της επέμβασης,
υπήρξε μη προβλέψιμη καρδιακή κάμψη και
αύξηση των παλμών, από 65 σε 130.
Το γεγονός, ότι όλα αντιμετωπίστηκαν τε-
λικά με επιτυχία και κάτω από ιδιαίτερα αν-
τίξοες συνθήκες, οφείλεται σε μία
εξαιρετική ομάδα γιατρών του Νοσοκο-
μείου «ΥΓΕΙΑ», με επικεφαλής τον Παθο-
λόγο – Καθηγητή κ. ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΗ και
τον Χειρουργό – Καθηγητή κ. ΔΗΜΗΤΡΗ

ΛΙΝΟ, αλλά και την Αναισθησιολόγο κα
ΜΑΡΙΑ ΨΩΜΑ, μαζί με άλλους εξαίρετους
συναδέλφους, που  εκ των πραγμάτων,
ασχολήθηκαν μαζί μου, και όλοι τους στην
κυριολεξία μου έσωσαν τη ζωή.
Το επόμενο στάδιο βοήθειας, ήλθε απ’ τα
μηνύματα αγάπης, στήριξης και συμπαρά-
στασης, πολλών εκατοντάδων φίλων και
συμπολιτών, σε Μαρκόπουλο και Πόρτο
Ράφτη!

Σας ευχαριστώ όλους, μέσα από την καρ-
διά μου για την αγάπη σας, σας ζητώ συ-
γνώμη για την εικοσαήμερη αναγκαστική

αποχή απ’ τα καθήκοντά μου και πιστεύω,
ότι απ’ την ερχόμενη Τετάρτη, θα μπορέσω
ξανά να μπω ομαλά, στη διαδικασία ανάλη-
ψης των καθηκόντων μου!
Με ιδιαίτερη αγάπη, ευχαριστίες και εκτί-
μηση,

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOY ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΜΕΘΕΝΙΤΗ
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«Οίον δε τινών ξυρρεόντων εκ πολλών, τα μεν

πηγών τα δε χειμάρρων, εις μίαν λίμνην  ανα-

γκαίον προσέχοντας τον νούν φυλάττειν,

όπως καθαρώτερον εσταί το συρρέον ύδωρ,

τα μεν εξαντλούντας, τα δε αποχετεύοντας

και παρατρέποντας». (Νομ. Ε 736)

Όπως στα νερά  που συρρέουν σε μια λίμνη

από πολλά σημεία, και άλλα  μεν προέρχον-

ται από  πηγές, άλλα δε από χειμάρρους  και

εμείς θα πρέπει να προσέχομε ώστε το νερό

που συγκεντρώνεται,  να  είναι όσον το δυνα-

τόν καθαρότερο·  αυτό δε επιτυγχάνεται, άλ-

λοτε με το να  αποχετεύομε μερικά και

άλλοτε  με το να αλλάζομε  την κοίτη κάποιων

άλλων, έτσι και από τον ίδιο κίνδυνο που και-

ροφυλαχτεί,  θα πρέπει  με προσοχή να προ-

στατεύομε, την  πολιτική οργάνωση ενός

τόπου. «Και κίνδυνος εστίν εν πάση κατα-

σκευή πολιτική». 

Και εδώ δεν αναφέρεται αλληγορικά μοναχά

στους  πολιτικούς ηγέτες, αλλά  επεκτείνεται

μεταφορικά   και στους  κακής ποιότητας  με-

τανάστες: «Τους γαρ κακούς των επιχει-

ρούντων ες την πόλιν ως πολιτευσομένους

ξυνιέναι, πειρά πάση και ικανώ χρόνω διαβα-

σανίσαντες διακωλύσωμεν αφικνείσθαι , τους

δε αγαθούς ες δύναμιν ευμενείς ίλεώς τε προ-

σαγώμεθα».

Σε ελεύθερη δε  απόδοση του αρχαίου κειμέ-

νου: «διότι τους  μεν κακούς από αυτούς, που

επιχειρούν να εισέλθουν  ως νέοι πολίτες με-

τανάστες στην πόλη, αφού  προσπαθήσαμε
με κάθε  πειθώ και με την παροχή κάθε ευ-
καιρίας για αρκετό  χρονικό διάστημα να προ-
σαρμοσθούν, αλλά  αυτοί  αντέδρασαν και δεν
συναίνεσαν,   θα τους διώξομε και θα τους εμ-

ποδίσομε να εισέλθουν  στον τόπο μας. Τους

αγαθούς όμως και τους καλούς,  θα τους δεχ-

θούμε με τη  μεγαλύτερη ευμένεια και συμ-

πάθεια,  για να ζήσουν κοντά μας.»     

Τόσο ο Πλάτων όσο και ο Αριστοτέλης, προ-

χώρησαν και άσκησαν σκληρή κριτική  στα

υπάρχοντα πολιτεύματα, προκειμένου να μας

δώσουν καταληκτικό πόρισμα, για την επιλογή

του καλυτέρου. Στη διαδικασία της επιλογής

και της  πολιτικής οργάνωσης τόνισαν, ότι  κα-

θοριστικό έργο  θα κατέχει η γνώση και πρω-

ταρχικό ρόλο στο  παιχνίδι θα παίζει   η

φιλοσοφία και η αρετή, εκείνου  ο οποίος

εδράζεται  στη  θέση του ηγέτη. 

Φιλόσοφος  λοιπόν θα πρέπει να είναι ο ηγέ-

της, αλλά αυτό ερμηνεύεται  σαν  από τη μια

μεριά  να βαραίνει η διανόηση και από την

άλλη η λαϊκή μάζα να προσπαθεί  σαν αντί-

βαρο να τα φέρει βόλτα. Αυτή η άβουλη μάζα,

η οποία δυστυχώς είναι και  αμαθής, όπως

γράφει στο βιβλίο του  “Σύγχρονη Επαναστα-

τική Διανόηση” ο   καθηγητής στο Πάντειο

Γιώργος Ρούσης. Ο ίδιος  αναλύοντας τη

σκέψη τόσο του Πλάτωνα, όσο και του Αρι-

στοτέλη γράφει, ότι οι σοφοί άρχοντες θα

πρέπει να παρακάμπτουν  αυτόν τον σκόπελο

και  να έχουν σαφή τη συνείδηση του γεγο-

νότος, ότι χωρίς τη βούληση των μαζών, τί-

ποτα δεν μπορεί εκ των άνω να

πραγματοποιηθεί. Συμπερασματικά λοιπόν, τί-

ποτα καλό δεν μπορεί να υπάρξει,  αν δεν

επιτευχθεί συνδυασμός της συλλογικής με

την ατομική σοφία στο πλαίσιο μιας αριστο-

δημοκρατικής κοινωνίας. Αλλά αυτό ίσως δεν

είναι πάντοτε εύκολο  να επιτευχθεί.

Κάτι τέτοιο αν δεν κάνω λάθος πρέσβευε και

ο Μάρξ στο πρώτο συνέδριο της Διεθνούς

Ένωσης των Εργατών, όταν αναφέρθηκε  στις

δυσκολίες που θα προκύψουν  από  την

ανάγκη συντονισμού επιστήμης  και πολιτικής

με το σύνδρομο του εργατισμού που πλήτει

το εργατικό κίνημα. Το ωραίο βέβαια είναι ότι

με τα τελευταία λόγια του, αυτός  ο ίδιος ο

Μαρξ κινδύνευσε να αποκλειστεί, γιατί δε

ήταν εργάτης αλλά διανοούμενος. 

Συνεχίζω με τον Πλάτωνα.   Στην  “Πολιτεία”

του   σχετικώς επανέρχεται στο παραπάνω

θέμα. «Οι καλύτερες μέρες θα έλθουν  μόνο

αν η ηγετική τάξη,  η οποία ελέγχει την πολι-

τική ζωή του τόπου, θα εξαρτάται εκτός  βέ-

βαια από την απρόβλεπτη παρέμβαση της

τύχης, κυρίως  από την διακυβέρνηση  ενός

άρχοντα, που θα είναι συνάμα  φιλόσοφος και

όχι από την ηγεμονική κηδεμονία της οικονο-

μικής εξουσίας ή κάποιας “σωματικής ευρω-

στίας”,  που θα επιβάλει  τα  εκβιαστικά

ιδιοτελή “θέλω” της».   

Ο Πλάτων όμως  προχώρησε ακόμα πιο πέρα

λέγοντας πως: «ναι μεν καλοί είναι οι σοφοί

και οι φιλόσοφοι και οι υπηρέτες της διανόη-

σης σαν ηγέτες, αλλά και αυτοί όταν θα είναι

μόνο υπό έλεγχον». Βέβαια ας μην μας δια-

φεύγει, ότι οι άνθρωποι της διανόησης   είναι

αυτοί  οι οποίοι την καθαρή γνώση την ανυ-

ψώνουν από την θεωρητική  ιδεολογία  στην

πραγματικότητα και από αυτό το επίπεδο της

εμπειρίας στην εμπέδωση της καθολοκληρω-

μένης θεωρίας.  Η γνώση δεν πρέπει να εισά-

γεται εκ των έξω και άνω και να παρέχεται

σαν ώριμο φρούτο προς βρώση, αλλά να δι-

δάσκει  με ταπεινότητα τη  μάθηση της καλ-

λιέργειας.  Κατά δε τη συνηθισμένη πια

φράση «δεν δίνεις ψάρι στον πεινασμένο,

αλλά τον  μαθαίνεις να ψαρεύει».

Παρά ταύτα η  ηγετική διανόηση  όχι σπάνια

ολισθαίνει στο αμάρτημα   της  φιλαυτίας, γι’

αυτό και η  επιλογή των προσώπων της πρέπει

να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Μάλιστα   όταν

συμβαίνει μερικοί να προβάλουν την αλαζο-

νική τους  αμάθεια σαν  σοφία. «Το την αμά-

θειαν την παρ΄αυτού δοκεί σοφίαν είναι

γέγονε πάσιν». 

Ο Πλάτων με τους “Νόμους” του, μας είπε

πολλά: Για τους κινδύνους από τη μέθη, για

την εκπαίδευση των παιδιών, για την εκπαί-

δευση των στρατιωτών, για τα ποινικά αδική-

ματα του οικογενειακού βίου, για τις ευθύνες,

επιλογή και παρεκτροπές των δικαστών  και

άλλα  πολλά.  Δεν μπορούμε  όμως να ανα-

πτυχθούμε σε όλο το πλάτος του αρχαίου κει-

μένου. Αλλά εκεί που  θα ήθελα να σταθώ,

είναι  τα βαρειά αδικήματα και η  τιμωρία τους,

που συνεπάγονται  την  ποινή   του θανάτου. 

Θάνατος για το παιδί που σκότωσε τους γο-

νείς του και τα αδέλφια του,   θάνατος για τον

κακό δικαστή,  θάνατος και για τον καταχρα-

στή ηγέτη, αλλά  και τον εθνικά προδότη και

άλλα. Αυτά δε με σύντομες διαδικασίες. Με

ένα μόνο σκοπό: να διασωθεί  η ζωή τού πο-

λίτη και η ευδαιμονία της πολιτείας. Και ο πα-

ραδειγματισμός. Και να μην ξεχνάμε ακόμη,

πως όταν ο Δράκων στους νόμους του είχε

καθορίσει για την μικρή ή μεγάλη κλοπή, για

την μικρή η μεγάλη κατάχρηση δημοσίου χρή-

ματος, για την εθνική προδοσία ή και ολιγω-

ρία, μια και μόνο ποινή, την ποινή του θανάτου

ή και σε ακόμη βαρύτερες  περιπτώσεις την

εξορία και αποπομπή του ενόχου, αλλά και

της οικογενείας του από την πόλη, ποινή την

οποία θεωρούσε μεγαλύτερη και από την

αφαίρεση της ζωής. Την τιμωρία αυτή η οποία

έφερνε την ατίμωση και την στέρηση  της

αξιοπρεπείας του πολίτη. Αν δε ο καταδικα-

σμένος σε εξορία πολίτης επιχειρούσε κρυφά

να εισέλθει στην πόλη τότε ο οποιοσδήποτε

πολίτης και πάντα κατά τον Πλάτωνα, είχε

υποχρέωση να τον σκοτώσει χωρίς να έχει

καμιά συνέπεια.

Αλλά οι σωκρατικές  και οι χριστιανικές θέσεις

ούσες πιο διαλλακτικές, είχαν διαφορετικές

απόψεις και προέβαλαν ποικίλα ελαφρυντικά.

Ευτυχώς όμως, που  τόσο ο Σωκράτης όσο και

ο Χριστός έφυγαν  και δεν έζησαν την μετα-

γενέστερη ανθρώπινη πορεία, δεν έζησαν  για

να πληγωθούν για  το μάταιο και ανώφελο της

θυσίας τους, μιας θυσίας  που εκήρυξε  δια-

χρονικά την υπερτάτη αξιοπρέπεια και

αρετή. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου  

Βοηθήματα 

1) Πλάτωνος: ¨”Νόμοι”, Εκδ. Γεωργιάδη

2) Πλάτωνος “Πολιτεία”,  Εκδ. Εστία 

3) Γ. Ρούση: “Σύγχρονη Επαναστατική Διανόηση”, Εκδ. Γκο-

βόστη 

4) Γκράμσι: “Για την Πολιτική και για το Σύγχρονο Κράτος”,

Εκδ. Ελλάκτωρ. 

5) Αριστοτέλους:  “Αθηναίων Πολιτεία”, Εκδ. Κάκτος

Οι νόμοι του Πλάτωνα (τρίτο και τελευταίο μέρος)

Τσακίζουν ελεύθερες φωνές

Οι παρουσιαστές της “Πρωινής Ενημέρωσης” στην ΝΕΤ,

Κώστας Αρβανίτης και Μαριλένα Κατσίμη, είχαν καταφέ-

ρει να “επιστρέψουν” ακροατές στην δημόσια τηλεόραση

και να ανεβάσει την εικόνα της απέναντι των πολιτών.

Στους διαχειριστές μας όμως, δεν άρεσε αυτό, γιατί στην

εκπομπή τους έβλεπες και ψίγματα ελεύθερης έκφρασης

και σωστής ενημέρωσης. Ετσι λοιπόν τους υποβάθμισαν

και τους έστειλαν 6 με 8 το πρωί, αλλά πάλι τους χάλαγε

η “μανέστρα”. 

Tην “αφορμή” έδωσε ο Κ. Αρβανίτης, που τόλμησε να σχο-

λιάσει, αν ο Δένδιας, θα παραιτηθεί, αφού κατάγγελνε ότι

θα κάνει μήνυση στην εφημερίδα, που έγραψε ότι οι συλ-

λυφθέντες διαδηλωτές βασανίζονται στη ΓΑΔΑ και ο δικα-

στής απεφάνθη ότι όντως συλληφθέντες έχουν υποστεί

βία.

Ετσι λοιπόν τους “έκλεισαν” το στόμα και τους  έκοψαν τε-

λείως από την εκπομπή.

Τόση δημοκρατία πια δεν την αντέχουμε· ένα αυταρχικό

καθεστώς αλήθεια πώς θα συμπεριφερόταν;

Αποχαιρετήστε τις Δημόσιες 
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας!

Την κατάργηση  του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής

του Δημοσίου στο ΝΕΡΟ, στο ΡΕΥΜΑ  και στα λιμάνια

ψήφισε η Βουλή την περασμένη Τετάρτη, με ισχνή πλει-

οψηφία 147 βουλευτών. Με δύο δηλαδή ψήφους! και

μάλιστα η μία προέρχεται από τον βουλευτή της

ΔΗΜ.ΑΡ. Βασίλη Οικονόμου, παρά το ότι όλοι οι υπό-

λοιποι βουλευτές της ψήφισαν παρών.

Αν λοιπόν αύριο τα λιμάνια της Ανατολικής Αττικής, οι

παραλίες δείτε να ξεπουλιούνται σε μεγάλα συμφέ-

ροντα εξωτερικού να γνωρίζετε. Κι αν πείτε το νερό νε-

ράκι από την ακρίβεια και τη ρύπανση πάλι να

γνωρίζετε.

Βλαντιμίρ Πούτιν: 

εκχωρείτε την κυριαρχία σας

“Κοιτάξτε τι έχει γίνει στην Ελλάδα με το ευρώ. Εάν η Ελ-
λάδα είχε ακόμα ως νόμισμα της τη δραχμή, θα μπορούσε
να είχε προχωρήσει σε υποτίμηση, με αποτέλεσμα να μη
βιώνει τα σημερινά προβλήματα και να έχει γλιτώσει την
κρίση.[...]
Αυτό θα ήταν ένα μήνυμα πως η μακροοικονομία  θα μπο-
ρούσε να ανακάμψει από εσωτερικές διορθωτικές κινήσεις,
ενώ τώρα δεν υπάρχει άλλη λύση, από το να καταφεύγουν
διαρκώς σε δάνεια. Και όταν κάποιος μπαίνει στον φαύλο
κύκλο του εξωτερικού δανεισμού στο τέλος οδηγείται σε
εκχώρηση της κυριαρχίας του».

Forum του  “Βαλντάι”

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Λίγα από τα χρωστούμενα 

Μητρόπολη Μεσογαίας & Λαυρεωτικής

Τράπεζα χρόνου
Στήν ἐποχή τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τῆς ἀπώλειας τῆς

ἐργασίας καί τῶν πενιχρῶν ἀμοιβῶν, τῆς ψυχικῆς κό-

πωσης καί τῶν ἀδιεξόδων, τῆς ἀποδιάρθρωσης τῶν

δομῶν ὑποστήριξης η ενορία Αγίου Νικολάου Μαρκο-

πούλου καλεῖ κάθε ἐνδιαφερόμενο νά προσφέρει δω-

ρεάν λίγο ἀπό τό χρόνο του, ἀναλόγως τῆς

ἐκπαίδευσης, τῶν ἱκανοτήτων, καί τοῦ ἐπαγγελματικοῦ
προσανατολισμοῦ του, σέ ἀδελφούς πού δέ μποροῦν νά

ἀνταπεξέλθουν στίς καθημερινές καί ἔκτακτες ἀνάγκες

τους

Μέ τόν τρόπο αὐτό:

ἀνακουφίζεται ἡ καθημερινότητα, ἐξασφαλίζονται-κα-

τόπιν ἐλέγχου, ἀξιοπρεπεῖς δωρεάν ὑπηρεσίες ὅπως:

φύλαξη παιδιῶν καί ἠλικιωμένων, μεταφορά παιδιῶν σέ

σχολεῖα καί φροντιστήρια, μικροκατασκευές-μικροεπι-

σκευές (οἰκοδομικές, ἠλεκτρολογικές, ὑδραυλικές, ἐπί-

πλων κλπ), συντήρηση αὐτοκινήτων, προγύμναση

μαθητῶν γιά ἐξετάσεις, προσωπική φροντίδα καί περι-

ποίηση, ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.

u ἡ ἀγάπη γίνεται πράξη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

κα Βασιλική Μπόζιακα (6946 108971

- Ένας ρε παιδιά, δεν θα βρεθεί ένας βουλευτής στων «Ελ-

λήνων τη Βουλή» (τρίλεξο ανέκδοτο) να σηκωθεί και να πει

στον Στουρνάρα: «είστε απατεών κύριε υπουργέ»; Ας μη

του το πει τόσο σαλονάτα, ας το πει λιμανίσια, δεν με χα-

λάει. Αρκεί να του το πει. Τον άκουγα τον ντελάλη της Μέρ-

κελ τις προάλλες, να τραγουδά με βαρύ νταλκά τον γνωστό

αμανέ ότι δεν θά ‘χουμε να πληρώσουμε μισθούς και συν-

τάξεις, ότι θα καταρρεύσουμε αν δεν πάρουμε «τη δόση

μας» των 31,5 δις κι άλλα τέτοια πένθιμα. Τον άκουγα τον

Πινόκιο να λέει, να λέει κι έβλεπα να μεγαλώνει η μύτη του,

τού αρχιψευταρά που θά κανε και τον βαρώνο Μυνγχάου-

ζεν να νοιώθει φιλαλήθης. Τα 25 από τη «δόση μας» των

31,5 δις θα πάνε στις εγχώριες ληστο-τράπεζες, αλλά δεν

θα μπει ζεστό χρήμα στην Ελλάδα. Μιά απλή λογιστική εγ-

γραφή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την οποία όμως

εγγραφή θα πληρώσουμε με τόκους των τόκων, ώ τόκοι του

κερατά. Με 6 δις θα λογισθεί ότι πληρώνουμε δάνειο εντό-

κων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, τα οποία έντοκα

γραμμάτια είχαν εκδοθεί για να πληρώσουμε ομολογιακό

δάνειο και πάει λέγοντας και κλαίγοντας. Και μόνο μισό δις

ευρώ θα εισέλθει στη χώρα. 

Ρε Στουρνάρα, όταν σε ξύσουν από υπουργό, να στήσεις

ένα στρογγυλό τραπεζάκι να κονομάς τρελλά κι αφορολό-

γητα. Ξέρεις τώρα, χαρτομαντεία, τράπουλα ταρώ, κρυ-

σταλλομαντεία, επικλήσεις πνευμάτων, τέτοια. Είσαι πολύ

δυνατός στο παραμύθι. Σ’ έχει ζηλέψει μέχρι κι ο «λεφτά
υπάρχουν», ο Μέγας Αρχιδιδάσκαλος της Απατεωνιάς, που

δίνει και διαλέξεις στο Χάρβαρντ ...«έτσι τους το έκανα».

- Aρχηγέ με το βουλιμικό βλέμμα, λύσσαξες ν’ αρπάξεις

το «σπίτι» με τον πράσινο ήλιο και το πονηρό φωτάκι από

τον γιό της Μάργκαρετ. Και τώρα που τ’ άρπαξες, άσε, κα-

λύτερα να μη σου πω τι να το κάνεις. Ούτε στο Γιουσου-

ρούμ δεν πουλιέται. Θα μου πεις ότι έχει ξεπουληθεί και

μας έχει ξεπουλήσει στους εξαποδώ από την εποχή του Κι-

νέζου, που μας έχωσε βαθειά τον «σκληρό πυρήνα της

Ο.Ν.Ε», με την Goldman Sachs στον ρόλο της τσατσάς λε-

κανατζούς. Εντάξει, αυτή είναι μιά άλλη hardcore, πονε-

μένη ιστορία. Και με το συμπάθειο δηλαδή που θα στο πω,

αλλά επειδή πίτσιρικάς διάβαζα κι εγώ κόμικς, μου θυμίζεις

πολύ τον Σπάϊκ, το θυμωμένο μπουλντόγκ που κυνηγούσε

τον Τομ τον γατούλη. Φτυστός είσαι ρε μπαγάσα!  Διεπί-

στωσα επίσης ότι κατέχεις το φοβερό μάτιασμα του απέ-

θαντου Επίτιμου της Ν.Δ. Μόλις πάτησες το πόδι σου στις

ΗΠΑ, χτύπησε σεισμός τη Χαβάη και τυφώνας τις βορειοα-

νατολικές πολιτείες. Αμάν το μάτι σου!

- Τ’ άκουσε χύμα και τσουβαλάτα ο γνωστός Βαρεμένος του

ΣΥΡΙΖΑ για τη χλιαρή αντιμνημονιακή στάση της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης. Αν κι εκεί μέσα άλλον λένε Βαρεμένο κι

άλλοι έχουν τη χάρη. Πήγε ο συμπαθέστατος Γιώργης, μα-

νιώδης ποδοσφαιρόφιλος γαρ, την Κυριακή 21 Οκτωβρίου,

να παρακολουθήσει στο «Ελ Πάσο» την αναμέτρηση της

Καλλιθέας με τον Παναιτωλικό, ομάδα της ιδιαίτερης πατρί-

δας του. Κι εκεί του την έπεσαν άπονα κάποιοι φίλαθλοι και

τον έκραξαν: «Ρε Βαρεμένε, τι περιμένετε ρε εκεί στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ; Δεν βλέπετε τι γίνεται; Βαράτε τους ρε Βαρεμένε». Ν’

αγιάσει το στόμα τους μεν, αλλά ο Βαρεμένος έχει μόνο τ’

όνομα και μακάρι νά ‘χε ο ΣΥΡΙΖΑ κι άλλα σαν τον Γιώργη

παλληκάρια. Άλλοι έχουν τη χάρη βαρεμένου εκεί μέσα. 

Αλέξη Τσίπρα, είναι δυνατόν να θες να σώσεις την Ελλάδα

και να μπαίνει η ομάδα σου να παίξει στο γήπεδο απέναντι

στα όρνια, έχοντας στη σύνθεσή της κάτι εμμονικούς αν-

θέλληνες σαν τον Τατσόπουλο; Έχεις φάει πέντε γκολ από

τ’ αποδυτήρια αδερφέ μου. Ξέρεις τώρα για ποιόν σου

μιλάω. Για κείνον τον βουλευτή σου τον Τατσόπουλο που

λέρωνε την τηλεόραση με την αλά Βερέμη βλάσφημη εκ-

δοχή του 1821 και ταυτόχρονα εξεμούσε στο Facebook ψυ-

χοπνευματικές ακαθαρσίες, ενημερώνοντας τους ομοίους

του ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν «αδερφή» με Τούρκο γκό-

μενο κι απαιτώντας να τον αποκαλούν οι θαυμαστές του

...«ψ—ή του Βουκεφάλα». Γυαλίζει επικίνδυνα το μάτι του,

Αλέξη μου. Δεν τον βλέπεις; Με τέτοιους –κι έχεις ουκ ολί-

γους- ούτε κοτέτσι απ’ την αλεπού δεν μπορείς να σώσεις,

όχι την Ελλάδα. Ξεκαθάρισε τις «συνιστώσες» σου από τα

ρεπουσοειδή παιδάκια του Σόρος, να ξέρουμε κι εμείς από

ποιούς συνίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ, μπας και ξεκολλήσεις εκλο-

γικά. Γιατί κανείς από τους 71 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν

συνυπέγραψε την πρόταση των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων»

για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνούσε

την σκευωρία που μας οδήγησε στα Μνημόνια; Είστε κατά

των Μνημονίων; ή μας δουλεύετε ψιλό γαζί; 

Θυμήσου Αλέξη Τσίπρα, ότι η Ιστορία δεν αφήνει κενά. Κάτι

αληθώς βαρεμένοι σαν τον Τατσόπουλο είναι μαύρες τρύ-

πες στον ελληνικό γαλαξία. Για να μην πω και για κείνον

τον βουλευτή σου που έβγαινε παραμονές της εθνικής επε-

τείου στα ραδιόφωνα, να κακαρίζει ότι το έπος του ’40 είναι

ένας μύθος. Ξεκόλλησε από δαύτους, καθαρίσου και προ-

χώρα. Εκτός αν σε εκφράζουν. Τα πράγματα θα γίνουν εν-

τελώς ξεκάθαρα σε λίγο. Θα έχουμε τέσσερεις

ιδεολογικο-πολιτικούς χώρους. Θα έχουμε τους Έλληνες,

τους ανθέλληνες, τα φυτά και τους βλαμμένους. Έκαστος

εφ’ ω ετάχθη.

––––––––––––––––––
Ευχαριστώ τους φίλους αναγνώστες που μου έκαναν την τιμή
να μου τηλεφωνήσουν και να με συγχαρούν για το σχόλιό
μου που αφιέρωσα στον τ. Διοικητή του Ασκληπιείου Νοσο-
κομείου Βούλας, Ηρακλή Καραγεώργο, στο άρθρο μου της
20ής Οκτωβρίου.  Είπα απλώς την εξώφθαλμη και αυταπό-
δεικτη αλήθεια, το ένοιωσα υποχρέωσή μου. Κάποια στιγμή
θα επανέλθω με στοιχεία για την υποδειγματική εκείνη δια-
χείριση ενός δημόσιου νοσοκομείου, για να καταδείξω ότι η
άλλη Ελλάδα και οι άλλοι Έλληνες που την αγαπούν έμπρα-
κτα, είναι δίπλα μας, υπάρχουν, αλλά εξαιτίας των δικών μας
παθολογικά λαθεμένων επιλογών, έχουμε τοιαύτη «Ελλάδα»

και τοιούτους «Έλληνες» να μας κυβερνούν.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

26 Οκτωβρίου, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου του Μυρο-

βλήτη, μύρο ελληνικό ανέβλυσε στο Δημοτικό σχολείο της

Βουλιαγμένης, από τρεις Ελληνίδες Δασκάλες και τα παι-

διά της 5ης τάξης, που μας χάρισαν ένα εκπληκτικό αφιέ-

ρωμα στο Έπος του ’40.

Κάποιοι Δάσκαλοι έχουν ξεφύγει από τη νεοταξίτικη μη-

χανή του κιμά. Το βλέπεις στο γέλιο τους. Γελούν κι είναι

σαν να λένε «εμένα δεν θα με πατήσετε». Μπαίνουν στην

τάξη και λειτουργούν, μ’ όλη τη σημασία της λέξης. Δίνον-

ται. Στην ασφυκτική ατμόσφαιρα ενός παγκόσμιου, πνευ-

ματικού θαλάμου αερίων, τα παιδιά μου ανάσαναν

υπέροχους Δασκάλους. Να τους θυμούνται μετά από

πολλά χρόνια και να δακρύζουν. Έτσι πρέπει να γίνεται.

Ποιός Ρεπουσόπληκτος επιθεωρητής Κλουζό θα «αξιολο-

γήσει» τέτοιους Δασκάλους; Ποιός ανέγγιχτος από τη μυ-

ρωδιά του πίνακα κι από τον καθημερινό τρύγο, να δίνεις

την ψυχή σου να την τρυγούν οι παιδικές ψυχούλες; Και

πάλι, την άλλη μέρα, νά ‘ναι φορτωμένη τσαμπιά.

Μιά σχολική γιορτή από τα παλιά. Από τότε που δεν ένοιωθες

απόβλητος και στόχος επειδή αγαπάς την Ελλάδα και πασχί-

ζεις να την γνωρίσουν και να την αγαπήσουν τα Ελληνό-

πουλα. Ο μεγαλύτερος τρόμος των διαφθορέων μας είναι μη

τυχόν και σηκωθεί ο Έλληνας Δάσκαλος. Γι’ αυτό εδώ και δε-

καετίες γέμισαν τα πανεπιστήμια με καθηγητές ανθέλληνες,

να βγάζουν φουρνιές γενιτσάρων και να τις στέλνουν στα

σχολεία. Όμως, όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια ο Θεός γε-

λάει. Κάποιοι φοιτητές και κατοπινοί δάσκαλοι είχαν πολλή

Ελλάδα μέσα τους κι άντεξαν στα εθνοδιαφθορεία των πανε-

πιστημιακών ηχείων του Κίσσινγκερ. Γελούν όμορφα αυτοί οι

Δάσκαλοι. Πολύ όμορφα.

Μιά σχολική γιορτή, που αν την είχα «μυριστεί» ότι ετοιμαζό-

ταν, θα έφερνα έναν φίλο μου πολεμιστή του ’40 να την πα-

ρακολουθήσει. Να δει ότι κάποιοι Δάσκαλοι κρατούν και

παραδίδουν τη σκυτάλη του ΟΧΙ, μέσα σε άκρως αντίξοες

συνθήκες. Να νοιώσει εκείνη τη μαγεία, πως καταφέρνει ο Δά-

σκαλος να φέρνει το Χθες στο Σήμερα, να το ζωγραφίζει στις

παιδικές ψυχούλες και ν’ αστράφτουν τα παιδικά ματάκια.

Στις Δασκάλες της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου

Βουλιαγμένης, κυρίες Σοφία Κακάτση, Εύα Αλμπάνη και

στην Δασκάλα της Μουσικής, κυρία Άννα Κωσταρά, ένα

«ευχαριστώ» ακούγεται λίγο, αλλά κλείνω μέσα του

πολλά. Να είναι πάντοτε άξιες, να χαρίζουν στα παιδιά το

Φως του Ανθρώπου, αντάμα με το γέλιο τους και το μύρο

το Ελληνικό της ψυχής τους.

Ευχαριστώ κυρίες μου.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Μ ύ ρ ο  Ε λ λ η ν ι κ ό
στο Δημοτικό Σχολείο της Βουλιαγμένης
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Με την ανεργία να μαστίζει

τους νέους, οι άνεργοι στην

Ελλάδα, έφτασαν το

1.029.587. 

Αριθμός που φέρνει τον μη

ενεργό πληθυσμό της χώρας

να υπερβαίνει τους απασχο-

λούμενους κατά 500.000!

Οι λόγοι που αυξάνεται η

ανεργία είναι πολλοί και δεν

θα τους αναλύσω εδώ. Θα

αναφερθώ μόνο σε έναν, για

να δούμε πώς μπορούμε να

βοηθήσουμε να βρει δουλειά ο

...Γιάννης. 

Σε μια χώρα που η παραγωγή

της βρίσκεται σε πολύ χαμηλά

επίπεδα, σχεδόν όλα τα καθη-

μερινά μας αντικείμενα σχε-

διάζονται και παράγονται σε

κάθε γωνιά του κόσμου εκτός

από την Ελλάδα, αλλά και όσα

εδώ δημιουργούνται, κλείνουν

οριστικά ή γίνονται “αλλο-

δαπά” για να επιζήσουν, πώς

μπορούμε να δημιουργήσουμε

θέσεις εργασίας και ανάπτυξη; 

Κανένα ξένο κεφάλαιο δεν θα

βοηθήσει στην ανάπτυξη της

χώρας μας, αν εμείς δεν δημι-

ουργήσουμε επιχειρήσεις που

θα παράγουν. Προϊόντα κάθε

λογής, τρόφιμα, μηχανήματα,

υποδήματα.

Κι έπειτα επιβάλλεται να κά-

νουμε στροφή 180 μοιρών

προς τα Ελληνικά προϊόντα

για να βοηθηθούμε όλοι με-

ταξύ μας. Στροφή των κατανα-

λωτών, αλλά και των

επιχειρηματιών. Διότι κακά τα

ψέματα με την οικονομική δυ-

σπραγία που αντιμετωπίζουμε

όσο Ελληνική αγοραστική συ-

νείδηση και να έχουμε, όσο το

ξένο προϊόν κοστίζει στο μισό

του Ελληνικού, δυστυχώς θα

προτιμάται. 

Διαβάστε λοιπόν με πόσο

απλό, αλλά τόσο αληθινό

τρόπο περιέγραψαν στο face-

book έναν απ’ τους λόγους

που δεν βρίσκει δουλειά ο

...Γιάννης. 

“Ο Γιάννης άρχισε την ημέρα
του νωρίς βάζοντας το ξυπνη-
τήρι του (MADE IN
SWITCHERLAND) για τις 6 το
πρωί ...

Σηκώθηκε από το κρεβάτι του
(MADE IN SWEDEN)
Έφτιαξε τον καφέ του (PRO-
DUCED IN BRASIL)
Ξυρίστηκε με την ηλεκτρική
του μηχανή (MADE IN GER-
MANY)
Έβαλε αποσμητικό (MADE IN
BELGIUM)
Φόρεσε το πουκάμισό του
(MADE IN TURKEY),
τα jeans με φίρμα (MADE IN
SRI LANKA),

κάλτσες (MADE IN EGUPT),
παπούτσια (MADE IN ITALY).
Έφτιαξε τα αυγά του στην και-
νούργια ηλεκτρική κουζίνα
(MADE IN KOREA)
ΕΦΑΓΕ ΛΙΓΟ ΤΥΡΙ GOODA
ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ KAI ΜULNER
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΦΡΑΚ-
ΦΟΥΡΤΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ.
ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΜΗΛΑ ΧΙΛΗΣ, ΕΝΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ.
Έριξε μία ματιά στο laptop του
(MADE IN JAPAN)
Ήλεγξε τα emails του κοιτά-
ζοντας συγχρόνως το ρολόι
του (MADE IN TAIWAN).
Μετά κλείδωσε την πόρτα
(MADE IN CANADA),
ενεργοποίησε το συναγερμό
(MADE IN USA)
μπήκε στο αυτοκίνητό του
(MADE IN SPAIN) ,
το γέμισε με βενζίνη (από
SAUDI ARABIA)
και συνέχισε το ψάξιμο για μια
καλή δουλειά στην ΕΛΛΑΔΑ.

Στο τέλος μιάς ακόμα άκαρπης
και αποκαρδιωτικής προσπά-
θειας για εύρεση εργασίας και
αφού εκτύπωσε μερικά ακόμα
αντίγραφα συστατικών επιστο-
λών σε εκτυπωτή (made in
MALAYSIA),
ο Γιάννης αποφάσισε να ξε-
κουραστεί λίγο. Έβαλε τις παν-
τούφλες του (MADE IN
BRAZIL),
άνοιξε μια μπύρα (MADE IN
ENGLAND) ,
έφαγε μια μπριζόλα (PRO-
DUCED IN BULGARIA)
και άνοιξε την τηλεόραση
(MADE IN INDONESIA).

Καθώς παρακολουθούσε τα
ΤΟΥΡΚΙΚΑ σίριαλ προσπα-
θούσε να σκεφτεί τί φταίει και
δεν μπορεί να βρει μιά δουλειά
στην ΕΛΛΑΔΑ...”

“Αλήθεια σας λέω κυρία, την
έγραψα την έκθεση, αλλά
πάνω που την είχα τελειώσει,
όρμηξε ο σκύλος μου και μου
την έκανε κομματάκια και
τώρα δεν την έχω...”

Θυμάστε σαν μαθητές κάτι πα-

ρόμοιες δικαιολογίες που λέ-

γαμε στους δασκάλους μας,

όταν δεν είχαμε διαβάσει ή δεν

είχαμε κάνει κάποια εργασία;

Έτσι κι ο Βενιζέλος δεν θυμά-

ται σε ποιόν την έδωσε, ενώ ο

Παπακωνσταντίνου δεν θυμά-

ται πού την έβαλαν (τη λίστα).

«Το έδωσα για εμπιστευτική
φύλαξη στο γραφείο μου. Και
τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται.
Λυπάμαι, που το λέω, αλλά
αυτή είναι η αλήθεια», είπε με

απόλυτη φυσικότητα ο Υπουρ-

γός οικονομικών. 

Μιας που μας θύμισαν τις παι-

δικές μας αταξίες, να παί-

ξουμε μήπως και το παιχνίδι

“πούν’ το πούν’ το το δαχτυ-
λίδι, νάτο νάτο δεν θα το
βρεις...” μπας και  βρούμε τη

λίστα; 

Πούν’ το, πούν’ το, το δαχτυλίδι...

Όταν ήμουνα μικρή, δεκαετία του ‘80 μιλάμε δηλαδή, θυμάμαι που η

ΕΡΤ έβαζε την Ελληνική σημαία και τον εθνικό ύμνο κάθε βράδυ. Θυ-

μάμαι ακόμα τον πατέρα μου να με βάζει προσοχή μπροστά στην τη-

λεόραση και να κάθεται και ο ίδιος, για να μου μεταδώσει τον σεβασμό

και την υπερηφάνεια που πρέπει να δείχνουμε απέναντι στο σύμβολο

της πατρίδας μας και στον ύμνο της. 

Αυτές οι εικόνες μου ήρθαν στο μυαλό την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου,

όταν παρακολουθούσα την κατάθεση στεφανιών πριν την παρέλαση

για τον εορτασμό της ημέρας και στο τέλος των καταθέσεων ανέ-

κρουσαν τον εθνικό μας ύμνο. Όλος ο κόσμος, μικροί και μεγάλοι, στά-

θηκαν προσοχή, ακούνητοι κι αμίλητοι γι’ αυτή την στιγμή. Όλοι εκτός

από μια μαμά που σήκωσε την κόρη της, την πήρε απ’ το χέρι και κα-

τευθύνθηκαν προς το κεντρικό δρόμο της Βούλας για να ...πιάσουν

θέση μπροστά μπροστά... Τι εθνική συνείδηση θα μεταλαμπαδεύσει

αυτή η μητέρα στο παιδί της, αφού απ’ ότι φάνηκε σαν “σόου” παρα-

κολούσαν τα δρώμενα της ημέρας.Και του χρόνου... 

“Τιμώντας” την 28η Οκτωβρίου

Μα γιατί δεν βρίσκει δουλειά ο Γιάννης...;
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ε π ι σ τ ο λ έ ς . . .

25.9.2012

Κύριε Δήμαρχε,

Από το 2005 λειτουργεί στη Βάρη η επιχείρηση με την επω-

νυμία “Βάρη τένις κλαμπ ΕΠΕ” με αποκλειστικό σκοπό τις

αθλοπαιδιές.

Επί 7 χρόνια, η εταιρεία μας πληρώνει δημοτικά τέλη της τά-

ξεως των 11.000 € ετησίως και αυτό επειδή η χρέωση υπο-

λογίζεται σε όλο τον χώρο που μισθώνεται. Ο χώρος

αποτελείται από στεγασμένο χώρο 188 τ.μ. και γήπεδα τένις

και διαδρόμους 5.300τ.μ.

Διαμαρτύρομαι διότι στον ενιαίο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης οι αντίστοιχες επιχειρήσεις ουδέποτε έχουν χρε-

ωθεί τα ίδια δημοτικά τέλη για στεγασμένους και

εξωτερικούς χώρους, με το σκεπτικό του υγιούς ανταγωνι-

σμού, δεν είναι δυνατόν να ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα

σταθμά σε ομοειδείς επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν στον

ίδιο Δήμο.

Με την παρούσα επιστολή μου αιτούμαι τα κάτωθι:

1. Να προσαρμοστούν οι χρεώσεις του Δήμου στην εταιρεία

μας με τις αντίστοιχες χρεώσεις που ισχύουν σε ομοειδείς

επιχειρήσεις του Δήμου.

2. Να πιστωθούν οι επιπλέον χρεώσεις που αδίκως χρεώθηκαν στην

εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια, όταν ο Δήμος Βάρης ενσωματώ-

θηκε στον ενιαίο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Ο αιτών

Καμπανάος Ιωάννης (διαχειριστής)

Υ.Γ.: Εχει περάσει ένας μήνας, αλλά ο γράφων δεν έχει
λάβει καμμία απάντηση. Μάλιστα όταν πήγε στο Δημαρχείο
να μάθει για την τύχη του αιτήματός του, όπως μας καταγ-
γέλει, υπέστη απαράδεκτη συμπεριφορά.

Κατάργησις

Επειδή καιρούς το Έθνος δυστυχίας διατρέχει,

επειδή ελπίς καμμία δεν υπάρχει κατ' αυτάς,

επειδή και το Ταμείον εις δαπάνας δεν αντέχει

καταργούμεν τας πρεσβείας και αυτούς τους πρεσβευτάς.

Διατάσσομεν αμέσως εις Αθήνας να' λθουν όλοι,

και αφήνομεν μονάχα τον εν Κωνσταντινοπόλει.

Επειδή ο κόσμος όλος από φόρους εφορτώθη,

επειδή δεν τους σηκώνει και η ράχη των Ελλήνων,

επειδή και ο Τρικούπης κι η πατρίς εχαντακώθη

με τους φόρους των ελαίων, των τσιγάρων και των οίνων,

κι επειδή εφυγαδεύθη εκ της τσέπης μας το χρήμα,

καταργούμεν τους εμμέσους και αμέσους παραχρήμα.

Επειδή στας θέσεις όλας απαιτούνται και προσόντα,

καταργούμεν και τας θέσεις τας μικράς και ανωτέρας,

και προστάζομεν καθέναν βουλευτήν αποτυχόντα,

να εργάζεται δι' όλης της νυκτός και της ημέρας,

δίχως καν λεπτό να παίρνει ... καταργούμε δε προσέτι

και το δίκαιον ακόμη και το ... άδικον ρουσφέτι.

Καταργούμεν Εφορίας, καταργούμεν Τελωνεία

καταργούμεν και Νομάρχας, καταργούμεν κι αστυνό-

μους,

καταργούμεν προς τοις άλλοις κάθε μια συγκοινωνία,

καταργούμεν τους στενούς μας και πλατείς σιδηροδρόμους,

καταργούμεν βουλεβάρτα, καταργούμεν και πλατείας

καταργούμεν και τας τόσας περιττάς δενδροφυτείας.

Καταργούμεν και τους Δήμους, καταργούμεν κι Επαρχεία,

καταργούμεν τα μεγάλα και μικρά ουροδοχεία,

και δημόσια προς τούτοις καταστήματα του Κράτους,

καταργούμεν και καμπόσους, δημοσίους αποπάτους.

Καταργούμεν τους συμβούλους, καταργούμεν τους Πρυτάνεις,

καταργούμεν κάθε είδος και διάταγμα δαπάνης.

Καταργούμεν τας μεγάλας και μικράς διοργανώσεις,

καταργούμεν τους στρατούς μας, καταργούμεν και τους στόλους,

καταργούμεν τας εκτάκτους των παρασκευών πιστώσεις,

και τους Γάλλους τους στρατάρχας και τους ιδικούς μας

όλους.

Καταργούμεν ατμοβάρεις, καταργούμεν ναυαρχίδας,

καταργούμεν τας Παράλους και τας ατμοτελωνίδας.

Καταργούμεν τας δυνάμεις της ξηράς και της θαλάσσης,

καταργούμεν τας εντόκους και ατόκους πληρωμάς,

καταργούμεν τα ταμεία της Ελλάδος μας συμπάσης,

καταργούμεν δε και όλας τας εδώ οικοδομάς,

κι επιτρέπομεν μονάχα εις το Κράτος ένα σπίτι,

το λαμπρόν φρενοκομείον του Ζωρζή Δρομοκαΐτη.

ο πάντοτε επίκαιρος  Γ. ΣΟΥΡΗΣ (1853-1919)

Διορθώστε την αδικία

Από τον αναγνώστη Ιωάννη Καμπανάο, πήραμε επι-

στολή, που έχει καταθέσει στο Δήμο 3Β, με αίτημα να

γίνει ίση μεταχείριση της επιχείρησής του με τις άλλες

ομοειδείς επιχειρήσεις του Δήμου, όσον αφορά τα

τέλη που καταβάλει, τα οποία είναι δυσβάσταχτα.Οι  δύο από τους τρεις εταίρους της  κυβερνητικής συμ-

μαχίας ετοιμάζονται να κάνουν το ίδιο λάθος που τους

κατάστρεψε στις 6 Μαΐου· δηλαδή να βάλουν χέρι στα

εργασιακά που δεν περιλαμβάνονταν στο μνημόνιο του

2010, μπήκαν στο δεύτερο μνημόνιο.

Ο Παπαδήμος τα έβαλε για συζήτηση … δηλ. να παρεμ-

βαίνει  το κράτος στην απελευθέρωση της αγοράς ερ-

γασίας «απαλλάσσοντας» τους εργαζόμενους από

ρυθμίσεις και δικαιώματα δεκαετιών προς όφελος των

ολίγων, καταργώντας τον κοινωνικό διάλογο.

Η δημόσια αρχή θα είναι στο εξής όχημα διευκόλυνσης

επιχειρηματικών συμφερόντων που προσπαθούν να φορ-

τώσουν την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων.  Λίγο

κόστος, εύκολη και φθηνή απόλυση.

Η υιοθέτηση υπόπτων σχεδίων κάθε κ. Τόμσεν από πολι-

τικούς που ψηφίστηκαν από Έλληνες πολίτες είναι επιει-

κώς βλακεία. ….

Ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε τις διαφωνίες για τα εργα-

σιακά «περί όνου σκιάς».

Πίσω από τα «τεχνικές λεπτομέρειες»,  όπως χαρακτή-

ρισε τις αλλαγές στα εργασιακά, κορυφαίο κυβερνητικό

στέλεχος,  δηλ. τις μειώσεις και τις διευκολύνσεις των

αποζημιώσεων, την  αμφισβήτηση της καθολικότητας

των εθνικών εργασιακών συμβάσεων και την κατάρ-

γηση του οικογενειακού επιδόματος και των τριετιών

κρύβονται οι τράπεζες, ο ΣΕΒ και ο ΣΕΤΕ.

Τα γαϊδούρια, κε Υπουργέ, σηκώνουν στην πλάτη τους

φόρους, απολύσεις, χαράτσια εκτός αν πιστεύετε ότι καλά

να πάθουν αφού ψήφισαν την σημερινή κυβέρνηση !!!

Πόσο τυχαίο είναι που όλες οι μεταβολές είναι υπέρ των

εργοδοτών… και καμία υπέρ των εργαζομένων;

Γιάννης Μαυρέλης

Μαθηματικός, Msc (ΗΥ 

και Διαχείριση Πληροφορίας)

Απόλυτος άρχων 

ο Δήμαρχος!

O “Καλλικράτης” είναι ο νόμος που ορίζει τη

λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενας

νόμος που προάγει τη συμμετοχή, στην πράξη

όμως έχει εξελιχθεί σε Δημαρχοκεντρική υπό-

θεση με απόλυτο άρχοντα το Δήμαρχο, ο

οποίος δεν μπορεί να αμ-

φισβητηθεί από κανέναν

σε όλη τη διάρκεια της θη-

τείας του. 

Θέλω να επισημάνω αυτό

που συμβαίνει στις Δημο-

τικές Κοινότητες της Βού-

λας, της Βάρης και της

Βουλιαγμένης και στην απαξία στην οποία

έχουν περιέλθει, αφού τους έχουν αποστερή-

σει όλες τις αρμοδιότητες που ο νόμος ορίζει

με σχεδόν μοναδικές τους ασχολίες τις

άδειες μουσικής των καταστημάτων και τις

παρατάσεις ταφής.

Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα γιατί έγινε αυτό;

Δεν είναι προς το συμφέρον της Δημοτικής

Αρχής η αποκέντρωση και η άμεση λύση που

μπορεί να δώσει η Δημοτική Κοινότητα στα

καθημερινά προβλήματα;

Ο κάθε λογικός άνθρωπος θα έλεγε ναι, εκτός

αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που εμείς

δεν γνωρίζουμε.

Σίγουρα όμως υπάρχει αυτή η έπαρση από

τους διοικούντες, δεν είναι εύκολο να απο-

δεχθούν τους άλλους και ακόμη περισσότερο

να τους δώσουν τη δυνατότητα να παίρνουν

αποφάσεις χωρίς αυτοί να έχουν τον πρώτο

λόγο.

Με άλλα λόγια ό,τι κάνουν αυτοί είναι καλώς

καμωμένο.

Σωτήρης Ελευθερίου

Περί όνου σκιάς

Από τον συνάδελφο Γιάννη Μαυρέλη, ελάβαμε το

παρακάτω σχόλιο, για την κατάφωρη επιβάρυνση

μισθωτών και την κατάργηση κεκτημένων εργα-

σιακών δικαιωμάτων· το δημοσιεύουμε.
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H ξαφνική βροχή, που έπεσε στο Μαρκόπουλο

την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, δεν πτόησε τους πο-

λίτες να βρεθούν στην κεντρική πλατεία, στη

Γιορτή του Σταφυλιού, που διοργανώθηκε, από

τον Δήμο Μαρκοπούλου και την ΚΔΕΜ, στο πλαί-

σιο του θεσμού της Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης

της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου.

Με πολύ μεράκι και αγάπη, τα ΚΑΠΗ και τα οι-

νοποιεία της πόλης, παρουσίασαν και πρόσφε-

ραν παραδοσιακά προϊόντα σταφυλιού και

σχετικό ιστορικό φωτογραφικό υλικό, θυμίζον-

τας στους παλαιότερους και μαθαίνοντας στους

νεότερους, τις μοναδικές παραδόσεις μιάς

άλλης εποχής. Οι επισκέπτες, είχαν την ευκαι-

ρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν φημισμένα

κρασιά της περιοχής, όπως και εκλεκτά παραδο-

σιακά κεράσματα, προερχόμενα από το σταφύλι.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαρίστησε τον Χο-

ρευτικό Λαογραφικό Όμιλο «Μυρρινούς», για

την άμεση ανταπόκρισή του στο κάλεσμα συμ-

μετοχής του στη Γιορτή,  παρά το γεγονός, ότι ο

βροχερός καιρός, δεν επέτρεψε την παρουσίασή

του, όπως και όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλε-

σμα του Δήμου, για προσφορές στο Κοινωνικό

Παντοπωλείο, ένας θεσμός που αγκάλιασαν αμέ-

σως πολλοί πολίτες και αξίζει τη συνεχή ενί-

σχυση όλων, για την υποστήριξη συνανθρώπων,

που το έχουν πραγματική ανάγκη.

Η Δημοτική Αρχή και η Κ.Δ.Ε.Μ., ευχαρίστησαν

επίσης  τα οινοποιία για τη συμμετοχή και τις

προσφορές τους, τα αρτοποιεία για την προ-

σφορά τους σε μουστοκούλουρα και κρασοκού-

λουρα, το κατάστημα παιδικών και βρεφικών

ειδών καθώς και όλους όσους πρόσφεραν για να

πετύχει αυτή η γιορτή.

Παρά τη βροχή η μουσταλευριά 

και τα κρασοκεράσματα 

“έπεσαν βροχή” στην πλατεία Μαρκοπούλου

Σε συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή  28

Οκτωβρίου, μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης, στον

περιβάλλοντα χώρο του Πνευματικού Κέντρου, η βράβευση

από τη Δημοτική Αρχή Σαρωνικού των μαθητών της Δημο-

τικής Κοινότητας Καλυβίων που πέτυχαν στις πανελλήνιες

εξετάσεις και εισήχθησαν στις σχολές της τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης. 

Στην καθιερωμένη πλέον τελετή, ο Δήμαρχος Πέτρος Φι-

λίππου, ο Αντιδήμαρχος  Μιχάλης Αδάμης, η Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου Μαρία Κόλλια, δημοτικοί σύμβου-

λοι, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων  Γε-

ράσιμος Κολαξής, σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας,

αλλά και διευθυντές σχολείων της περιοχής, απένειμαν τι-

μητικούς επαίνους στους επιτυχόντες μαθητές, ως επιβρά-

βευση της προσπάθειάς τους για την επίτευξη ενός

μεγάλου στόχου που είναι η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση. 

Όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση,  συνεχάρησαν

τα παιδιά για το θετικό αποτέλεσμα των προσπαθειών τους

και τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία στις σπουδές τους. 

Στην εκδήλωση παρευρέθη ο  Καλυβιώτης Καθηγητής του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σταύρος

Νυχάς, ο οποίος συνεχάρη με τη σειρά του τους μαθητές

για την επιτυχία τους και τους έδωσε πολύτιμες συμβου-

λές για τη νέα τους ζωή στα πανεπιστημιακά και τεχνικά

εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. 

Συνολικά από τα δύο λύκεια της Δημοτικής Κοινότητας, την

εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ πέτυχαν 83 μαθητές, 38 από

το 1ο Γενικό Λύκειο Καλυβίων και 45 από το 2ο Γενικό Λύ-

κειο Καλυβίων (περιοχή Λαγονησίου). 

Βράβευση μαθητών για την εισαγωγή τους

σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στα Καλύβια

Η Ανακύκλωση στα σκουπίδια!

Τη φωτογραφία, μας έστειλε αναγνώστρια από τη Βάρκιζα, η οποία

“συνέλαβε” με το φακό της, να αδειάζουν κάδους της ανακύκλωσης

στο απορριμματοφόρο του Δήμου 3Β και μας το κατήγγειλε αγανα-

κτισμένη. Μάλιστα όταν την είδαν οι εργαζόμενοι στην καθαριό-

τητα, όπως μας το μετέδωσε, ένας φώναξε: μη φέρνεις άλλο κάδο,
μας βλέπουν!
Πόσο οδυνηρό είναι αλήθεια! Να προσπαθούμε να μπούμε ως λαός

στο πνεύμα της ανακύκλωσης, να πλένουμε τα δοχεία, να τα πηγαί-

νουμε στην ανακύκλωση και να βλέπεις να τα αδειάζουν στα σκου-

πίδια!

Αραγε είναι εις γνώσιν της Δημοτικής Αρχής;

Πάντως η ανακύκλωση στα 3Β είναι απαξιωμένη. Είναι οδυνηρό.

Εγκαίνια Παιδικής χαράς

στο Λαγονήσι

Ο Δήμος Σαρωνικού, την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στις 11.00 το

πρωί εγκαινιάζει τη νέα Παιδική Χαρά, που βρίσκεται στην Λυ-

κουρίζα στο Λαγονήσι μεταξύ των οδών Λεωφόρου Καλυβίων

– Θήρας – Γ. Παπανδρέου και Ρίμινι. 
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Αναταραχή ανάμεσα στους συλλογικούς φορείς στο

Δήμο 3Β προκάλεσε η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης, όταν αρνήθηκε να παραχωρήσει χώρους

σε αίθουσες των δημοτικών σχολείων, προκειμένου να

γίνουν δραστηριότητες των συλλόγων (ημερίδες, χοροί,

χορωδίες, γυμναστική κ.α.). Μια δραστηριότητα που υφί-

σταται πολλά χρόνια και που ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα

με τη διάθεση αιθουσών.

Είναι κι αυτό σημείο των καιρών;

Είναι αναγκαιότητα να ξαναβάλουν οι πολίτες το χέρι

στην τσέπη για να έχουν, έστω αυτή τη μικρή, διέξοδο

μέσα από τις δραστηριότητες των Συλλόγων, όταν

μέρος του δημοτικού φόρου πάει στα σχολεία;

Ας ρίξουμε μια ματιά σε άλλους Δήμους να δούμε πόσο

διαφορετική αντίληψη επικρατεί και πόσες σπουδαίες

συνεργασίες γίνονται με τους φορείς προκειμένου να

δώσουν μία μικρή ανάσα στους πολίτες, ιδιαίτερα σ’

αυτόν τον αρμαγεδώνα που μας έχει χτυπήσει.

Αν θέλεις να χτυπήσεις ένα λαό, χτύπα τον πολιτισμό

του. Και ο πολιτισμός βάλλεται πανταχόθεν. Κι αυτό θα

πρέπει οι Δάσκαλοι να το συνειδητοποιήσουν και να το

πολεμήσουν· μη μπαίνουν στο “τρυπάκι” της οικονομι-

κής παροχής που τους “σέρβιρε” ο πρόεδρος της Σχολι-

κής Επιτροπής Δημ. Μπελετσιώτης ή η Δημοτική Αρχή

γενικότερα;

Στην πρώτη τους αίτηση λοιπόν οι Σύλλογοι πήραν αρ-

νητική απάντηση από τη Σχολική Επιτροπή. Αυτό ξεσή-

κωσε τους Συλλόγους οι οποίοι ζήτησαν εξηγήσεις. Ο

πρόεδρος της Σχ.Επ. Δ. Μπελετσιώτης,  κάλεσε τους

Συλλόγους να καταθέσουν εκ νέου γραπτώς το αίτημά

τους (τον οβολόν τους).

Επανήλθαν λοιπόν οι Σύλλογοι με νέες αιτήσεις και συ-

νεδρίασε η Σχολική Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα

(30/10), όπου συζητήθηκε το θέμα αναλυτικά.

Ξένισε ιδιαίτερα  το γεγονός ότι η άρνηση έκρυβε οικο-

νομικά κίνητρα, αφού εν ολίγοις ζητήθηκε από τους Συλ-

λόγους να συμμετέχουν στα έξοδα των σχολείων.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Μπελετσιώ-

της, τόνισε ότι τα οικονομικά είναι άσχημα, και πρέπει

να προστατευθεί η πρωινή λειτουργία των σχολείων!

Παρόντες σχεδόν όλοι οι διευθυντές των σχολείων. Η

διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Κατερίνα Κουφοπού-

λου, ζήτησε να μπει ένα πλαίσιο αρχών για τις παραχω-

ρήσεις, που θα είναι κοινό για όλους. Οι μεν Σύλλογοι

γονέων και Κηδεμόνων να παίρνουν τις αίθουσες, οι δε

υπόλοιποι φορείς, με κάποιες προϋποθέσεις σταθερές

για όλους.

Στην ίδια κατέυθυνση και ο διευθυντής του 3ου Αθ. Πά-

στρας, ο οποίος συμφώνησε στο “πλαίσιο αρχών”, αλλά

τόνισε ότι “είναι ντροπή να κλειδώνουμε αίθουσες σχο-
λείων”.
Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της σχολικής επι-

τροπής Γιάννης Σκουμπούρης, επεσήμανε ότι ναι μεν

πρέπει να μπει πλαίσιο αρχών, αλλά «υποδομές ποιυ έγι-
ναν από την κοινωνία πρέπει να είναι ανοιχτές στις συλ-
λογικότητες της κοινωνίας».

Ο επίσης μέλος Νίκος Μάρκου, επεσήμανε «ότι αυτό ξε-
φεύγει από τη δική μας αρμοδιότητα. Και πρέπει να απο-
φασίσει η Επιτροπή Παιδείας για να είναι κοινή απόφαση
και για τις Εκπαιδεύσεις (Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια)».
Τέλος, και με τις παρεμβάσεις του ακροατηρίου, που

ήταν ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι φορέων, και με την

“υπόσχεση” κάποιας συμμετοχής στα έξοδα του σχο-

λείου, παραχωρήθηκαν οι αίθουσες σε φορείς, όπως τις

είχαν ζητήσει.
Αννα Μπουζιάνη

Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε φορείς στα 3Β
Βλέποντας το δέντρο, χάνεις το δάσος...

Εσπασε το ρεκόρ της μεγαλύτερης χρονικά διάρκειάς του

το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, την περασμένη Δευτέρα

(29.10), αφού ξεκίνησε στις 6.30 μ.μ. και ολοκληρώθηκε

στις 05.00 το πρωί! Εντεκα ώρες συνεδρίαση. Και όταν φτά-

νει η ώρα να μπουν στα τακτικά θέματα, είναι όλοι κουρα-

σμένοι και εξαντλημένοι, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο

Παντελής Κασιδόκωστας: «να δίνετε προτεραιότητα στα
σοβαρά θέματα γιατί είμαστε κουρασμένοι».

Σκεφθείτε λοιπόν ότι το σοβαρό θέμα της προμήθειας καυ-

σίμων που απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο, ότι συζητή-

θηκε γύρω στις 4 το πρωί και μάλιστα κρατούσαν και τους

υπαλλήλους για να δώσουν απαντήσεις αν χρειαστεί!

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δημ. Αναστασίου ξεκινώντας συμ-

φώνησε με τους συμβούλους να μην ξεπεράσουν τη μία

ωρα σε ερωτήσεις, κάτι που έγινε αποδεκτό και που τηρή-

θηκε. Ο Δήμαρχος όμως απαντούσε επί μία ώρα μόνος του.

Στη συνέχεια απάντησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, η αρμό-

δια επί της κοινωνικής υπηρεσίας, ο πρόεδρος σε θέματα

αρμοδιότητάς του και το πράγμα ξεχείλωσε...

Συμβαίνει το οξύμωρο να συζητούν περισσότεροι οι εκ-

πρόσωποι της πλειοψουφούσας παράταξης παρά της αντι-

πολίτευσης που είναι 4 παρατάξεις!

Στην αρχή διαβάστηκαν επιστολές πολιτών με αιτήματα και

καταγγελίες. 

― Για δρόμο που δεν έχει διανοιχτεί στα Πηγαδάκια της

Βούλας και ο αιτών επανέρχεται και τρίτη φορά. 

― Για τη λαϊκή αγορά της Βάρης, που δημιουργεί τεράστια

προβλήματα λόγω του μικρού χώρου και ότι είναι πάνω στη

λεωφόρο.

Αλήθεια, οι επιστολές απλώς διαβάζονται και μπαίνουν στο

αρχείο; Δεν έχω ακούσει σε καμία επιστολή να γίνεται κά-

ποια συζήτηση ή αναφορά ή έστω στην επόμενη συνε-

δρίαση!

Επίσης διαβάστηε επιστολή της υπαλλήλου Μαρίας Σκέν-

του που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότη-

σης, η οποία απέσπασε εύσημα από όλες τις παρατάξεις.

Μας εξέπληξε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας για

τα καλά λόγια που είπε για την καθαριότητα της Βούλας.

«Με μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι η κατάσταση έχει βελ-
τιωθεί αισθητά. Προφανώς έχει να κάνει με την καλή διορ-
γάνωση· ίσως ήρθε και προσωπικό» είπε ο Γρ.

Κωνσταντέλλος.

Τη συνέωση στις εκδηλώσεις πρότεινε ο Γρ. Κωνσταντέλ-

λος, αφού πλέον οι 3 Δήμοι έγιναν ένας. «Να συνενώσουμε
και τις εκδηλώσεις. Μία δοξολογία, μία κατάθεση στεφά-
νου κλπ.».
(Σ.Σ. Δεν θα συμφωνήσουμε με τον Γρηγόρη· οι εκδηλώ-

σεις δεν συνενώνονται. Η κάθε τοπική κοινωνία έχει τα

σχολειά της, τις εκκλησιές της και τα παιδιά της. Δεν μπο-

ρείς να ερημώσεις τις άλλες πόλεις και να δημιουργηθεί το

αδιαχώρητο στην “πρωτεύουσα”.

Την μεταφορά της γυμναστικής των κυριών από τον Αθλη-

τικό Οργανισμό, στην Κοινωνική Υπηρεσία επέκρινε ο Γρ.

Κωνσταντέλλος. Δεν νοείται όταν έχουμε Οργανισμό που

ασχολείται με τα αθλητικά.

Μάλιστα παρουσιάστηκε το φαινόμενο η Κοινωνική Υπηρε-

σία να ζητάει σχολικές αίθουσες, από τη Σχολική Επιτροπή,

όταν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις για το σκοπό

αυτό.
Συνέχεια στη σελ. 14

Δημοτικά και παρα-δημοτικά στο Δήμο 3Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Παλλήνη 2/11/2012                        
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                 Αρ. πρωτ: 32609 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 9η Νοεμβρίου  2012 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα
10:00 πμ. θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός για την «προμήθεια συ-
στήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδοι)» συνολικής
προϋπολογιζόμενης αξίας εβδομήντα τριών     χιλιάδων  πεντακοσίων
ευρώ  (73.500,00 €) με το Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέ-
ρακας Τ_Κ: 153_44 )  την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά  εγ-
γυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού , ήτοι 3.675,00  €
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-
γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-
ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Σ. Οικονόμου –Β. Πα-
παϊωάννου τηλ: 210- 66 04 600).
Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν
τον προμηθευτή.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΝΤΗΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

στο 3ο Γυμνάσιο Γέρακα

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε ο Σύλλογος γονέων και κη-

δεμόνων του 3ου Γυμνασίου Παλλήνης - Γέρακα, μετά τις εκλο-

γές της 21ης Οκτωβρίου.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κακλιδάκης Μανώλης   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παφίλη  Άννα    

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρομίτη Πέγκυ  

ΤΑΜΙΑΣ:  Τσαρούχας Ηλίας  

ΜΕΛΟΣ: Βρεττού Άννα  

ΑΝ. ΜΕΛΟΣ Παντιώρα  Βασιλική  

ΑΝ. ΜΕΛΟΣ Ταμπαροπούλου Ουρανία  

Για την ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ εκλέχτηκαν οι:

Κακλιδάκης  Μανώλης, Λυμπεριάδης Χρήστος, Παφίλη Αννα και

Βρεττού Άννα 

Σημαντική ήταν η μεγάλη συμμετοχή των γονιών στη Γενική Συ-

νέλευση, (126 γονείς), αλλά και τις προτάσεις που κατέθεσαν

στη συζήτηση που διεμήφθη, με θέματα  που αφορούν τα παιδιά

στο σχολικό τους περιβάλλον,  ιδιαίτερα τους δύσκολους και-

ρούς που διανύουμε.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο - όπως δήλωσε - ελπίζει και επιδιώκει την

άριστη συνεργασία με τους γονείς και τονίζουν ότι:  Στο χώρο της

Παιδείας όπου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε εκπαιδευτικό

όσο και σε λειτουργικό επίπεδο θα πρέπει ενωμένοι και συσπειρω-

μένοι μέσα από τα συλλογικά μας όργανα (Συλλόγους γονέων),να

αγωνιστούμε για το καλύτερο μέλλον των παιδιών μας.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,31-10-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:57541
ΔΗΜΟΣ  ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ :ΔΗΜ.ΜΠΙΤΕΛΗΣ-ΑΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ : 2132020131,2132019955 - FAX : 2132020059                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ», προ-
ϋπολογισμού 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%),που θα βα-
ρύνει τον ΚΑ 30-6661.002 εξόδων του 2012,σύμφωνα με τη 80/2012
μελέτη της Δ/νσης Τεχνκών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης,με σφρα-
γισμένες προσφορές,απλή συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατα-
κύρωσης την χαμηλότερη τιμή,που αφορά 241 είδη ηλεκτρολογικού
υλικού.  
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  80/2012 και την με αρ. Πρωτ. 54702/17-
10-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή

18, Βούλα,την Παρασκευή 16/11/2012 και ώρα 10 π.μ, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης,ήτοι ποσό 3.000,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου, από
Δευτέρα 5-11-2012 έως Πέμπτη 15-11-2012 και ώρες  8.30-13.00 , Τηλ.: 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Δυστυχώς, συνέβη και αυτό

στην πιο απαξιωμένη εποχή

που ζούμε. Ο Δημόσιος Πλού-

τος της χώρας με ψήφιση

νόμου στη Βουλή, που αφορά

όλες τις ΔΕΚΟ, άρα και τη

ΔΕΗ, αποκρατικοποιούνται και

ο κοινωφελής δημόσιος χαρα-

κτήρας τους έπαψε πλέον να

υπάρχει. 

... Καταγγέλλουμε όσους συμ-

μετείχαν σε αυτό το έγκλημα

και δηλώνουμε ότι όσο είμα-

στε όρθιοι θα αντισταθούμε,

να μην παραδοθεί η μεγαλύ-

τερη επιχείρηση της χώρας

στα χέρια των Τροϊκανών.

Σας καλούμε όλους δίπλα μας,

να περιφρουρήσουμε την εργα-

σία μας, να δυναμώσουμε το Σ.Κ.

και να προστατέψουμε τη ΔΕΗ.  

Γραφείο Τύπου / ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Συνέχεια από τη σελ. 13

Κουμπάρος ο ανάδοχος...

Τα κυλικεία του σχολείων απασχόλησε προ ημερησίας το

Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί παρατηρήθηκε το φαινόμενο να

τα διαχειρίζονται οι ίδιοι εκμισθωτές, όταν απαγορεύεται

ρητά από το νόμο ο ίδιος εκμισθωτής να διαχειρίζεται και

δεύτερο κυλικείο.

Η Μαρία Σίνα που έχει την αρμοδιότητα, επεσήμανε ότι

υπάρχει κάποιος κύριος που έχει δύο κυλικεία και έχει κά-

ποια σχέση με εν ενεργεία Αντιδήμαρχο· είναι κουμπάρος

του.

Ο Αντιδήμαρχος Διον. Κοντονής, απάντησε, γιατί γι’ αυτόν

ήταν η “βολή”.

Εγώ έχω πενήντα κουμπαριές στη Βουλιαγμένη, τι λέτε
τώρα. Μπορώ να ξέρω ποιός κάνει τί!
Σάκη ξεπέρασες και τον Μητσοτάκη μου φαίνεται!

Πολιτικολογίες τα μνημόνια

Την πρόταση του Κ. Πασακυριάκου, να εκδόσει ψήφισμα

το Δημοτικό Συμβούλιο κατά των μνημονίων, απέρριψε το

Δημ. Συμβούλιο.

Ο μεν Γρ. Κωνσταντέλλος πρότεινε την αναβολή του για

να μελετηθεί το ψήφισμα και να βγει κοινό, κάτι που δεν

δέχθηκε ο Κ. Πασακυριάκος, ο δε Δήμαρχος Σπ. Πανάς,

απάντησε ότι αυτά είναι πολιτικολογίες!

Στo “δάσος” των κολωνακίων αναφέρθηκε ο Δημ. Δαβάκης

τονίζοντας την ταλαιπωρία των κατοίκων «σαν να   έχουμε

κάτι με τους ανθρώπους και θέλουμε να τους τιμωρή-

σουμε».

Σ.Σ.: 19 ευρώ συν ΦΠΑ στοιχίζει το κάθε κολωνάκι, γι’ αυτό

να τα προσέχετε· μην τα βάζετε “αμπαζούρ”.

Επεσήμανε ο Δ. Δαβάκης, ότι γίνονται στο Δήμο πολλές

απευθείας αναθέσεις που γενούν ερωτηματικά.

Επίσης ενημέρωσε ότι απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο η

μελέτη για την προμήθεια καυσίμων!

Ομηροι εννέα καταστήματα της Βουλιαγμένης 

Μεγάλη “μπόχα” αρχίζει να απλώνεται στα τεκταινόμενα

της Δημοτικής Αρχής Βουλιαγμένης, όταν μπορεί να σπά-

σει κάπου το απόστημα.

Εννιά μαγαζάτορες της πόλης, που έχουν μισθωμένα δη-

μοτικά κτίρια, έπαιρναν σιωπηλές παρατάσεις στα μισθώ-

ματα με την προϋπόθεση ότι θα δεχθούν κάποιους

κατάφορα επιβαρυντικούς όρους.

Λεπτομέρειες όμως για το συγκεκριμένο θέμα θα παρου-
σιάσουμε στο επόμενο φύλλο.   Αννα Μπουζιάνη

Επιτήρηση στην ελεγχόμενη

στάθμευση και όχι κατάργηση

του ελεύθερου χρόνου στη Βούλα

Την αντίθεσή τους στην κατάργηση του ελεύθερου εικο-

σάλεπτου στη στάθμευση της πλατείας της Βούλας και

των πέριξ δρόμων, εξέφρασε η Δημοτική Ενότητα Βού-

λας στη συνεδρίαση της 30ής Οκτωβρίου.

Προβληματισμός επικράτησε μεταξύ των συμβούλων,

γιατί τελευταία δεν λειτουργεί η ελεγχόμενη στάθμευση

με αποτέλεσμα να “μποτιλιάρουν” οι δρόμοι με παρκαρι-

σμένα ΙΧ από τις 7 το πρωί.

Πολύ εύστοχα είπε ο Γρ. Κωνσταντέλλος  στο Δημοτικό

Συμβούλιο: «Η ελεγχόμενη στάθμευση πέθανε, να τη
θάψει κάποιος. Δεν υπάρχει έλεγχος».

Εφτασε η Βούλα να έχει τεράστιο πρόβλημα στάθμευσης. 

Τα μαγαζιά της πλατείας κινδυνεύουν να κλείσουν αν συ-
νεχίσει να λειτουργεί έτσι η στάθμευση στην πλατεία και
πολύ περισσότερο, αν κοπεί το ελεύθερο εικοσάλεπτο,
ήταν η άποψη των συμβούλων. Ούτε να πάρεις χρήματα
από το αυτόματο μηχάνημα δεν θα μπορείς να σταθείς.
Η Δημοτική Ενότητα αποφάσισε να παραμείνει το ελεύ-

θερο εικοσάλεπτο, να γίνεται έλεγχος από τη  Δημοτική

Αστυνομία, η οποία πρέπει να έχει πολιτισμένη συμπερι-

φορά και να επιβάλεται η παράβαση.
Αννα Μπουζιάνη

Δημοτικά και παρα-δημοτικά στο Δήμο 3Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπάτα 2/11/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 35872
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτή-
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
50.000,00€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-
των – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ Σπάτα Αττικής, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού την 12/11/2012 ημέρα
Δευτέρα και από ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-
γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι 2.500,00€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης
καθώς και τη μελέτη από το γραφείο προμηθειών έναντι αντιτίμου 10
ευρώ και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη Σωτηρίου
Αναστασία, τηλ. 210-6632200).

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου
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Τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ Βούλας παρελαύνουν

Με τoν κατηχητή τους, παραμονές της μεγάλης μας εθνικής γιορτής (28 Οκτωβρίου 1940),
θυμήθηκαν ηρωικές στιγμές, παρήλασαν στους χώρους του Ιδρύματος ψέλνοντας τη
Υπερμάχω και τον Εθνικό Ύμνο, ως ελάχιστη ένδειξη μνήμης και τιμής προς τους ήρωες
που χάρη σ’ αυτούς είμαστε ελεύθεροι σήμερα.

Με πρωτοβουλία του Εξω-

ραϊστικού Συλλόγου “Μάτι”

στις 28 Οκτωβρίου, Εθνική

μας Εορτή, πραγματοποι-

ήθηκε ομιλία με αφορμή

την επέτειο του «ΟΧΙ», στο

ξενοδοχείο “Μάτι”.

Μετά την παρέλαση,  αρκε-

τός κόσμος παρακολού-

θησε με συγκίνηση τους

ομιλητές Αθανάσιο Γκαν-

τώνα και Σταμάτη Βερυκο-

κίδη, οι οποίοι

αναφέρθηκαν στα  γεγο-

νότα που υπήρξαν στην Ευ-

ρώπη και στην Ελλάδα  πριν

από το  αθάνατο «Οχι»,

καθώς επίσης σε ηρωικές

στιγμές του Ελληνικού

στρατού, ναυτικού και αε-

ροπορίας στην εποποιία

του ’40.

Μετά το πέρας της ομιλίας

τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή

στη μνήμη των αγωνιστών

της Εθνικής Αντίστασης.

Εκδήλωση για την Εθνική 

Αντίσταση στο “Μάτι” Αττικής

Στο πλαίσιο ενός διήμερου

αφιερώματος για τον Νίκο

Καζαντζάκη ο Οργανισμός

Παιδείας Πολιτισμού & Περι-

βάλλοντος ‘Ο Ξενοφών’ σε

συνεργασία με τη Ομοσπον-

δία Εξωραϊστικών Συλλόγων

Αρτέμιδος πραγματοποίησαν

2 αφιερώματα.

Το πρώτο  από την Ομοσπον-

δία, (26 Οκτωβρίου) στο Ξε-

νοδοχείο ‘Mare Nostrum’ και

το δεύτερο από τον

Ο.Π.Π.&Π. ‘Ο Ξενοφών’ του

Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος,

27 Οκτωβρίου στο Πνευμα-

τικό Κέντρο Σπάτων ‘Χρή-

στος Μπέκας’.

Την εκδήλωση του Σαββάτου

άνοιξε η πρόεδρος του

Ο.Π.Π.&Π., Μάρκου Πανα-

γιώτα λέγοντας μεταξύ

άλλων:

«Η σημερινή μας εκδήλωση

είναι αφιερωμένη στον Νίκο

Καζαντζάκη τον μεγαλύτερο

Έλληνα συγγραφέα του 20ου

αιώνα, και πραγματοποιείται

με αφορμή την επέτειο του

θανάτου του. 

Ο Νίκος Καζαντζάκης έφυγε

από κοντά μας σαν χθες, στις

26 Οκτωβρίου 1957. Το συγ-

γραφικό του έργο είναι τερά-

στιο. Ασχολήθηκε με όλα τα

είδη του γραπτού λόγου. Οι

ήρωες του είναι οι περισσό-

τεροι υπαρκτά πρόσωπα, δεν

ανήκουν στο χώρο της μυθο-

πλασίας. Σε όλη του την ζωή

έψαξε και πάσχισε να βρει

τον δικό του Θεό. Έναν Θεό

δίκαιο, αυστηρό με την έν-

νοια του σωστού κριτή. Πί-

στευε στην ύπαρξη του. Τον

αναζήτησε σε διάφορες θρη-

σκείες. Στον χριστιανισμό,

στον βουδισμό, για να κατα-

λήξει πως Θεός είναι το μέσα

μας».

Ακολούθησε η προβολή του

ντοκιμαντέρ του Λευτέρη

Χαρωνίτη πάνω στη ζωή και

το έργο του Νίκου Καζαν-

τζάκη “Ακροβάτης πάνω από

το χάος”.

Αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη 

στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
55 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ

Πολύπτυχο ιστορικό αφιέρωμα στο Νίκο Καζαντζάκη διορ-

γάνωσε η Ομοσπονδία Πολιτιστικών και Εξωραϊστικών

Συλλόγων Αρτέμιδας στο ξενοδοχείο Mare Nostrum στη

Βραυρώνα, τιμώντας την 55η επέτειο από το θάνατο του

μεγάλου νεοέλληνα λογοτέχνη και φιλόσοφου.

Στη εισαγωγή του αφιερώματος ακούσθηκαν ηχογραφη-

μένα τραγούδια από τον «Καπετάν Μιχάλη» και μίλησαν η

πανεπιστημιακός διευθύντρια των Εκδόσεων Καζαντζάκη

Νίκη Σταύρου και η ηθοποιός Κατερίνα Ταρλή.

Ακολούθως δόθηκε η παράσταση ενός θεατρικού μονό-

πρακτου, που απέδωσαν στη σκηνή η Κατερίνα Ταρλή και

ο ποιητής Πάνος Καπνιστής.  

Ακολούθησε ένα διεξοδικό αφηγηματικό μέρος με θέμα τη

ζωή του Καζαντζάκη - νεανικά χρόνια, πρώτοι έρωτες, ο

γάμος με τη Γαλάτεια, η γνωριμία με την Ελένη, τα μακρινά

ταξίδια -  και μουσική υπόκρουση από επιλογή τραγουδιών

του Νίκου Ξυλούρη. 

Ακούσθηκαν ακόμα ηχογραφημένα ντοκουμέντα με τη

φωνή του ίδιου του Καζαντζάκη.  Το όλο πρόγραμμα διαν-

θίσθηκε με χορευτικά και αφηγηματικά μέρη που απέδω-

σαν νέοι και νέες του Χορευτικού Συλλόγου Κρητών

Σπάτων-Αρτέμιδας. 

Ο ποιητής και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης  Ευάγγελος Αν-
δρέου με το Βουλευτή Γιώργο Πάντζα. Καθαρισμός  στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου

Σε καθαρισμό του νησιού του Ντούνη, στην παραλία «Ηλιόπουλος» της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου προχώρησε ο Εξω-

ραϊστικός Σύλλογος Αλθέας.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και παρά τον δυνατό αέρα, το Διοικητικό

Συμβούλιο, η εθελοντική ομάδα και αρκετοί οικιστές της Αλθέας μάζε-

ψαν  τα σκουπίδια από το νησάκι και τις παραλίες του, στέλνοντας το

μήνυμα ότι οι καθαρές ακτές είναι πολιτισμός.

Κουτάκια αναψυκτικών, πλαστικά μπουκάλια και γόπες τσιγάρων ήταν

μόνο μερικά από τα σκουπίδια που συγκεντρώθηκαν και με τη βοήθεια

του Δήμου Κρωπίας, ο οποίος διέθεσε τις σακούλες απορριμμάτων, με-

ταφέρθηκαν στη χωματερή!

Η Αλθέα είναι οικισμός της Αγίας Μαρίνας και ανήκει στον δήμο Κρω-

πίας. Απέχει 11 χιλιόμετρα από το Κορωπί, βρίσκεται στο 35ο χιλιόμετρο

της παραλιακής οδού Αθηνών – Σουνίου και αποτελεί το παραθαλάσσιο

κομμάτι του Δήμου.
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Πλατειά σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 16/10 στο Υπουργείο για το αποχε-

τευτικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή των

Μεσογείων. Ως εκ τούτου συμμετείχαν οι

ενδιαφερόμενοι Δήμαρχοι, Σπάτων-Αρτέμι-

δος Χρ. A. Μάρκου, Ραφήνας Χριστόπου-

λος και Μαραθώνα ο Αντιδήμαρχος

Κολοβός. Επίσης παρευρίσκετο και ο Αντι-

περιφερειάρχης Αττικής Αντωνιάδης,  ο

Δ/ντης της ΕΥΔΑΠ   Πάσσιος και εκπρόσω-

πος της Διαχειριστικής Αρχής.

Η συνάντηση είχε σαν σκοπό την αποτί-

μηση της πορείας των συζητήσεων για

εξεύρεση αποδεκτής λύσης του αποχετευ-

τικού των Μεσογείων. 

O Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος   Χρήστος

Μάρκου,  απάντησε κοφτά, στις αιτιάσεις

που μιλούν για πρόστιμα και κυρώσεις τονί-

ζοντας: «Κυρώσεις και πρόστιμα σ’ αυτούς
που προτείνουν ανέφικτες λύσεις για το
αποχετευτικό». 
Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του ο Δή-

μαρχος  Χρήστος Α. Μάρκου επεσήμανε με-

ταξύ άλλων:  

1. O Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος επιθυμεί
την τάχιστη επίλυση του αποχετευτικού
προβλήματος της περιοχής με όρους και
προϋποθέσεις, που θα διασφαλίζουν την
περιβαλλοντική ισορροπία και την υγεία
των κατοίκων της περιοχής. Κατά συνέπεια,
ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος δεν θα έχει
καμία ευθύνη για τις όποιες κυρώσεις επι-
βληθούν στο μέλλον,  εξαιτίας των όποιων
καθυστερήσεων.
2. Οι θέσεις του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
έχουν με σαφήνεια διατυπωθεί στις υπ’ αρ.
13/2011 και 87/2012 αποφάσεις του Δημο-
τικού Συμβουλίου. 
3. Συνοπτικά ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
έχει απορρίψει τους προηγούμενους σχε-
διασμούς της ΕΥΔΑΠ που προέβλεπαν την
κατασκευή γιγάντιου ΚΕΛ Βορείων Μεσο-
γείων. Επιθυμούσε και επιθυμεί τη σύνδεση
του με την Ψιττάλεια, όπως η Παλλήνη και
οι άλλοι ΟΤΑ της περιοχής. Στο βαθμό που
η προαναφερόμενη λύση δεν είναι εξ αντι-

κειμένου εφικτή αποδεχόμαστε τη λύση
ενός «μικρού» βιολογικού υπερσύγχρονης
τεχνολογίας, κλειστού τύπου που θα εξυ-
πηρετεί τα Σπάτα και την Αρτέμιδα  και εφό-
σον το επιθυμεί και ο Δήμος Ραφήνας –
Πικερμίου. 
Εάν ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου δεν συμ-
φωνεί στην προτεινόμενη λύση, τότε ο σχε-
διασμός να οριστικοποιηθεί για την
εξυπηρέτηση μόνο του Δήμου Σπάτων- Αρ-
τέμιδος. Για τον προαναφερόμενο «μικρό»
βιολογικό η προτεινόμενη θέση ΠΛΑΤΥ ΧΩ-
ΡΑΦΙ της διοικητικής περιφέρειας του
Δήμου  θα πρέπει να συνδυαστεί με τη συ-
νολική οριοθέτηση του ρέματος Ραφήνας
και την έναρξη των έργων διευθέτησης του.
4. Ζητούμε την άμεση αξιολόγηση της πρό-
τασης μελέτης και κατασκευής του εσωτε-
ρικού δικτύου αποχέτευσης του πρώην
Δήμου Σπάτων και τη χρηματοδότηση του
έργου από το ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Παράλληλα αιτούμεθα τη χρηματοδότηση
του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Αρ-

τέμιδος από το ΠΕΠ Αττικής, κατέληξε ο

Δήμαρχος.

Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τις

δηλώσεις των υπευθύνων του ΥΠΕΚΑ, της

Περιφέρειας Αττικής και των παρευρισκο-

μένων εκπροσώπων των ΟΤΑ  της περιοχής,

― υπάρχει συμφωνία για την επίλυση του

αποχετευτικού της ευρύτερης περιοχής του

Μαραθώνα  με κατασκευή βιολογικού στην

θέση Λούτσα (Ν. Μάκρη), που θα εξυπηρε-

τεί και την Ν. Μάκρη.

― Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες με τη

δημοπράτηση του Βιολογικού Κορωπίου

που θα εξυπηρετεί και την Παιανία. 

― Απορρίπτεται η λύση σύνδεσης με την

Ψιττάλεια για τους Δήμους Σπάτων –

Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου.

― Εγκαταλείπεται η ιδέα κατασκευής του

μεγάλου ΚΕΛ Β. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ και ανα-

ζητείται λύση τεχνολογικά προηγμένη

και κοινωνικά αποδεκτή για τον βιολο-

γικό που θα εξυπηρετεί τα Σπάτα και την

Αρτέμιδα.   

«Κυρώσεις και πρόστιμα σ’ αυτούς που  προτείνουν ανέφικτες λύσεις για το αποχετευτικό»

Πλατειά σύσκεψη για την αποχέτευση στα Μεσόγεια

ΚΑΤΙ ΚΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

Με εντυπωσιακή πλειοψηφία, εγκρίθηκε την Τετάρτη, 31

Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκο-

πούλου, η άρση της προσφυγής στο ΣτΕ (Συμβούλιο της

Επικρατείας), κατά της δημιουργίας του Κ.Ε.Λ. (Κέντρο

Επεξεργασίας Λυμάτων) Κορωπιού - Παιανίας. 

Με τη σύμφωνη γνώμη, τριών εκ των τεσσάρων δημοτι-

κών παρατάξεων (εκτός της Ανθρώπινης Πόλης – Λύσεις

Ζωής), όπως επίσης και των δύο ανεξάρτητων Δημοτικών

Συμβούλων,  Σπύρου Γέγου και Γιάννη Πολίτη, αποφασί-

στηκε να μην επιμείνει ο Δήμος Μαρκοπούλου στην προ-

σφυγή του, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι

διαδικασίες για τη συνολική διευθέτηση του προβλήμα-

τος της Αποχέτευσης για τα Μεσόγεια, που θα λύσει ει-

δικότερα τα χέρια των Δήμων Κρωπίας – Παιανίας

–Σαρωνικού και Μαρκοπούλου. 

Η κρίσιμη αυτή απόφαση, εξυπηρετεί το συνολικό σχε-

διασμό της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία ο Δήμος

Μαρκοπούλου, επιθυμεί και θα επιδιώξει να έχει την βέλ-

τιστη δυνατή συνεργασία και συνεννόηση, ούτως ώστε

να μη χαθεί καθόλου πολύτιμος χρόνος και να έχουν τη

δυνατότητα να απολαμβάνουν σε 2-3 χρόνια, το πολυ-

πόθητο έργο της Αποχέτευσης! Ένα απαραίτητο έργο

υποδομής και ένδειξης πολιτισμού, η μη πραγματοποίηση

του οποίου, θα επιφέρει τεράστια και δυσβάσταχτα πρό-

στιμα για τον Δήμο μας. Τονίζουμε, ότι η ένταξη του

έργου στο Ε.Σ.Π.Α., με ορίζοντα τελικής χρηματοδότη-

σης το 2015, αποτελεί την τελευταία μας ευκαιρία, καθώς

οι κρατικοί πόροι είναι πλέον ανύπαρκτοι! 

Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι στο Δημοτικό Συμβού-

λιο του Δήμου Μαρκοπούλου (Οκτώβριο 2011), είχε

“πέσει” η ιδέα της άρσης της προσφυγής από το Δήμαρχο

Σωτήρη Μεθενίτη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι: «η χρημα-
τοδότηση των έργων Αποχέτευσης των Μεσογείων δύ-
ναται να προχωρήσει, μόνο εάν ενταχθούν στο σύνολο
τους, στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αυτή είναι η πεποίθηση υπη-
ρεσιακών παραγόντων, σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Το ΕΣΠΑ, «κλείνει» το 2013 και είναι η τελευταία ευκαι-
ρία χρηματοδότησης του έργου της Αποχέτευσης του
Δήμο Μαρκοπούλου, με ποσό γύρω στα είκοσι εννέα εκα-
τομμύρια (29.000.000) ευρώ!  
...Για να υπάρξει η δυνατότητα ένταξης αυτών των έργων
στο ΕΣΠΑ, θα πρέπει τελικά να δοθεί η δυνατότητα κα-
τασκευής του ΚΕΛ Αεροδρομίου, όσο και αν αυτό αποτε-
λεί μια επώδυνη, πλην όμως αναγκαία επιλογή.
Γι’ αυτό, η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει όλη την ευθύνη
και το πολιτικό βάρος και προτίθεται να προχωρήσει στο
μέλλον στην άρση της προσφυγής κατά του ΚΕΛ Αερο-
δρομίου». (Εβδόμη, 29.10.11, αρ. φ. 705)

Ο Γιάννης Πολίτης, στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου 2011,

επιφυλάχθηκε μεν αλλά δεν ήταν αρνητικός δε, καθ’ ότι

είχε δηλώσει:   «Είμαι σίγουρος ότι η μόνη λύση είναι να
συνδεθούμε με το ΚΕΛ. Είναι η μοναδική λύση. Χρημα-
τοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τέτοια ευκαιρία δεν θα ξα-
νάρθει τα επόμενα χρόνια». Γιατί άραγε καταψήφισε;

(Εβδόμη, 29.10.11, αρ. φ. 705)

Ετσι λοιπόν ο “κύβος ερρίφθη” και πάρθηκε η ώριμη από-

φαση της άρσης της προσφυγής. Ο Δήμος Μαρκοπούλου,

μετά από μία σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της

Περιφέρειας Αττικής και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής

Αρχής, εκτιμά πως πολύ σύντομα, θα ακολουθήσει η βέλ-

τιστη δυνατή λύση, για τα υπολειπόμενα έργα του Δήμου

Μαρκοπούλου, που αφορούν στο αποχετευτικό δίκτυο. 

Σε αυτό το στάδιο, έχει χρηματοδοτηθεί 3 εκατομμύρια

ευρώ και λαμβάνει χώρα η αναβάθμιση σε τριτογενή επε-

ξεργασία λυμάτων των εγκαταστάσεων του Βιολογικού

Καθαρισμού του Δήμου, στην περιοχή Μερέντα και ανα-

μένεται να ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο, σε έξι περί-

που μήνες. Επίσης, έχει εγκριθεί η μελέτη επέκτασης της

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, από 40.000 σε

80.000 κατοίκους, η οποία βρίσκεται σε φάση έγκρισης

της δημοπράτησης, από τον Αύγουστο του 2012. Αναμέ-

νουν ακόμη, τη χρηματοδότηση του Δικτύου Αποχέτευ-

σης ακαθάρτων στο παραλιακό μέτωπο του Πόρτο

Ράφτη, που δεν αφορά τα δύο μόνο οικοδομικά τετρά-

γωνα, αλλά έχει πυκνωθεί, σύμφωνα με τις νέες υποδεί-

ξεις της Διαχειριστικής Αρχής. Μελέτες έχουν υποβληθεί

ακόμη, για τα  4 κεντρικά αντλιοστάσια και τα 4 τοπικά

στο  παραλιακό  μέτωπο, καθώς επίσης, και για την ανα-
Συνέχεια στη σελ. 17

Το Μαρκόπουλο απέσυρε την προσφυγή του 

κατά του ΚΕΛ Κορωπίου - Παιανίας 
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Ο Ευρωβουλευτής της ΣΥΡΙΖΑ Νίκος

Χουντής κατέθεσε ερώτηση στην Ευρω-

παϊκή Επιτροπή για τη δημοσιοποίηση

της Λίστας Λαγκάρντ από το δημοσιο-

γράφο Κώστα Βαξεβάνη.

Τονίζει στην ερώτησή του ο Ν. Χουντής

μεταξύ άλλων ότι:  

Η Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα-

στηρίου είναι απολύτως σαφής. Η ενέρ-

γεια του δημοσιογράφου Κ. Βαξεβάνη

να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των Ελ-

λήνων καταθετών της τράπεζας HSBC

και μάλιστα χωρίς να περιλάβει, ούτε το

ύψος των καταθέσεων ούτε άλλα στοι-

χεία, πέραν του ονόματός τους, σε

καμία περίπτωση δεν έρχεται σε αντί-

θεση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για

την προστασία προσωπικών δεδομένων

αφού, η ενέργεια του δημοσιογράφου,

και μάλιστα, η λελογισμένη χρήση των

στοιχείων που είχε στα χέρια του, εξυ-

πηρετεί την ανάγκη και το θεμελιώδες

δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρα-

σης. 

O N. Χουντής επικαλείται την Νομολο-

γία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ει-

δικότερα απόφαση (C-73/07). Η

Απόφαση αυτή,  αφορά σε προδικαστικό

ερώτημα που υπέβαλε το Ανώτατο Διοι-

κητικό Δικαστήριο της Φινλανδίας στο

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για την δημο-

σιοποίηση επί σειρά ετών φορολογικών

στοιχείων 1,2 εκατομμυρίων φορολο-

γουμένων.

Παραθέτει το σκεπτικό της Απόφασης

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο

ερμηνεύοντας την Οδηγία 95/46 για τα

προσωπικά δεδομένα, και συγκεκριμένα

για τις «δραστηριότη-
τες επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού
χαρακτήρα πραγματο-
ποιούμενες μόνο για
δημοσιογραφικούς
σκοπούς», τονίζει με-

ταξύ άλλων:

«Δε χωρεί αμφιβολία,

όπως προκύπτει από

το άρθρο 1 της οδη-

γίας (95/46/ ΕΚ), ότι το αντικείμενο

αυτής είναι ότι τα κράτη μέλη εξασφα-
λίζουν την προστασία των θεμελιωδών
ελευθεριών και δικαιωμάτων των φυσι-
κών προσώπων, ιδίως του ιδιωτικού

τους απορρήτου, έναντι της επεξεργα-

σίας των δεδομένων αυτών, επιτρέπον-
τας παράλληλα την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα.

Ο σκοπός αυτός (η προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων) δεν μπορεί να
επιδιώκεται χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη ότι πρέπει να πραγματοποιείται,
μέχρις ορισμένου βαθμού, συμβιβασμός
των εν λόγω θεμελιωδών δικαιωμάτων
σε σχέση με το θεμελιώδες δικαίωμα
της ελευθερίας του λόγου.
Το άρθρο 9 της οδηγίας αφορά σ’ έναν

τέτοιο συμβιβασμό […] σκοπός του άρ-
θρου 9 αυτής είναι να συμβιβάσει δύο
θεμελιώδη δικαιώματα: αφενός, της
προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου

και, αφετέρου, της ελευθερία του
λόγου. Το έργο αυτό πρέπει να φέρουν
εις πέρας τα κράτη μέλη…

Προκειμένου να επιτευχθεί ο

συμβιβασμός μεταξύ των δύο

αυτών θεμελιωδών δικαιωμάτων

υπό την έννοια της οδηγίας

95/46, τα κράτη μέλη καλούνται
να προβλέψουν ορισμένες πα-
ρεκκλίσεις ή ορισμένους περιο-
ρισμούς όσον αφορά την
προστασία δεδομένων και, επο-
μένως, όσον αφορά το θεμελιώ-
δες δικαίωμα στο ιδιωτικό

απόρρητο, […] Οι σχετικές παρεκκλί-
σεις πρέπει να προβλέπονται αποκλει-
στικά για δημοσιογραφικούς σκοπούς ή

στο πλαίσιο καλλιτεχνικής ή λογοτεχνι-

κής εκφράσεως, που εμπίπτουν στο θε-
μελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας του
λόγου…»

Στη συνέχεια, ο Νίκος Χουντής, αφού

τονίζει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι

ο ανωτέρω δημοσιογράφος, εξυπηρε-

τούσε αποκλειστικά δημοσιογραφικούς

σκοπούς και την πληροφόρηση του κοι-

νού για ένα θέμα που ευρέως απασχο-

λεί την κοινή γνώμη», σημειώνει ότι  η

εν λόγω λίστα ονομάτων «παραδόθηκε

από την τότε Υπουργό Οικονομικών της

Γαλλίας, Κα Λαγκάρντ, στον Έλληνα

ομόλογό της στα τέλη του 2010, χωρίς

όμως (επί δύο χρόνια!!! ) να τύχει της

απαιτούμενης επεξεργασίας από τις ελ-

ληνικές αρχές και να βρεθούν φοροφυ-

γάδες όπως έγινε και σε άλλες χώρες»   

H δημοσιοποίηση της «Λίστας Λαγκάρντ»

εξυπηρετεί την ανάγκη και το θεμελιώδες

δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης

Με αφορμή την με Αρ. Πρωτ. 22949/15-10-2012 επιστολή του

Δήμαρχου Σαρωνικού Πέτρου Φιλίππου προς το υπουργείο, o

βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Παύλος Χαϊκάλης,

έλαβε γνώση του πολύ σοβαρού θέματος της επέκτασης  λε-

ωφορειογραμμής του Οργανισμού Αστικών συγκοινωνιών

Αθηνών για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών όλου του

Δήμου του Σαρωνικού.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η μέχρι σήμερα μετακίνηση

των πολιτών του Δήμου Σαρωνικού εξυπηρετείται στην πα-

ραλιακή ζώνη από το λεωφορείο Ε22, το οποίο έχει τερμα-

τικό σταθμό τη Σαρωνίδα. Ως αποτέλεσμα, δεν

εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Αναβύσσου και της Παλαιάς

Φώκαιας και ασφαλώς όλων των ενδιάμεσων οικισμών.

Το πρόβλημα εξυπηρέτησης έχει πλήξει και τους φοιτητές της

Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης εφόσον μετά την πρόσφατη

διακοπή λειτουργίας του οικοτροφείου της Σχολής, οι φοιτη-

τές είναι αναγκασμένοι να κινούνται με τα ελάχιστα Μέσα

Μαζικής Μεταφοράς και να περπατάνε από τη Σαρωνίδα

μέχρι τη σχολή, μια απόσταση άνω των 4 χιλιομέτρων.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται επιβεβλημένη η ανάγκη

επέκτασης της γραμμής Ε22 προς την Ανάβυσσο και την Πα-

λαιά Φώκαια. Ενώ επίσης πολύ χρήσιμη για την εξυπηρέτηση

του κοινού θα ήταν και η επέκταση της γραμμής που έχει ως

τερματικό σταθμό το Κορωπί, προς τα Καλύβια, την Ανάβυσσο

και την Παλαιά Φώκαια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,   31-10-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  57460
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 ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2012-2013» 

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 77/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥ-
ΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2012-2013» (συνολικός προϋπολογισμός
93.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 79.464 τεμά-
χια δοχείων του 1lt Γάλακτος αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο πλήρες
3,5% ή ελαφρύ 1,5%.
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. 54699/17-10-2012 σχετική Δια-
κήρυξη και την Τεχνική Μελέτη με α/α  77/2012.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, Βουλιαγμένη, την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 και ώρα από 10.00
π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και
αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης ήτοι ποσό 4.650,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-

ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθημερινά από Δευτέρα 5-11-2012  έως
Δευτέρα 26-11-2012 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955                                                      

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Συνέχεια από τη σελ. 16

βάθμιση της εγκατάστασης σε τριτοβάθμια επεξεργασία

για 40.000 κατοίκους, και για μικρότερα υποέργα, που

αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία και εξέλιξη των πα-

ραπάνω έργων.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είμαστε βέβαιοι, πως δρώντας όλοι μαζί, με όπλο τη συ-
νεργασία και γνώμονα την επίτευξη του συνολικού
έργου, θα κατορθώσουμε αυτό, που η κωλυσιεργία και
ίσως η αδιαφορία, των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών,
δεν κατάφερε να φέρει εις πέρας. 

Τέλος, λυπούμεθα ιδιαίτερα, για το γεγονός ότι, την ανα-
γκαιότητα της στρατηγικής της άρσης της προσφυγής
του Δήμου, στο όνομα ολοκλήρωσης του συνολικού
έργου της Αποχέτευσης, δεν μπόρεσε να κατανοήσει
μόνον η δημοτική παράταξη «Ανθρώπινη Πόλη – Λύσεις
Ζωής», αδιαφορώντας στην πράξη για το μέλλον της
Αποχέτευσης, και ως επακόλουθο, για το Περιβάλλον
στον Δήμο Μαρκοπούλου. Τα ασφυκτικά χρονικά περι-
θώρια, δεν δίνουν χώρο σε πολιτικά παιχνίδια. Όλοι μαζί
πρέπει να συστρατευτούμε, καταβάλλοντας όλες μας τις
δυνάμεις, για την πραγματοποίηση του έργου της Απο-
χέτευσης.
Σε κάθε περίπτωση, το μέλλον είναι αυτό που θα κρίνει
και θα δικαιώσει αυτούς που σκέφτηκαν και έπραξαν
ορθά. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο υποδομής του
Δήμου Μαρκοπούλου, η υλοποίηση του οποίου, θα εξυ-
πηρετήσει τους κατοίκους του, για τα επόμενα πενήντα
(50) χρόνια!»

A.Mπουζιάνη

Το Μαρκόπουλο απέσυρε

την προσφυγή του 

κατά του ΚΕΛ 

Κορωπίου - Παιανίας 

Επέκταση λεωφορειογραμμής στον Δήμο Σαρωνικού
ερώτηση του βουλευτή Παύλου Χαϊκάλη
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“Αφορμή πολέμου”  και επιει-

κώς προκλητική κρίνεται η κί-

νηση του δήμου Πεντέλης,

δεύτερη φορά μέσα σε ένα

τετράμηνο, να τοποθετήσει

πινακίδα του ομώνυμου

δήμου μέσα στα χωροταξικά

όρια του δήμου Παλλήνης και

πιο συγκεκριμένα στη Δημο-

τική Ενότητα Γέρακα. Αυτή τη

φορά η πινακίδα του δήμου

Πεντέλης, που δείχνει ότι στο

συγκεκριμένο σημείο σταμα-

τούν τα όρια του δήμου, το-

ποθετήθηκε αυτές τις ημέρες

στην συμβολή της οδού Κλει-

σθένους με την Παπαφλέσσα

(στα κάρβουνα). Η συγκεκρι-

μένη τοποθεσία όχι μόνο δεν

αμφισβητείται ότι ανήκε στον

πρώην δήμο Γέρακα, αλλά

απέχει μόλις λίγα μέτρα από

την διασταύρωση της οδού

Κλεισθένους με τη λεωφόρο

Αναπαύσεως που καταλήγει

σε Χαλάνδρι-Βριλήσσια.

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα και

στη φωτογραφία, η πινακίδα

του δήμου Πεντέλης είναι το-

ποθετημένη αυτή την φορά

πολύ πιο κάτω από την προ-

ηγούμενη φορά που επιχειρή-

θηκε κάτι τέτοιο (όπου ήταν

στο ύψος του πρώην κολλε-

γίου, απέναντι από την οδό

Θεσπρωτικού), αφού  τώρα

“κατεβαίνει” πολύ πιο κάτω

και από την εκκλησάκι του

Αγίου Τιμοθέου, κατά μήκος

της Κλεισθένους.

Τα ερωτήματα και οι ευθύνες

της σημερινής δημοτικής

αρχής αλλά και του ίδιου του

δημάρχου είναι πολλά, όπως

γιατί άφησε τον συνάδελφό

του από το δήμο Πεντέλης να

πράξει το ίδιο ανενόχλητος,

μέσα σε μικρό χρονικό διά-

στημα, αφού είναι γνωστό ότι

την πρώτη φορά ξηλώθηκε. 

Ο δήμος Παλλήνης θεωρείται

ισότιμο μέλος στον ΣΠΑΠ για

την προστασία του Πεντελι-

κού και αν ναι, γιατί προ-

σβάλλεται με αυτό τον τρόπο

από τον γειτονικό δήμο Πεν-

τέλης;

Εάν δεν προχωρήσει ο δήμος

Πεντέλης στην αφαίρεση της

πινακίδας που τοποθετήθηκε

μέσα σε όρια άλλου δήμου,

να διαμαρτυρηθεί ο δήμος

Παλλήνης με πράξη αποχής

από οποιαδήποτε συμμετοχή

και ενέργεια του ΣΠΑΠ το

επόμενο διάστημα.

Η τοποθέτηση στο σημείο

αυτό της οδού Κλεισθένους

με την Παπαφλέσσα, στο ση-

μείο που διακρίνεται ο λόφος

Κουφού (παρυφές αστερο-

σκοπείου) με τη γειτονιά της

Δέσης, συναποτελούμενες

περιοχές της πολεοδομικής

γειτονιάς του Γαργηττού 3,

θεωρείται πράξη μη τυχαία,

αλλά και πονηρή από τον γει-

τονικό δήμο, προκειμένου να

προλάβει τις όποιες μελλον-

τικές αλλαγές στην περιοχή. 

Η σχεδόν είκοσι χρόνια απρα-

ξία του τέως δήμου Γέρακα

να εντάξει κάποια γειτονιά

στο σχέδιο πόλης, επέφερε

την συγκεκριμένη σύγχυση,

εάν η εκεί γειτονιά ανήκει

στην Πεντέλη ή τον Γέρακα,

παρόλο που θεωρείται κομ-

μάτι της γειτονιάς του Γαρ-

γηττού 3. 

Η σημερινή δημοτική αρχή

Παλλήνης και τέως Γέρακα

και ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος

εξ αρχής δε θέλησε να ανοί-

ξει το θέμα προκειμένου να

προχωρήσουν ταχύτερα οι

διαδικασίες για ένταξη στο

σχέδιο πόλης της πάνω γει-

τονιάς του Γαργηττού, που θα

έλυνε χρόνια προβλήματα

των κατοίκων μιας περιοχής,

άνω των 1.000 στρεμμάτων. 

Περιοχή φαινομενικά και λει-

τουργικά απομονωμένη για

χρόνια από τον υπόλοιπο

δήμο, με πρόβλημα στη συγ-

κοινωνία, στην έλλειψη σω-

στού δικτύου ύδρευσης,

πρόχειρους δρόμους ως

εκτός σχεδίου περιοχή, πρό-

βλημα στις υποδομές για

σχολεία, παιδικές χαρές κλπ.

όπου απουσιάζουν, καθώς και

η μη βούληση για επίλυση

στο θέμα των πυλώνων υψη-

λής τάσης της ΔΕΗ, δημιουρ-

γούν ένα εκρηκτικό μείγμα

προβλημάτων στην καθημερι-

νότητα των κατοίκων της

Δέσης, του λόφου Κουφού

και όλης της γειτονιάς του

Γαργηττού 3.

Η μη ξεκάθαρη οριοθέτηση των

ρεμάτων, το πρόβλημα του δα-

σικού, η παρουσία αυθαιρέτων

οικημάτων, καθώς και ορισμέ-

νες εκτάσεις που διεκδικούνται

από ιδιώτες και δημόσιο ταυτό-

χρονα, καθιστούν επιτακτική

την ανάγκη να κινηθεί ο δήμος

Παλλήνης ταχύτερα για την έν-

ταξη στο σχέδιο πόλης της

πάνω γειτονιάς του Γέρακα,

που και θα ξεκαθαρίσει τις χω-

ροταξικές διαφορές με το δήμο

Πεντέλης και θα βελτιώσει τη

ζωή των κατοίκων στις συγκε-

κριμένες γειτονιές, κάνοντάς

την πιο ανθρώπινη, έτσι όπως

αρμόζει για μια σύγχρονη πόλη

και έναν πρότυπο δήμο. Οι κά-

τοικοι του Γαργηττού, αλλά και

του υπόλοιπου δήμου Παλλή-

νης, δε θα δεχθούν καμία δια-

φοροποίηση στα χωροταξικά

σύνορα του δήμου Παλλήνης

(τέως  δήμου Γέρακα), αναγνω-

ρίζοντας τις χρόνιες ευθύνες

της σημερινής δημοτικής

αρχής, η οποία φαίνεται ότι δεν

αντιμετωπίζει το θέμα για να το

επιλύσει, αλλά το μεταθέτει

για το μέλλον, χωρίς να γνωρί-

ζει πιθανόν και ποιά είναι τα

βορειοδυτικά όρια του δήμου,

στη γειτονιά του βορειοδυτικού

Γαργηττού 3.

*Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Αν-

τιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Παλλήνης. 

Casus belli για τους κατοίκους του Γαργηττού-Δέσης, 

η τοποθέτηση νέων χωροταξικών συνόρων από τον δήμο Πεντέλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ –
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού /
Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προ-
κηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «Ολοκλήρωση
της στερέωσης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Χρυσοσπηλιώτισσας
στην Αθήνα», με προϋπολογισμό 2.500.000,00 €, εκ των οποίων
2.000.000,00 € για εργασίες με ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα, το οποίο ανήκει
στην κατηγορία έργων Οικοδομικών. 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο για τη σύνταξη και
υποβολή της προσφοράς τους κ.λ.π. πληροφορίες σχετικά με το έργο, προ-
σερχόμενοι από τις 5-11-2012, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υπο-
δοχής του κοινού (09:00–13:00), μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (δηλ. έως 22-11-2012) στα
γραφεία της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνη-
μείων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Αθήνα, Τζιραίων 8-10, 1ος όροφος). 

Πληροφορίες: κα Μαρία Αντωνοπούλου και κα Ευαγγελία Σέρρου, τηλ.:
210-3251.688-90.
Η παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς θα γίνεται από εξου-
σιοδοτημένο από την Επιχείρηση πρόσωπο, που θα προσκομίζει φωτοτυ-
πία του Μ.Ε.Ε.Π. ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλούμενες
τάξεις για έργα Οικοδομικά. 
Τα τεύχη Δημοπράτησης και η εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα διατίθεν-
ται κατά την ίδια χρονική περίοδο από το φωτοτυπείο «σχήμα», Καλλαί-
σχρου 6, Μακρυγιάννη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα
αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές α) ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρή-
σεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις
του έργου, ήτοι τάξεις 3η και 4η καθώς και 5η εντός νομού έδρας ή σε
έναν δεύτερο της επιλογής της για έργα κατηγορίας Οικοδομικών (προ-
ϋπολογιζόμενη δαπάνη έργου 2.000.000,00 €), β) αλλοδαπές Εργοληπτικές
Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ. ή
κράτη - μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμ-
βάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία,
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρα-
τούμενο, γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων
στην 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Οι διαγωνιζόμενοι, και σε περίπτωση Κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος
αυτής, θα πρέπει να διαθέτουν (επί ποινή αποκλεισμού) εμπειρία σε έργα
αποκατάστασης μνημείων, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3028/2002,
κατά την τελευταία πενταετία, συνολικού προϋπολογισμού ίσου τουλάχι-
στον με το 1/3 αυτού του δημοπρατούμενου έργου ή να συνεργάζονται
αποκλειστικά με ένα φυσικό πρόσωπο ή μία επιχείρηση που να διαθέτει την
εμπειρία αυτή. Η συνεργασία θα αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη
αποκλειστικής συνεργασίας για το συγκεκριμένο έργο.
Η ανωτέρω εμπειρία θα αποδεικνύεται με πίνακα εκτελεσθέντων έργων,
που έχουν ανατεθεί στον διαγωνιζόμενο ή στον αποκλειστικά συνεργαζό-

μενο από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς ή
Ν.Π.Ι.Δ., που θα συνοδεύεται από:
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,
β) Βεβαίωση περαίωσης για κάθε έργο και από
γ) Αντίστοιχο Πιστοποιητικό Καλής Εκτέλεσης του φορέα κατασκευής, σύμ-
φωνα με την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αριθμ. πρωτ. Δ15/ΟΙΚ/23/24-1-
1999), στο οποίο θα περιγράφεται το έργο, θα αναφέρεται η αξία και ο
χρόνος εκτέλεσής του και το ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζόμενου ή
του συνεργαζόμενου στην εκτέλεσή του και θα βεβαιώνεται ότι αυτό εκτε-
λέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. (επι-
συνάπτεται σε παράρτημα υπόδειγμα Πιστοποιητικού Εμπειρίας τύπου Α
και Β σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1/99 του ΥΠΕΧΩΔΕ).

Επισημαίνεται ότι, δηλούμενα έργα που δεν θα συνοδεύονται από τα προ-
αναφερόμενα πιστοποιητικά εμπειρίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη, σύμ-
φωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Απόφαση Δ17γ/195/1/ΦΝ 440/22-08-2012
(Ανακοινοποίηση στο ορθό 18-09-2012) του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης, Αν-
ταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
5. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους ογδόντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (80.000,00€) και ισχύ τουλάχιστον
έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24
παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)), μετά την ημέρα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού. 
Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΑΒΜΜ, Τζι-
ραίων 8-10, 117 42, Αθήνα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες κατά τη διάταξη του άρ-
θρου 24 §2 του Ν. 3669/08.
6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-
2013» και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ΣΑ Ε0148 ΚΑΕ
2012ΣΕ01480043. Προβλέπεται η χορήγηση Προκαταβολής. 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη της
Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ
Θεμιστοκλής Βλαχούλης, Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ:Β432Γ-ΙΞ6

O Νεκτάριος Καλαντζής*, βρίσκεται στην πινακίδα που γράφει Δήμος Πεν-
τέλης.

Συλλογή 

ακαθάρτων 

Κορωπίου - 

Παιανίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Κρωπίας, αποδέχθηκε την

ένταξη της πράξης «Συλ-

λογή, μεταφορά, επεξερ-

γασία και διάθεση

ακαθάρτων περιοχών Κο-

ρωπίου – Παιανίας» στο

Ε.Π «Αττική», σύμφωνα  με

την 4786/10 απόφαση της

Περιφέρειας Αττικής.

Με το Τεχν. Δελτίο της Πρά-

ξης  το υποέργο «Απαλλο-

τρίωση – Αγορά εδαφικών

εκτάσεων» προϋπολογισμού

11.290.019,00€ θα διαχειρι-

στεί ο Δήμος Kρωπίας.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέμμα στο ΘΥΜΑΡΙ, 55ο
χλμ. Αθηνών - Σουνίου. 
Τηλ. 6937 194268

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ - Πανόραμα,
(Πειραιώς 30), Ρετιρέ 3ου ορόφου 80τ.μ., 100τ.μ. βε-
ράντα, με θέα θάλασσα, ηλιακό, αυτονομία, δικαίωμα
υψούν, τιμή 200.000 €. Τηλ. 210 8994.116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτόνομη μεζονέτα, με πυλωτή
τριών επιπέδων 113τ.μ. του συγκροτήματος ΔΑΜΩΝ
στον οικισμό Αγ. Νικολάου Αναβύσσου στην οδό Κωστή
Παλαμά αρ. 1, από τον ιδιοκτήτη. Ολοι οι χώροι είναι πλη-
ρως επιπλωμένοι και εξοπλισμένοι. 
Τηλ. 210 8957.974, 6976 817515

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση στην πε-
ριοχή Γλυφάδα, Βούλα, διαμέρισμα 50τ.μ. νεόδμητο,
κατά προτίμηση όχι σε πολυκατοικία. 
Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

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.

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.

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με ΣΧΟΛΙΚΗ  και ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ  εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε μαθη-

τές Γυμνασίου και Λυκείου. 

Τηλ 210 6610456,  6978 028010

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

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Διπλωματούχος νοσηλεύ-

τρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που

χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδια-

φέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία Ελληνίδα, με Ι.Χ. ομι-

λεί αγγλικά, εξυπηρετεί σε θελήματα με αμοιβή (Super

Market, επίσκεψη σε γιατρούς, δημόσιες υπηρεσίες).

Τηλ. 210 8994.116.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ διδάσκει κατ’
οίκον μαθήματα μαθηματικών όλων των τάξεων Γυμνα-
σίου - Λυκείου στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγ-
μένη, Βάρη και Βάρκιζα. Πολυετής πείρα, προετοιμασία
για πανελλήνιες εξετάσεις, δωρεάν εκπαιδευτικά βιβλία
του ιδίου για όλες τις τάξεις του Λυκείου από τις εκδό-
σεις Μεταίχμιο και επιπλέον σημειώσεις, διαγωνίσματα.
Κιν. 6984 242123.

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. 

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ και της ΤΕΡΕΖΑΣ,

το γένος Σοτολονγκο, που γεννήθηκε στο Νιου Τζέρ-

σεϊ των ΗΠΑ και κατοικεί στην Αρτέμιδα Αττικής και η

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΙΒΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, το

γένος Αραποπούλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Ατ-

τικής και κατοικεί στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, θα έλ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως

Θεοτόκου στο Μάτι.

ΓΑΜΟΙ

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

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

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 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.

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

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

Ο  Δήμος  Παλλήνης αναπτύσσοντας   κοινή  δράση

με  την  κοινωφελή    μη  κερδοσκοπική   οργάνωση

Αποστολή» «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» πραγματοποιεί  εμβο-

λιασμούς   παιδιών  ανασφάλιστων  Ελλήνων  και

αλλοδαπών.

Οι  ενδιαφερόμενοι  εφόσον   πληρούν  τα  απαραί-

τητα  κριτήρια  (ανασφάλιστοι)  μπορούν  να  απευ-

θύνονται για  πληροφορίες  στα  εξής  τηλέφωνα :

210-6600821, 210-6600822, 210-6600824  & 210-

6668888.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται

όλα  τα  εμβόλια  του  εθνικού  υποχρεωτικού  εμ-

βολιασμού, με  εξαίρεση  τα  εμβόλια 

BCG   (φυματίωσης)  και  το  εμβόλιο  για  τον  ιό

των  ανθρώπινων  κονδυλωμάτων  - HPV.
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Μια που είναι η εποχή του αμύγδαλου,

καλό είναι να γνωρίζουμε τις πάρα πάρα

πολλές ωφέλειες που έχουμε τρώγον-

τάς τα. 

Στη φλούδα τους 

η προστατευτική δράση

Οι χημικές ουσίες που βρίσκονται με φυ-

σικό τρόπο μέσα στο φλοιό των αμυγδά-

λων ενισχύουν την άμυνα του

ανοσοποιητικού συστήματος με αποτέ-

λεσμα να αυξάνουν την ικανότητα του

σώματος στην καταπολέμηση των ιών.

Η κατανάλωση αμύγδαλου, βοηθάει τα

λευκοκύτταρα "Τ" που ανιχνεύουν την

παρουσία "ξένου σώματος". Αυξάνουν

έτσι την φυσική ικανότητα του ανθρώπι-

νου σώματος να παρεμποδίζει τον πολ-

λαπλασιασμό και την εξάπλωση των

παθογόνων μικροοργανισμών. 

Μια χούφτα αμύγδαλα περιέχει 160 θερ-

μίδες (kcal). Έχουν χαμηλή περιεκτικό-

τητα σε κορεσμένο λίπος. Από έρευνες

προέκυψε πως τα αμύγδαλα συμβάλ-

λουν στη μείωση της "κακής" χοληστε-

ρόλης χωρίς να μείωνουν την "καλή"

χοληστερόλη.

Επίσης παρέχουν ασβέστιο στον οργα-

νισμό.

Σε μελέτη που έγινε δεν προσδιορίστηκε

ποια είναι η ιδανική ποσότητα κατανά-

λωσης αμυγδάλων, για να έχει ο άνθρω-

πος την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για

την υγεία του. Σίγουρα η συχνή κατανά-

λωση αμυγδάλων αυξάνει προληπτικά

τις άμυνες του οργανισμού, ενώ σε

όσους έχουν μολυνθεί από τον ιό τούς

βοηθάει να τον καταπολεμήσουν πιο εύ-

κολα.

Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμα εντο-

πίσει ποιες ουσίες, ακριβώς, στον φλοιό

των ξηρών καρπών είναι αυτές που

έχουν την αντιική δράση, υποπτεύονται

όμως ότι πρόκειται για τις πολυφαινό-

λες.

«Τα αμύγδαλα περιέχουν διάφορες

ευεργετικές για το καρδιαγγειακό σύ-

στημα αντιοξειδωτικές ενώσεις σε

υψηλά επίπεδα. Η κατανάλωση αμυγδά-

λων μπορεί επίσης να μειώσει τα επί-

πεδα σακχάρου στο αίμα, γεγονός το

οποίο βοηθάει και στη μείωση του συνο-

λικού καρδιαγγειακού κινδύνου», σημει-

ώνει ο καθηγητής Καρδιολογίας Χριστ.

Στεφανάδης.

. . . γ ια την υγειά μας

Αμύγδαλα για τις ιώσεις

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ

Οστεοπόρωση µια σιωπηλή επιδηµία 

Ο Επιµορφωτικός Σύλλογος Βάρης διοργανώνει

εκδήλωση Ιατρικού ενδιαφέροντος µε θέµα: 

Οστεοπόρωση µια σιωπηλή επιδηµία  µε Οµιλητή

τον Χειρουργό Ορθοπαιδικό Δρ Χρήστο Ριφιώτη

την Τετάρτη 14/11/2012 Ώρα 19:00 στα γραφεία

του  Συλλόγου, Βάκχου 10 2ος όροφος.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Ο Σύλλογος Ενωσης και Αλληλεγγύης οργανώνει,

στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και

του ελέγχου της έγκαιρης διάγνωσης της οστεοπό-

ρωσης, ΔΩΡΕΑΝ μέτρηση οστικής πυκνότητας, στα

γραφεία του Συλλόγου (Ασημάκη Παλαιστή & Πυρα-

μίδος, δρόμος προς Κοίμηση Θεοτόκου) Κίτσι Κορω-

πίου, την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου από 10 το πρωί.

Τηλέφωνα Συλλόγου  210 9654.561 & 6986710355

«Οι πληροφορίες 

μεταδίδονται, 

η ψωρίαση όχι!»

To Σωματείο Υποστήριξης Ασθενών με Ψωρίαση, ΚΑΛΥΨΩ,

στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Ψωρίασης (29 Οκτω-

βρίου), κάνουν ένα άνοιγμα στην κοινωνία,  με σύνθημα «Οι

πληροφορίες μεταδίδονται, η ψωρίαση όχι!»

«Δουλεύουμε για την αποστιγματοποίηση της ψωρίασης, να

κάνουμε σαφές σε όλους πως η ψωρίαση δε μεταδίδεται»,

τονίζει ο πρόεδρος του “Καλυψώ” Κων/νος Λούμος.

«Ένας από τους κύριους στόχους μας στο ΚΑΛΥΨΩ είναι η

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που πά-

σχουν από ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα,» εξηγεί ο πρό-

εδρος  Κων/νος Λούμος. 

Το ΚΑΛΥΨΩ καλεί κοντά του όλους όσους υποφέρουν από

τη νόσο και τις συνέπειές της, ανεξαρτήτως του τόπου δια-

μονής τους.  Μέσα από ομάδες συζήτησης και ανταλλαγής

εμπειριών, ομάδες δημιουργίας, και με την υποστήριξη ειδι-

κών ψυχολόγων, όπου χρειάζεται, η νόσος απομυθοποιεί-

ται, τα μέλη αποκτούν την αυτοπεποίθηση που είναι

αναγκαία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής

και βρίσκουν λύσεις σε θέματα που τους απασχολούν (όπως

ο κοινωνικός αποκλεισμός κ.α.).

Ένας ακόμη στόχος είναι η προσέγγιση των αρμόδιων

αρχών της πολιτείας για τη προώθηση των δικαιωμάτων των

ασθενών. Επιπλέον, το ΚΑΛΥΨΩ στοχεύει στην ευαισθητο-

ποίηση της κοινής γνώμης και στην καταπολέμηση της

άγνοιας με τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού και την ορ-

γάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων σχετικά με τις επιστη-

μονικές εξελίξεις γύρω από τη νόσο.

Η χρηματοδότηση του Σωματείου ΚΑΛΥΨΩ στηρίζεται στην

ετήσια συνδρομή των μελών του Σωματείου, η οποία ανέρ-

χεται στο ποσό των 25 ευρώ καθώς και σε δωρεές και χο-

ρηγίες.

Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν για

τους ενδιαφερόμενους.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων έχει δημιουργη-

θεί τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης με τον αριθμό 801 11

772 772 και αστική χρέωση.
medical news

«Τα μάτια μας σαν τα Μάτια
μας» ήταν το σύνθημα της

ενημερωτικής ομιλίας, που

πραγματοποιήθηκε, 29

Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο

του Δημαρχείου Μαρκο-

πούλου.

Την εκδήλωση, που αφο-

ρούσε στην Υγεία των Μα-

τιών, παρακολούθησαν

αρκετοί πολίτες, οι οποίοι

έδωσαν ραντεβού με την

ομάδα ιατρών του «Γ. ΓΕΝ-

ΝΗΜΑΤΑΣ» για δωρεάν εξέ-

ταση. 

Στόχος της πρωτοβουλίας

αυτής, είναι ο εμπλουτισμός

των γνώσεων των πολιτών

γύρω από την υγεία των μα-

τιών, την οποία δυστυχώς

εκτιμάμε, αφού χάσουμε.

Την παρουσίαση έκαναν οι

γιατροί του Γενικού Νοσο-

κομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝ-

ΝΗΜΑΤΑΣ»,  Μάρκος

Βουτζουράκης και Ιωάννης

Τσερβάκης, δίνοντας πλη-

ροφορίες γύρω από τις πα-

θήσεις των ματιών (για τον

Καταρράκτη, το Γλαύκωμα,

το Διαβήτη και την Ηλιακή

Εκφύλιση της Ωχράς Κηλί-

δας). Ιδιαίτερη έμφαση δό-

θηκε στην πρόληψη, αλλά

και στον τρόπο αντιμετώπι-

σης των παθήσεων των μα-

τιών. 

Όι εκδηλώσεις συνεχίζον-

ται και στις 5 Νοεμβρίου

από  9 π.μ. – 12μ.μ., όπου

θα υπάρχει σταντ στο χώρο

της εισόδου του Κέντρου

Υγείας Μαρκόπουλου, με τη

συμμετοχή ιατρών οφθαλ-

μιάτρων και νοσηλευτών

του Κ.Υ. και του Νοσοκο-

μείου, οι οποίοι θα ενημε-

ρώνουν το κοινό για την

σημασία της Υγείας των

Ματιών, θα διενεργούν δια-

γνωστικό τεστ, για την πρό-

ωρη  ανίχνευση

εκδηλώσεων της εκφύλισης

της ωχράς κηλίδας, θα εκ-

παιδεύουν στον αυτοέ-

λεγχο για την εκφύλιση της

ωχράς κηλίδας και θα διε-

νεργούν οφθαλμολογικό

έλεγχο με βυθοσκόπηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ

ΑΤΥΧΗΜΑ ή ΑΡΡΩΣΤΙΑ

Η Διοίκηση του Ασκληπίείου Νοσοκομείου τα Τμή-

ματα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης εργο-

θεραπείας με τη συνεργασία του Συλλόγου “Φίλων

του Ασκληπιείου”, οργανώνουν επιστημονική ημε-

ρίδα την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 στο Αμ-

φιθέατρο του Νοσοκομείου, με θέμα: “Ιατρική
αποκατάσταση μετά από ατύχημα ή αρρώστια”.

Η υγεία των ματιών μας, έλεγχος και πρόληψη
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Το πρώτο ρεκόρ του 30ου Κλασικού

Μαραθωνίου Αθηνών ήδη έγινε με την

πρωτοφανή συμμετοχή 26.000 δρομέων

που δήλωσαν συμμετοχή για τον αγώνα της

11ης Νοεμβρίου.

Αναλυτικά, στο Μαραθώνιο Δρόμο θα

συμμετάσχουν περίπου 9.500 δρομείς, ενώ

το αποκορύφωμα της  συμμετοχής θα είναι

φέτος στους Αγώνες Δρόμου 5 & 10χλμ.

όπου έχουν δηλώσει να αγωνιστούν πάνω

από 13.000 δρομείς.  

Τα όρια συμμετοχής που είχε θεσπίσει ο

ΣΕΓΑΣ γι’ αυτούς τους αγώνες, κατά την

έναρξη της περιόδου εγγραφών, έχουν

υπερκαλυφθεί κατά πολύ και ως εκ τούτου

δεν θα γίνεται πλέον δεκτό κανένα νέο

αίτημα εγγραφής. Σε όλους τους

παραπάνω δρομείς, πρέπει να προστεθούν

και περίπου 3.500 παιδιά που εγγράφονται

και θα συμμετάσχουν στους παιδικούς

αγώνες κατά μήκος της διαδρομής και στο

Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του

Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών θέλουν να

ευχαριστήσουν θερμά – για ακόμα μια φορά

– όλους αυτούς τους απλούς δρομείς που

με την εγγραφή τους στον αγώνα

εκφράζουν την αγάπη και τη στήριξή τους

απέναντι σε αυτό το μοναδικό γεγονός για

το οποίο ο ΣΕΓΑΣ καταβάλει κάθε δυνατή

προσπάθεια ώστε να καθιερώσει τη θέση

του μεταξύ των κορυφαίων δρομικών

γεγονότων παγκοσμίως.

Αλλαγές και καινοτομίες στα 5 και 10 χλμ.

Διαφορετικές εκκινήσεις για τους αγώνες
Πολλές αλλαγές και καινοτομίες
περιλαμβάνουν οι δυο αγώνες δρόμου των 5

και 10χλμ. που θα διεξαχθούν 11 Νοεμβρίου
παράλληλα με τον 30ο Κλασσικό Μαραθώνιο
της Αθήνας.
Φέτος για πρώτη φορά οι δυο αγώνες δεν θα
ξεκινήσουν ταυτόχρονα αλλά με διαφορά
45΄, από ξεχωριστά σημεία ενώ θα
εφαρμοστεί και η τμηματική εκκίνηση των
συμμετεχόντων (ανά block) όπως γίνεται και
στο Μαραθώνιο. Επίσης μια νέα διαδρομή έχει
οριστεί για τα 5χλμ. ενώ μικρές αλλαγές θα
γίνουν στα 10χλμ.
Πιο αναλυτικά η εκκίνηση των 5χλμ. θα δοθεί
στις 08:30 και το νέο σημείο αυτής θα είναι
επί της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, στο ύψος
του αγάλματος του Γ. Αβέρωφ και στο ρεύμα
ανόδου των αυτοκινήτων προς Κηφισιά.
Η νέα διαδρομή των 5χλμ. Θα έχει ως εξής:
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ.Σοφίας –
αναστροφή στο φανάρι στο ύψος του
Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ – δεξιά Λ. Βασ.Σοφίας
(προς Σύνταγμα) – αριστερά Λ. Βασ.Αμαλίας
(στο ύψος της Βουλής και στο ρεύμα
κυκλοφορίας των αυτοκινήτων από Συγγρού
προς Σύνταγμα) – αριστερά Αθανασίου
Διάκου (στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λ.
Βουλιαγμένης προς Λ. Βασ. Αμαλίας –
αριστερά Αρδηττού (στο ρεύμα κυκλοφορίας
προς Πειραιά) – δεξιά στη Βασιλέως
Κωνσταντίνου (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς
Κηφισιά) – είσοδος στα Προπύλαια του
Παναθηναϊκού Σταδίου – Είσοδος στο Στάδιο
και τερματισμός τρέχοντας πάνω στους
διαδρόμους του Σταδίου.

Τα Blocks εκκίνησης
Το αργότερο 15 λεπτά (08:15) πριν δοθεί η
εκκίνηση, οι δρομείς θα πρέπει να έχουν πάρει
θέση στις ειδικά διαμορφωμένες ζώνες
εκκίνησης.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την
ασφάλεια των συμμετεχόντων οι δρομείς θα
εκκινήσουν κατά κύματα κατανεμημένοι σε
τρία (3) blocks εκκίνησης. Οι εκκινήσεις θα
δοθούν με χρονοκαθυστέρηση 4’ η μία από
την άλλη. Σύμφωνα με τα παραπάνω δε θα
πρέπει να υπάρχει από πλευράς δρομέων
καμία ανησυχία καθώς θα χρονομετρηθούν
και με βάση τον «καθαρό» χρόνο (net time).

Στις 09:15 η εκκίνηση στο 10άρι
Η εκκίνηση των 10χλμ. Θα δοθεί στις 09:15.

Το νέο σημείο εκκίνησης θα είναι επί της Λ.
Βασ. Κωνσταντίνου, στο ύψος του
γυμναστηρίου «Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ» και στο ρεύμα
καθόδου των αυτοκινήτων προς Πειραιά.
Η διαδρομή παραμένει η ίδια με τη διαφορά
ότι στο ύψος του ξενοδοχείου Hilton θα
αλλάξουν όδευση και από το αριστερό ρεύμα
κυκλοφορίας θα περάσουν στο δεξί.n

“Νενικήκαμεν!”, ήταν η φράση με την

οποία άφησε την τελευταία του πνοή ο Μα-

ραθωνομάχος Φειδιππίδης. 

1.140 σταδία -περισσότερα από διακόσια χι-

λιόμετρα- κάλυψε μέσα σε δύο μέρες ο Μα-

ραθωνομάχος προκειμένου να κάνει

γνωστή τη χαρμόσυνη είδηση. Ήταν πράγ-

ματι άθλος!

2000 χρόνια και πλέον, μετά το 1896 εις

μνήμην του ιστορικού “Νενικήκαμεν”

έτρεξε ο πρώτος Μαραθωνοδρόμος της

σύγχρονης εποχής Σπύρος Λούης. 

Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου οι αθλήτριες και η

διοίκηση του ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil επι-

σκέφθηκε το κοινωνικό παντοπωλείο του

Δήμου Μαρκοπούλου και παρέδωσε μέσω

των εισπράξεων από τα εισιτήρια της προ-

ηγούμενης αγωνιστικής, τις προμήθειες για

την ενίσχυση του.

Ο ΑΟ Μαρκοπούλου δηλώνει ότι θα συνεχί-

σει και στο μέλλον ανάλογες δράσεις για

την στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού

της πόλη.

Ζητούν δε από όλους τους κατοίκους – γο-

νείς και μικρούς αθλητές τη στήριξή τους

στο επόμενο σημαντικό εντός έδρας αγώνα

τους στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής της

Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών το Σάβ-

βατο 3 Νοεμβρίου στις 7.00 μμ με αντίπαλο

την ομάδα του κολλεγίου Ανατόλια

Θεσ/νίκης

O A.O. Mαρκοπούλου στηρίζει 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο

30ός Μαραθώνιος: Ρεκόρ συμμετοχής, 26.000 δρομείς στους δρόμους 

11 Νοεμβρίου 2012

Aθήνα, Παναθηναϊκό Στάδιο, Oλυμπιακοί

Aγώνες 1896. «Oταν ήρθε η σειρά του Σπύρου

Λούη και ο αρειμάνιος νικητής του Mαραθωνίου

δρόμου ανήλθε εις την εξέδρα, όλον το Στάδιο

συνεκλονίσθη. Mια κραυγή ατελεύτητος, μυριό-

στομος, μια βοή ωσεί βροντή εξερράγη από παν-

τός σημείου…». O Σπύρος Λούης, χρυσός

μαραθωνοδρόμος στην πρώτη διεξαγωγή του

αγωνίσματος, παραλαμβάνει τα βραβεία του

ανεβασμένος στο βάθρο των νικητών (Aρχείο:

«Mικρός Pωμηός»).
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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Όπως πληροφορηθήκαμε, αιφνιδιαστικά χθες το βράδυ

(29/10/12) κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία που

προβλέπει την ένταξη του κλάδου παροχών υγείας του

Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής

Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) στον Ενιαίο Οργανισμό Παρο-

χής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) στο πλαίσιο νομοτεχνι-

κών βελτιώσεων στο νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση

των ΔΕΚΟ και των λιμανιών. Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είναι ένα από

τα δύο πιο εύρωστα ταμεία της χώρας και η κίνηση αυτή

μόνο ως εχθρική για τον Τύπο θα μπορούσε να χαρακτηρι-

στεί καθώς κατάσχει τους πόρους των Ταμείων μας και

πλήττει άμεσα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα

όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Όπως ασφαλώς γνωρί-

ζετε, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τα προηγηθέντα ταμεία - Ταμείο

Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου

(ΤΑΙΣΥΤ), Ταμείο Σύνταξης Εφημεριδοπωλών & Υπαλλή-

λων Πρακτορείων (ΤΣΕΥΠ) και Ταμείο Ασφάλισης Τεχνι-

κών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ)- ουδέποτε επιχορηγήθηκαν

από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς διαθέτουν ιδίους

πόρους. Αντίθετα, μάλιστα, μέσα από πολλές διαδικασίες,

αυτά επιχορήγησαν το Κράτος.

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι με το

αρχικό κείμενο του ν.3566/08 η τότε Υπουργός Απασχό-

λησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Φάνη Πάλλη Πετρα-

λιά είχε και πάλι προσπαθήσει να υποβιβάσει τις παροχές

υγείας, οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές μας

εισφορές. Υποβάλαμε αγωγή στο Συμβούλιο της Επικρα-

τείας και προτού εκδικαστεί η υπόθεση η κα Πετραλιά, προ

της βεβαίας αποδοχής της αγωγής μας, με τροποποίηση

επανέφερε τον ισχύοντα Κανονισμό Παροχών.

Κατόπιν των ανωτέρω ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ όπως αποσυρθεί η σχε-

τική τροπολογία και παραμείνει σε ισχύ ο Κανονισμός Πα-

ροχών Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ώστε να μην αναγκαστούμε

πάλι να ζητήσουμε τη συνδρομή του Συμβουλίου Επικρα-

τείας. Οι δημοσιογράφοι του Περιοδικού Τύπου, οι οποίοι

απευθυνόμαστε σε αναγνωστικό κοινό πέραν των

3.000.000 αναγνωστών (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία

της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης),

ουδέποτε ζητήσαμε προνόμια ή χαριστικές πράξεις. Τα

μόνο που ζητούμε και δικαιούμαστε είναι να μην υποβαθ-

μιστεί το καθεστώς των υγειονομικών παροχών, το οποίο

αποκτήσαμε με δικές μας εισφορές.

Η πολεμική εναντίον κάθε ελεύθερης φωνής από τους διαχειριστές της εξουσίας, συ-

νεχίζεται. Μετά τη φίμωση και το κόψιμο της πρωινής εκπομπής της ΝΕΤ, τη σύλ-

ληψη του Βαξεβάνη γιατί δημοσίευσε στο περιοδικό του τη λίστα Λαγκάρντ(!) έρχεται

να χτυπήσει τις ελεύθερες φωνές του περιοδικού, περιφερειακού Τύπου.

Με αιφνιδιαστική διάταξη στο νομοσχέδιο που αφορούσε την «κατάργηση της ελά-

χιστης συμμετοχής του δημοσίου στα λιμάνια και στις ΔΕΚΟ» βάζει “σφήνα” την έν-

ταξη του ταμείου των δημοσιογράφων του περιφερειακού Τύπου στον ΕΟΠΥΥ. Σε

έναν απαξιωμένο οργανισμό εν τη γενέσει του με τα εκατομμύρια προβλήματα που

έχει δημιουργήσει στους ασφαλισμένους σε όλη την επικράτεια.

Το ταμείο των δημοσιογράφων του Περιφερειακού Τύπου (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) είναι ένα από

τα πιο εύρωστα ταμεία, με μεγάλη ακίνητη περιουσία που προέκυψε από τις συνδρο-

μές των ασφαλισμένων  του. 

Στο ταμείο αυτό δεν εντάσσονται οι δημοσιογράφοι του ημερήσιου Τύπου.

Καταψηφίστηκε στη Βουλή
Καταψηφίστηκε το άρθρο που αφορούσε την ένταξη του ταμείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον

ΕΟΠΥΥ, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι υπερψηφίστηκε. Αμεση ήταν η αν-

τίδραση του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Τέρενς Κουίκ, ο οποίος φώναξε

ότι «αυτό δεν περνάει», ενώ ο αντιπρόεδρος της Βουλής του ανταπάντησε ότι δεν

γνωρίζει τον κανονισμό της Βουλής!

Μετά από λίγο όμως η αρμόδια Νομοθετική Δειεύθυνη του Ελληνικού Κοινοβουλίου

ανακοίνωσε ότι «...εκ παραδρομής προσμετρήθηκε ως υπερψηφισμένο το άρθρο 4,
ενώ έχει καταψηφιστεί».

Η Ενωση Δημοσιογράφων - ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), η οποία έχει ιδρυθεί το

1939, με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους Υπουργούς και τα Κόμματα

της Βουλής, καταγγέλουν τον αιφνιδιασμό και την κουτοπονηριά να το περάσουν σε ένα νο-

μοσχέδιο “κρυφά” και βεβιασμένα. Δημοσιεύουμε την επιστολή της ΕΔΙΠΤ.

Καταψηφίστηκε η ένταξη του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ

Οπως γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, η ΔΟΥ Κορωπίου

παραμένει στο Κορωπί, ενώ η ΔΟΥ Λαυρίου και η ΔΟΥ της

νήσου Κέας (Τζιας) συγχωνεύονται με τη ΔΟΥ Κορωπίου,

με την έκδοση του πορίσματος της  Ειδικής Επιτροπής του

Υπουργείου Οικονομικών (18 Οκτωβρίου)  περί επεξεργα-

σίας και τελικού σχολιασμού του σχεδίου ενοποιήσεων των

Δ.Ο.Υ.

Αντ’ αυτών, θα δημιουργηθεί στις αντίστοιχες πόλεις  Κέν-

τρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων και μάλιστα με την

προϋπόθεση ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα παραχωρή-

σει δωρεάν χώρο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής, εκτάκτως

συζήτησε το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού έκρινε

το κατεπείγον της συζήτησης.

Σοβαρότατα επιχειρήματα προέβαλαν οι εισηγητές στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο για τα προβλήματα που θα προκύψουν

με την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Λαυρίου. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου με την

κατάργηση της ΔΟΥ Λαυρίου εξοικονομούνται περίπου

7.500 € το μήνα. Δηλαδή για 90.000 € περίπου τον χρόνο,

υποχρεώνουν 34.000 περίπου φορολογούμενους, σύμ-

φωνα με τα στοιχεία που η εν λόγω Επιτροπή αναφέρει

στην σελίδα 18 του πορίσματος, να ξοδεύουν, για μετακι-

νήσεις στο Κορωπί και χαμένες ώρες εργασίας, εκατοντά-

δες χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Σε περίοδο πρωτοφανούς

οικονομικής κρίσης και βαθιάς ύφεσης εξαναγκάζουν τους

πολίτες και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες και τις επιχειρή-

σεις, να υποβληθούν σε πρόσθετα έξοδα, για να εξοικονο-

μήσει το κεντρικό κράτος ψυχία. 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Μετά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,  το Δημο-

τικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέδωσε Ψήφισμα  Διαμαρτυρίας,

το οποίο έχει ως ακολούθως:  Ο Δήμος Λαυρεωτικής δια-

μαρτύρεται εντονότατα και είναι αντίθετος με την ανα-

στολή λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λαυρίου και την ενοποίηση

της με την Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, για τους κάτωθι λόγους:  1) Η

αναστολή λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λαυρίου θα έχει άμεση

αρνητική επίπτωση στην ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτι-

κής και την οικονομική δραστηριότητα, καθόσον: α) Η πόλη

του Λαυρίου, όπου εδρεύει η Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, διαθέτει το

δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής, το οποίο αποτελεί

πύλη εισόδου της Αττικής, διαθέτει Κεντρικό Λιμεναρχείο

και Κεντρικό Τελωνείο, η λειτουργία των οποίων θα υπο-

βαθμισθεί. β) Στον Δήμο Λαυρεωτικής, έναν από τους με-

γαλύτερους σε έκταση της Αττικής, δραστηριοποιούνται

δεκάδες επιχειρήσεις και Βιοτεχνίες, τόσο εντός των ΒΙΠΑ-

ΒΙΟΠΑ Κερατέας και Λαυρίου, όσο και στην ευρύτερη πε-

ριοχή, οι οποίες απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους.  2) Η

αναστολή λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λαυρίου θα εντείνει,

ακόμα περισσότερο, τα φαινόμενα ύφεσης, υποχρεώνον-

τας και άλλες επιχειρήσεις να κλείσουν και έτσι θα αυξηθεί

ο αριθμός των ανέργων συμπολιτών μας. 

3) Η αναστολή λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, πέραν από

την υποβάθμιση του Δήμου Λαυρεωτικής, θα προκαλέσει

οικονομική αιμορραγία στους πολίτες, σε μία περίοδο κρί-

σης, καθόσον θα είναι αναγκασμένοι να διανύουν 50 και

πλέον χιλιόμετρα, για να εξυπηρετηθούν από την Δ.Ο.Υ.

Κορωπίου. 

4) Η αναστολή λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, θα έχει ως

αποτέλεσμα την οικονομική ύφεση, την αύξηση της ανερ-

γίας, την μείωση της ανάπτυξης, της προόδου και της εξέ-

λιξης ολόκληρης της Λαυρεωτικής.

Εκφράζοντας το σύνολο των πολιτών της Λαυρεωτικής,

του Εργατικού Κέντρου, των Επαγγελματικών και Επιχει-

ρηματικών Φορέων: 

1) Ζητάμε από την Κυβέρνηση να μη λάβει υπόψη της τα

συμπεράσματα του πορίσματος της Ειδικής Επιτροπής του

Υπουργείου Οικονομικών περί επεξεργασίας και τελικού

σχολιασμού του σχεδίου ενοποιήσεων των Δ.Ο.Υ και να

συνεχισθεί η λειτουργία της Δ.Ο.Υ. Λαυρίου και 

2) Ζητάμε άμεσα συνάντηση με την ηγεσία του Υπουρ-

γείου Οικονομικών, για να συζητήσουμε, ούτως ώστε να

αποδείξουμε με στοιχεία την αναγκαιότητα διατήρησης της

λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, την οποία θεωρούμε ανα-

γκαία για την ανάπτυξη της περιοχής.

“Η αναστολή λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Λαυρίου,  θα προκαλέσει 
τεράστια οικονομική αιμορραγία στους πολίτες”
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, το

Σάββατο 20 και την Κυριακή 21  Οκτωβρίου,

στο Δημαρχείο Κρωπίας, η διημερίδα με θέμα

«Κορωπί και Υμηττός: συνοδοιπόροι στο
χρόνο», που διοργάνωσε το Νομικό Πρόσωπο

του Δήμου Κρωπίας «Σφηττός». Το μέλος της

Οργανωτικής Επιτροπής της Διημερίδας και

μέλος Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός του Δήμου

Κρωπίας Ν. Παυλίδης προλόγισε την πρώτη

ημέρα, που περιλάμβανε  θεματικές εισηγή-

σεις διακεκριμένων επιστημόνων και ερευνη-

τών, ενώ την επίσημη έναρξη χαιρέτισε ο

Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν. Κιούσης.  

Ο Δήμαρχος στο σύντομο χαιρετισμό του

ανέπτυξε τις απόψεις του Δήμου για το πώς

εννοεί την προστασία και την ανάδειξη του

Υμηττού. Σκοπός του Δήμου  είναι η μεγαλύ-

τερη δυνατή δημοσιοποίηση των στοιχείων

της φύσης, της πανίδας και των δραστηριοτή-

των που αναπτύσσονται στον Υμηττό με

σκοπό να βοηθήσουμε  φορείς, κρατικούς, αυ-

τοδιοικητικούς, αλλά και τους πολίτες να χα-

ράξουν στρατηγική ουσιαστικής προστασίας

και ανάδειξης.  Παρουσίασε τις διεκδικήσεις

του Δήμου που αφορούν,  την έδρα του Δα-

σαρχείου Υμηττού, τη δικαίωση των  δικαστι-

κών προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

για τις απαράδεκτες διατάξεις του νέου Π.Δ

προστασίας του Υμηττού καθώς και της

αγνόησης της ύπαρξης, πριν το 1978, των οι-

κισμών, Χέρωμα Βάρης, Σκάρπiζα Κορωπίου

και Προσήλιο Παιανίας. 

Πρότεινε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο προ-

στασίας του Υμηττού και έναν νέο ρόλο του

ΣΠΑΥ, ώστε να μπορεί να εκπονεί μελέτες και

να υλοποιεί έργα, σε συνεργασία με τον Β΄

βαθμό Αυτοδιοίκησης (φορείς διαχείρισης η

Αυτοδιοίκηση  του Α και Β βαθμού)  και φυσικά

την Ε.Ε.

Κλείνοντας ο Δ. Κιούσης είπε ότι ο Υμηττός

είναι το σύμβολο της αντίστασης και της ελ-

πίδας!

Στην πρώτη πρωινή συνεδρία, ο  καθηγητής

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών Σπυρίδων Λέκκας αναφέρθηκε

στη  μορφολογία, τη  γεωλογία και το κλίμα

του Υμηττού με ειδικές διαφάνειες. 

Στη συνέχεια, ο  ζωγράφος, συγγραφέας και

ερευνητής της ελληνικής χλωρίδας Γιώργος

Σφήκας αναφέρθηκε στην αξία της  χλωρίδας

του Υμηττού -παρουσιάζοντας πολλές σπά-

νιες φωτογραφίες θάμνων, δέντρων, λουλου-

διών. 

Ο φωτογράφος άγριας φύσης Χρήστος Βλά-

χος παρουσίασε μέσα από το αρχείο του σπά-

νιες φωτογραφίες των περισσοτέρων

πουλιών που ζουν και επισκέπτονται τον

Υμηττό και το Κορωπί.  

Ο καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας και Γε-

ωπεριβάλλοντος, του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Παν/μίου Αθηνών, Ηλίας

Μαριολάκος κάνοντας μια γεωμυθολογική

προσέγγιση αναφέρθηκε στη σχέση του Υμητ-

τού και της Αττικής «την εποχή που οι Πρωτο

– Έλληνες έπλαθαν τους θεούς» τους υπο-

στηρίζοντας τις θέσεις του με υψηλή επιστη-

μονική τεκμηρίωση. 

Η  αρχαιολόγος της Β’ Ε.Π.Κ.Α Κερασία

Ντούνη εισηγήθηκε το θέμα «Υμηττός, Η φυ-

σιογνωμία ενός τόπου λατρείας» (Ελένη Πα-

παφλωράτου. Αρχαιολόγος της ΛΕ’ Ε.Π.Κ.Α.)

ενώ  η Δήμητρα Πέτρου, αρχαιολόγος στην 1η

Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, παρου-

σίασε  το θέμα «Ο Υμηττός στους βυζαντινούς

και μεταβυζαντινούς χρόνους : Η μαρτυρία

μνημείων και αρχαιολογικών θέσεων στο

Δήμο Κρωπίας». 

Ο Νίκος Παπαγιαννάκος αρχιτέκτων  του

ΕΜΠ προέβη σε μια εικονική αναπαράσταση

του Ιερού του Προοψίου Απόλλωνος στον

Προφήτη Ηλία Υμηττού συγκρίνοντας παρό-

μοια Ιερά του Απόλλωνος στην Αττική και

έχοντας μια σπουδαία ιστορική ερευνητική

τεκμηρίωση.

Τέλος, οι πρωινές συνεδρίες έκλεισαν με ένα

μυθοπλαστικό έμμετρο αφιερωμένο στον

Υμηττό από την γνωστή ποιήτρια και λογοτέ-

χνη Ειρήνη Μπιλικού.

Το απόγευμα ακολούθησαν οι συνεδρίες, που

ανίχνευαν την σχέση των κατοίκων με το

βουνό και τις τωρινές προσπάθειες προστα-

σίας και ανάδειξής του. 

Ο Γιάννης Πρόφης, λαογράφος και συγγρα-

φέας, αναφέρθηκε στις ερμηνείες των τοπω-

νυμιών Υμηττός και Τρελλός και στα σχετικά

λαογραφικά – ιστορικά στοιχεία που τα συνο-

δεύουν. 

Ο Σεραφείμ Κόλλιας, τοπογράφος μηχανικός

του ΕΜΠ, πρώην αντιδήμαρχος Κρωπίας,

επιχείρησε μια ιστορική προσέγγιση για τη

σχέση Κορωπίου και Υμηττού από την

Τουρκοκρατία έως σήμερα, παρουσιάζοντας

σπάνια έγγραφα, που αποδεικνύουν νόμιμους

τίτλους ιδιοκτησίας της κοινότητας Κορωπίου

στον Υμηττό. Ο Σ. Κόλλιας ανέδειξε τη

διαχρονική στενή σχέση των κατοίκων με τον

Υμηττό αναφερόμενος κριτικά σε διάφορα

φαινόμενα ευθύνης του  κράτους και ιδιωτών,

που δεν λειτούργησαν ευεργετικά σε αυτή τη

σχέση. 

Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Κορωπίου Σταμάτης Γεωργάκης αναφέρθηκε

στις αγροτικές Καλλιέργειες στον Υμηττό (

Πλάτης Υμηττού) παλαιότερα και σήμερα.

Παρουσίασε φωτογραφίες από αιωνόβιες

ελιές του Κορωπίου και του Υμηττού (έως και

3.500 χρόνια) και υποστήριξε με πολλά

παραδείγματα, τη συμβολή των

παραδοσιακών καλλιεργειών στην

δασοπυροπροστασία του Υμηττού. 

Το μέλος του ΔΣ Σφηττός Τάκις Πρόφης στην

εισήγησή του αποκάλυψε τα «μυστικά του

Υμηττού» όπως τα κατέγραψε τις τελευταίες

δεκαετίες στις περιηγήσεις του με άλλους κο-

ρωπιώτες. 

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Δήμαρχος Βύρωνα και

Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και

Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) υποστήριξε ένα

διαδημοτικό εγχείρημα με σημαντικές δρά-

σεις για την προστασία και τη διαφύλαξή του

Υμηττού. Ανέπτυξε τη δράση του συνδέσμου

και τις προσπάθειες προστασίας του σε ευ-

ρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο αποτι-

μώντας θετικά το έργο του Συνδέσμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αγνόηση της

ύπαρξης μιας πραγματικότητας, των οικισμών

Χέρωμα Βάρης, Σκάρπιζα Κορωπίου και Προ-

σήλιο Παιανίας, που υπήρχαν πριν τις διατά-

ξεις του Π.Δ του 1978.  

Ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ τόνισε, την ανάγκη να

λειτουργήσει το νέο δασαρχείο Υμηττού, το

οποίο προς το παρόν συστάθηκε μόνο σε σχε-

τικό ΦΕΚ, σημειώνοντας τη διεκδίκηση της

έδρας του από τον Δήμο Κρωπίας. Κλείνον-

τας την ομιλία του, είπε ότι ο Σύνδεσμος Προ-

στασίας και Ανάπτυξης Υμηττού αποτελεί ένα

εξαιρετικό παράδειγμα του τι μπορεί να επι-

τύχει η συνεργασία μεταξύ δήμων για την επί-

τευξη ενός κοινού σκοπού.

Ο Δημήτρης Κιούσης, δασοπόνος και  επι-

στημονικός συνεργάτης της  Δ΄ ΚΟΣΕ και

μέλος του Κυνηγετικού συλλόγου  Κορωπίου

μίλησε για τη συμβολή των κυνηγετικών ορ-

γανώσεων στην προστασία των ζωνών ειδικής

προστασίας και αναφέρθηκε στο παράδειγμα

του Υμηττού. Εξήγησε γιατί οι κυνηγετικοί

σύλλογοι και ιδιαίτερα αυτός το Κορωπίου

είναι κατ’ ουσία σύλλογοι προστασίας του

Υμηττού, τόσο για τη διατήρηση και ανάπτυξη

της πανίδας όσο και για την πρόληψη των δα-

σικών πυρκαγιών.

Έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε η ομιλία

του  περιβαλλοντολόγου, ειδικού στην ανά-

πτυξη δικτύων μονοπατιών   Φοίβου Τσαρα-

βόπουλου. Ο Φ. Τσαραβόπουλος ανέφερε ότι

τα μονοπάτια (κατσικόδρομοι, καράδρομοι,

κα.) από κύριοι οδικοί άξονες τα παλαιότερα

χρόνια εξελίσσονται στην πιο φθηνή τουρι-

στική επένδυση. Ανέφερε παραδείγματα από

την Ευρώπη και τις ΗΠΑ για το πώς έχουν

αξιοποιήσει αυτή την σύγχρονη οικοτουρι-

στική τάση των ανθρώπων για γνωριμία τόπων

με ιστορία, με παράδοση και όμορφα τοπία.

Πιστεύει ότι το Κορωπί και ο Υμηττός έχουν

τα εχέγγυα για μια τέτοιου τύπου οικοανά-

πτυξη. 

Ο Αντιδήμαρχος Tεχνικών Υπηρεσιών –Υπεύ-

θυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας

Θεόδωρος Γρίβας υποστήριξε ότι θέλει,  ο

Υμηττός να παραμείνει «σχολείο» για τον κυ-

νηγό, τον μαθητή δασοπροστάτη, τον αρχαι-

ολόγο, τον φοιτητή, τον οικογενειάρχη, τον

αγρότη. Καταφέρθηκε κατά του «επιτελείου

Μπιρμπίλη και ορισμένων κρατικοδίαιτων-ευ-

ρωδίαιτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων»

που ήθελαν και θέλουν  την αποστείρωση και

απομόνωσή του από  δράσεις και δραστηριό-

τητες του ανθρώπου, που παραδοσιακά

ασκούνταν. Τέλος έκανε έκκληση σε όσους

αγαπάνε τον Υμηττό να γραφτούν στα μη-

τρώα των  εθελοντών του Δήμου και να κά-

νουν εκπαίδευση και δράσεις αναδάσωσης.

Ο Σοφιανός Ανδρικόπουλος, υποδιοικητής

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου,  μί-

λησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η

Π.Υ. Κορωπίου στην καταστολή των πυρκα-

γιών ενός ιδιαίτερου βουνού όπως ο Υμηττός.  

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου η διημερίδα συνε-

χίστηκε με ορεινό περίπατο στο αρχαίο ρω-

μαικό λατομείο και στον Προφήτη Ηλία.

Πολλοί δημότες και επισκέπτες ξεναγήθηκαν

σε τοπία μοναδικής ομορφιάς και πολιτιστικής

αξίας. Οι ανιχνευτές και οδηγοί του 2ου Συ-

στήματος  Προσκόπων Κορωπίου είχαν κατα-

σκηνώσει από το Σάββατο 20/10 στο πλαίσιο

της διημερίδας και μαζί πορεύτηκαν  στα αρ-

χαία και βυζαντινά μνημεία της περιοχής,

προς ευχάριστη έκπληξη των περιπατητών.

Οι εισηγητές,  κατά την διάρκεια του περιπά-

του, στον ορεινό όγκο,  σε μονοπάτια «με

ιστορία 7.000 χιλιάδων ετών», όπως δήλωσε ο

Ηλίας Μαριολάκος,  διαπίστωσαν  ότι ένα  “κί-

νημα”  ελληνικού Πολιτισμού «γεννήθηκε»

στο Κορωπί  με σύμβολο τον Υμηττό, τους μύ-

θους του, την ιστορία του.

Η εκδήλωση έκλεισε με  μεσογείτικα εδέ-

σματα και κορωπιώτικο σαββατιανό κρασί. 

Οι περιλήψεις των εισηγήσεων είναι αναρτημένες

στο www.koropi.gr

«Κορωπί και Υμηττός: συνοδοιπόροι στο χρόνο»
«Ο Υμηττός είναι το σύμβολο της αντίστασης και της ελπίδας!»


