
Η «κατάσταση», η οικονομική κρίση, η «έσχατη

αμηχανία», η επικίνδυνη διασάλευση της κοινωνι-

κής συνοχής, η ραγδαία διεύρυνση και εκβάθυνση

της πτωχοποίησης, η ανεργία, τα «λουκέτα», οι αυ-

τοκτονίες αδιεξόδων και απελπισίας, είναι σαφώς

γνωστά στους παροικούντες. Και είναι η σκληρή

πραγματικότητα. 

Η αιτία όλων αυτών των δεινών, γί-

νεται συστηματική και μεθοδευμένη

προσπάθεια να μετατοπισθεί σε δευ-

τερεύουσες, μέχρι και παρελκόμενες

πηγές. 

Η κύρια αιτία της οικονομικής, κοι-

νωνικής, πολιτικής και ανθρωπιστικής

πλέον κρίσης, όπως απεκαλύφθη1

πριν ακόμη ξεσπάσει, είναι τα τοξικά

περιουσιακά στοιχεία των ευρωπαϊκών τραπεζών,

ύψους 18,6 τρις ευρώ2. 

Υπενθυμίζω ότι η γνωστοποίηση αυτή έλαβε χώρα

στο EcoFin, στη σύσκεψη των Υπουργών Οικονομι-

κών της Ε.Ε. στις 10/2/2009 όπου συζητήθηκε

άκρως εμπιστευτική έκθεση, 17 σελίδων, της com-

mission. Στοιχεία της έκθεσης διέρευσαν και την

επομένη 11/2/2009, δημοσιεύθηκαν στην εφημε-

ρίδα The Daily Telegraph. Κεντρικό στοιχείο της

άκρως εμπιστευτικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, ήταν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατείχαν

συλλογικά 18.600 δισεκατομμύρια τοξικά στοιχεία

στο ενεργητικό τους. (Δηλ. 18,6 τρισεκατομμύρια)3. 

Τα «τοξικά» στοιχεία του ενεργητικού συνίστανται

κυρίως σε ομόλογα υψηλού πιστωτικού κινδύνου

(credit risk) τα ευρέως γνωστά στους χρηματοπι-

στωτικούς κύκλους ως junk bonds (σκουπίδια). 

Από το 2.000 και μετά τα ομόλογα αυτού του εί-

δους γνώρισαν αλματώδη... άνθιση, παρ’ όλο που
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Συνέχεια από τη σελ. 2

το 1998 κρατά τα σκήπτρα. Αυτό βέβαια μέχρι την

κρίση του 2007 – 2008 με την πτώχευση της Lehman

Brathers κλπ οπότε και η Kομισιόν άρχισε επιτέλους

ν’ ανησυχεί, για να ‘ρθει ένα χρόνο μετά, αρχές Φε-

βρουαρίου του 2009 ν’ ασχοληθεί το EcoFin με το

θέμα και να συζητήσει τη σχετική εμπιστευτική έκ-

θεση της Commission που απεκάλυψε η Telegraph και

ανακαλ;yψαμε μόλις τώρα εμείς. 

Στο φως η αλήθεια, 

Στα Κοινοβούλια η έκθεση

Όμως αυτή η εμπιστευτική έκθεση της Commission

είναι απολύτως αναγκαίο ν’ αποχαρακτηριστεί και να

γίνει αντικείμενο συζήτησης και στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια, για να γίνει φα-

νερό ποιοί ευθύνονται για την κρίση και ποιοί

πληρώνουν με πτώχευση, με κατάθλιψη, με αυτο-

κτονίες!

Οι τζογαδόροι του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού,

οι «επενδυτές» αυτού του είδους, οι τράπεζες και τα

Golden Boys έχουν χωμένα τα χέρια τους στο αίμα

και στη βρωμιά, τα γνωστά shit για τους αγγλομαθείς

ή κατά αντιστοιχία junk food. Το ίδιο βέβαια και οι

ανάλγητοι φιλοτομαριστές, τα τσιράκια τους κάθε ει-

δικότητας και επιπέδου. 

Είναι καθήκον κάθε έντιμου και υπεύθυνου πολιτικού,

κάθε γυναίκας και άνδρα του κοινοβουλίου, που τιμά

το αξίωμά του και σέβεται τον εαυτόν του και τους

ψηφοφόρους του, ν’ απαιτήσει να ενημερώσει το κοι-

νοβούλιο ο Υπουργός των Οικονομικών και ο Πρω-

θυπουργός εκείνης της περιόδου (Γ. Αλογοσκούφης

– Κ. Καραμανλής).

Οι δε Ευρωβουλευτές μας ν’ απαιτήσουν το ίδιο από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προσκομιστεί η έκθεση

που έχει χαρακτηριστεί ως άκρως εμπιστευτική,

καθώς και οι μετέπειτα σχετικές αποφάσεις του

EcoFin και να συζητηθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο. 

Επιτέλους, είμαστε η Ευρώπη των ανεξάρτητων και

ελεύθερων κρατών ή η Ευρώπη των τραπεζών και

των αρπακτικών τζογαδόρων; (των λαών, σίγουρα

δεν είμαστε). 

Θυμίζω ότι το έγγραφο όπως διέρευσε και δημοσιεύ-

θηκε, έλεγε:

«Η διάσωση των Τραπεζών, από τα τοξικά περιου-
σιακά τους στοιχεία, θα μπορούσε να βυθίσει την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση σε κρίση κι ακόμη πως, η όλη
διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε φαύλο
κύκλο, που απειλεί να καταστρέψει τόσο το ευρώ,
όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της».
Αυτή η πραγματικότητα οφείλει να διερευνηθεί σε

βάθος, να συζητηθεί και ν’ αναθεωρηθεί εκ βάθρων η

πολιτική της Ε.Ε. Να ακυρωθούν και ν’ αναθεωρηθούν

Συμβάσεις και Συνθήκες. 

――――――――
1. ΕΒΔΟΜΗ αρ. Φ. 759 της 24/11/12, κύριο άρθρο, σελ.2

2. The Daily Telegraph 11 Φεβρουαρίου 2009 

3. Derkeiler.com: European banks may need $16,3 trillion (18,6 τρις ευρώ) bail

– out, EC document warns. 

Φούντωσε το θέμα των κοιτασμάτων

υδρογονανθράκων (φυσικού αερίου

και πετρελαίου) στον ελλαδικό χώρο

κι από τις συζητήσεις και τα γραφό-

μενα αναδύθηκε πολύ και έντονη

οσμή, όχι μόνον πετρελαίου, αλλά πε-

ριεχομένου πολιτικού και επιχειρημα-

τικού κοιτάσματος βοθρολυμάτων (ο

καθηγητής Γεωλογίας Φώσκολος μί-

λησε για πέντε οικογένειες που εμπο-

ρεύονται πετρέλαια και φυσικό αέριο).

Οπως απεδείχθη και επιστήμονες

έχουμε - τους θέλω μόνο λιγότερο

σεμνούς  και περισσότερο μαχητικούς

και δημοσιογράφους αδιάπλεκτους

(Χαρδαβέλας, Παπαδάκης).

Ενα είναι βέβαιο: πολιτικούς ΔΕΝ

έχουμε ή δεν τους αναδεικνύουμε.

Αναδεικνύουμε ανάξιους, ακατάλλη-

λους, άτολμους, διαπλεκόμενους,

εξαρτημένους. 

Ε, καλά· πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις

που ή δεν έχουν την αναγκαία ισχύ ή

καταπνίγονται.

Θυμηθείτε τον Πάγκαλο που ειρω-

νευόταν τον Χαρδαβέλα στη Βουλή

για τα πετρέλεια που αναδείκνυε στις

εκπομπές του, στον Alter. Ο Πάγκαλος

χαρακτήριζε “ανοησίες” τα περί πε-

τρελαίου και κάνοντας πνεύμα, απαν-

τούσε, στον Καρατζαφέρη νομίζω, ότι

«δεν του έχει δώσει ο Χαρδαβέλας τα
κλειδιά για τις “πύλες του ανεξήγη-
του”*»
Επιπροσθέτως ο Μίκης Θοεδωράκης

με παρέμβασή του στην εκπομπή του

Γ. Παπαδάκη στον Αντ1 είπε, μεταξύ

άλλων ότι οι Αμερικανοί δεν επέτρε-

ψαν την αξιοποίηση των ελληνικών

κοιτασμάτων επειδή τα ήθελαν ως

στρατηγικά αποθέματα! Πα, πα, πα·

υπερβολές!

* Τίτλος της εκπομπής του Κ. Χαρδαβέλα.
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Στο φως η έκθεση της Κομισιόν

Τα ελληνικά πετρέλαια όζουν

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α  Β Ο Υ Λ Α Σ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΣΟΥΣ – ΤΗΛΕΦ. 210 8956892               

Βούλα, 29 Νοεμβρίου 2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, προσκαλεί τα Μέλη του

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, στις

11:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου

στο Πανόραμα Βούλας. 

Θέμα ημερήσιας διάταξης: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με απόφαση της Τακτικής

Γενικής Συνέλευσης 1η Απριλίου 2012 για το παραπάνω θέμα.

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη. Το Πανόραμα έχει ανάγκη τη

συμπαράστασή σας για να γίνει πιο δυνατή η φωνή του.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Αγγελιδάκης Ανδρέας 

Η Γεν. Γραμματέας Μαριάννα Ιωάννου 
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Η κινητοποίηση της Τετάρτης 12/12/12,

αποτελεί την αφετηρία σειράς δράσεων

διαμαρτυρίας και πρωτοβουλιών που απο-

φάσισε το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις

3 Δεκεμβρίου, το οποίο εκτίμησε ότι με την

ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου και την υπο-

γραφή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-

μένου πλήττεται, όχι μόνο η καθημερινή

λειτουργία των Δήμων, αλλά και η ίδια η

υπόσταση και ο συνταγματικά κατοχυρω-

μένος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

της χώρας. 

Οι συνεχείς μειώσεις στα έσοδα των δήμων,

60% την τελευταία τριετία, η καθυστέρηση

απόδοσης των – έστω και μειωμένων –

πόρων τους καθώς και οι προβλέψεις του

Κρατικού Προϋπολογισμού 2013, για περαι-

τέρω μειώσεις στα έσοδά τους, οδηγούν

τους δήμους και τις κοινωνικές τους δομές

– τις μοναδικές που προσφέρουν σήμερα

υπηρεσίες πρόνοιας και αλληλεγγύης στην

χειμαζόμενη από τη σφοδρή κρίση κοινωνία

– με μαθηματική ακρίβεια σε πλήρη κατάρ-

ρευση. 

Γι’ αυτό αιρετοί και εργαζόμενοι στους Δή-

μους ξεκίνησαν συνεχείς διαμαρτυρίες με

πορείες και συγκεντρώσεις. Η συγκέν-

τρωση της 12/12/12 είναι η αφετηρία, όπως

αποφάσισε η ΚΕΔΕ στο έκτακτο συνέδριό

της, για την άρση όλων των ρυθμίσεων, που

βάλλουν κατά της συνταγματικά κατοχυ-

ρωμένης διοικητικής και οικονομικής αυτο-

τέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Η ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ.Ε. δικαιώνει πα-
νηγυρικά, τη στάση όλων των Δήμων της
Ανατολικής Αττικής και αφού πηγάζει από
μια ειλικρινή θέση και διάθεση για διαρκή
δράση μέχρι την τελική δικαίωση, αποτελεί
σίγουρα μια δυνατή ελπίδα, για τη διαμόρ-
φωση μιας ευρύτερης αντίστασης, ενάντια
στο επιχειρούμενο τέλος της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, με ανυπολόγιστες συνέπειες
για τους δημότες, το μέλλον του τόπου και
της ζωής μας γενικότερα», επισημαίνει σε

χαιρετιστήρια επιστολή αγώνα, ο δήμαρχος

Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, ο

οποίος έκανε την αρχή της αντίστασης

στην Ανατ. Αττική όταν έγινε η πρώτη μα-

ζική συγκέντρωση στο Μαρκόπουλο.

Εκτός της πανελλαδικής κινητοποίησης της

Τετάρτης, το Συνέδριο της ΚΕΔΕ έχει απο-

φασίσει μεταξύ άλλων:

― Η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις

της στις 19 Δεκεμβρίου με νέα συγκέν-

τρωση διαμαρτυρίας στα υπουργεία Εργα-

σίας και Οικονομικών. Αίτημα η συνέχιση

της χρηματοδότησης των παιδικών και βρε-

φονηπιακών σταθμών το 2013 και το 2014,

όπως και του «Βοήθεια στο Σπίτι».

― Συγκεντρώσεις αιρετών και πολιτών 17,

18, 19 Δεκεμβρίου με πρωτοβουλία των αν-

τίστοιχων ΠΕΔ στις έδρες των Περιφε-

ρειών.

― Προσφυγή στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά

Δικαστήρια για τις αντισυνταγματικές ρυθ-

μίσεις του Μεσοπρόθεσμου.

― Σύσκεψη στην Αθήνα όλων των Ενώ-

σεων των Δήμων των χωρών της Νότιας

Ευρώπης, με θέμα σχετικά με το ρόλο της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης την περίοδο της κρί-

σης. Η σύσκεψη αποβλέπει στην ένωση των

δυνάμεων των δήμων του Ευρωπαϊκού

Νότου, απέναντι στις πολιτικές απορύθμι-

σης και υποβάθμισης του πιο κοντινού στον

πολίτη θεσμού.

ΚΑΙ Η ΠΟΕ - ΟΤΑ

48ωρη πανελλαδική απεργία την ερχόμενη

Δευτέρα και Τρίτη 17 και 18 Δεκεμβρίου, με

απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ερ-

γαζομένων ΠΟΕ-ΟΤΑ με σύνθημα: Καμμία από-
λυση, Καμμία διαθεσιμότητα, Τώρα αντίσταση
παντού... Να γίνουμε ο εφιάλτης τους...
Το Σαββατοκύριακο θα απέχουν από τα κα-

θήκοντά τους, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη

19 Δεκεμβρίου θα συμμετάσχουν στην πα-

νελλαδική κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές και ο βουλευ-

τής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάν-

τζας. 

Καταλύεται η ίδια η υπόσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«Μήπως έχουμε χάσει το μέτρο;» 

Η αποψίλωση του πάρκου από τα θαμνώδη και

ό,τι άλλο ενοχλεί το δήμαρχο των 3Β ολοκλη-

ρώνεται. Ολη εκείνη η όμορφη πρασιά από χρυ-

σοκουμαριά και άλλα πανάκριβα θαμνώδη

εξαφανίστηκε. Ξεριζώθηκαν και πετάχτηκαν

στο πεζοδρόμιο μαζί με άλλα ...σκουπίδια.

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αντί-

ληψη περί πρασίνου του κου δημάρχου, ούτε

και την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει σε

περίοδο τέτοιας κρίσης, που βιώνουν οι πολί-

τες σήμερα. Της ανεργίας και της πείνας.

Του κόβουν - λέει - τη θέα προς τη θάλασσα.

“εγκλωβίζονται περιθωριακά άτομα στα

πάρκα” κατά τον δήμαρχο και την πληρώνει

το πράσινο! 

«Μην τα ξεπατώνετε όλα κύριε

Πανά. Μήπως έχουμε χάσει το

μέτρο», ήταν τα λόγια του επι-

κεφαλής της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλου

στη συνεδρίαση της περασμέ-

νης Δευτέρας 10 Δεκεμβρίου.

Και όντως τα ξεπάτωσε όλα.

Αραγε με τι κονδύλια γίνονται

όλα αυτά; Ποιος θα τα πληρώσει;

Είναι δυνατόν ένα πάρκο που

στοίχισε 3 εκατομ. € πολύ -

πολύ πρόσφατα να ανασχεδιά-

ζεται;

Δεν έχει καταλάβει τίποτα ο

Δήμαρχος; Δεν νιώθει ότι είναι

σαν να γελά κατάμουτρα σ’

αυτόν που δεν έχει να φάει και

ψάχνει τα σκουπίδια; Που δεν

έχει λεφτά να πάρει φάρμακα

και γάλα για το παιδί του;

Και η ασφάλεια των παιδιών

στο πάρκο;

Εύχομαι και ελπίζω να μη συμβεί κανένα

κακό.... αλλά τα μηνύματα που έρχονται είναι

ιδιαίτερα ανησυχητικά.
Αννα Μπουζιάνη

Νέα αντίληψη περί πρασίνου στα 3Β!

“Tώρα αντίσταση παντού”. 
Γενικεύονται οι αντιδράσεις  
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Γιορτινό παζάρι στην Κερατέα

Η «Συνεργασία για τα παιδιά της Κερατέας» και η

«ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ»  διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικη

αγορά, από την Παρασκευή 14 έως και την Κυριακή 16

Δεκεμβρίου και ώρες 6:00-9:00μμ καθώς και 11:00-14:00

το μεσημέρι για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή  στο

χώρο του Συνδέσμου «Χρυσή Τομή»  που βρίσκεται στην

Αθηνών Σουνίου 55, Κεντρική Πλατεία Κερατέας.

Στο Bazaar θα πωλούνται μεταχειρισμένα διακοσμητικά  αν-

τικείμενα, είδη λαϊκής τέχνης και βιβλία, τοπικά προϊόντα,

σε πολύ χαμηλές  τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν στην παι-

δική βιβλιοθήκη που στεγάζεται  στο κτίριο Δροσόπουλου.

Όποιος επιθυμεί να προσφέρει αντικείμενα για το bazaar

μπορεί να τα πηγαίνει στο Σύνδεσμο της «Χρυσής Τομής»

κάθε Τρίτη και Πέμπτη 7:00-9:00 το βράδυ,

τηλ. επικοινωνίας: 2299069850 

ΟΙ ΜΑΝΙΑΤΕΣ ΧΟΡΕΥΟΥΝ

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων οργανώνει

Ετήσιο  χορό, που  θα  πραγματοποιηθεί   την  Παρασκευή

21  Δεκεμβρίου και ώρα 21.00 στην  ταβέρνα  «ΤΑ ΛΙΘΑ-

ΡΙΤΣΙΑ”, Γούναρη  42 & Ιασωνίδου,  Άνω  Ελληνικό  Τηλ.

210 9619193. Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022

ΚΕΝΤΡΟ  ΓΙΟΓΚΑ ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Χριστουγεννιάτικη μουσική βραδιά
« Και εγένετο φως…»

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου,  19.00 – 22.00

Σας προσκαλούμε να υποδεχθούμε μαζί το φως των ημερών

αυτών, με μια ζεστή και γιορτινή βραδιά.

Θα χαλαρώσουμε απολαμβάνοντας ζωντανή ελληνική και

ξένη μουσική, χορό, χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και σά-

τσανγκ dvd με το πνευματικό μήνυμα των Χριστουγέννων.

Συμμετοχές &  πληροφορίες Τηλ: 210-6641545, 6956482415

Διευθ: Διαδ. Κωνσταντίνου 32, Παιανία

Υπάρχει εισφορά για το πρόγραμμα.

K I N H M A T O Γ Ρ Α Φ Ο Σ

«Ποτέ Δεν Είναι Αργά» 
στον Δημοτικό Κινηματογράφο “Αρτεμις”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» πα-

ρουσιάζει τις ταινίες «Brave» (μεταγλωτ.) και «Ποτέ Δεν
Είναι Αργά», προβολή: 21.15,  έως και την Τετάρτη 19/12.

«ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 
Παρασκευή 21/Δεκεμβρίου  ώρα  7.15 

ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΑΙΝΊΑΣ ΣΤΟ ΚΆΜΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

στο κτίριο στην είσοδό του. Ανακαινισμένο από τους εθε-

λοντές.          

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Εορταστικό παζάρι οργανώνει το “Χαμόγελο του Παιδιού”

σε διάφορα σημεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης,

προκειμένου οι πολίτες με τις αγορές τους να ενισχύ-

σουν το σπουδαίο έργο που επιτελούν. 

Ετσι  20 & 21/12 θα βρίσκονται στο Μετρό Συντάγματος

7.30-22.30 και  20 έως 23/12 στο Εμπορικό κέντρο

"Athens Metro Mall" Αγ.Δημήτριος ώρες 10.00-21.00

«Χριστουγεννιάτικη Αγορά»

στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας

Το διάστημα 16 έως 31 Δεκεμβρίου, η Ιερά Μητρόπολη

Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης,

διοργανώνει όπως κάθε χρόνο τον καθιερωμένο «Έρανο

Αγάπης» εν’ όψει των Εορτών των Χριστουγέννων και

της Πρωτοχρονιάς. Στο πλαίσιο αυτό, το Φιλόπτωχο Τα-

μείο του Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου Βούλας, αποφάσισε να

διοργανώσει «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» στο Πνευμα-

τικό Κέντρο του Ιερού Ναού από την  Κυριακή 16 έως 23

Δεκεμβρίου. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας είναι

Κυριακή 16 & 23/12: από τις 10.30 π.μ. έως 12.00.

Δευτέρα 17/12 έως Παρασκευή 21/12 5.30μ.μ. έως 7 μ.μ.

Σάββατο 22/12 από τις 9.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ.                      

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ

ΠΑΡΤΙ – BAZAAR

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχο-

λίου Αγ. Μαρίνας Κορωπίου οργανώνει Χριστουγεννιά-

τικο πάρτι – bazaar, την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 17:30 –

20:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο του σχολείου. 

Μια  διαφορετική ανάγνωση

της ιστορίας του Ιούλιου Καί-

σαρα μέσα από το βλέμμα

τριών γυναικών, στενά συνδε-

δεμένων με τα δύο κεντρικά

πρόσωπα,  Ιούλιο Καίσαρα και

Ιούνιο Βρούτο, μας διηγείται η

παράσταση της Ομάδας Άνιμα

σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μο-

σχοχωρίτη, που ανεβαίνει από

τις 14 Δεκεμβρίου στο Studio

του Κινητήρα.

Πρωταγωνίστριες της ιστορίας,

η Καλπουρνία - σύζυγος του

Καίσαρα,  η Σερβηλία - μητέρα

του Βρούτου και ερωμένη του

Καίσαρα, και η Πορκία - σύζυ-

γος του Βρούτου, τρεις γυναί-

κες  που έζησαν από πολύ

κοντά τόσο την προσωπική όσο

και την πολιτική πορεία αυτών

των ανδρών, και τώρα αρθρώ-

νουν το δικό τους λόγο για τις

πράξεις τους. Η αντρική παρου-

σία χωρίς να είναι ποτέ πα-

ρούσα, παραμένει διαρκής και

υποβλητική σε όλη την παρά-

σταση. 

«Περισσότερο από όλα μας εν-
διαφέρει να αναζητήσουμε το
πώς οι γυναίκες αυτές αντι-
δρούν μπροστά σε αυτό το
τόσο ισχυρό αντρικό κυρίως
χαρακτηριστικό, της φιλαρχίας
και της εξουσιολαγνείας,
καθώς και της γενικότερης επι-
ταγής που θέλει τον άντρα: να
έχει τον έλεγχο, να εξουσιάζει,
να σκοτώνεται στο πεδίο της
‘μάχης’», αναφέρει χαρακτηρι-

στικά η σκηνοθέτης.

14 Δεκεμβρίου – 13 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Κάθε Παρα-

σκευή, Σάββατο & Κυριακή 

Ώρα έναρξης: 21.15 

Διάρκεια: 60’  

Είσοδος: 13€, 9€ (φοιτ.), 4€ 

Κρατήσεις: 210-9248328

Κινητήρας Studio-Artistic Resi-

dency Centre

Ερεχθείου 22, Ακρόπολη

Τηλ:  2109248328

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η οικονομική κρίση η οποία πλήττει την χώρα μας και την

έχει οδηγήσει σε παρατεταμένη ύφεση, οδηγεί στα όρια

της φτώχειας ακόμη και μέχρι πρότινος υγιείς οικονομικά

ομάδες πληθυσμού.

Γι’ αυτό πήραμε την πρωτοβουλία σε συνεργασία με την

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ και

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ.

Καλούν τους   κατοίκους του Δήμου Παιανίας – Γλυκών

Νερών  να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή με την συγ-

κέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Τόπος συγκέντρωσης Παλαιό Δημαρχείο Γλ. Νερών Λ. Λαυρίου

Κυριακή  16.12 - Ώρα 11:00 – 14:00

Τη Θεατρική παράσταση

«Μην ξεχάσω και (δεν) της

μοιάσω» ανεβάζουν οι “Πο-

λιτιστικές Απόπειρες” (αί-

θουσα Πολύτροπο) στη

Νέα Μάκρη, 15 & 16 Δε-

κεμβρίου, ώρα 9μ.μ.
«Μάνα και κόρη, σχέση δύ-
σκολη, συχνά αντιφατική…
δεν ξεμπερδεύεις εύκολα μαζί
της. Την κουβαλάς μέχρι τέ-
λους. Γίνεσαι μάνα μιας κόρης
εσύ, η κόρη της μάνας σου κι
έχει κι άλλες αντανακλάσεις

αυτός ο καθρέφτης της υπεν-
θύμισης των αδυναμιών σας ή

της δύναμής σας; Δεν ξέρω…»  

Χριστουγεννιάτικο

μπαζάαρ 

Από Δευτέρα 17 έως Κυ-

ριακή 23 Δεκεμβρίου, θα

λειτουργήσει το Χριστου-

γεννιάτικο μπαζάαρ χειρο-

ποίητων αντικειμένων,

δώρων και εδεσμάτων. Μια

μεγάλη ποικιλία από χειρο-

ποίητα κοσμήματα, οικιακά

λικέρ έως και χριστουγεν-

νιάτικα γλυκίσματα θα

υπάρχουν για τα χριστου-

γεννιάτικα δώρα σας στην

αίθουσα Πολύτροπο από

τις 17:00 έως 22:00. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ-ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη.

Τηλ.: 22940 98500

apopeires@apopeires.gr

http://www.apopeires.gr/

Τηλ: 2294098500.

Ιούλιος Καίσαρας

παράσταση με τον “Κινητήρα”

«Μην ξεχάσω και (δεν) της μοιάσω» 

4ΗΜΕΡΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΕΛΑΤΗ ΠΕΡΤΟΥΛΙ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

23-26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

H “Εναλλακτική Δράση, οργανώνει 4ήμερη χριστουγεν-

νιάτικη εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα. Συμμετοχή:  145 €

8 πμ  Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή- Λ.Συγγρού- Σύν-

ταγμα-Ομόνοια). 8.30 πμ Επιβίβαση από Ομόνοια 

Αρχηγοί: Βάσω Χατζοπούλου  - Μάκης Σταύρου

Δηλώσεις συμμετοχής Μαρία Κορομηλά 2108991145

6940308757 ή στο  Email   ena.drasi@gmail.com 
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Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

στην Κάτω Βούλα
Ανάβουμε το δέντρο με γλυκά και δώρα

Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, στις 5 το απόγευμα

στην πλατεία Ελευθερίας (Καραϊσκάκη & Ματρώ-

ζου) στη Βούλα, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω

Βούλα” θα ανάψει το φυσικό δέντρο στην πλατεία

και θα μοιράσει δωράκια στα παιδιά ο Αη-Βασίλης.

Για τους μεγάλους γλυκά και τσίπουρα και ...καλή

διάθεση μετά μουσικής.

Jazz Συναυλία στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης οργανώνει Jazz συναυλία με το 

jazz trio M.O.T.He (music of the heart), την Παρα-

σκευή 21 Δεκεμβρίου, στις 8μ.μ. στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Γέρακα.

Ο “Σέντζας” του Παντελή Χορν

Θεατρική παράσταση  αγάπης

Η Δημοτική θεατρική ομάδα «Εξόρυξη» και το Θεατρικό Ερ-

γαστήρι του Συλλόγου Πελοποννήσου Λαυρεωτικής παρου-

σιάζουν τη θεατρική παράσταση «Ο ΣΕΝΤΖΑΣ», του Παντελή

Χόρν, στο Αμφιθέατρο ΕΠΑΛ Λαυρίου το Σάββατο 15 Δε-

κεμβρίου στις 7μ.μ. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση

των γευμάτων αγάπης και για τις σχολές του Πνευματικού

Κέντρου του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Λαυρίου. Είσοδος 5€

Χριστουγεννιάτικη 

Μουσική Εκδήλωση 
στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  διοργανώνει

Χριστουγεννιάτικη Μουσική Εκδήλωση αφιερωμένη στο

Παιδικό Χωριό SOS με τη συμμετοχή    της Χορωδίας Am-

bitus του Λεοντείου Λυκείου Ν. Σμύρνης το Σάββατο 15 Δε-

κεμβρίου, ώρα 19.00 στο πολιτιστικό κέντρο “ΙΩΝΙΑ”, Λ.

Καραμανλή 18, Βούλα. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η συλλογή ειδών πρώτης

ανάγκης όπως ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, δημητριακά,

αλεύρι, μέλι, ζάχαρη, γάλα εβαπορέ, πουρέ σε σκόνη, τα

οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση του Παιδικού Χω-

ριού SOS. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Όσοι επιθυμούν μπο-

ρούν  να συνεισφέρουν με τα παραπάνω είδη.

Χριστούγεννα στη
Βυζαντινή Οχρίδα

5 ημέρες 23 έως 27 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη εκδρομή στην Βυζαντινή  Οχρίδα,

Λίμνη Μαυροβο - Οσιο Ναούμ - Μπιτολα

από Kυριακή 23 έως Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου

Τιμή 265€.

Περιλαμβάνει:

― Μεταφορές

― 4 πρωινά     ― 4 δείπνα    ― Ξεναγό.

― Ρεβεγιόν στις 24 και 25/12

“ Άγια Νύχτα”

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία 
Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας

Τo Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας σας καλεί να γιορτά-

σουμε μαζί τα Χριστούγεννα & να αποχαιρετήσουμε

το 2012 σε μια μουσική νύχτα γεμάτη μελωδίες, χα-

ρούμενες παιδικές φωνές και χαμόγελα, την Πέμπτη

20 Δεκεμβρίου, ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κινηματοθέ-

ατρο "Μελίνα Μερκούρη", Γ. Γεννηματά και Αν. Ρω-

μυλίας 123. Είσοδος Ελεύθερη

«Ποτέ Δεν Είναι Αργά» 
στον Δημοτικό Κινηματογράφο “Αρτεμις”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» πα-

ρουσιάζει τις ταινίες «Brave» (μεταγλωτ.) και «Ποτέ Δεν
Είναι Αργά», προβολή: 21.15,  έως και την Τετάρτη 19/12.

Σκηνοθεσία: Μαρκ Άντριους, Μπρέντα Τσάπμαν
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φράνκελ - Σενάριο: Βανέσα Τέιλορ.

Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός (7€ ) και καθημε-

ρινά έκπτωση 50% για τους μαθητές, φοιτητές, νέους άνεργους,

πολύτεκνους και ΑμΕΑ (3,5 €)!

«Η βίαιη και δυσπροσάρμοστη 

συμπεριφορά των νέων στο σχολείο»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής

δια της Υπεύθυνου  Αγωγής Υγείας Ανθής Γεωργιάδου

ΠΕ05 και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Τέντες Παντελής (Κλάδου

ΠΕ09) και  Τσικοπούλου Σταματούλας (Κλάδου ΠΕ03), συν-

διοργανώνουν  ημερίδα  με θέμα: 

«Η βίαιη και δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά των νέων στο
σχολείο. Το πρόβλημα της πρόληψης και της καταστολής»
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις  17 Δεκεμβρίου και

ώρα: 11.30 – 14.00, στο Θέατρο του 1ου Δημοτικού σχο-

λείου Βάρης, οδός Άττιδος 7.   
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, να  διευκο-

λύνουν τους  Εκπαιδευτικούς, ώστε να συμμετάσχουν στην ημε-

ρίδα, χωρίς να υπάρξουν απώλειες διδακτικών ωρών.      

Εκδηλώσεις στο Δήμο Κρωπίας

• Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στις 11:30 παράσταση Κα-

ραγκιόζη. «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑ-
ΣΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ», από το

θέατρο σκιών του Άθω Δανέλλη υπό την αιγίδα του

Δήμου Κρωπίας, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου.

• 16,  17, 18 Δεκεμβρίου ηΘεατρική Ομάδα Ενηλίκων Κο-

ρωπίου του «Σφηττός». θα παίξει την παράσταση «Η Αγέ-
λαστη Πολιτεία και οι Καλικάντζαροι», στη Δημοτική

Βιβλιοθήκη (Πεζόδρομος Ολυμπιονίκη «Γ.Σ Παπασιδέρη» 1).

στις 20:30. Είσοδος Ελεύθερη.

• Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, στο Αμφιθέατρο του

Δημαρχείου Κρωπίας, στις 17:30.

O Aη-Βασίλης στο Κίτσι

και στην Αγία Μαρίνα

Το "Σπίτι των Χριστουγέννων" μια πρωτοβουλία της δημο-

τικής αρχής με  χορηγούς και οργανωτή τη δημοτική σύμ-

βουλο Αδαμαντία Μάλλιου, που  αγκαλιάστηκε πέρσι απο

τα παιδιά και τις οικογένειές τους,   "αποκεντρώνεται", με-

τακομίζει.... και αρχίζει το ταξίδι του απο το  Κίτσι, την Πέμ-

πτη 20 Δεκεμβρίου, στις 19:00 στον Πολιτιστικό  Πολυχώρο

στο Κίτσι (Οδός Ν. Παπαγιαννοπούλου 256).

Την ημέρα, Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, το "Σπίτι των  Χρι-

στουγέννων" μετακομίζει στον Πολιτιστικό Πολυχώρο της

Αγίας Μαρίνας  (Λ. Αγ. Μαρίνας -Κορωπίου 109) στις 19:00.

Στις εκδηλώσεις  ο βοηθός του  aη-Βασίλη θα μοιράσει
μικρά δώρα!

Συναυλία στη Βουλιαγμένη
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγω-

γής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργανώ-

νει το  Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου στις 6 μμ, στην Αίθουσα

του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Παναγίας Φα-

νερωμένης, στην Βουλιαγμένη, Χριστουγεννιάτικη Συ-

ναυλία με τις παιδικές/νεανικές Χορωδίες Αργυρούπολης,

Μοσχάτου και Βούλας.

Ανταλλακτικό παζάρι
Το “Δίκτυο Αλληλεγγγύης”, του Κάμπινγκ Βούλας οργα-

νώνει Ανταλλακτικό παζάρι και συλλογική κουζίνα, την Κυ-

ριακή 16 Δεκεμβρίου από 10.30π.μ.

Η εκδήλωση γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται στην είσοδο

του Κάμπινγκ (δίπλα από το ΠΙΚΠΑ).

Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν ό,τι τους περισσεύει

(ρούχα σε καλή σχετικά κατάσταση, βιβλία, CD, οικιακά

σκεύη κ.α) και να πάρουν δωρεάν ότι τους χρειάζεται

• Συλλογική κουζίνα
Kαθένας μπορεί να πάρει από το σπίτι του καλούδια για μεζέ και

εκεί θα βρει κρασί, μουσική και διασκέδαση.

Θα έχουν την ευκαιρία  να ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις.

Στο χώρο του κάμπινγκ θα λειτουργήσει με εθελοντές στέκι για να

βρίσκονται, να κουβεντιάζουν, να πίνουν καφέ...

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - “ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ”

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 198,  ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 210 6623.018, FAX: 210 6624.647

109η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Η χειμερινή 109η Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων Ελλήνων

Βιβλιοφίλων του Οίκου «Σπανός-Βιβλιοφιλία», θα διε-

ξαχθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στον Φιλολογικό

Σύλλογο «Παρνασσός», Πλατεία Καρύτση 8 και ώρα

19:00. Κυκλοφορεί ο έντυπος κατάλογος («Βιβλιοφιλία»

τεύχος 138) και  τα βιβλία είναι διαθέσιμα για το κοινό στο

«Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων» (Μαυρομιχάλη 7 Αθήνα,

Τηλ.: 2103614332, 2103623917 Fax: 2108953076).

Επίσης 59 παλαιά βιβλία θα δημοπρατηθούν με εκκίνηση

το ένα ευρώ.

- Κατεβάστε τον κατάλογο της 109ης Δημοπρασίας: 

http://www.spanosrarebooks.gr/auctions/images/katalogos.pdf

ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΠΑΝΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ

“Οι Ζωγράφοι Κακαβά
Συμβολή στη μεταβυζαντινή εντοίχια 

ζωγραφική του νότιου ελλαδικού χώρου”

Οι Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. οργανώνουν

την παρουσίαση του βιβλίου “Οι Ζωγράφοι Κακαβά, Συμβολή
στη μεταβυζαντινή εντοίχια ζωγραφική του νότιου ελλαδικού
χώρου”, της Ξανθής Προεστάκη, τη Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου,

19:00 στον «ΠΑΡΝΑΣΣΟ» (Πλ. Καρύτση 8).

Παρουσιάζει η καθηγήτρια Ελένη Δεληγιάννη-Δωρή

Σχολιάζει η καθηγήτρια Μαίρη Ασπρά-Βαρδαβήκη

Μιλάει η Ξανθή Προεστάκη
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KOIΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ -

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στα 3Β

Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης σε συνεργασία

με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον Φιλανθρωπικό

Οργανισμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών “Αποστολή”,

πραγματοποιεί τα εγκαίνια του Κοινωνικού Ιατρείου και

Φαρμακείου την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00

στην οδό Αφροδίτης 2 & Θησέως, στη Βουλιαγμένη.

Το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο θα λειτουργούν δω-

ρεάν με την εθελοντική προσφορά ιατρών και φαρμακο-

ποιών του Δήμου. Μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι να

υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες ιατρικές ειδικό-

τητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ανασφαλίστων

πολιτών.

Πληροφορίες στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας,

Ζεφύρου 2, Βούλα,  Νανά Καραγιάν τηλ. 2132019941/

6977094203,  Αδαμαντία Νικολάου τηλ. 2132020119  και

Χατζάτογλου Ιωάννα τηλ. 2132020113.

«Έξοδος από το Ευρώ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση 

καταστροφή ή διέξοδος για το λαό;»

Για την κυβέρνηση αλλά κι ένα μεγάλο κομμάτι της αντι-

πολίτευσης η παραμονή στο ευρώ και στην ΕΕ είναι μη

αμφισβητήσιμη. Από την άλλη η πολιτική στήριξης του

ευρώ και   της ΕΕ σημαίνει κοινωνική εξαθλίωση για τους

εργαζόμενους και το λαό.

Τελικά η έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ είναι κατα-

στροφή ή διέξοδος για το λαό και τους εργαζόμενους;

Με αυτό το θέμα η Πρωτοβουλία κατά του ευρώ και της

ΕΕ διοργανώνει εκδήλωση – συζήτηση στην Ανάβυσσο

την Τετάρτη 19/12, ώρα 6.30 μμ στην αίθουσα του παλιού

Δημαρχείου Αναβύσσου.

Ομιλητές: 

Βουρεκάς Θοδωρής, πρωτοβουλία κατά του ευρώ και της ΕΕ

Πατέλης Δημήτρης, Πανεπιστημιακός

Σταυρόπουλος Τάσος, πρώην πρόεδρος Ε΄ ΕΛΜΕ Αν. Αττι-

κής,  πρωτοβουλία κατά του ευρώ και της ΕΕ.

“ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ”

Μηνυτήρια αναφορά κατά

παντός υπευθύνου για το

τέλος επιτηδεύματος

O Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, αποφάσισε

να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύ-

νου, για την υπερβολική καθυστέρηση στην έκδοση της

απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην αί-

τηση ακύρωσης του τέλους επιτηδεύματος, που ο Σύλ-

λογος και μέλη του είχαν υποβάλει στο Συμβούλιο της

Επικρατείας στις 29 Αυγούστου 2011. 

Η αίτηση είχε εισαχθεί κατεπειγόντως για συζήτηση στην

Ολομέλεια του ΣτΕ, με βάση το νόμο 3900 περί πρότυπης

δίκης, λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης και του με-

γάλου αριθμού πολιτών στους οποίους αφορούσε. Συζη-

τήθηκε, την 1η Νοεμβρίου 2011.

Αντ’ αυτού σχεδιάζεται περαιτέρω αύξηση του “τέλους”

κάνοντας ακόμη πιο δυσχερή τη θέση εκατοντάδων χι-

λιάδων επαγγελματιών οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε τρα-

γική οικονομική κατάσταση.

Κάθε ημέρα και ένα κοινωνικό κε-

κτημένο καταργείται από τους δια-

χειριστές της παρούσας

τρικομματικής κυβέρνησης, κατό-

πιν εντολών της τρόικα που δέχε-

ται αδιαμαρτύρητα· απλά εκτελεί.

Το κοινωνικό κράτος εξαφανίζε-

ται, ενώ η κρίση τσακίζει καθημε-

ρινά πολίτες και οικογένειες.

Ετσι, στα πλαίσια της διάλυσης

του κοινωνικού κράτους και της

ελληνικής κοινωνίας, καταργείται

και το “Βοήθεια στο Σπίτι” από τον

Μάρτιο μήνα του 2013.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις του

άρθρου 138 του Ν.4052/2012 θε-

σμοθετήθηκε ένα  πρόγραμμα νέο

κοινωνικής βοήθειας με την  επω-

νυμία «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συν-
ταξιούχων» για την κάλυψη

αναγκών συνταξιούχων που αντι-

μετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα

προβλήματα υγείας ή αναπηρίας.

Ως φορέας του προγράμματος

ορίστηκε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Για να ενταχθεί ένας ηλικιωμένος

στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να

καταθέσει αίτηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

με ανάλογα δικαιολογητικά

Στους ιδιώτες το νέο

πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αυτό χαρακτηρί-

στηκε ως διάδοχο του επιτυχημέ-

νου προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι», που λειτουργεί στους Δή-

μους μέσω των Κοινωφελών Επι-

χείρησεων και το οποίο έχει λάβει

παράταση έως την 31.3.2013. Η

πραγματικότητα όμως είναι ότι

αφενός μεν καταργείται το πρό-

γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», που

υλοποιεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση

και εξυπηρετεί δεκάδες περιπτώ-

σεις ατόμων που δεν εντάσσονται

πλέον στην  παροχή βοήθειας με

αυτή την νομοθετική διάταξη,

αφετέρου δε οι υπηρεσίες προς δι-

καιούχους θα προσφέρονται από

επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα,

που θα επιλεγούν από το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ που θα συνάπτουν ειδικές

συμβάσεις για την παροχή αυτών

των υπηρεσιών έναντι καθορισμέ-

νης αμοιβής ανά ωφελούμενο.

Με το νέο πρόγραμμα οι άνω των

78 ετών στην πρώτη φάση υλο-

ποίησης του προγράμματος απο-

κλείονται! Μεγάλο ποσοστό

αναπήρων κάτω του 67% και εισο-

δηματικά άνω των 7.715 ευρώ

αποκλείοντα, ενώ οι  οι ανασφάλι-

στοι μένουν εκτός! 

Επιπλέον, με το νέο πρόγραμμα

δεν έχει  δικαίωμα εργασίας το

προσωπικό, που ήδη απασχολείται

στο «Βοήθεια στο Σπίτι». Δηλαδή

οδηγούνται στην απόλυση εργα-

ζόμενοι με εμπειρία και εξατομι-

κευμένη γνωριμία-επαφή με τους

δημότες που έχουν ανάγκη! 

Και για άλλη μια φορά καλείται ο

πολίτης να βάλει το χέρι βαθιά

στην τσέπη, αφού και θα πληρώνει

για τις υπηρεσίες που θα του πα-

ρέχουν και θεσμοθετείται ειδική

εισφορά ασφαλισμένων σε φορείς

κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας

του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-

νωνικής Ασφάλισης για τη χρημα-

τοδότηση της παροχής  κατ’ οίκον

φροντίδας των ασφαλισμένων

που θα συνταξιοδοτηθούν μετά

την 1.1.2015 και πληρούν τις προ-

ϋποθέσεις λήψης των σχετικών

παροχών. 

ΨΗΦΙΣΜΑ από το

ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας

με ομόφωνη απόφασή του «απαι-
τεί να συνεχιστεί το πρόγραμμα
“Βοήθεια στο Σπίτι”.  Το Δημοτικό
Συμβούλιο  του Δήμου Κρωπίας
στέκεται  δίπλα στους συνανθρώ-
πους μας που έχουν ανάγκη το
πρόγραμμα, αλλά και δίπλα στους
εργαζόμενους του ‘Βοήθεια Στο
Σπίτι’ και θα τους στηρίξει σε κάθε
μορφή αγώνα τους». γράφει με-

ταξύ άλλων το ψήφισμα.

Καταργείται το “Βοήθεια στο Σπίτι”
μια καθαρά κοινωνική παροχή περνάει σε ιδιώτες

Στα πλαίσια της Επιτροπής Αγώνα σε

Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη, η ερ-

γατική λέσχη άνεργων, ελαστικά απα-

σχολούμενων και απλήρωτων

εργαζόμενων, απευθύνει

ΚΑΛΕΣΜΑ

Εσύ, που νιώθεις να τσαλαπατιέται το

δικαίωμά σου στην εργασία, ένωσε τις

δυνάμεις σου μαζί μας.

Έλα στη λέσχη μας.

Όλοι, σαν γροθιά, μπορούμε να νική-

σουμε αυτούς που, με την πολιτική

τους, καταστρέφουν τις ζωές των ερ-

γαζόμενων, ενώ προωθούν τον υπερ-

πλουτισμό μιάς χούφτας

μεγαλοεπιχειρηματιών.

Μπροστά στη λαίλαπα της ανεργίας

και της συντριβής των εργασιακών

μας δικαιωμάτων, είμαστε αποφασι-

σμένοι να αγωνιστούμε και να εμπο-

δίσουμε την κατρακύλα της ζωής μας

στην απόλυτη εξαθλίωση του κάδου

των σκουπιδιών.

Σε καλούμε:

1 – Nα εκφράσεις, γραπτώς, τις ανάγ-

κες σου αλλά και τη δυνατότητα προ-

σφοράς σου σε προϊόντα-υπηρεσίες.

2 – Να συμμετέχεις, ανάλογα με τα

ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές

σου, στις  ομάδες πρωτοβουλίας:

α) ομάδα για την καλλιέργεια χωρα-

φιών και β) ομάδα για τη λειτουργία

αυτοδιαχειριζόμενων χώρων-στε-

κιών της λέσχης μας, όπου θα προ-

σφέρονται δωρεάν, στα μέλη της

λέσχης: φαγητό, ροφήματα, ζεστα-

σιά, διάβασμα βιβλίων, βοήθεια από

εθελοντές γιατρούς-δικηγόρους-κα-

θηγητές λυκείων κ.λ.π. Επίσης, εκεί,

θα διοργανώνονται συζητήσεις-εκδη-

λώσεις της λέσχης μας.

Σκοπός μας είναι να ανατρέψουμε την

άθλια σημερινή πραγματικότητα, για

να κερδίσουμε την αξιοπρεπή ζωή

που μας αξίζει.

Ας κάνουμε πιο δυνατό το μοναδικό,

δικό μας όπλο: την αλληλεγγύη με-

ταξύ μας στον αγώνα για τον παρα-

πάνω σκοπό. Όχι άλλο πια ο καθένας

μόνος του!

Μπορείς να μας βρείς: 

1) 6934552574

2) e-mail: epagomarko@gmail.com

3) blog:www.epagomarko.blogspot.com

Όχι άλλο πια ο καθένας μόνος του!
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
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Ολη η Αττική μια Αυλή. Η Αυλή μας!
Μεγάλη γιορτή στο Ολυμπιακό 

Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου

15-16 Δεκεμβριου

Το διήμερο 15-16 Δεκεμβριου στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέν-

τρο Μαρκοπούλου, διοργανώνεται η μεγαλύτερη γιορτή

προκαλώντας και προσκαλώντας όλους όσους αντιστέ-

κονται και αγωνίζονται ενάντια σε ό,τι μας λυγίζει και μας

αλλοτριώνει. Απέναντι στον κοινωνικό κανιβαλισμό προ-

τάσουμε την αλληλοβοήθεια στο ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ.

Ετσι συγκεντρώσαμε ότι δεν χρειάζεστε, αλλά μπορεί να

χρησιμοποιηθεί (παιχνίδια, ρούχα, σχολικά, βιβλία, συ-

σκευασμένα τρόφιμα κ.α), τα οποία στη συνέχεια θα τα

προσφέρουμε σε όσους τα έχουν ανάγκη.

Η γιορτή τελεί υπό την αιγίδα των Δήμων.

Παράλληλα θα εξελιχθούν διάφορες εκδηλώσεις όπως: 

65οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΠΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

ΠΟΔΗΤΟΔΡΟΜΙΕΣ - ΙΠΠΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - ΧΟΡΩΔΙΕΣ –

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΜΟΔΑ- ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΠΑΖΑΡΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ. Η εκδήλωση θα κλείσει με

χριστουγεννιάτικο πάρτυ. 

Σε νέα διανομή φθηνών προϊόντων χωρίς

μεσάζοντες θα προχωρήσει ο Δήμος Σα-

ρωνικού, συνεχίζοντας την προσπάθεια,

που ξεκίνησε τον προηγούμενο χειμώνα

προκειμένου να στηρίξει τους κατοίκους

της περιοχής στη δυσμενή οικονομική

συγκυρία που βιώνει η χώρα μας. 

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου οι κάτοι-

κοι μπορούν να προμηθευθούν φθηνά

τρόφιμα (οσπρια Φαρσάλων, κρητικό ελαι-

όλαδο κ.α.) κατευθείαν από τον παρα-

γωγό, αφού συμπληρώσουν αίτηση

παραγγελίας που θα βρουν 

α) στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sa-

ronikoscity.gr (στην ενότητα Γραφείο

Τύπου – Ανακοινώσεις) και να την υπο-

βάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

dkkalivia1@yahoo.gr καθώς και 

β) σε έντυπη μορφή στο Δημαρχείο Σα-

ρωνικού και στα καταστήματα των δημο-

τικών κοινοτήτων  (Ώρες: 08:00 – 15:00). 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν

με το Δήμο στα: Καλύβια - 2299 320310

(κ. Γεράσιμος Κολαξής, Μαργαρίτα Στου-

ραϊτη, Μαρία Καγιάννη), Ανάβυσσος -

22910 41220 (εσ. 103 και 106 –  Μαριάννα

Μαντζουράτου και Νάντια Χατζηκυρια-

κού), Παλαιά Φώκαια – στο πενταψήφιο

15325 (κα Γ. Παλάση), Σαρωνίδα - 22910

54444 (Μαρ. Μπιτχαβά) και Κουβαράς -

22990 69422 (Δημ. Γκίνης). 

Η συλλογή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί

την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012. 

Σημειώνεται ότι θα διατίθενται:

α). κρητικό ελαιόλαδο παραγωγής 2012

(οξύτητας 0,7%) σε συσκευασίες των 5 λί-

τρων στην τιμή 14,5 ευρώ.  

β). όσπρια από τοπικούς παραγωγούς της

περιοχής των Φαρσάλων Θεσσαλίας φε-

τινής σοδειάς σε συσκευασίες των 5

κιλών.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί από τους

ίδιους τους παραγωγούς, σύμφωνα με τα

έντυπα παραγγελίας την Παρασκευή 21

Δεκεμβρίου μετά τις 09:00 στο χώρο του

υπαίθριου πάρκινγκ δίπλα στο Δημαρχείο. 

Ανεξάρτητος
ο περιφερειακός σύμβουλος

της πλειοψηφίας

Κώστας Καψής

Με σοβαρές καταγγελίες κατά του περιφερειάρχη Γιάννη

Σγουρού τον οποίο κατηγορεί ότι διοικεί με την «τακτική
της ομαδοποίησης», «της παρέας» και με έμμισθους συμ-

βούλους «που έχουν παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και για
ποινικά αδικήματα» προχώρησε ο περιφερειακός σύμ-

βουλος της πλειοψηφούσας παράταξης Κώστας Καψής

με δήλωση ανεξαρτητοποίησής του.

Ο Κ. Καψής που εκλέγεται για 5

συνεχή 4ετία στην Τοπική Αυτοδι-

οίκηση (3 ως δημοτικός σύμβου-

λος Αθήνας, 1 ως Νομαρχιακός και

από το 2010 Σύμβουλος Κεντρικού

Τομέα Περιφέρειας Αττικής) κάνει

λόγο για «έλλειμμα δημοκρατίας
αξιοκρατίας και φυσικά, πολιτικό
πρόβλημα, που με ωθεί σ’ αυτή την

καθαρά πολιτική πράξη της ανεξαρτητοποίησής μου».
Είναι ο δεύτερος σύμβουλος που ανεξαρτητοποιείται,

αφού πριν λίγους μήνες είχε παραιτηθεί από τη θέση της

εντεταλμένης συμβούλου τουρισμού η σύμβουλος της

παράταξης Σγουρού, κάτοικος Σαρωνίδας Άννα Ροκο-

φύλλου.
Πηγή: aftodioikisi.gr

Διάθεση προϊόντων κατευθείαν από τον παραγωγό 

για τους κατοίκους του Δήμου Σαρωνικού

Οικολόγοι Πράσινοι
Αντιφασιστική – αντιρατσι-

στική σιωπηλή πορεία

Οι Οικολόγοι Πράσινοι συμμετέχουμε και στηρί-
ζουμε την αντιφασιστική – αντιρατσιστική πορεία
από τη Βουλή στην Ακρόπολη που διοργανώνει το
Ευρωπαϊκό Αντιρατσιστικό Κίνημα (EGAM), το Σάβ-
βατο 15 Δεκεμβρίου και ώρα 3 μ.μ.

Πενήντα πέντε επιχειρηματίες, πήραν

ειδοποίηση για επιβολή προστίμων από

πινακίδες που έχουν τοποθετήσει για

την προβολή της επιχείρησής τους.

Κι αυτό μετά την απόφαση της παρού-

σας δημοτικής αρχής, να βάλει όρους

και προδιαγραφές στις πινακίδες για

ομοιομορφία.

Είναι όμως και πρόστιμα σε επιχειρή-

σεις που τοποθετούν στους δρόμους

πινακίδες διαφημιστικές. Είναι και

άλλες που κολλάνε αφίσες.

Κάποιοι επιχειρηματίες κατέβασαν

παντελώς τις πινακίδες τους. Κάποιοι

τις άλλαξαν κάποιοι αγνόησαν την

προσαρμογή.  Και κάποιοι άλλοι δεν το

εγνώριζαν.

Ετσι  γέμισε η αίθουσα του Δημαρ-

χείου, από επιχειρηματίες, την περα-

σμένη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στη

συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-

λίου όπου συζητούσε τα πρόστιμα

αυτά.

Τα πρόστιμα αρκετά υψηλά, και προ-

ηγουμένων ετών.

Η κατάσταση στις επιχειρήσεις, δρα-

ματική, όπως γνωρίζουμε όλοι λόγω

της φτώχειας που βιώνουμε άπαντες.

Σχεδόν στο σύνολό τους οι δημοτικοί

σύμβουλοι συμφώνησαν ότι είναι δύ-

σκολη η συγκυρία και υψηλά τα πρό-

στιμα, έτσι που δεν τα αντέχει ο

επιχειρηματίας.

Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε να επιβληθεί

το ελάχιστο των προστίμων.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-

τευσης Γρ. Κωνσταντέλλος, έκανε

πρόταση να απαλειφθούν τα πρόστιμα

από τους επιχειρηματίες που έχουν

συμμορφωθεί με την απόφαση του

Δήμου και στους άλλους να επιβληθεί

το ελάχιστο. Για να γίνει δε αυτό πρό-

τεινε να αναβληθεί το θέμα και να

γίνει έλεγχος από τη Δημοτική Αστυ-

νομία. Πρότεινε δε να εξαιρεθούν οι

τράπεζες.

Ο Γ. Σκουμπούρης διαφώνησε με την

πρόταση του Γρ. Κωνσταντέλλου γιατί

όπως είπε: «εμείς δεν έχουμε το δι-
καίωμα να πάμε έξω από το νόμο. Να
βάλουμε το ελάχιστο που μπορούμε».
«Ο Δήμος δεν είναι ανώνυμη εταιρεία
και δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι.
Πρέπει να κοιτάει και τους μαγαζάτο-
ρες, να έχει κοινωνικό χαρακτήρα»,
δήλωσε ο Διον. Κοντονής.

«Ακυρο από κάθε άποψη να έχουμε
εδώ στην αίθουσα 55 επιχειρηματίες.
Πριν έναν και πλέον χρόνο ήταν αλ-
λιώς. Μιλάμε για το 2010. Επρεπε
τότε να έρχονραι λίγα λίγα τα θέματα
να έχουν τελειώσει τώρα», τόνισε ο

Δημ. Δαβάκης και πρότεινε το πρό-

στιμο να είναι το ανώτερο 586,94€ για

να μη χρειάζεται δικηγόρο και παρά-

βολα.

Σημειωτέον ότι οι παραβάσεις αυτές

ήρθαν με το εισηγητικό που είχε κάνει

πριν από ενάμισυ χρόνο ο Δημ. Δαβά-

κης, όταν ήταν αντιδήμαρχος!

Γ. Νιτερόπουλος: «Να κοιτάξουμε το
συμφέρον του Δήμου και μόνο το συμ-
φέρον του Δήμου».
Ο Παν. Σωτηρόπουλος επίσης τόνισε

ότι δεν πρέπει να πληρώσουν οι επι-

χειρηματίες ή μη μόνο ένα συμβολικό

ποσό της τάξεως των 100 €.

Τέλος μπήκε σε ψηφοφορία η πρό-

ταση του Γρ. Κωνσταντέλλου, για ανα-

βολή του θέματος προκειμένου να

ελεγχθούν η κάθε περίπτωση χωριστά

και να επανέλθει το θέμα.

Η πρόταση πέρασε κατά πλειοψηφία.

Αννα Μπουζιάνη

Αναβλήθηκαν τα ...πρόστιμα
σε επιχειρηματίες των 3Β

Θα γίνει επανέλεγχος

Χρέωση στάθμευσης απ’ το 1ο λεπτό

Ολοι έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό ότι η ελεγχόμενη στάθμευση στη Βούλα

έχει πλέον καταργηθεί, αφού δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση του μέτρου και

αφού πολύ δύσκολα βρίσκεις το χαρτάκι με το κόστος της στάθμευσης για να

το χρησιμοποιήσεις. Η πρόταση του Δημάρχου είναι να καταργηθεί ο ελεύθε-

ρος χρόνος γιατί διαπληκτίζεται η Δημ. Αστυνομία με τους Πολίτες. 

Πριν ένα μήνα περίπου το θέμα συζητήθηκε στο τοπικό σύμβούλιο Βούλας, και κατά

πλειοψηφία απέρριψαν την κατάργηση του ελεύθερου εικοσαλέπτου στάθμευσης,

γιατί είναι ευεργετικό για τον πολίτη και για τα καταστήματα. 

Πριν μία εβδομάδα (11/12) συνεδρίασαν και πάλι με το ίδιο θέμα, παρόντος και

του δημάρχου προκειμένου να τους πείσει, ότι πρέπει να καταργηθεί ο ελεύ-

θερος χρόνος στάθμευσης. Και τους ...έπεισε. Το υιοθέτησαν κατά πλειοψηφία.

Ετσι η ελεγχόμενη στάθμευση θα χρεώνεται από το πρώτο λεπτό και θα αρχί-

σουν να μπαίνουν κλήσεις.
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Η μακραίωνη εμπειρία έχει ομολογήσει, ότι

τα ιστορικά γεγονότα καταγράφονται κατά

το εκάστοτε συμφέρον των αντιπάλων. 

Τέλος πάντων από τα θρανία μας μαθαί-

ναμε,  ότι   ο Ξέρξης, ήταν  ο ‘’φαιδρός
επειδή σε δεδομένη στιγμή εύλογου εκνευ-
ρισμού είχε  μαστιγώσει στην ανοησία του
τη θάλασσα’’,  και άλλα τινά. Ο Ξέρξης

ήταν  μεν αλαζών και επηρμένος, αλλά όχι

φαιδρός. 

Εμείς τώρα, μετά την ήττα του  στη Σαλα-

μίνα,  σαν μαθητές ακούγαμε το δάσκαλο

να μας λέγει “πως τό ‘βαλε στα πόδια”.  
Αυτό όμως είναι η μερική αλήθεια.  Η Σαλα-

μίνα γι΄αυτόν τον μεγάλο Βασιλιά ήταν

απλά μια ήττα, σκληρή μεν αλλά ήττα  μο-

ναχά στη θάλασσα. 

Το κύριο σώμα του στρατού του και εννο-

ούμε το χερσαίο, ήταν ακόμα ιδιαίτερα αξιό-

λογο   και  δεν είχε παύσει  να ενισχύεται

ακόμη και από  μηδίζοντες Έλληνες. Πρώτοι

οι Θεσσαλοί,  οι οποίοι  όταν  είδαν, ότι από

την συμμαχική τους Σπάρτη στην έκκληση

βοήθειας είχαν εισπράξει την αδιαφορία

της, μπροστά στο φάσμα του μεγάλου

ξένου  στρατού,   φοβήθηκαν για τη γή τους

και εμήδισαν. 

Οι  δυνάμεις   λοιπόν ξηράς  των Περσών,

εξακολουθούσαν να είναι συντριπτικά υπέρ-

τερες σε αριθμό. Αλλά και  πώς να μην

είναι, αφού, όπως μας γράφει ο Ηρόδοτος,

στο στράτευμά του κατά την αρχική του κά-

θοδο συμμετείχαν 46  Ασιατικοί λαοί.  Ο κα-

θένας από αυτούς μάλιστα  διακρινόταν με

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολεμικής

του εξάρτησης και ενδυμασίας. 

Ο Ξέρξης καθώς περνούσαν Θράκη και Μα-

κεδονία,  είχε βαλθεί να  τους   μετρήσει.

Παρέταξε λοιπόν σε σφιχτούς στοίχους

δέκα χιλιάδες από τους πολεμιστές  του. Σε

συνέχεια  χάραξε γύρω τους μια γραμμή και

εκεί σε περίφραξη, με  θύρα εισόδου και

εξόδου, έχτισε με πέτρινο τοίχο τη μετρική

βάση του. 

Άρχισε λοιπόν διαδοχικά να γεμίζει και να

αδειάζει την περιφραγμένη αυτή μάντρα  με

τους υπόλοιπους άνδρες του, και να μετρά

τις φορές. Είχε  μετρήσει  εκατόν εβδο-

μήντα φορές, δηλαδή σε συνολικό  αριθμό

ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες άν-

δρες. Δεν συνυπολόγισε το ιππικό  και τους

άνδρες των οκτακοσίων πολεμικών καρα-

βιών ή χιλίων διακοσίων, όπως λέγει ο Αι-

σχύλος  όταν αναφέρεται αργότερα στον

αριθμό του  περσικού στόλου. Εδώ έρχονται

σε προσθήκη  και τρείς χιλιάδες μικρότερα

σκάφη. Από τα  πολεμικά  πλοία,  άλλα ήταν

επανδρωμένα με διακοσίους και αλλά με

ογδόντα ναύτες.  Στο άθροισμα οι γραμμα-

τικοί του, έβγαλαν  ένα  συνολικό  αριθμό,

δύο εκατομμυρίων   και τριακοσίων  δέκα

επτά χιλιάδων ανδρών ναυτών, ο οποίος

μαζί με το στρατό ξηράς, υπηρέτες και αμά-

χους βοηθητικούς   κατά τινας  μελετητάς

πλησίαζε τα πέντε εκατομμύρια  χώρια

τους   τις  παλλακίδες και τους ευνούχους. 

Αυτός δε  ο αρχικός στρατός   ενισχυόταν

συνεχώς στο διάβα της καθόδου του. 

Πολλοί μεταγενέστεροι ιστορικοί μελετη-

τές συνάγουν ότι ο Ηρόδοτος   υπερβάλει

από εθνικό παλμό. Καταλήγουν, πως  λο-

γικά  δεν μπορεί   να είχε  συγκεντρωθεί

ένας τόσο μεγάλος στρατός.   Προσέτι απο-

φαίνονται  για ένα συνολικό αριθμό 180.000

ανδρών και για καράβια πολεμικά  800.  Από

τους  Πέρσες πολεμιστές  οι 10.000 ήταν οι

επίλεκτοι,  που επονομάζονταν Αθάνατοι.

Αυτοί  οι Αθάνατοι ήταν εκείνοι οι οποίοι

με αρχηγό τον Υδάρνη  στις Θερμοπύλες,

καθοδηγούμενοι από τον προδότη

Εφιάλτη,   πέρασαν από ορεινή άγνωστη

ατραπό του Καλλίδρομου και προχώρησαν

στη μοιραία εκ των όπισθεν  κυκλωτική  κί-

νηση,  η οποία τους έδωσε  την νίκη. 

Να σημειωθεί δε ότι τη  στενή αυτή δίοδο

την εκάλυπταν  οι Φωκείς, οι οποίοι όμως

μόλις είδαν τους Πέρσες να προβάλουν την

εγκατέλειψαν.    

Μετά τη Σαλαμίνα, ο Ξέρξης αρχικά είχε

σκεφθεί, ότι παρά την ήττα του έπρεπε να

συνεχίσει την επεκτατική του προέλαση

προς νότια. Σε μία ωριμότερη σκέψη  διείδε

τη συνεχώς αυξανομένη  δυσχέρεια στον

ανεφοδιασμό του στρατού του.  Ο χειμώνας

που ήδη είχε αρχίσει να  διαφαίνεται  απει-

λητικά προσετέθη στην  απόφαση μιάς ολι-

γόμηνης αναβολής  κάθε πολεμικής

δραστηριότητας.  Έτσι προχώρησε στην

προς το παρόν επιστροφή του   στην Περ-

σία.  Στην απόφασή του αυτή τον ώθησε και

ένας άλλος λόγος. Ήθελε να είναι κοντά

στην  πατρίδα του, γιατί διέβλεπε, ότι η

ήττα του στη Σαλαμίνα πιθανώς να πυροδο-

τούσε  τις υποτελείς του Ιωνικές πόλεις,  σε

εύλογη   εξέγερση, όπως και τελικά έγινε

λίγο αργότερα.  

Έδωσε λοιπόν εντολή στο στράτευμα να

μετακινηθεί  προς την  Θεσσαλία  που είχε

εν τω μεταξύ γίνει φιλική  προς αυτόν.  Εκεί

αφού άφησε το σύνολο της δύναμης του

χερσαίου στρατεύματος υπό τον στρατηγό

Μαρδόνιο, απέσπασε 60.000 άνδρες για συ-

νοδεία του προσωπική.  Αυτοί οι τελευταίοι

υπό τον στρατηγό Αρτάβαζο, θα τον  προ-

στάτευαν από ξηράς,  στην δια θαλάσσης

επιστροφή του.

Στον Ελλήσποντο βρίσκει τις γέφυρες κα-

τεστραμμένες. 

Ο Ξέρξης αναγκάζεται με πλοίο να περάσει

απέναντι στην Ασιατική Άβυδο και ακολού-

θως  δια ξηράς φτάνει στις Σάρδεις, όπου

και η πρωτεύουσά του. 

Τον στόλο του τον στέλνει να αγκυροβολή-

σει στη Σάμο, για να ελέγχει τις Ιωνικές πό-

λεις.   Εδωσε ακόμα εντολή η συνοδεία του,

που όπως είπαμε ήταν 60.000 άνδρες,  να

επιστρέψει Θεσσαλία για να επανασυνδεθεί

με τις δυνάμεις του Μαρδόνίου, των οποίων

φαίνεται ότι ο ακριβής αριθμός είναι άγνω-

στος. Κάποιοι ιστορικοί μελετητές όμως τον

υπολογίζουν σε 120.000.  

Η εντολή που είχαν τώρα, ήταν η συνεχής

προετοιμασία και άσκηση   για την καινούρ-

για δράση.  Δεν ξέρω καθώς διαβάζομε  τις

παραπάνω σειρές αν μπορούμε  να φαντα-

σθούμε  αυτόν τον τεράστιο στρατό να φεύ-

γει από την Αττική και δή  από τη Σαλαμίνα

κατάκοπος σωματικά και ψυχικά και να δια-

δράμει πεζή μέχρι τη Θεσσαλία. Από εκεί να

αποσπώνται οι  60.000 και αυτοί πάλι με τα

πόδια και οπωσδήποτε φορτωμένοι, να  πο-

ρεύονται προς Ελλήσποντο, προστατεύον-

τας τον βασιλιά τους. Μετά  με εντολή να

ξαναγυρίζουν πίσω με τον Αρτάβαζο,  δια-

νύοντας την ίδια διαδρομή, για να συνενω-

θούν με τον Μαρδόνιο στη Θεσσαλία. Και

προφανώς όλο αυτό το  στράτευμα ετρέ-

φετο λεηλατώντας τα πάντα.  

Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Έχομε

και συνέχεια...

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα 

1) Ηροδότου: “Ιστορίαι”, Εκδ. Γκοβόστη

2) Θουκυδίδου: “Ιστορία”, Εκδ Εστιάς

3) “Ιστορία του Ελληνικού Εθνους”, Εκδ. Εκδοτική Αθη-

νών 

Περσικές κινήσεις μετά τη ναυμαχία στη  Σαλαμίνα

Παραμονές της μάχης των Πλαταιών

Πάει και το “Βοήθεια στο Σπίτι” 
Καταργείται το “Βοήθεια στο Σπίτι”, ένας θεσμός που

λειτούργησε στους Δήμους και βοήθησε κόσμο και

κόσμο, που βιώνει αναπηρίες, βαθιά γεράματα και ανημ-

πόρια.

Αντ’ αυτού συστήθηκε ο φορέας «Κατ’ οίκον Φροντίδα
Συνταξιούχων», που αναλαμβάνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να το
λειτουργήσει για τους συνταξιούχους του και ορισμέ-
νες άλλες κατηγορίες. Οχι δηλαδή για όλους τους πο-
λίτες. Και μάλιστα με σκληρές διαδικασίες· αιτήσεις,
παραστατικά, τη μασέλα της γιαγιάς και άλλα.
Οι εργαζόμενοι του “Βοήθεια στο Σπίτι” θα απολυθούν
και ο νέος φορέας θα λειτουργήσει με ιδιώτες που θα
υπογράφει συμβάσεις το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ!
Μάλιστα θα μπει κονδύλι στους ασφαλισμένους, (κά-

ποια κράτηση) προκειμένου να καλύψει τα έξοδά του
του ΙΚΑ!

Ε, τελικά μου γίνεται πεποίθηση κάθε ημέρα που περ-

νάει ότι κύριος στόχος και σκοπός των τροϊκανών και

γερμανοφυλάρχων είναι η εξόντωση του ελληνικού

φύλου. Αλλη εξήγηση δεν υπάρχει...

Aπολύθηκαν στο ΙΚΕΑ
Μειώσεις 11% επέβαλαν οι επιχειρηματίες του ΙΚΕΑ

στους εργαζόμενους. Και όσοι δεν υπέγραψαν είδαν

την θύρα εξόδου· απολύθηκαν. 

Αυτά είναι τα “φιλεργατικά” έργα των διαχειριστών μας

και οι κινήσεις για “ανάπτυξη”. 

Κατά τα άλλα τα προϊόντα του ΙΚΕΑ έχουν ανέβει

πολλά πολλά ποσοστά στις τιμές τους!

Υπάρχουν και στουρνάρια...

«Η ΔΕΗ δεν πρέπει να διακόψει να εισπράττει το
τέλος ακινήτων (χαράτσι), θα συνεχίσει να το ει-

σπράττει γιατί  θίγεται το δημόσιο συμφέρον», είπε

ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας και δήλωσε

ότι θα προσβάλλει την απόφαση.   

Δηλαδή γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων

μας τί αποφασίζουν τα δικαστήρια, όταν πρόκεται γι’

αυτούς που κυβερνούν. Γιατί όταν πρόκειται για τους

πολίτες, πρέπει να κρατήσουν τη νομιμότητα....

“Σώσανε” την Ελλάδα,
χάνονται οι Ελληνες!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2011,

κοντά στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού

αποκλεισμού ζει το 31% του πληθυσμού της Ελλά-

δας, ενώ από άλλες πηγές υπολογίζεται ότι το 15,2%

του πληθυσμού δεν έχει ούτε τα στοιχειώδη!!!

Εσωσαν την Ελλάδα, αλλά ...σκοτώνουν τους Ελλη-

νες!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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See you later alligator
@ Παλαιόθεν γνωστός μου και αθεράπευτα κολλημένος με

την (ούτε) Νέα (ούτε) Δημοκρατία, με πετυχαίνει στο περί-

πτερο και με ρωτάει μεσ’ στην καλή χαρά:

- Πως τα βλέπεις τα πράγματα;
- Όπως ακριβώς τα ψήφισες, του απαντώ. Προβλέπω ν’ αρ-

γήσει πολύ να με ξαναρωτήσει.

@ Λυσσάξανε κάποιοι Αχαιοί, ψηφοφόροι και αχθοφόροι

του ΠΑ.ΣΟ.Κ, τότε που ο Τζέφρυ έδινε διαλέξεις στο Χάρ-

βαρντ «έτσι τους έσωσα»» (ή «έτσι τους το έκανα», αν

προτιμάτε). – Που είναι ο βουλευτής μας; Που είναι ο εκ-
πρόσωπός μας στη Βουλή; Έχουμε μείνει χωρίς κοινοβου-
λευτική εκπροσώπηση. Καημός κι αυτός! Και τώρα που

γύρισε ο εκπρόσωπός σας και μέχρι να ξαναφύγει, τι κα-

ταλάβατε ρε λεβέντες; Μη σκάτε. Μέχρι να βρεθεί κανας

παλαβός εισαγγελέας να του τραβήξει μιάν απαγόρευση

εξόδου από τη χώρα, βρείτε κάποιον άλλον τρόπο να τον

κρατήσετε κοντά σας, μη χάσει η Πόλη μάλαμα κι η Βενε-

τιά βελόνι. Στην ανάγκη κλαφτείτε του: «Που πας και μας
αφήνεις ορφανά;» (στη χείρα με τα πέντε ορφανά).

@ Έχω πολύ καιρό ν’ ακούσω τον Δρακουμέλ και τον Κι-

νέζο να κάνουν καμμιά δήλωση για τη σωτηρία της Ελλά-

δας. Ω πόσο μου έχει επίσης λείψει το βίντεο αρχείου με

τον Δρακουμέλ να περπατά μ’ εκείνο το σαρδόνιο γελάκι

του νυχτερινού επισκέπτη «αίμα; όχι ευχαριστώ δεν θα
πάρω, μόλις τσίμπησα κατιτίς» και τον Μανούσο από πίσω

του με το υφάκι επιθεωρητή Κάλαχαν, σαν το ψαράκι ρε-

μόρα που βεντουζάρει στον καρχαρία, (και ο άλλος, ο πα-

ραδοσιακός αρχιφρουρός του Τζέφρυ είναι πρώτη μούρη.

Αυτός ντε, που όλο σπρώχνει τους θαυμαστές. Σαν προ-

πολεμικός Ναπολιτάνος νταβατζής γράφει στο γυαλί). Τι

δεν θά ‘δινα ν’ ακούσω πάλι τον Κινέζο να μιλά για την

«ισχυρή Ελλάδα» και για τον «σκληρό πυρήνα της Ο.Ν.Ε.»,

μ’ εκείνα τα αψεγάδιαστα ελληνικά του «χρειάζεται αγώ-
νος» και «είναι μακέτο αυτό;» (βλ. «αγώνας» και «μα-

κέτα»). Αχ αγαπημένα καρτούν, μου λείπουν, πολύ μου

λείπουν.

@ Τελικά κάποιοι «σωτήρες» μας έχουν κάπου μέσα τους

βαθειά τ’ αγκαθάκι της βρωμοδουλειάς που κάνουν. Πότε-

πότε αγκυλώνει τ’ αγκαθάκι. «Ο τελευταίος σκυταλοδρό-
μος», απεκάλεσε ο Αντωνάκης τον αξέχαστο Έλληνα

ηγέτη Τάσο Παπαδόπουλο, στο μνημόσυνό του. Έφυγαν οι

έχοντες συναίσθηση εθνικού χρέους σκυταλοδρόμοι κι

έμειναν μόνο οι «τροχονόμοι»: -Περάστε Γερμανοί, Αμερι-
κάνοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Ολλανδοί, Τούρκοι, μέχρι κι Αλβα-
νοί. Περάστε κόσμε. Τραβάμε κι έναν υπαινιγμό τύψεων μιά

στις τόσες, είναι πολύ trendy. Θυμήθηκα τη μουσικο-θεα-

τρική μεταφορά του έργου «Ο εχθρός Λαός», του συχωρε-

μένου Ιάκωβου Καμπανέλλη. Άδει κάποια στιγμή ο «χορός

των τραμπούκων»: «Κάπου-κάπου με πιάνει η ντροπή κι όλο
λέω να τ’ αφήσω. Μα σαν μπλέξεις με τέτοιες δουλειές και
να θες να ξεφύγεις δεν σ’ αφήνουν αυτές. Σε τραβούν απ’
τη μύτη αδερφάκι».

@ Καινούργιο ναρκωτικό κάνει θραύση και πουλάει τρελά

στις πιάτσες του αργού θανάτου. Το σπρώχνουν Έλληνες,

Αφγανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί, οι πάντες. Είναι εντελώς

χημικό, μπορεί να φτιαχτεί πανεύκολα οπουδήποτε, περιέ-

χει μέχρι και οινόπνευμα και υγρά μπαταρίας, είναι εισπνε-

όμενο, πάμφθηνο και επιφέρει εθισμό με την πρώτη χρήση.

Στην κυριολεξία σμπαραλιάζει τον οργανισμό, με άμεσα και

ορατά συμπτώματα του χρήστη, επιληπτικά επεισόδια και

επιθετικό αμόκ. Διάρκεια ζωής από την πρώτη λήψη, κάτι

μήνες κι άντε γειά. Όσοι νέοι Έλληνες δεν ξενιτευτούν,

πρέπει να μαστουρώνονται και να ξαποστέλνονται γρή-

γορα. Είπαμε, τα αφεντικά του Γιωργάκη, του Αντωνάκη,

του Βαγγελάκη, του Φωτάκη και των λοιπών –άκηδων, το

οικόπεδο Ελλάς θέλουν, αλλά χωρίς Έλληνες. Θα το εποι-

κίσουν αυτοί μ’ όποιους γουστάρουν.

@ Στουρνάρι, όταν θα φτάσεις το επίδομα πολυτέκνων στα

40 ευρώ, άκου μιά παραγγελιά μου, γιατί κι εγώ πολύτε-

κνος, άρα εν δυνάμει εχθρός των αφεντικών σου, είμαι. Το

δικό μου σαραντάρι στο χαρίζω, να το βάλεις εκεί που ξέ-

ρεις κι άμα θίχτηκες κάνε μου μήνυση. Κι αν με γράψεις,

δεν πειράζει, πατσίζουμε. Κι εγώ γραμμένο σ’ έχω. Μέχρι

και ο άκρως μνημονιακός ΣΚΑΙ σ’ έκραξε, σερίφη του Νό-

τιγχαμ.

@ Το –επιεικώς- κατάπτυστο δημοσίευμα της προπερα-

σμένης κυριακάτικης Καθημερι-νούλας, για αργόμισθους

καθηγητές στα 3Β, χρήζει απαντήσεως ανάλογης ενός

σχολίου του αείμνηστου και ανεπανάληπτου χρονογράφου

μας Πολ Νορ για έναν δημοσιευμένο, ανώνυμο λίβελλο που

στρεφόταν εναντίον του: «Έχω την υποψίαν ότι το εν λόγω
άρθρον δεν συνέγραψεν χειρ τις, αλλά πους τις».

@ Εκείνες οι οργανώσεις «ένοπλης επαναστατικής πάλης»

made in C.I.A. που χαθήκαν ρε παιδιά; Τις πάτησε το τρένο;

Δηλαδή, οι τελευταίοι «εχθροί του λαού» ήταν ο εξαιρέτου

ήθους ειδικός φρουρός Διαμαντής Μαντζούνης και ο αντι-

συστημικός δημοσιογράφος-ερευνητής Σωκράτης Γκιόλιας;

Ευτυχώς το παλληκαράκι ο Διαμαντής σώθηκε απ’ του

χάρου τα νύχια χάρη στην ετοιμότητα των συναδέλφων

του -που τον έτρεξαν με χίλια στο νοσοκομείο- και στην

υπερπροσπάθεια των γιατρών. Τον Γκιόλια τον έφαγε η

μαρμάγκα. Το ότι λίγες μέρες πριν τη δολοφονία του είχε

αφήσει στο γραφείο του Χρυσοχοϊδη, στο υπουργείο «Προ-

στασίας» του Πολίτη ογκωδέστατο φάκελο, που όπως κα-

τήγγειλαν τότε συνεργάτες του μαχητικού δημοσιογράφου

περιείχε στοιχεία-φωτιά για αλισβερίσια υψηλά ιστάμενων

βαθμοφόρων με νονούς της νύχτας, έ μάλλον για σύμ-

πτωση πρόκειται, τι λέτε κι εσείς; Πού είναι ρε παιδιά οι

«σέχτες» και οι «πυρήνες», οι παίχτες και οι κηφήνες; Όλα

καλά τώρα; Δεν έχει «εχθρούς του λαού»; Δεν σας χρει-

άζονται πιά τ’ αφεντικά σας, συνειδητά πρακτοράκια κι ασυ-

νείδητα, βλαμμένα τεμπελχανάκια;

@ Έγραψε πριν πολλά χρόνια ο εκ των κορυφαίων νεοΕλ-

λήνων πεζογράφων Στρατής Μυριβήλης: «Ήμαστε ένα
φρούριο πολιορκημένο, που μέσα του αλωνίζει ελεύθερος
ο εχθρός». Κάποιοι έχουν το χάρισμα να βλέπουν πολύ μα-

κριά.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Το μυστικό της επιτυχίας της πανελ-

λαδικής συνδιάσκεψης έχει να κάνει

με την κίνηση του Προέδρου μας

Αλέξη Τσίπρα να μην κάνει χρήση

της απευθείας, αριστίνδην εκλογής

του στη νέα Κεντρική Επιτροπή,

αλλά να θέσει υποψηφιότητα εκλο-

γής και να κριθεί ως ίσος προς ίσους

με όλους τους άλλους συντρόφους.

Ακριβώς αυτή η κίνηση είναι που εξα-

σφάλισε την επιτυχία της συνδιά-

σκεψης γιατί πέρασε μηνύματα

ισονομίας, δημοκρατίας, ανακλητό-

τητας,  ενότητας αλλά και αποφασι-

στικότητας να αλλάξουμε, να πάμε

μπροστά στηριζόμενοι στη βούληση

των πολλών.

Η κίνηση όμως αυτή δεν άρεσε στη

ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και την ΔΗΜΑΡ. Δεν

άρεσε στα καπιταλιστικά συμφέ-

ροντα και τους μεγαλοεργολάβους

που κατέστρεψαν τη χώρα. Σε αυ-

τούς που δημιούργησαν μια κοινωνία

δύο ταχυτήτων. Μια κοινωνία της

φτώχιας και της ανέχειας για τους

πολλούς, και των κερδών για τους λί-

γους. Δεν άρεσε σε όλους αυτούς

που συναλλάσσονται χρόνια με το

πολιτικό κατεστημένο της διαπλο-

κής.

Ένα σύστημα διαπλοκής που σιγά

σιγά όμως πάει περίπατο και στον

αγύριστο. Ένα σύστημα συμφερόν-

των, που τυγχάνει να καταγγέλλεται

από την πλειοψηφία του ελληνικού

λαού που σήμερα στηρίζει τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ – ΕΚΜ. Συγκεκριμένα πρασι-

νομπλέ συμφέροντα, που τώρα

βλέπουν να συμπαρασύρονται στη

μαύρη τρύπα που τα ίδια  έστησαν

και δημιούργησαν για τα κοινωνικά

και εργασιακά κεκτημένα. Ένα σύ-

στημα που βλέπει να αυτοκαταστρέ-

φεται εξαιτίας των πολιτικών, που το

ίδιο εισηγήθηκε και που το ίδιο επι-

κοινώνησε εις βάρος των πολλών. 

Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα το

σύστημα αυτό χτυπάει συναγερμό

εναντίον του κινδύνου, γι’ αυτούς,

που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Και το κάνει

αυτό χρησιμοποιώντας ως όχημα

(πάντα με το αζημίωτο) την Δημο-

κρατική Δεξιά, το ‘’μικρό’’ κκε (που

εκεί που το έφτασε η ηγεσία του, θα

πρέπει να απολογηθεί σε όλους αυ-

τούς που αγωνίστηκαν και αφιέρω-

σαν τη ζωή τους στην κομμουνιστική

ιδέα και την ιδρυτική διακήρυξη του

ΕΑΜ), το ΠΑΣΟΚ της διαπλοκής και

των σκανδάλων και την ‘’καμμένη’’

δεξιά. Στο κόκκινο οι μηχανές της

προπαγάνδας. Όλοι εναντίον ενός.

Όλοι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ και

της σωτηρίας του λαού.

Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαία τα

δήθεν ‘’νέα’’ λοβερδικά κόμματα, οι

πολιτικές αναλύσεις τις πλάκας, οι

δημοσιογράφοι του διαπλεκόμενου

λιμανιού. αλλά και του megalou σα-

λονιού, οι πρόσφατες τοποθετήσεις

αρχηγών κομμάτων της ‘’καμμένης’’

δεξιάς  και της αλα κάρτ αριστεράς -

βλέπε Κουβέλη ο οποίος προτείνει

απλή αναλογική. Ο οποίος βγαίνει ως

λαγός της κυβέρνησης και ανακοι-

νώνει ότι θα καταθέσει το κόμμα του

πρόταση νόμου για αλλαγή του

εκλογικού νόμου. Γιατί πολύ απλά,

δημοσκοπικά, τα κουκιά δεν βγαί-

νουν για ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ.

Έχω όμως να τους πω αυτό που λέει

ο λαός μας “Λαγός την φτέρη έσειε

κακό της κεφαλής του”, γιατί το βρώ-

μικο αυτό παιχνίδι είναι χωρίς ουσία,

μιας και από καιρό η κοινωνία έχει

αναδείξει τον νικητή. Και αυτός είναι

η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας

που εκφράστηκε μέσα από τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ –ΕΚΜ στις τελευταίες εκλογές

και που θα εκφραστεί ακόμα περισ-

σότερο από την κυβέρνηση της αρι-

στεράς των πολλών και όχι των

διαπλεκόμενων λίγων. ΤΕΛΟΣ τα

συγκοινωνούντα δοχεία με το σάπιο

κατεστημένο της διαπλοκής.

Σε αυτή λοιπόν την συγκυρία η Αρι-

στερά βρίσκεται μπροστά σε μία

πρωτοφανή ιστορικά πρόκληση. Από

την μια να ανατρέψει μια κατάσταση

κοινωνικού ολέθρου και από την

άλλη να εκπληρώσει ταξικά και πα-

τριωτικά καθήκοντα, τα οποία ξεπερ-

νούν τα όρια του εθνικού κράτους

καθώς εκτείνονται στην Ευρώπη και

πέραν από αυτήν. Σε αυτή λοιπόν την

πρόκληση η μόνη πραγματική αρι-

στερή δύναμη που μπορεί να διαχει-

ριστεί και να σηκώσει αυτό το βάρος,

είναι ο ΣΥΡΙΖΑ –ΕΚΜ.

Γιώργος Πάντζας

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Ε.Κ.Μ. 

‘’Λαγός την φτέρη έσειε κακό της κεφαλής του’’ 
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

4 Εκτός από τις δικαστικές αποφάσεις ο Στουρνάρας απα-

ξιώνει και αμφισβητεί και τους Μάγιας:

Θα πληρώσετε "ο κόσμος να χαλάσει"..!!! :)

Αποστάγματα του FACEBOOK

Στην εποχή που αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα ότι βλέ-

παμε μέχρι χθες στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, ο

Ελληνο-αυστραλός επιστήμονας Παντελής Τσολακίδης,

πρωτοπορεί και δημιουργεί εταιρεία μη κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα κρυονικής αποθήκευσης στην Αυστραλία. 

Η κρυονική (ή κρυογονική για κάποιους) μέθοδος υπόσχεται

την νίκη απέναντι στο θάνατο και όπως δήλωσε ο Π. Τσολακί-

δης σε συνέντευξή του, είναι μια επιστήμη που θα μας απα-

σχολήσει πολύ στο εγγύς μέλλον. 

Όταν κάποιος πεθαίνει επίσημα λοιπόν, διατηρούν το σώμα

του σε υγρό άζωτο στους -196 βαθμούς κελσίου. Το κατα-

ψύχουν μέχρι η τεχνολογία και η ιατρική να φτάσει σε ση-

μείο που να μπορούν να θεραπεύσουν την ασθένεια, την

αιτία του θανάτου, ακόμα κι αν αυτή είναι τα γηρατιά και

έπειτα τον επαναφέρουν στη ζωή. Θεωρητικά πάντα, γιατί

όπως πολύ ειλικρινά τονίζει στην συνέντευξή του ο επι-

στήμονας “δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα έρθει πίσω
στη ζωή. Αλλά υπάρχει μια εύλογη πιθανότητα. Και σκέ-
φτομαι ότι η φράση “εύλογη πιθανότητα” ακούγεται πολύ
καλύτερα από το “καμμία πιθανότητα” όταν πλέον είσαι νε-
κρός”. 

Απομακρύνουν λοιπόν το αίμα από τις φλέβες και το αντι-

καθιστούν με ένα ειδικό αντιψυκτικό, ενώ το σώμα τοπο-

θετείται σε μια κάψουλα με το κεφάλι προς τα κάτω. Με

τον τρόπο αυτό σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας του

υγρού αζώτου από τον κρυοστάτη, το πρώτο πράγμα που

θα επηρεαστεί είναι τα πόδια, οπότε το κεφάλι θα μείνει

ασφαλές. 

Ο Παντελής Τσολακίδης πιστεύει ότι η επιστήμη και η τε-

χνολογία θα είναι σε θέση να λύσει τα προβλήματα υγείας

που οδήγησαν κάποιους στο θάνατο σε 200 χρόνια, οπότε

και θα μπορεί να τους επαναφέρει. Και μπορεί όπως ανα-

φέραμε πιο πάνω να μην εγγυάται την επαναφορά, υπάρ-

χει όμως μια επιστημονική βάση πίσω απ’ όλα αυτά. 

Μέχρι σήμερα έχουν σε όλο τον κόσμο καταψυχθεί 95 αν-

θρώπινα σώματα και 67 κατοικίδιων. Ενώ πριν από 1 χρόνο

καταψύχθηκε και ο “πατέρας” της κρυονικής Ρόμπερτ

Έτινγκερ. 

Πολλά εμπόδια θα κληθούν να προσπεράσουν οι επιστή-

μονες καθώς ήδη έχουν δεχθεί αντιδράσεις από θρησκείες

για την ηθική ορθότητα μιας τέτοιας “ανάστασης”, ενώ θα

έρθουν αντιμέτωποι και με πρακτικά ζητήματα, όπως αυτό

της ευθανασίας. Σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης θα αν-

τιμετωπίσουν και νομικό πρόβλημα, αφού στην Γαλλία

υπάρχει ιστορικό με ζευγάρι που καταψύχθηκε και τα δικα-

στήρια έβγαλαν απόφαση ότι αυτό είναι αντίθετο με τους

νόμους της Γαλλίας, που ορίζουν ότι όταν κάποιος πεθαί-

νει, πρέπει είτε να αποτεφρώνεται ή να θάβεται. 

Και για να ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα, το ερώτημα

αν θα θέλουμε να ζήσουμε μετά από 200 χρόνια το έχει

σκεφτεί κανείς; Για φανταστείτε τον Κολοκοτρώνη να “ανα-

σταίνεται” σήμερα; 

Τώρα που το σκέφτομαι, θα έβαζε πολλούς στη θέση

τους...

Κρυονική επιστήμη
Οι Έλληνες του εξωτερικού στην πρώτη γραμμή της επιστήμης

Μία θέση στο Βιβλίο Γκίνες μπορεί κάλλιστα να

διεκδικήσει η νεογέννητη Έλενα Ελίζα, η οποία

εξέπληξε τους γιατρούς του νοσοκομείου της Νυ-

ρεμβέργης, καθώς είδε το φως της ημέρας την Τε-

τάρτη στις 12 και 12 λεπτά, 12 Δεκεμβρίου του 2012.

Σ
ημαδιακή ημέρα ήταν και για τον Νορβηγό Γέργκεν

όπου την Τετάρτη 12.12.2012 στις 12.12 μετά το με-

σημέρι έκλεισε τα 12 χρόνια του!

Με ομαδικό γάμο παντρεύτηκαν 300 ζευγάρια

στις Φιλιππίνες που θεωρούν την 12/12/2012 την

ευνοϊκότερη ημέρα που προκύπτει μία φορά κάθε 89

χρόνια. Σύμφωνα με τους αριθμολόγους η επόμενη

ημερομηνία που θα είναι όλα της τα ψηφια ίδια θα

είναι η 1-1-2101. 

Κάθε πέρσυ και καλύτερα...



ΕΒΔΟΜΗ  15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 11

Η κακή εικόνα της πλατείας της Βούλας

Από τον αναγνώστη Γ. Σπυρίδη, στη Βούλα, λάβαμε επι-

στολή στην οποία περιγράφει μια πράγματι, κακή εικόνα

της πόλης και ιδιαίτερα της κεντρικής πλατείας της Βού-

λας. Το παραθέτουμε:

Η Βούλα έλαχε κάποτε να κατασκευάσει μια πλατεία.
Σωστά και συμβολικά την ονόμασε ΙΜΙΑ. Πλατεία χαράς
παιδιών, συγκέντρωση μεγάλων, ζωντανά καταστήματα.
Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί στο πέρασμα των χρό-
νων ο Δήμος την εγκατέλειψε.
Εκείνο το συντριβάνι τί το θέλετε; Μονίμως βρώμικο· βρά-
χια ξεκολημένα, ακαλαίσθητο, παρατημένο. Ή θα το φρον-
τίζετε ή κλείστε το. Την τιμητική πλακέτα των ηρώων που
από άσπρη έγινε μαύρη, τί θα την κάνετ; Εμάς τους δημό-
τες η εικόνα της μας προσβάλλει. Εσάς;;
Τελειώνοντας, πού δεν έχει τέλος το χάλι του Δήμου μας.
Τί θα κάνετε με τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα που κυ-
κλοφορούν ανεξέλεγκτα μέσα στην πλατεία θέτοντας σε
άμεσο κίνδυνο τα ανήλικα, ανέμελα παιδάκια, που ήρθαν
στην πλατεία με τα ποδηλατάκια τους για λίγο παιχνίδι και
πλάι τους σφυρίζουν μοτοσυκλέτες; Τί θα κάνετε. Κι εδώ
αδιαφορία!!

Γ. Σπυρίδης

Πλατεία Μπακογιάννη, Βούλα

ε π ι σ τ ο λ έ ς . . .

Ολα έχουν ξεκινήσει και γί-

νονται για έναν και μονα-

δικό σκοπό· ΘΡΑΚΗ -

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ -

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΛ-

ΛΑΔΑ ΤΕΛΟΣ; ΘΕΛΕΙΣ;         

Η Τουρκική Γλώσσα, είναι

υποχρεωτική για τους Ελ-

ληνες!!!! Όταν το διάβασα

κάπου είπα: υπερβολές,

αποκλείεται προφανώς ανα-

φέρεται μόνον στην Θράκη,

και θα πρέπει να διορθώ-

σουν τα σχόλιά τους. Και

για να είμαι 100% σίγουρος,

παρήγγειλα το πρωτότυπο

από το Εθνικό Τυπογραφείο

(Μπορείτε να το λάβετε κι

εσείς, τηλεφωνικά, ή Fax

κ.τ.λ. για να διαπιστώσετε κι

εσείς του λόγου το αληθές.

(Αρ. Φύλλου 867, 10 Ιουλίου

2006,  20 σελίδες). 

Το διάβασα πολύ προσε-

κτικά. Πουθενά δεν αναφέ-

ρεται η εφαρμογή της

αποφάσεως αυτής σε κά-

ποια περιοχή ή νομό. Είναι

Πανελλαδική, και ισχύει

από της δημοσιεύσεως

στην Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως! (ΦΕΚ). Ούτε ανα-

φέρεται ότι η εκμάθηση της

Τουρκικής θα είναι προαιρε-

τική. (Παρακαλώ πάρτε και

διαβάστε το πλήρες ΦΕΚ).

Τα ΜΜΕ σιωπούν! (άαντε!)

Όλα τα κόμματα της παρού-

σας Βουλής το αποσιω-

πούν! (γιατί άραγε;) Όλοι οι

δημοσιογράφοι αποφεύ-

γουν κάθε αναφορά. ΓΙΑΤΙ;

(έλα ντε!!) Σας φαίνεται

ασήμαντο ότι σε 15-20 χρό-

νια όλα τα Ελληνόπουλα

δεν θα μπορούν να περά-

σουν στο Λύκειο αν δεν

γνωρίζουν καλά την Τουρ-

κική; Στην Δικονομία μας η

σιωπή θεωρείται συναί-

νεση. Νομίζετε ότι με την

σιωπή μας, δικαιούμεθα να

δώσουμε στα παιδιά μας και

στα εγγόνια μας τέτοιο μέλ-

λον; Κάθε λαός έχει τους

αρχηγούς που του αξίζουν.

Δεν θα γράψω άλλα σχόλια

διότι, θα είναι προσωπικά

και καθόλου ευγενικά. 

Τα συμπεράσματα είναι δικά

σας.

Αν πείτε κι εσείς (όπως κι

εγώ) Μπα, αποκλείεται,

είναι υπερβολές. Ένα απλό

τηλεφώνημα στο Εθνικό τυ-

πογραφείο, το επίσημο όρ-

γανο του κράτους, θα σας

ξαφνιάσει!

«Η Ομοσπονδία μας, προκει-

μένου να λάβει θέση για ένα

τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως

περιγραφόταν από τον δημο-

σιογράφο, ζήτησε με την με

αρ. πρωτ. 085/13-11-2012

επιστολή της προς το Σώμα

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δη-

μόσιας Διοίκησης να λάβει

επίσημα το από 23-10-2012

πόρισμά του. Και η απάντηση

του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ήταν σοκαρι-

στική:

Το … 27 σέλιδο «Πόρισμα»
του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ΔΕΝ ΥΠΑΡ-
ΧΕΙ γιατί απλώς ΔΕΝ ΕΚ-
ΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ !!!
Στην απαντητική του επι-

στολή προς την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

( ), το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δηλώνει

ότι «…δεν έχει εκδοθεί πό-
ρισμα σχετικό με τα αναφε-
ρόμενα στο δημοσίευμα

της εφημερίδας “Καθημε-
ρινή” στις 11-11-2012, δε-
δομένου ότι η επιθεώρηση
που διενεργείται δεν έχει
ακόμη ολοκληρωθεί».

Υπάρχουν κάποιες «…κατ’
αρχήν διαπιστώσεις της
επιθεώρησης…» οι οποίες

«…σύμφωνα με την ελεγ-
κτική διαδικασία … τίθενται
υπόψη των ελεγχομένων
δημοσίων υπηρεσιών εγ-
γράφως για να εκφέρουν
επ’ αυτών τις απόψεις τους
…».  Μάλιστα, μας κοινο-

ποίησε και επιστολή του

προς την εφημερίδα με την

οποία ζητάει την αποκατά-

σταση της αλήθειας ( ).

Η διάψευση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

δημοσιεύτηκε στην “Κ”, στα

… ψιλά “Γράμματα Αναγνω-

στών”»...

«Οι “Καθηγητές της Αργομισθίας” VS

των “Καθηγητών” της Διατεταγμένης

Λασπο-Δημοσιογραφίας»

Δημοσιεύαμε στην έντυπη έκδοσή της «Εβδόμης»

24.11.12 αρ.φ. 759, και στην on-line το παραπλανητικό

άρθρο της εφημερίδας «Καθημερινή» με τίτλο «καθηγη-
τές της αργομισθίας» και στη συνέχεια την απάντηση που

έδινε το Λύκειο Βουλιαγμένης, που κυρίως εστιαζόταν το

άρθρο της εφημερίδας «Κ».

Οι καθηγητές απαντούσαν και κατέρριπταν ένα – ένα τα

σαθρά επιχειρήματα του δημοσιογράφου της “Κ”.

Σήμερα ελάβαμε απάντηση και από την Ομοσπονδία Λει-

τουργών Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το

ίδιο θέμα  με τίτλο: «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Οι «Καθηγητές της Αρ-
γομισθίας» VS των «Καθηγητών» της Διατεταγμένης
Λασπο-Δημοσιογραφίας» στο οποίο επισημαίνεται μεταξύ

άλλων ότι:

Προς την κα Βασιλάκη

Επιστολή ελάβαμε από την αναγνώστρια Αγγελική Βασι-

λάκη, από το Μαρκόπουλο, και την ευχαριστούμε για τα

καλά της λόγια. Ευχόμαστε να διαπρέπουν τα παιδιά της

πάντα, ο Παντελής και ο Δημήτρης καθώς όπως μας γρά-

φει, είναι φτασμένοι επιστήμονες.

Μας ζητάει πληροφορίες για το θεατρικό έργο - βιβλίο -

του Παντελή Χορν “Ο Σέντζας”, μια που ο γυιός της είναι

βαφτιστήρι του Παντελή Χορν, εξ’ ου και το όνομά του

Παντελής.

Ο Παντελής Βασιλάκης, μετά το Πολυτεχνείο, σπουδα-

σμένος εθνομουσικολόγος με υπογραφίες στην Αγγλία

και Αμερική, σήμερα διδάσκει στο Μουσικό Πανεπιστή-

μιο του Σικάγο, ενώ ο έτερος γυιος Δημήτρης, διεθνούς

φήμης σαξοφωνίστας με μουσικές σπουδές, σήμερα διε-

θύνει την Μπάντα του Δήμου Μαρκοπούλου.

Σας πληροφορούμε όμως ότι το έργο παίζεται στο Αμφιθέα-

τρο ΕΠΑΛ Λαυρίου το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στις 7μ.μ.

Δυστυχώς για το βιβλίο δεν βρήκαμε κάτι. Ομως ίσως

βρείτε στο βιβλιοπωλείο μέσω ίντερνετ (public.gr) ή τη-

λεφωνικά στα τηλέφωνα 8011140000 (από σταθερό) και

2108181333 (από κινητό) –αστική χρέωση– από Δευτέρα

έως Παρασκευή 9πμ - 9μμ.

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;
γι’ αυτό και τα τουρκικά σήριαλ ... για να μαθαίνουμε πιο γρήγορα? 

Aπό αναγνώστη που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του

στην δημοσίευση, ορμώμενος από άρθρα συνεργατών μας

για τη γλώσσα, μας απέστειλε την παρακάτω διαφωτιστική

είδηση, ότι στα ελληνικά σχολεία είναι υποχρεωτική η

τουρκική γλώσσα. 

Το θέμα το γνωρίζαμε, αλλά δεν είχαμε δει το Φύλλο Εφη-

μερίδας Κυβερνήσεως, το οποίο αφήνει “παράθυρα” για

πολλές ερμηνείες. Και θα συμφωνούσαμε αν συνέβαινε το

ίδιο και στην Τουρκία 

Παρακολουθήστε τον:
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Η κατάρρευση τμήματος από τον μαντρότοιχο

που περιβάλλει το ποδοσφαιρικό γήπεδο Γαρ-

γηττού-Γέρακα, πριν από μερικές ημέρες, ήταν

μόνο η συνέχεια της αδιαφορίας της σημερινής

δημοτικής αρχής Παλλήνης, που επέδειξε όλα

αυτά τα χρόνια για τη συντήρηση και ανάδειξη

του ποδοσφαιρικού γηπέδου της περιοχής. 

Μια νεροποντή κατόρθωσε να γκρεμίσει έναν

τοίχο λίγες ώρες πριν από έναν αγώνα, με κίν-

δυνο την ασφάλεια θεατών, παικτών και άλλων

παρευρισκομένων στο συγκεκριμένο χώρο. Σε

ένα γήπεδο που χρόνια τώρα έχει αφεθεί στην

εγκατάλειψη, πλην της τοποθέτησης χλοοτά-

πητα που έγινε πριν από κάποια χρόνια. Το ξα-

ναχτίσιμο του μαντρότοιχου δε λύνει το

πρόβλημα, αφού λίγα μέτρα πιο πέρα, ένας από

τους στύλους που φωτίζει το γήπεδο κινδυνεύει

να πέσει, εξαιτίας της σαθρότητας του εδάφους

που τον περιβάλλει. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο από

μια κατάρρευση του εδάφους, είναι πιθανό να

προκαλέσει ατύχημα με ανυπολόγιστες διαστά-

σεις, είτε σε αυτούς που χρησιμοποιούν το γή-

πεδο (παίκτες κλπ), είτε στα διερχόμενα

αυτοκίνητα από την πλευρά του δρόμου. Άραγε

η δημοτική αρχή Παλλήνης θα αντιδράσει μετά

από κάτι τέτοιο; Και ποιος θα φέρει την ευθύνη

σε αυτή την περίπτωση; Οι διοικούντες από την

εποχή της διοίκησης, ως δήμος Γέρακα, γνωρί-

ζουν πολύ καλά το πρόβλημα, δίνοντας υποσχέ-

σεις παραμονές δημοτικών εκλογών κάθε

τέσσερα χρόνια ότι θα προχωρήσει κάποια ανα-

κατασκευή του. Το μόνο που άλλαξε ήταν το

όνομα, από ποδοσφαιρικό γήπεδο Γαργηττού, σε

3ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα. Καμμία παρέμβαση

τόσα χρόνια, κανένα ενδιαφέρον. Για ένα χώρο

που δέχεται καθημερινά μικρά παιδιά των Ακα-

δημιών και σφύζει από ζωή, ενώ κάθε σαββατο-

κύριακο σχεδόν φιλοξενεί ποδοσφαιρικούς

αγώνες, αφού το χρησιμοποιούν ως έδρα πάνω

από μία ομάδα. Όποιοι έχουν παρακολουθήσει

αγώνες, έχουν ακούσει φιλάθλους της φιλοξε-

νούμενης ομάδας να αποδοκιμάζουν τις εγκατα-

στάσεις και την εικόνα του γηπέδου,

δημιουργώντας αρνητική εικόνα για το δήμο μας

και τις αθλητικές του εγκαταστάσεις. Μισογκρε-

μισμένος μαντρότοιχος και συρματοπλέγματα

πριν είκοσι και πλέον χρόνια, δεν έχουν αντικα-

τασταθεί, ενώ οι κερκίδες για τους φιλάθλους

είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια και σε χει-

ρότερη κατάσταση και από αυτές μιας ομάδας

ενός μικρού χωριού. Σκουριασμένα σίδερα και

στηρίγματα και ξύλινες τάβλες, δημιουργούν μια

εικόνα γηπέδου πριν το 70’. Πρόχειρα αποδυτή-

ρια-σπιτάκια και όχι ενιαία και σύγχρονα, που

από καταγγελίες υπάρχει θέμα υγιεινής με το

αποχετευτικό στο χώρο, παλαιοί στύλοι φωτός

που δεν επιτρέπουν κάποια νυχτερινή προπό-

νηση υπό φυσιολογικό φωτισμό, προαύλιος

χώρος στάθμευσης σε κακή κατάσταση και εγ-

καταλελειμμένα εξωτερικά γήπεδα μπάσκετ,

συνθέτουν την εικόνα που η δημοτική αρχή βά-

πτισε αθλητικό κέντρο, που μόνο έτσι δε πρέπει

να ονομάζεται. Καμμία ανάπλαση, κανένας εκ-

συγχρονισμός σε αυτό το γήπεδο, που ενώ

υπήρχε η πρόβλεψη για μετακίνησή του σε δια-

φορετική πλευρά, με σκοπό να τοποθετηθεί ταρ-

τάν για στίβο περιμετρικά, δεν έγινε τίποτα από

όλα αυτά, εμποδίζοντας τους κατοίκους του Γέ-

ρακα να ασχοληθούν με τον κλασικό αθλητισμό

και τον στίβο, αναγκαζόμενοι να μετακινηθούν

σε διπλανές περιοχές για να αθληθούν. Αυτό

είναι το πλάνο της σημερινής δημοτικής αρχής

για στήριξη του μαζικού αθλητισμού στο Γέρακα;

Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, αφού εδώ και αρ-

κετά χρόνια ασκεί διοίκηση στο Γέρακα η σημε-

ρινή δημοτική αρχή Παλλήνης, αλλά και γνωρίζει

καλά το πρόβλημα χωρίς να κάνει κάτι για το γή-

πεδο η σημερινή διοίκηση.

Η ασφάλεια των παιδιών στις ακαδημίες, των

παικτών, προπονητών και παραγόντων των ομά-

δων, όπως και των θεατών δε θα πρέπει να τίθε-

ται εν κινδύνω, αφού είναι πιο σημαντική και από

την εικόνα που παρουσιάζει το γήπεδο και ́ ΄δυ-

σφημεί΄΄ την περιοχή μας. Οι όποιες επιδιορθώ-

σεις λύνουν μόνο προσωρινά το πρόβλημα, διότι

επιβάλλεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός του

χώρου με ανάπλαση εντός και εκτός γηπέδου,

με τη δημιουργία σύγχρονων αποδυτηρίων, σε

συνδυασμό με την κατασκευή σκεπαστής εξέ-

δρας πάνω από αυτά, δημιουργία σύγχρονου

χώρου parking, αντικατάσταση φωτισμού με

νέους λαμπτήρες, νέα σύγχρονη και αισθητικά

διαφορετική περίφραξη, αλλά και δημιουργία

εξωτερικών γηπέδων μπάσκετ, τέννις και

5χ5,που θα διαμορφώσουν μια σύγχρονη και

ολοκληρωμένη εικόνα ενός ποδοσφαιρικού

αθλητικού κέντρου, ισάξιου του πληθυσμού του

Γέρακα και της ποδοσφαιρικής του ιστορίας,

όπου και επιπλέον έσοδα στο δήμο μπορεί να

φέρει (με σύγχρονο κυλικείο, ενοικίαση 5χ5

κλπ), με σκοπό να επιχορηγεί περαιτέρω τα

αθλητικά σωματεία της περιοχής και να ενδυνα-

μώνει τις Ακαδημίες των παιδιών, που θα αποτε-

λέσουν το αύριο του αθλητισμού στο δήμο μας.

*Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Αντιπρόεδρος Δη-

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης

Τριτοκοσμικές οι εγκαταστάσεις στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Γέρακα
Επεσε και o μαντρότοιχος

Γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής*

Σαν βόμβα έπεσε στο Κορωπί η είδηση. Ο Στέλιος Καβασαλιώτης

έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, από πνευμονικό οίδημα.

Ο Στέλιος, φίλος καλός και ενεργός πολίτης του Κορωπίου. Ενη-

μερωμένος και παντού παρών στα κοινά· εργάτης της κοινωνίας

των πολιτών. Μέλος  και στέλεχος της δημοτικής παράταξης "Ανα-

γέννηση" Κορωπίου, έφυγε από τη ζωή στις 2 Δεκεμβρίου.

O επιστήθιος φίλος του και επικεφαλής της “Αναγέννησης” Κορω-

πίου, Αριστείδης Γκίκας, ανέλαβε το βαρύ έργο του αποχαιρετι-

σμού, από τον οποίο παίρνουμε στοιχεία...

«Ένας φίλος λιγότερος, ένας συμπατριώτης μας λιγότερος, ένας

Άνθρωπος λιγότερος. Ο Στέλιος Καβασαλιώτης δεν είναι πια ανά-

μεσά μας. Με οδύνη αποχαιρετά σήμερα η Κορωπιώτικη κοινωνία

ένα άξιο παιδί της.

Αποχαιρετά η μάννα το παιδί της – κυρά Γεωργία είναι τεράστιο

το βάρος που πρέπει όμως να σηκώσεις...  

Αποχαιρετά η αδελφή τον αγαπημένο μικρότερο αδελφό της

Αποχαιρετούν τα ανήψια, τα ξαδέλφια, οι θείοι και οι θείες, οι

φίλοι, οι συμμαθητές, οι συνάδελφοι και οι γνωστοί έναν ξεχωρι-

στό άνθρωπο που ήξερε να τιμά και να σέβεται τις ανθρώπινες

αξίες.

Αποχαιρετά η δημοτική κίνηση της Αναγέννησης ένα από τα πιο

λαμπρά μέλη της.

Αποχαιρετούν οι 202 συμπολίτες μας που τον ψήφισαν για να τους

εκπροσωπήσει στο Δήμο επιλέγοντας τον άνθρωπο που

μπορούσαν να εμπιστευτούν και να βρουν κατανόηση στο πρό-

βλημα τους.

Αποχαιρετώ και εγώ τον ξεχωριστό φίλο, που ήταν πάντα πρόθυ-

μος να πέσει και στη φωτιά για μένα, τον λαμπρό συνεργάτη που

ήξερε να αφιερώνεται και να αγωνίζεται. 

Στην ψυχή και στην καρδιά όλων μας μένει χαραγμένη η μορφή

του. Ο έντιμος χαρακτήρας του, η ευθύτητα του λόγου του, το χα-

μόγελό του και η πίστη στις απλές ανθρώπινες αξίες.

Όλοι έχουμε να θυμηθούμε κάτι θετικό για τον Στέλιο. 

Φίλε Στέλιο, φεύγεις σήμερα από κοντά μας για το μεγάλο ταξίδι

που όλοι,  μοιραία, θα  ακολουθήσουμε κάποτε. Μόνο που φεύγεις

πολύ νωρίς. 

Αριστείδης Γκίκας

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τον θάνατο του καλού

φίλου και μέλους μας, 

Στέλιου Καβασαλιώτη
που έφυγε πρόωρα και εντελώς αναπάντεχα από κοντά

μας σε ηλικία 52 ετών. 

Η Αναγέννηση, η Παράταξη που υπηρέτησε με συνέ-

πεια, υπευθυνότητα και ανιδιοτέλεια, θα τιμά για πάντα

την προσφορά του και θα κρατά άσβεστη τη μνήμη του. 

Στην οικογένεια του εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή συλ-

λυπητήριά μας.

Στέλιο θα μας λείψεις και θα σε θυμόμαστε με αγάπη,

νοσταλγία και περηφάνια. 

Η Συντονιστική Επιτροπή

Ο Στέλιος Καβασαλιώτης δεν είναι πια ανάμεσά μας
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Ελληνική Ενωση Γιόγκα στη Βάρη

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

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

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6944 885181 & 6982 645545

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Για ΠΩΛΗΣΕΙΣ ή ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ανακαινίσεις, επισκευές,

ή αντικαταστάσεις

Αρετή Β. Τζήλου
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ενεργειακός Επιθεωρητής

τηλ: 210.8951.993
693.2211.753

Οπως είναι γνωστό φέτος, το 2012, λήγει η ισχύς του Πρωτο-

κόλλου του Κιότο, το οποίο προβλέπει ότι στην πενταετία

2008-2012 θα πρέπει να μειωθούν κατά 5% οι εκπομπές ρύπων

σε σχέση με το 1990. To πρωτόκολλο  –   αν και ανεπαρκές –

ήταν το μοναδικό διεθνές, δεσμευτικό νομικά κείμενο για τον

περιορισμό των εκπομπών αερίων, που προκαλούν την υπερ-

θέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. Με τη λήξη

λοιπόν της ισχύος του, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος του να κα-

ταργηθεί κάθε είδους δέσμευση για τις εκπομπές ρύπων, που

προέρχονται κυρίως από  τις ανεπτυγμένες  βιομηχανικές

χώρες. Και αυτό διότι, όπως δείχνει η μέχρι σήμερα εμπειρία,

οι ετήσιες Συνδιασκέψεις του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή,

γνωστές με την επωνυμία COP (Conference of Parties), που γί-

νονται στα τέλη Νοεμβρίου και τις αρχές Δεκεμβρίου κάθε

χρόνο, σε διαφορετική χώρα, (φέτος πραγματοποιήθηκε η 18η

COP στη Doha πρωτεύουσα του Κατάρ) μέχρι σήμερα όχι

μόνο δεν έχουν προσφέρει τίποτα σχεδόν στην υπόθεση της

αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, αλλά  η κατάσταση

έχει επιδεινωθεί.

Ετσι λοιπόν, άλλη μια φορά απογοητευθήκαμε όσοι περιμέ-

νουμε την Συνδιάσκεψη, γιατί το αποτέλεσμά της είναι επί το

χείρον για την επόμενη πενταετία, αφού ιδιαίτερα οι χώρες

με τη βαριά βιομηχανία αρνήθηκαν να το υπογράψουν.

Αντίθετα η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή

και τα δικαιώματα της Μάνας γης, που έγινε στην Κοτσαμ-

πάμπα (Βολιβία) τον Απρίλιο του 2010 έθεσε το πρόβλημα της

κλιματικής κρίσης στις πραγματικές του διαστάσεις. Στις ερ-

γασίες της συνδιάσκεψης και στα ντοκουμέντα που εκδόθη-

καν,  η κλιματική κρίση και κατ’ επέκταση η κλιματική αλλαγή

δεν εξετάζονται απλά και μόνο σαν φαινόμενο υψηλών συγ-

κεντρώσεων ρύπων στην ατμόσφαιρα που έχει σαν αποτέλε-

σμα την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αντίθετα η κλιματική

κρίση, θεωρείται μία ανάμεσα σε πολλές άλλες κρίσεις, όπως

είναι η οικονομική, η ενεργειακή, η διατροφική και άλλες  κρί-

σεις. Αυτές οι κρίσεις σύμφωνα με τα ντοκουμέντα που προ-

αναφέρθηκαν δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται

αποσπασματικά και χωριστά η μία από την άλλη, γιατί όλες

αποτελούν συμπτώματα της ίδιας ασθένειας. «Είναι όλες το

αποτέλεσμα της ανάγκης του κεφαλαίου για χωρίς όρια ανά-

πτυξη, μια επικίνδυνη ανάπτυξη που τροφοδοτείται από τη συ-

νεχώς επεκτεινόμενη εκμετάλλευση των κοινωνικών και

φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των ορυκτών καυ-

σίμων», όπως επισημαίνεται στο κείμενο των συμπερασμάτων

της Συνδιάσκεψης της Κοτσαμπάμπα.

Η “Εναλλακτική Δράση” θεωρώντας ότι οι τα ντοκουμέντα της

Συνδιάσκεψης της Κοτσαμπάμπα και οι προτάσεις που κατατέθη-

καν και στον ΟΗΕ αποτελούν πολύ σημαντική συμβολή στην αν-

τιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, εξέδωσε στα ελληνικά όλα τα

κείμενα και πραγματοποίησε εκδήλωση με καλεσμένο τον υπεύ-

θυνο της κυβέρνησης της Βολιβίας για τα Ευρωπαϊκά θέματα,

Νέλσον Εστράδα, που πραγματοποιήθηκε στις 3/12.

Tα ντοκουμέντα της Συνδιάσκεψης της Κοτσαμπάμπα μετα-

φράσθηκαν στα Ελληνικά  από την “Εναλλακτική Δράση” σε

τεύχος 70 σελίδων, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

www.enallaktiki-drasi.gr
Επίσης υπάρχει διαθέσιμο σε έντυπη μορφή και δίνεται μετά από πα-

ραγγελία στην Μαρία Κορομηλά 2108991145,  6940308757 ή στο email

ena.drasi@gmail.com

Την καθηγήτρια της  Φιλοσοφικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Αθηνών και

Βουλιώτισσα Βούλα (Σταυρούλα) Λαμ-

προπούλου, τίμησε το Πανεπιστήμιο

Αθηνών σε μια ειδική τελετή στις 31

Οκτωβρίου, με την επίδοση τόμου με

τίτλο “ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΜΥΡΑ”.

Η Βούλα Λαμπροπούλου σπούδασε στο

Παν/μιο Αθηνών Φιλολογία, Ιστορία και

Αρχαιολογία. Εχει λάβει 12 υποτροφίες

από 9 χώρες.

Σπούδασε και δίδαξε σε πολλά αμερι-

κανικά Πανεπιστήμια. Εχει εκδόσει πε-

ρίπου 30 βιβλία με θέματα την γυναίκα,

τη φιλοσοφία των φύλων, το χορό και

την αρμονία, τα άνθη και την ποίηση, τη

φιλοσοφία των λουλουδιών  και πολλά

άλλα.

Η Βούλα Λαμπροπούλου είναι ενεργό

μέλος της κοινωνίας της Βούλας. 

Πέραν από την εξαιρετική πέννα της

έχει και ρητορική ευφράδεια. Την

έχουμε ακούσει σε ξεναγήσεις αρχαι-

ολογικών χώρων που προσφέρεται

πάντα με ευχαρίστηση.

Η προσφώνηση στην εκδήλωση έγινε

από τον Πρύτανη του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, Καθη-

γητή Θεοδόσιο Ν. Πελεγρίνη και

χαιρέτισαν ο τ. Υπουργός Υγείας και π.

Πρύτανης του Παν/μίου Αθηνών, Καθη-

γητή της Ιατρικής Σχολής Χρήστος Ν.

Κίττας, ο Μητροπολίτη Γλυφάδας, Βού-

λας, Βουλιαγμένης κ. Παύλος και η βου-

λευτής της Περιφέρειας Γεωργία

Μαρτίνου.

Πολλοί καθηγητές μίλησαν για το έργο

της καθώς και ο τ. πρόεδρος της Βου-

λής Βύρων Πολύδωρας.

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΒΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Συνδιάσκεψη του Κιότο απέτυχε

Η μόνη ελπίδα η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη της Κοτσαμπάμπα (Βολιβία) 
Μετά την πλήρη αποτυχία και της 18ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική

αλλαγή που έληξε το Σάββατο  8/12 στη Ντόχα του Κατάρ,  η αναγκαιότητα για την εφαρ-

μογή των προτάσεων της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης της Κοτσαμπάμπα (Βολιβία) για την

αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι πλέον επιτακτική. 
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Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημο-

πράτησης για  την υλοποίηση

των τεσσάρων μονάδων επε-

ξεργασίας στερεών αστικών

αποβλήτων στην Αττική με

Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιω-

τικού Τομέα (ΣΔΙΤ), οι οποίες

ξεκινούν με το νέο χρόνο και

οι οποίες θα προσθέσουν νέα

επιβάρυνση στις πολίτες, από

την αύξηση των ανταποδοτι-

κών τελών καθαριότητας. 

Οι μονάδες είναι:

Βορειοανατολικής Αττικής,

Νοτιοανατολικής Αττικής,

Δυτικής Αττικής (Άνω Λιό-

σια) και Δυτικής Αττικής

(Φυλή).

Οι ιδιωτικοί όμιλοι που θα επι-

λεγούν, θα αναλάβουν τη με-

λέτη, κατασκευή, συντήρηση,

τεχνική διαχείριση και λει-

τουργία της μονάδας επεξερ-

γασίας απορριμμάτων για την

οποία θα επιλεγεί ο καθένας,

για διάστημα 27 ετών, χωρίς

καμία δέσμευση για το ποια

τεχνολογία θα εφαρμόσουν!

ακόμη και  καρκινογόνα

καύση.

O τέως δήμαρχος Κερατέας

Σταύρος Ιατρού, προσέφυγε

κατά της νομιμότητας της

απόφασης για την δημοπρά-

τηση Λειτουργίας 4 μονάδων

επεξεργασίας απορριμμάτων

στην Αττική.

Οπως γράφει στην προσφυγή

του, πέραν του ότι η από-

φαση αυτή δεν δημοσιεύ-

θηκε, ως όφειλε, στην

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» προκειμένου να

γνωστοποιηθεί στη κοινωνία,

δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν και

άλλοι σοβαροί παράγοντες

όπως:

«Οι λόγοι για τους οποίους

προσφεύγω είναι οι εξής:

1. Η συγκεκριμένη απόφαση,

λόγω σπουδαιότητας, θα

έπρεπε να ληφθεί (και να κρι-

θεί) από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α και όχι

από την Εκτελεστική Επι-

τροπή. Είναι γνωστό ότι το

ίδιο θέμα κατ’ επανάληψη ετί-

θετο ως θέμα στο Διοικητικό

Συμβούλιο και παρ’ ότι

υπήρχε απαρτία ΔΕΝ ΕΣΥΖΗ-

ΤΗΘΗ ΠΟΤΕ, ώστε να παρα-

πεμφθεί στην Ε.Ε. προφανώς

για λόγους που αφορούν την

αποδοχή της εισήγησης. Αν-

τίθετα και πέρα από κάθε νο-

μιμότητα και δεοντολογία

την ίδια ημέρα που ελήφθη η

απόφαση από την εκτελε-

στική επιτροπή, συνεκλήθη το

Διοικητικό Συμβούλιο σε

άλλο χώρο και απλώς ενημε-

ρώθηκε χωρίς να υπάρξει καν

η ευαισθησία να ζητηθεί να

επικυρώσει το Διοικητικό

Συμβούλιο την απόφαση.

2. Η απόφαση αναφέρει ότι

εγκρίνει την υλοποίηση και

δημοπράτηση έργων που πε-

ριγράφονται και στηρίζονται

στον Π.Ε.Σ.Δ.Α. (Περιφερει-

ακό Σχεδιασμό) του έτους

2006 όμως σύμφωνα με την

νομοθεσία που αφορά την

διαχείριση απορριμμάτων, ο

ΠΕΣΔΑ πρέπει να αναθεωρεί-

ται και να προσαρμόζεται στη

νομοθεσία και τις τεχνολογι-

κές εξελίξεις ανά πενταετία.

[...]

Παραβιάζεται ο Ν. 4042/13-2-

2012 (ΦΕΚ 24Α/ 2012) και ει-

δικότερα το κεφάλαιο Γ

αυτού στο σύνολό του, και

μάλιστα τα άρθρα 23, 27 που

επιβάλλουν μέτρα και όρους

που προηγούνται της συλλο-

γής συμμίκτων απορριμμά-

των και διάθεση με ή χωρίς

επεξεργασία ιδίως δε το

άρθρο 29 που ξεκαθαρίζει την

ιεράρχηση των δράσεων δια-

χείρισης, αφού τόσο ο

ΠΕΣΔΑ όσο και το ήδη δημο-

πρατημένο έργο (ΧΥΤΑ) αλλά

ιδίως τα έργα που αναφέρον-

ται στην προσβαλλόμενη

απόφαση ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ

ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΝΟΜΟΣ δεν προβλέπουν: α)

πρόληψη β) προετοιμασία για

ανακύκλωση γ) ανακύκλωση

(παρά μόνο μερική) για να κα-

ταλήξει σε άλλες δράσεις.

[...]

Ειδικά στη Κερατέα το έργο

που έχει εγκριθεί με τον

ΠΕΣΔΑ (Οβριόκαστρο - Βρα-

γόνι) έχει ΟΡΙΣΤΙΚΑ κριθεί

από την Ελληνικής Δικαιο-

σύνη ως παράνομο (με εφε-

τειακή απόφαση). Συνεπώς

ουδείς δύναται νόμιμα να εκ-

κινήσει διαδικασία υλοποί-

ησης και δημοπράτησης

οποιουδήποτε επιμέρους

έργου στο Οβριόκαστρο.

[...]

σε κάθε μία από τις τρείς μο-

νάδες (Δυτική Αττική, Β.Α.

Αττική και Ν.Α. Αττική) προ-

βλέπονται εκτός του ΧΥΤΑ

και τρείς εργοστασιακές μο-

νάδες, δηλαδή 9 μονάδες στο

σύνολο της Αττικής: α) ΚΔΑΥ,

β) Μονάδα Κομποστοποίησης

και γ) Κεντρική Μονάδα επε-

ξεργασίας συμμείκτων ΑΣΑ.

Με τρόπο εντελώς πραξικο-

πηματικό, αυθαίρετο και ου-

σιαστικά παράνομο, η

προσβαλλόμενη απόφαση

προβλέπει ένα εργοστάσιο

στην Β.Α., ένα στην Ν.Α. Ατ-

τική και δύο εργοστάσια στις

2 μονάδες Δυτικής Αττικής.

Αυτές οι τέσσερις προς δη-

μοπράτηση μονάδες θα επε-

ξεργάζονται σύμφωνα με την

προσβαλλό-μενη απόφαση το

σύνολο των συμμείκτων

απορριμάτων της Αττικής,

όπως ορίζεται στον ΠΕΣΔΑ

και την απόφαση, ήτοι 1,35

εκατομμύρια τόνους απορρι-

μάτων ετησίως».

Σημειώνει ακόμη ο Στ. Ιατρού,

ότι τηρείται μία “ομερτά”

όσον αφορά τους φακέλους

δημοπράτησης, αφού δεν

αναρτώνται στο “διαύγεια”

(μόνο περίληψη)  και για να

πάρει ένας πολίτης αντί-

γραφα, πρέπει να καταβάλλει

300€ για κάθε τεύχος!!!

Αρχίζει η έναρξη της β΄

φάσης της τροποποίησης

της κυκλοφοριακής μελέτης

(«Ανασύνταξη – επικαιροποί-

ηση μελέτης κυκλοφορίας –

στάθμευσης») του Δήμου

Κρωπίας που προβλέπει μορ-

φές δημόσιας διαβούλευσης

για την υποβολή προτάσεων.

Για το σκοπό αυτό την Πέμ-

πτη 20 Δεκεμβρίου θα γίνει

η ανοιχτή δημόσια συνε-

δρίαση της Δημοτικής Επι-

τροπής Διαβούλευσης, στις

19:00,  στο Αμφιθέατρο του

Δημαρχείου Κρωπίας.

Η μελέτη είναι αναρτημένη

από τις 7 Δεκεμβρίου, στο

www.koropi.gr με τίτλο Πρό-

σκληση - για συνεδρίαση -

της Επιτροπής Διαβούλευ-

σης την  20η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

(http://www.koropi.gr/defa-

ult.aspx?pid=227&NewsCa-

tId=6&parentid=227&new-

sid=938). Οι προτάσεις των

δημοτών  μπορούν να κατα-

τεθούν στην Επιτροπή Δια-

βούλευσης την ημέρα της

ανοιχτής δημόσιας συνεδρία-

σης εγγράφως, και στο e-

mail: koropi@hol.gr. Για

οποιαδήποτε διευκρίνιση ή

πληροφορία μπορείτε να επι-

κοινωνήσετε με την Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου ή με

τους Δημοτικούς Συμβού-

λους Νίκο Γιαννάκο (τηλ.:

6944 386 114) και  Παναγιώτη

Πολίτη (τηλ.: 6973 822 877).

Να θυμίσουμε ότι έχει πραγ-

ματοποιηθεί η πρώτη φάση

της μελέτης, η οποία περιε-

λάμβανε: 

― απογραφή υφιστάμενου

οδικού δικτύου (πλάτη

οδών/πεζοδρομίων κυκλοφο-

ριακή οργάνωση, θέσεις και

είδη ρυθμιστικών πινακίδων), 

― μετρήσεις κυκλοφορια-

κών φόρτων σε όλες τις ση-

μ α τ ο δ ο τ η μ έ ν ε ς

διασταυρώσεις και σε επιλεγ-

μένες θέσεις και 

― ανάλυση/επεξεργασία των

μετρήσεων αυτών, 

― καταγραφή χώρων και κα-

θεστώτος στάθμευσης,

― διερεύνηση προσφοράς

και χαρακτηριστικών στάθ-

μευσης κεντρικής περιοχής

Δήμου, 

― καταγραφή και ανάλυση

ατυχημάτων τελευταίας τριε-

τίας, 

― καταγραφή και ανάλυση

αστικής συγκοινωνίας, 

― επισήμανση και ανάλυση

των κυκλοφοριακών προβλη-

μάτων που παρατηρήθηκαν

και καθορισμός πλαισίων

σχεδιασμού προτάσεων για

την επίλυσή τους.

H εκδίκαση των ενστάσεων

για την Γ’ ανάρτηση του πο-

λεοδομικού σχεδιασμού της

Α’ γειτονιάς στο Κίτσι, πραγ-

ματοποιήθηκε στο Κίτσι.

Το δημοτικό Συμβούλιο Κρω-

πίας συνεδρίασε την  30η

Τακτική Συνεδρίασή του  στο

Κίτσι, με μοναδικό θέμα την:

«Εκδίκαση ενστάσεων που

υποβλήθηκαν κατά της Γ΄

Ανάρτησης Πολεοδομικού

Σχεδίου στην Α΄ Γειτονιά

στο Κίτσι».

Ύστερα από 6 ώρες επίπο-

νης διαδικασίας οι εργασίες

τελείωσαν με επιτυχία. Οι 90

ενστάσεις που υποβλήθησαν

είχαν ομαδοποιηθεί και κα-

τηγοριοποιηθεί ανάλογα με

το αίτημα, αρκετές εξ’ αυτών

είχαν απαντηθεί και τακτο-

ποιηθεί κατά την Β΄ Ανάρ-

τηση και υπάγονται στην

Πράξη Εφαρμογής. 

Ο Δήμαρχος με το  Δ.Σ., και

την Τεχνική Υπηρεσία του

Δήμου καθώς και οι Μελετη-

τές - όλοι παρόντες - εξέτα-

σαν μία προς μία τις

ενστάσεις που προβάλλον-

ταν σε γιγαντοοθόνη και

έδωσαν τις βέλτιστες λύ-

σεις.

Οι ελάχιστες ενστάσεις που

δεν ικανοποιήθηκαν αφορού-

σαν ιδιοκτησίες που βρί-

σκονται εκτός Γ.Π.Σ., Β΄

Ζώνη Υμηττού και Δασικές

Περιοχές.

Όπως ενημέρωσαν οι αρμό-

διοι, τα διορθωμένα Πολεο-

δομικά Σχέδια θα πάνε με τη

σειρά στο ΥΠΕΚΑ, Σ.τ.Ε.,

Φ.Ε.Κ., Πράξη Εφαρμογής.

Ο Σύλλογος του Κίτσι

“Ανοιξη”, που παρακολουθεί

από κοντά τις εξελίξεις δια

του προέδρου του Γιάννη

Μανιάτη και του Γεν. Γρα-

μαμτέα Γ. Ιακωβίδη, εύχον-

ται το «ταξίδι» αυτό να είναι

σύντομο προς όφελος της

Περιοχής και του Περιβάλ-

λοντος.  

«Ανασύνταξη – επικαιροποίηση
μελέτης  κυκλοφορίας

στάθμευσης» στο Κορωπί
Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, 

Πέμπτη  20 Δεκεμβρίου,  7μ.μ. Αμφιθέατρο Δημαρχείου Κρωπίας

«Εκδίκαση ενστάσεων κατά της Γ΄ Ανάρτησης 

Πολεοδομικού Σχεδίου στην Α΄ Γειτονιά στο Κίτσι»

Σκότος καλύπτει τη δημοπράτηση των ΧΑΔΑ στην Αττική
Παράνομη και πραξικοπηματική η απόφαση 

τονίζει σε προσφυγή του ο  τ. Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού 

2 χρόνια μετά; Η Κερατέα γιόρτασε τα δύο χρόνια αντίστασης κατά της
υποβάθμισης της ζωής της. H βία της επιβολής συνεχίζεται. Κερατέα σε
νέους αγώνες;
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Εκδόθηκε μέσα στο Νοέμβριο από τη Δη-

μοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του Δήμου

Σαρωνικού και τις εκδόσεις ΑΩ το "Ημερο-

λόγιο ελληνο-ιταλικού πολέμου” του Χρί-

στου Ν. Πέτρου - Μεσογείτη, που

περιλαμβάνει ως παράρτημα το "Ημερολό-
γιο Πολέμου του Ιωάννη Σπ. Δημητρίου".
Πρόκειται για μια καλαίσθητη έκδοση 380

σελίδων, την οποία έχει επιμεληθεί ο Δή-

μαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ενώ

την επιμέλεια των κειμένων και των φωτο-

γραφιών έχει κάνει ο Χρήστος Ι. Δημη-

τρίου. 

Προλογίζοντας την έκδοση αυτή ο Δήμαρ-

χος ανέφερε μεταξύ άλλων:           

«Είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή να
προλογίσω την παρούσα δημοσίευση των
δύο στρατιωτικών ημερολογίων. Το πρώτο
του Χρίστου Ν. Πέτρου –Μεσογείτη και το
δεύτερο του Γιάννη Σπ. Δημητρίου.
Τα ημερολόγια και ιδιαίτερα τα στρατιωτικά,

αποτελούν από μόνα τους αναμφισβήτητα
μία μεγάλη ιστορική πηγή και μαρτυρία.
Γιατί εκτός από αυτά τα ίδια τα γεγονότα
που περιγράφουν, δεν παύουν συγχρόνως
να είναι και η προσωπική μαρτυρία και εξο-
μολόγηση μιας συγκεκριμένης, μοναδικής
και συγχρόνως δύσκολης στιγμής του κάθε
ανθρώπου, που σαν στρατιώτης βιώνει την
σκληράδα και τις κακουχίες του πολέμου.
Το πρώτο ημερολόγιο του Χρίστου Ν. Πέ-
τρου –Μεσογείτη, περιέχει μία αναλυτική
αφήγηση και εξιστόρηση όλων των στρα-
τιωτικών γεγονότων όπως τα έζησε ο ίδιος,
από τον Αύγουστο του 1940 που  επιστρα-
τεύτηκε, μέχρι το τέλος του πολέμου και
την επιστροφή του στην γενέτειρά του, τα
Καλύβια Αττικής. Με απλό και όπου χρει-
άζεται πολιτικό και επιστημονικό λόγο, πε-
ριγράφει τα στρατιωτικά και πολεμικά
γεγονότα. Παράλληλα περιγράφει  την
στρατιωτική ζωή και τις δυσκολίες της,

αλλά ακόμη περιγράφει και αναλύει όσο
μπορεί τους τόπους και τους ανθρώπους
που συναντά - Έλληνες και Αλβανούς - σε
όλη την διάρκεια της στρατιωτικής του πο-
ρείας.  
Το δεύτερο ημερολόγιο του Ιωάννη Σπ. Δη-
μητρίου μικρότερο, γραμμένο πιο συνοπτικά
και περιστασιακά, παρουσιάζει τα πολεμικά
γεγονότα,  έτσι όπως την βίωσε ένας απλός
στρατιώτης στην πρώτη γραμμή του πολέ-
μου. Ο ρεαλισμός και η περιγραφή της ωμής
βίας του πολέμου είναι το κύριο χαρακτηρι-
στικό του».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευ-

τούν τη συγκεκριμένη έκδοση στην τιμή των

10€ από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων

Δήμου Σαρωνικού (ισόγειο Δημαρχιακού

Μεγάρου) κατά τις ώρες λειτουργίας της,

καθώς και από τη Γραμματεία του Δημάρ-

χου στο Δημαρχείο Σαρωνικού (1ος όρο-

φος). 

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν

για την ενίσχυση του σκοπού του Κοινωνι-

κού Παντοπωλείου του Δήμου Σαρωνικού. 

"Ημερολόγιο ελληνο-ιταλικού πολέμου” από το Δήμο Σαρωνικού

ΕΚΛΕΙΣΕ Ο Β΄ ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίουστο Μουσείο Οίνου, ο Οργανι-

σμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»

του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, έκλεισε τον δεύτερο

κύκλο του μεγάλου Αφιερώματος στην Ελληνική Ποίηση.

Ηταν ένα αφιέρωμα με ποιοτικά χαρακτηριστικά, που κρά-

τησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και παρουσίασε 16

λογοτέχνες - ποιητές για την προσφορά τους στα Ελληνικά

Γράμματα: Γιώργος Σουρής, Γιώργος Σεφέρης, Νίκος Γκά-

τσος, Οδυσσέας Ελύτης, Μαρία Πολυδούρη, Μυρτιώτισσα,

Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ, Κική Δημουλά, Κωνσταντίνος

Καβάφης, Γαλάτεια Καζαντζάκη, Κώστας Βάρναλης, Ναπο-

λέων Λαπαθιώτης, Ρίτα – Μπούμη – Παπά, Νίκος Καββα-

δίας, Γιάννης Ρίτσος, Νικηφόρος Βρεττάκος.

Την τελευταία ποιητική βραδιά, λοιπόν άνοιξε η πρόεδρος

του Ο.ΠΑ.Π.Π. του Δήμου Παν. Μάρκου αναφέρθηκε στους

ποιητές που παρουσίασαν και τόνισε ότι «μας τίμησαν με

την παρουσία τους οι δυο εν ζωή Ποιήτριες: Κατερίνα  Αγ-
γελάκη – Ρουκ και Κική Δημουλά».
Ονόμασε όλους τους αναλυτές που παρουσίασαν τα έργα

των ποιητών, τους ηθοποιούς που απήγγειλαν, αλλά και

όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Η Δημοτική Αρχή έδωσε ένα δυναμικό παρών σε όλες τις

εκδηλώσεις, άλλοτε με το Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους

και τους δημοτικούς συμβούλους. 

Ο  Δήμο Σαρωνικού, γιόρτασε την Κυ-

ριακή 2 Δεκεμβρίου τη διεθνή ημέρα

εθελοντισμού, με ένα ποικίλο πρό-

γραμμα εκδηλώσεων, το οποίο πραγ-

ματοποιήθηκε από εθελοντικές

οργανώσεις, συλλόγους και ομάδες.

Ενα ολόκληρο “μελίσσι” από ανθρώ-

πους που προσέτρεξαν να προσφέ-

ρουν προϊόντα, να τραγουδήσουν, να

χορέψουν, να παίξουν...
― Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια για μικρά

και μεγάλα παιδιά από τη συγγραφέα πα-

ραμυθιών Εριφύλη Πασπάτη. 

― Συναυλία από το συγκρότημα Earth-

bound Mariner, που αποτελείται από τη

Φράνσις Τσαγανέα, τον Πέτρο Ξουράφα

και τον Αλέξη Κώστα. 

― Διαδραστικά παιχνίδια ενέργειας για

παιδιά από την MKO Ελληνική Ένωση Διε-

θνών Θερινών Παιδικών Κατασκηνώσεων

(CISV) ζωντάνεψαν το ακροατήριο και μας

έβγαλαν στον προαύλιο χώρο του δημαρ-

χείου. Μετά τις 2.00μ.μ. οι εθελοντές είχαν

την ευκαιρία να γνωριστούν και να ανταλ-

λάξουν απόψεις σχετικά με το έργο τους,

τους προβληματισμούς τους, αλλά και τις

δράσεις τους.  

― Χορωδία και Ορχήστρα Νέων «Χαρταε-

τοί»  με τη  συναυλία: “Αν υπάρχει
λόγος…». 
― Θεατρική παράσταση - κωμωδία «Ο Ενο-

χλητικός», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Πε-

τρινόλη

― “τα πιο ωραία λαϊκά” από τους Νώντα

Κουμουνδούρο, Αλέξανδρο Μαούτσο και

Ελπίδα Μεταξά.  

Όλο το πλούσιο αυτό πρόγραμμα ήταν εθε-

λοντική προσφορά των συντελεστών του.

Στο σύντομο χαιρετισμό της η εκπρό-

σωπος των εθελοντών και συντονί-

στρια της εκδήλωσης Αναστασία

Ιωαννίδου ανέφερε μεταξύ άλλων τα

εξής: «Η εθελοντική προσφορά σή-
μερα διευρύνεται διαρκώς και επεκτεί-
νεται σε όλο το φάσμα της
ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο εθε-
λοντισμός είναι στάση ζωής. Όλοι
μπορούμε να βρούμε το χρόνο και τον
τρόπο να προσφέρουμε, αρκεί να μας
δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες.
Γι αυτό και σήμερα καλέσαμε τις Εθε-
λοντικές ομάδες και τους συλλόγους
του Δήμου μας, να γνωριστούμε, να
γιορτάσουμε και να στηρίξουμε μία
κοινή δράση.
Στηρίζουμε το Κοινωνικό παντοπωλείο
το οποίο λειτουργεί και συνεργάζεται
με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»,
το δήμο και τους εθελοντές.
"ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ είναι ο πολίτης εκείνος
ο οποίος ανεξάρτητα από ατομική και
οικονομική ευχέρεια, συμβάλλει προ-
σωπικά, ανάλογα με τις ικανότητές
του και την κλίση του, στη ζωή της κοι-
νωνίας του, προάγοντας την ποιότητα
ζωής για τους άλλους και τον εαυτόν
του"».
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος ευχαρί-

στησε όλους τους εθελοντές που συ-

νετέλεσαν στη διοργάνωση της

εκδήλωσης  και τόνισε πόσο σημαν-

τικό είναι ότι τα έσοδα από το Bazaar

θα διατεθούν για τους σκοπούς του

Κοινωνικού Παντοπωλείου. «Το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο χρειάζεται την
ενίσχυση όλων μας γιατί υπάρχουν

πολύ μεγάλες ανάγκες στην κοινωνία
μας, ειδικά αυτήν την περίοδο με όλα
όσα βιώνουμε καθημερινά όλοι μας»
τόνισε.

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις, στο

χώρο πραγματοποιήθηκε  Bazaar ρού-

χων και δημιουργημάτων από προ-

σφορές εθελοντών και τοπικών

επαγγελματιών. Λειτούργησε καντίνα

με τις προσφορές των συλλόγων και

των καταστημάτων της περιοχής,

καθώς και των ομάδων εθελοντών.

Ενώ φιλοξενήθηκε και η μίνι έκθεση

“Far away from home” και παρουσιά-

στηκε το  προσφυγικό παιδικό καλλι-

τεχνικό τόλμημα “Holding Hands”.

Επίσης ξεκίνησε η Τράπεζα χρόνου.

Ένα πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων

και  ικανοτήτων. Κληρώθηκε λαχνός

με πλούσια δώρα από προσφορές δη-

μοτών. Στολίσαμε το χριστουγεννιά-

τικο δένδρο με «τα όνειρα μικρών και

μεγάλων».

Γιορτή εθελοντισμού στο Σαρωνικό
Κόντρα στα σημεία των καιρών, αποδείξαμε ΜΑΖΙ 
ότι η Ζωή μπορεί να είναι… και είναι… μια Γιορτή 
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Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων όπως ονομάζεται πλέον το
οικογενειακό επίδομα σε αντικατάσταση όλων των άλλων επιδο-
μάτων τριτέκνων και πολύτεκνων  καθώς και της πλήρoυς κατάρ-
γησης του αφορολόγητου για τα παιδιά θα χορηγείται στο εξής με
χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια.
Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια καθορίζει το τελευταίο μνημόνιο
και συγκεκριμένα η υποπαράγραφος ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 ενώ η
διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  χορήγησης καθο-
ρίζονται από την  Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: Δ27/οικ. 25530/ 790/
21.11.2012 .
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον
αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής:
•   40 € ανά μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, 
• 80 € ανά μήνα για δύο εξαρτώμενα τέκνα, 
• 130 € ανά μήνα για τρία εξαρτώμενα τέκνα και 
•• 180 € ανά μήνα για 4 εξαρτώμενα τέκνα. 
• για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλε-

ται, πέραν των ανωτέρω, μηνιαίο επίδομα εξήντα (60) ευρώ.
Διαβάζοντας κανείς το άρθρο του μνημονίου μένει με την εύλογη
απορία αφενός μεν γιατί η πρώτη ανάγνωση είναι δυσνόητη και
αφετέρου με την εφευρητικότητα  των πεφωτισμένων μυαλών
που ανακάλυψαν την έννοια του ισοδύναμου εισόδηματος και της
όλης συλλογιστικής προσδιορισμού του - αντί να παρουσιάσουν
εξ’ αρχής  τους πίνακες με τα εισοδηματικά κλιμάκια  των δι-
καιούχων που δημοσιεύουμε εμείς στην συνέχεια.
Το σχετικό άρθρο έχει ως εξής:
«Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται λαμβάνοντας
υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυ-
ναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.
Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των
μελών της οικογένειας. Ο πρώτος γονέας έχει στάθμιση 1, ο δεύ-
τερος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει
στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετή-
σιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο
με την κλίμακα ισοδυναμίας. Οι οικογένειες που δικαιούνται το
ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισο-
δυνάμου εισοδήματος σε 3 εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: 
• έως  6.000 € που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, 
• από  6.001 € έως 12.000 € που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδό-

ματος,
• από 12.001 € έως 18.000 € που λαμβάνουν το 1/3 του επιδό-

ματος».
Δηλαδή για να υπολογίσει κανείς το ισοδύναμο ετήσιο εισόδημά
του, θα πρέπει να προχωρήσει στην εξής μαθηματική πράξη: Να
διαιρέσει το ετήσιο εισόδημα του:
• με συντελεστή 1,166  αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογέ-

νεια με ένα προστατεύομενο τέκνο, 
• με συντελεστή 1,5 αν πρόκειται για οικογένεια (2 γονείς) με 1

παιδί, 
• με συντελεστή 1,666  αν πρόκειται για οικογένεια με 2 παιδιά,
• με συντελεστή 1,833  αν πρόκειται για οικογένεια με 3 παιδιά 
• με συντελεστή 2 αν πρόκειται για οικογένεια με 4 παιδιά. 
Από τη πηλίκο της συγκεκριμένης πράξης θα διαπιστώσει αν εν-
τάσσεται στα εισοδηματικά κριτήρια που πρόκειται να θεσπιστούν
και τι ύψος επιδόματος θα λάβει. 
Για παράδειγμα, μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί για να λάβει
ολόκληρο το ετήσιο επίδομα των 480 ευρώ (40 ευρώ Χ 12 μήνες)
θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις
7.000 ευρώ. Αν το εισόδημα της εν λόγω οικογένειας είναι από
7.000 ευρώ έως 14.000 ευρώ τότε θα λάβει τα 2/3 του επιδόματος
(320 ευρώ) και αν το ετήσιο εισόδημα είναι από 14.000  έως
21.000 ευρώ τότε το επίδομα θα περιοριστεί στο 1/3 δηλαδή στα
160 ευρώ.  
Σας παρουσιάζουμε τους  αναλυτικούς  πίνακες με το ελάχιστο
ετήσιο εισόδημα που πρέπει να έχουν οι οικογένειες με παιδιά
ώστε να λάβουν το νέο επίδομα : 
Οικογένεια με 1 παιδί 
Ετήσιο Φορ. εισόδημα     ετήσιο επίδομα 
Έως  9.000 €                                  480 € 

9.001  έως 18.000 €             320 € 
18.001  έως 27.000 €           160 € 
27.001  και άνω                          0 € 

Οικογένεια με 2 παιδιά 
Ετήσιο Φορ.εισόδημα     ετήσιο επίδομα 
Εως 10.000 €                                    960 € 

10.001  έως 20.000 €               640 € 
20.001  έως 30.000 €               320 € 

30.001  και άνω                             0 € 

Οικογένεια με 3 παιδιά 
Ετήσιο Φορ.εισόδημα         ετήσιο επίδομα 
Εως 11.000 €                                   1.560 € 

11.001  έως 22.000 €               1.040 € 
22.001 έως  33.000 €                  520 € 
33.001 και άνω                                 0 € 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος απο-
τελεί η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισο-
δήματος (Ε1) του δικαιούχου, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet
και η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων, από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έτσι ώστε να αποδει-
κνύεται ότι πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί.
Μετά, οι δικαιούχοι συμπληρώνουν το μηχανογραφημένο έντυπο
Ε20 – Αίτηση / Δήλωση για τη χορήγηση του Ενιαίου Επιδόματος
Στήριξης Τέκνων και το υποβάλλουν μέσω  Taxisnet.

Στη συνέχεια υποβάλλουν, στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. ή και
σε υπαλλήλους του Δήμου, τα κάτωθι δικαιολογητικά για τα οποία
έχουν ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Ε20 με
κυριοτέρα:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόσπασμα δημο-
τολογίου  β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του/των τέκνου/ων για
το οποίο/α θα χορηγηθεί το επίδομα, καθώς και  δικαιολογητικά
για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς διαμονής του δι-
καιούχου και των τέκνων του στην Ελλάδα την δεκαετία πριν την
υποβολή της αίτησης. 
Οι δύο πρώτες δόσεις του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων,
θα καταβληθούν μαζί στους δικαιούχους, στο τέλος του δεύτε-
ρου τριμήνου του 2013 με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του
δικαιούχου. Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν φορολογική
δήλωση έως τον Ιούνιο, θα λάβουν και τις τρεις πρώτες δόσεις
του επιδόματος, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. 

Τη Κυριακή 9/12 πραγματοποιηθηκε, η ανοικτή συνελευση των

κατοίκων του Κορμπι στο θέατρο του Δημοτικού σχολείου Βαρης.

Γέμισαν το θέατρο οι κάτοικοι του ΚΟΡΜΠΙ, γεγονός που επιβε-

βαιώνει την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι οι κάτοι-

κοι στο Κορμπι βιώνουν τα προβλήματα της καθημερινότητας

τους χωρίς να τα έχουν αποδεχτεί και είναι διατεθειμένοι να

αγωνιστούν για την επιλυση τους βελτιώνοντας την ποιότητα

ζωής αυτών και των παιδιών τους. Στην ανοικτή συνέλευση,

εκτός απ τους κατοίκους, παραβρέθηκαν όλοι οι παράγοντες της

Τοπικής Αυτοδιοίκης.

Τις διαδικασίες της συνέλευσης διηύθυνε, μετά απο πρόταση του

Δ.Σ και αποδοχή του σώματος, η Μαρία Πασχου.

Στην ανοιχτή συνέλευση είχαν προσκληθεί και παρευρέθησαν :

Ο Δήμαρχος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Σπυράγ-

γελος Πανάς, ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Δημήτρης Αναστασίου, ο Αν-

τιδήμαρχος Δημήτρης Μπελετσιώτης, ο Αντιπρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσης Γεωργουλόπουλος, ο επικεφα-

λής της αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο επικεφαλής

της έτερης αντιπολίτευσης Παναγιώτης Καπετανέας, ο Δημοτι-

κός Σύμβουλος Ιωάννης Δήμας και οι σύμβουλοι Βάρης Σπύρος

Τριβιζάς και Φαίδων Φιορέτζης.

Ακόμη παραβρέθηκε ο ιερέας του  ιερού ναού του ΚΟΡΜΠΙ και ο

πρόεδρος  του εκπολιστικού συλλόγου Χερώματος Φώτης Κού-

τρας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Δαμανάκης ανέλυσε διεξοδικά τα

προβλήματα που απασχολούν και ταλαιπωρούν τους κατοίκους

του ΚΟΡΜΠΙ σημειώνοντας με απόλυτη σαφήνεια την διαχρονική

τους ύπαρξη απαιτώντας την σταδιακή επίλυσή τους.

Επισήμανε στον Δήμαρχο και στους επικεφαλής των άλλων πα-

ρατάξεων ότι οι κάτοικοι του ΚΟΡΜΠΙ και το Διοικητικό Συμβού-

λιο του συλλόγου δεν πρόκειται να αρκεστούν σε απλές

υποσχέσεις, αλλά απαιτούν συγκεκριμένες δράσεις για την επί-

λυση των προβλημάτων για τα οποία είναι αποφασισμένοι να

αγωνισθούν σε καθημερινή βάση.

Ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς περιέγραψε την κατάσταση που επικρα-

τεί πλέον στο Δήμο μετά την ενοποίηση των τριών δήμων, τα

προβλήματα που αντιμετώπισε, αλλά και τις συνέπειες της οικο-

νομικής κρίσης κάτω από τις οποίες καλείται ο Δήμος να λει-

τουργήσει.

Δήλωσε γνώστης των προβλημάτων που το ΚΟΡΜΠΙ αντιμετω-

πίζει και υποσχέθηκε ότι σε συνεργασία με το Διοικητικού Συμ-

βουλίου του συλλόγου θα αρχίσει η σταδιακή επίλυσή τους.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλος αμ-

φισβήτησε τις υποσχέσεις του Δημάρχου τις οποίες χαρακτήρισε

προεκλογικές, αλλά δήλωσε την πρόθεσή του να συνεργαστεί

για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Ο Παν. Καπετανέας με ενωτική διάθεση εξέφρασε την πρόθεσή

του να συνεργαστεί με όλους για την επίλυση όλων των ζητημά-

των που χρονίζουν στο ΚΟΡΜΠΙ.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ι. Δαμανάκης επισήμανε ότι η συνέ-

λευση οργανώθηκε για να εκφραστούν οι κάτοικοι του ΚΟΡΜΠΙ,

όπως και έγινε. Πήραν τον λόγο αρκετοί και εξέφρασαν την αγω-

νία τους για όσα ζουν για την ταλαιπωρία που υφίστανται, για

τους δρόμους που δεν έχουν, για τους παιδικούς σταθμούς που

δεν έχουν, για το δημοτικό σχολείο που δεν έχουν, για τις πλα-

τείες που δεν έχουν, για την συγκοινωνία για τις στάσεις των λε-

ωφορείων για την έλλειψη ασφάλειας, για τα σκουπίδια στους

δρόμους κτλ.

Το Δ.Σ. κατέγραψε όλα τα προβλήματα και θα αποτελέσει θεμα-

τιοφύλακας υποσχέσεων. 

Επιθυμεί δε να δηλώσει στους κατοίκους του ΚΟΡΜΠΙ ότι η ανοι-

χτή συνέλευση των κατοίκων δεν οργανώθηκε για να εκτονωθεί

η πίεση και η αγωνία τους, αλλά αποτελεί το πρώτο βήμα μιας

σειράς δράσεων και εκδηλώσεων που μαζί τους θα κάνει γιατί  

΄ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ΄

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την ανάγκη να ευχα-

ριστήσει θερμά τους κατοίκους του ΚΟΡΜΠΙ, το Δήμαρχο και

όλους όσους παρευρέθησαν στην συνέλευση αυτή.

ΓΟΝΙΜΗ H ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΜΠΙ

‘ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ TO 2013’

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ 
Λογιστής Α’ τάξης 

αρ.αδ. ΟΕΕ14612
Μέλος του δικτύου αλληλεγγύης 
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Aναφορικά με εμπαθές ολοσέλιδο δη-

μοσίευμα στα ΝΕΑ του περασμένου

Σαββατοκύριακου, κατά του βουλευτή

του ΣΥΡΙΖΑ της περιφερείας μας

Γιώργου Πάντζα, λάβαμε  ανακοίνωση

από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-

ΕΚΜ, στην οποία επισημαίνονται τα

εξής «Σχετικά με την διαδικασία εκλο-
γής του νέου Κεντρικού Οργάνου, επι-
λογή του Βουλευτή Αττικής, ήταν να
μην κάνει χρήση της απευθείας «αρι-
στίνδην» εκλογής του στην Κεντρική
Επιτροπή, αλλά να θέσει υποψηφιό-
τητα εκλογής με σταυρό προτίμησης.
Επίσης, επισημαίνεται ότι η μη εκλογή
του οφείλεται στο γεγονός της εφαρ-
μογής της ποσόστωσης των γυναικών
και των περιφερειών, η οποία ορθώς
συμπεριλήφθηκε στη διαδικασία για
την εκλογή του νέου οργάνου, μιας
και αποτελεί βασική πολιτική αρχή για
την πληρέστερη και πλουραλιστική εκ-
προσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ».
Υπενθυμίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ «ότι
είναι ένας από τους πιο δραστήριους
βουλευτές με αυξημένη κοινοβουλευ-
τική δράση και συνεχή παρουσία
στους κοινωνικούς – λαϊκούς αγώνες
μέσα από την Αριστερά, για την Αρι-
στερά και ότι η πετυχημένη πορεία του
στο θέατρο και τον κινηματογράφο
είναι γνωστή σε όλους, γεγονός που
ακυρώνει το όποιο επιχείρημα περί αυ-
τοπροβολής».

Ειλικρινά θα θεωρούσαμε ότι η ανακοί-

νωση στερείται δημοσιογραφικού ενδια-

φέροντος, αν δεν διαβάζαμε από

περιέργεια, αλλά και από καθήκον δημο-

σιογραφικής διερεύνησης το εν λόγω

δημοσίευμα, το οποίο είναι ένα ανεξή-

γητο(;) λιβελλογράφημα. 

Γράφει συνοψίζοντας στο εισαγωγικό του

σημείωμα: «Στις φωτογραφίες και στα τη-

λεοπτικά πλάνα τον βλέπουμε πάντα

δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι, όντως

άνθρωπος του προέδρου; Κι αν δεν είναι,

πώς καταφέρνει να βρίσκεται εκεί, πομ-

πώδης και φωτογενής; Λόγω της θητείας

στο παλιό σινεμά; Ή στο παλιό ΠΑΣΟΚ;

Λόγω της πίστης σε συνθήματα τύπου

“Τσοβόλα δώσ’ τα όλα”; Λόγω του εθνικι-

σμού που δεν κρύβει; Αν όλα αυτά τον

έφεραν εδώ, γιατί απέτυχε στη νέα Κεν-

τρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ;»

Διαβάσαμε κι άλλα δημοσιεύματα του λι-

βελογράφου, διαγνώσαμε μια εκσυγ-

χρονιστική τάση (τύπου Σημίτη), μια

απέχθεια προς το πάλαι ποτέ πατριωτικό

ΠΑΣΟΚ, κατά του συνδικαλισμού και

κατά της δημόσιας τηλεόρασης. Δι-

καίωμά του· δεν μας απασχολεί. Αλλά

προς τι η εμπάθεια κατά του Γ. Πάντζα;

Δεν θα αναφερθούμε εμείς στην πολι-

τική υπόσταση και δράση του Γιώργου

Πάντζα, αν και τη γνωρίζουμε αρκετά και

από την δράση του στο ΔΗΚΚΙ του Δ.

ΤΣοβόλα και μετά, αλλά κυρίως από τη

δραστηριότητά του ως επικεφαλής της

ΝΑΣ στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της

Ανατ. Αττικής.  Γι’ αυτή του τη δραστη-

ριότητα τον γνωρίζει καλά ο λαός που

τον εξέλεξε. 

Δε θ’ αναφερθούμε ούτε στην καλλι-

τεχνική αξία του ηθοποιού Γ. Πάντζα,

γιατί πολύ καλά τον γνώρισε το Πα-

νελλήνιο και τον ξεχώρισε εκτιμώντας

την καλλιτεχνική του προσφορά επί

δεκαετίες στο θέατρο, στον κινηματο-

γράφο και έμμεσα στην τηλεόραση. 

Θ’ αναφερθούμε στο ρόλο του ηθο-

ποιού ως πολιτικού.

Κι αυτό γιατί ο συνεργάτης των

«Νέων» αναφέρεται απαξιωτικά στην

ιδιότητα  του ηθοποιού ως πολιτικού,

πράγμα που απερίσκεπτα συχνά, το

κάνουν πολλοί άνθρωποι. 

Λένε: «Γίνανε βουλευτές τραγουδι-
στές, ποδοσφαιριστές, ηθοποιοί...»

Ηθοποιοί ήταν η Μελίνα Μερκούρη, η

Άννα Συνοδινού, που μια ωραία ημέρα

τους τα βρόντηξε γιατί δεν άντεχε

τους «πολιτικούς» που υποκρίνονταν

τους πολιτικούς, ο Λυκούργος Καλέρ-

γης, καμμιά πλειάδα άλλων μέχρι και

σήμερα. 

Κατ’ αρχήν σε μια δημοκρατία δεν

αποτιμούμε μια πολιτική προσωπικό-

τητα, ανάλογα με την επαγγελματική

του προέλευση, αλλά από την πολι-

τική του σκέψη (απόψεις, ιδεολογία)

και δράση, και από την τελολογική του

διάσταση (το σκοπό του, τον στόχο

του). 

Για τους ηθοποιούς – πολιτικούς όμως

θα κάνω μια διάκριση. Είναι σπουδαγ-

μένοι πολιτικοί, όσοι είναι σπουδαγ-

μένοι ηθοποιοί, είτε στη σχολή τους,

είτε στη σκηνή, στο πάλκο. Και εξη-

γούμαι: Όποιος διαβάσει αρχαίους

τραγικούς ιδίως, αλλά και Σαίξπηρ, και

πιο σύγχρονους (Μπρεχτ, Καμύ) θα

διαπιστώσει ότι μέσα τους περικλείουν

την επιστήμη ή την τέχνη της πολιτι-

κής.

Άλλοι σπουδαγμένοι επιστήμονες πο-

λιτικοί είναι εκείνοι που έχουν σπου-

δάσει «πολιτικές επιστήμες», αλλά

δεν έχουν σπουδάσει την τέχνη της

πολιτικής. Σε κατώτερη κατά τι βαθ-

μίδα ειδικότητας βρίσκονται οι νομικοί

και οι οικονομολόγοι και έπονται όλοι

οι άλλοι. 

Πολιτικό ον είναι εκείνος  που «τρέ-

φεται» από την πολιτική και ζει για την

πολιτική. Όχι για την ενασχόληση με

τα κοινά, αλλά για τα κοινά. 

Κώστας Βενετσάνος

Οι σπουδαγμένοι ηθοποιοί είναι και σπουδαγμένοι πολιτικοί

Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά σε δημοσίευμα για τον Γιώργο Πάντζα

Άμεση ανάγκη για νέο Κοινωνικό 

Οικιακό Τιμολόγιο από την ΔΕΗ 

Ερώτηση του βουλευτή της ΔΗ.ΜΑΡ. 

Βασίλη Οικονόμου

Σε συνέχεια της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 2997-16-10-2012) αναφορικά με τις δια-

κοπές παροχής ρεύματος στο Θριάσιο Πεδίο, ο Β. Οικονόμου, είχε λάβει την

απάντηση ότι κόβονται 30.000 παροχές ρεύματος το μήνα.

Ετσι, ο βουλευτής επανέρχεται με νέα ερώτηση και ζητάει να μάθει: 

― Τι ποσοστό των  30.000 διακοπών  αφορά σε οικιακά τιμολόγια και τι σε

επαγγελματικά και σε ποιες ενέργειες θα προβούν για να μην μείνει  χωρίς ηλε-

κτρικό ρεύμα, κανέναν σπίτι λόγω πραγματικής αδυναμίας καταβολής των οφει-

λόμενων στη ΔΕΗ

― σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να μην αυξηθεί και άλλο το τιμολόγιο

σε κατηγορίες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχεις;

Παραβίαση της αρχής της νομιμό-

τητας στην ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Λαυρίου, 

εμπλέκεται η EUROTERRA A.E.

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Νάσου Αθανασίου

Με την υπ’ αριθ. 2054/06 απόφαση του τότε Υπουργού ΠΕ-

ΧΩΔΕ (ΦΕΚ 456/Δ) ο χώρος του ΒΙΠΑ Λαυρίου είχε μετα-

τραπεί σε ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, με μεγάλες εμπορικές

χρήσεις. Κατά το στάδιο προληπτικού ελέγχου του σχεδίου

Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα εγκρίνονταν η, εις

εκτέλεσιν της παραπάνω υπουργικής απόφασης, πολεοδο-

μική μελέτη ένταξης της περιοχής στο σχέδιο, η Τροπο-

ποίηση του ΓΠΣ του 2006 κρίθηκε παράνομη με το υπ’ αριθ.

276/07 Πρακτικό Επεξεργασίας του ΣτΕ. Με γνωμοδότηση

του ΟΡΣΑ, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 11489/2009 απόφαση του

Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 135/2009 ΑΑΠ) με τίτλο, «τροπο-
ποίηση της υπ’ αριθ. 20548/16-5-2006 απόφασης του
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου του οικισμού Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής», με

σκοπό να θεραπευτεί η παρανομία της προηγούμενης τρο-

ποποίησης. Η τελευταία όμως τροποποίηση του 2009 κρί-

θηκε επίσης παράνομη, τούτη τη φορά από τον δικαστικό

σχηματισμό του Ε Τμήματος του ΣτΕ και ακυρώθηκε ανα-

δρομικώς. Δηλαδή, τόσο το ΓΠΣ του 2006 όσο και αυτό του

2009 κρίθηκαν παράνομα.

Έκτοτε ο ΟΡΣΑ και η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μαρ-

κοπούλου εμμένουν στην εφαρμογή των χρήσεων του ΓΠΣ

του 2006, με τον ισχυρισμό ότι, αφού το ΓΠΣ του 2009 ακυ-

ρώθηκε, αναβιώνει το ΓΠΣ του 2006. Μάλιστα, οι υπάλλη-

λοι της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου

ερμηνεύουν κατά το δοκούν έγγραφο της Διεύθυνσης Πο-

λεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το οποίο

«οι χρήσεις στην περιοχή αυτή ρυθμίζονται με το προγε-
νέστερο ΓΠΣ (1993 & 1995) όπου δεν προβλέπονται πρό-
σθετες χρήσεις για την εξυγίανση της υπόψη περιοχής του
ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ».
Στην υπόθεση εμπλέκεται η Εταιρεία EUROTERRA A.E., η

οποία θέλει να εγκαταστήσει εμπορικό κέντρο τύπου

MALL, σε έκταση 107 στρεμμάτων του πρώην εργοστασίου

Κλωστοϋφαντουργίας ΑΙΓΑΙΟΝ, νυν ιδιοκτησίας της, το

οποίο βρίσκεται εντός του ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Λαυρίου.

Επίσης, είναι πρωτοφανές ότι, ύστερα από αιτήσεις της

EUROTERRA A.E. προς το Κ. ΣΧΟΠ και την Βάσω Παπαν-

δρέου, το Κ. ΣΧΟΠ μετέστρεψε άποψη και θεώρησε την πα-

ραπάνω αρυμοτόμητη, συμπαγή έκταση των 107

στρεμμάτων, ξεχωριστά από το υπόλοιπο ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ

Λαυρίου, ως εντός σχεδίου.

Η EUROTERRA A.E. επωφελείται σκανδαλωδώς, έχοντας

το δικαίωμα να χτίσει σε 107 στρέμματα περί τα 120.000

τμ. γιατί η ιδιοκτησία της θεωρείται κατ’ εξαίρεση ως εντός

σχεδίου, ενώ η ρυμοτόμηση της υπόλοιπης περιοχής δεν

μπορεί να προχωρήσει λόγω της αδυναμίας εκδόσεως

Π.Δ/τος στηριζόμενου στην παράνομη υπ’ αριθ. 2054/06

υπουργική απόφαση! 

Για το ίδιο θέμα έχουμε γράψει στο παρελθόν και έχει κάνει

καταγγελίες και ο δημοτικός σύμβουλος και τ. δήμαρχος

Λαυρίου Σταύρος Παπασταυρόπουλος, τις οποίες επεξερ-

γαζόμαστε και θα επανέλθουμε.

Ερωτά δε ο βουλευτής, γιατί το υπουργείο όπως οφείλει

δεν εφαρμόζει τις τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ;
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ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος)

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος προ-

κηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

για τη μίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος,

στις  14/01/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται στο γραφείο του σχολείου (τηλέφωνο 2294085010) καθημερινά,

από 09:00 έως 13:00, από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο των

όρων του διαγωνισμού. 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Μάρκου Χρήστος, Δήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  36562

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ανοιχτού διαγωνισμού για τις ασφάλειες των μεταφορικών μέσων (απορ-

ριμματοφόρων - αυτοκινήτων -μηχανημάτων- μοτοποδηλάτων) του

Δήμου Παλλήνης για ένα έτος.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:

Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών εκτίθεται σε ανοιχτό  διαγωνισμό

με  σφραγισμένες προσφορές συνολικής δαπάνης ενενήντα εννέα χιλιά-

δες τριακόσια ενενήντα  ευρώ   (99.390,00 €)  

Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα  οχήματα (απορριμματοφόρα - αυτο-

κίνητα – μηχανήματα – μοτοποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο κατακύρω-

σης είναι η χαμηλότερη τιμή  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006

και Π.Δ. 28/80.

Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:

α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακήρυξης.

β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί της

συνολικής δαπάνης.

γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυ-

ξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31η  του μηνός Δεκεμβρίου 2012 , ημέρα Δευ-

τέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού  στο Δημοτικό Κατά-

στημα (Ιθάκης 12 - Γέρακας) με ώρα ενάρξεως την 09:00΄π.μ. και ώρα

λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00’ π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στο Γραφείο Κίνησης  του Δήμου

τις εργάσιμες μέρες από 08 π.μ. έως 2 μ.μ. και στο τηλέφωνο 210-

66.62.142 & 210-66.62.150.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., και συγκεκρι-

μένα η Περιφερειακή Διεύ-

θυνση Δυτικής Ελλάδας,

στo πλαίσιο υλοποίησης του

Προγράμματος Επίσημου

Ελέγχου Ασφάλειας και

Ποιότητας Τροφίμων, που

αφορά στον έλεγχο των εμ-

φιαλωμένων νερών και σε

συνεργασία με το Γενικό

Χημείο του Κράτους, διαπί-

στωσε την ύπαρξη μη ασφα-

λούς προϊόντος – φυσικού

μεταλλικού νερού – στο

οποίο ανιχνεύθηκε το βα-

κτήριο Pseudomonas

Aeruginosa (πυοκυανική

ψευδομονάδα).

Πρόκειται για το προϊόν

«φυσικό μεταλλικό νερό

ΚΡΙΝΟΣ», σε συσκευασία

1.5 L, με ημερομηνία λήξης :

7/11/13 και με αριθμό παρτί-

δας: LOT 121107.  Το προ-

ϊόν εμφιαλώνεται από την

εταιρεία «Ιωάννης Κ. Ανα-

στασόπουλος & Υιός Ο.Ε.»,

στην Ροδοδάφνη Αιγίου,

Τηλ.: 26910-71456, Fax:

26910-71970.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την

εταιρεία την άμεση ανά-

κληση / απόσυρση της συγ-

κεκριμένης παρτίδας από

την αγορά και ήδη βρίσκον-

ται σε εξέλιξη οι σχετικοί

έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές,

οι οποίοι έχουν προμηθευ-

τεί το συγκεκριμένο προϊόν

να μην το καταναλώσουν.

Ανακαλούνται 

μελομακάρονα 

με μούχλα της 

LIDL HELLAS
H Περιφερειακή Διεύθυνση

Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης, στο πλαίσιο διερεύνη-

σης καταγγελίας για αγορά με-

λομακάρονων με επιφανειακή

ευρωτίαση (μούχλα) από σού-

περ μάρκετ της εταιρείας LIDL

HELLAS στην Αλεξανδρού-

πολη, προέβη σε επιτόπιους

ελέγχους και διαπίστωσε μού-

χλα σε προϊόντα για τα οποία η

εταιρεία LIDL είχε ήδη ξεκινή-

σει τη διαδικασία απόσυρσης

από την κατανάλωση, χωρίς

ενημέρωση των καταναλωτών.

Πρόκειται για μελομακάρονα

με την εμπορική επωνυμία

«ΓΛΥΚΑΝΘΗ ΜΕΛΟΜΑΚΑ-

ΡΟΝΑ», συσκευασμένα σε

χάρτινες συσκευασίες του 1

κιλού, με ημερομηνία λήξης

31/1/2013, τα οποία παράγον-

ται στην Ελλάδα για την

LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την άμεση

απόσυρση του συνόλου των

προϊόντων από την ελληνική

αγορά και καλεί τους κατανα-

λωτές που τα έχουν προμηθευ-

θεί να μην τα καταναλώσουν.

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΦΕΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,12-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:64920
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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές επί της τιμής μονάδος του προϋπολογισμού
της με α/α 90/2012 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και με κριτήριο κα-
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού
20.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 30 τεμάχια
μεταλλικών δοχείων 60 lt και 44 τεμάχια Ξύλινων δοχείων.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-
ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών θεμάτων και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας),την Τεχνική Μελέτη με α/α 90/2012, την με αρ. Πρωτ. 57453/31-
10-2012 σχετική Διακήρυξη και την 565/2012 Απόφαση Δημάρχου περί
άγονου πρώτου διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 10.00 , κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό 1.000,00 € ή σε περίπτωση προσφοράς
ανά ομάδα το  5% επί του προϋπολογισμού της ομάδας συμμετοχής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-
ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου,
από 17/12/2012 έως 16/1/2013 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Ταχ. Δ/νση  17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 153 51  Παλλήνη                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-

κής, διακηρύττει ότι:

1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-

σφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ»

του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συντή-

ρηση οδοποιίας στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας Ν. Αττικής», με προ-

ϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ με αναθεώρηση, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 08 – 01 – 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περι-

φερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην

Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που

δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι εν-

διαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται

στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον  ανήκουν στην Α2, 1η  και 2η τάξη

(υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.  

4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-

γραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε

τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού

Μητρώου ΜΕΕΠ.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και υπόκειται στις

κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της

κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/24-8-

93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.240,00€ αναγνωρισμένης Τράπε-

ζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα

με τις διατάξεις του Π.Δ.609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην Υπη-

ρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον

κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει

να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 

7. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προ-

σφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3263/2004. 

8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο

ποσό των 83.794,40€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, δαπάνη ασφάλτου 38.500,00€,

απρόβλεπτα 16.088,52€, αναθεώρηση 756,27€ και Φ.Π.Α. 37.398,37€. 

9.  Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-

βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επι-

τρέπονται. 

10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε εξήντα (60) ημε-

ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-

γωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 24 παράγραφος 2 Ν.3669/08(ΚΔΕ),

για το διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των

διαγωνιζόμενων. 

13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα. 

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρί-

σκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην

Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα 213 2005333, FAX

επικοινωνίας 210 6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κος Γ.

Ψαρομιχαλάκης όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να

παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος

για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα

της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και 03 – 01

- 2012. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Ε. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -  ΠΕ – Β ΄ 

Εμφιαλωμένο νερό “Κρίνος”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Καταστα-

τικού η Συντονιστική Επιτροπή προσκαλεί τα μέλη της Κίνη-

σης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16η Δεκεμβρίου 2012

ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Επαγγελμα-

τικού Βιοτεχνικού Εμπορικού Συλλόγου Κορωπίου (οδός Βα-

σιλείου Ι. Αδάμ 49 – έναντι Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου) για

συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1. Έγκριση νέων μελών

2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2012

3. Στρατηγική και οργάνωση για το 2013

4. Άσκηση κριτικής στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής 

5. Αποτίμηση / αυτοκριτική στη στάση μας ως μείζονος μειοψηφίας 

6. Ενημέρωση για τα Οικονομικά του Δήμου - Λουμπάρδα

7. Ανάπτυξη θέσεων σε επίκαιρα θέματα 

8. Εκλογή νέας Συντονιστικής Επιτροπής και υποψηφίου Δημάρ-

χου της παράταξης στις εκλογές του Ιουνίου 2014

9. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Κορωπί 25/11/2012

Η Συντονιστική Επιτροπή
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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 €. ΑΝΤΑΛΛΑΣΕΤΑΙ με αντί-

στοιχo διαμέρισμα στην πλατεία της Βούλας 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο ΜORRIS MINOR
ANTIKA του 1950, 3000 ευρώ.
Τηλ. 210 8963.531, 6970 832451

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ΜΑΣΙΝΑ, με
φούρνο και εστίες μαγειρέματος, περυσινή αγορά,
250 ευρώ. Τηλ. 210 8963.531, 6970 832451

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία η ζευγάρι να διαμένει άνευ μι-

σθώματος σε ανεξάρτητη μονοκατοικία στην Αρτέμιδα

με ανταλλαγή την περιποίηση κυρίου (όχι κατάκοιτος)

και τη διατροφή του. Τηλ: 6955586608 κα Νατάσα

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.

ZHTEITAI βρεφονηπιοκόμος ή παιδαγωγός για

τρίωρη ημερήσια απασχόληση σε σπίτι στη Βούλα.

Δελτίο παροχής υπηρεσιών απαραίτητο. 

Τηλ. 6973227343

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ φροντιστής με 30χρονη πείρα

παραδίδει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΦΥΣΙΚH-ΧΗΜΕΙΑ σε μαθη-

τές Γυμνασίου-Λυκείου και υποψηφίους, στις περιοχές

Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης. Τιμές γνωριμίας.

Τηλ. 210-8957077, 6994201212           

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.

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 στη Βούλα Δυάρι διαμέρισμα, επι-

πλωμένο με ανεξάρτητη είσοδο σε μονοκατοικία μέσα σε

κήπο με γκαζόν. Αυτόνομη θέρμανση. 

Τηλ. 6946 4584433, 210 8951.053.

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με
αποθήκη, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τιστικά, 1ος όροφος πλησίον κεντρικής πλατείας Βούλας.
Τηλ. 210 8955.478, 6946 914349.

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.

ΠΩΛOYNΤΑΙ διάφορα έπιπλα σπιτιού,
σε άριστη κατάσταση και ειδικότερα, τραπεζαρία ειδική

για τους φίλους της τράπουλας. Τιμές ευκαιρίας, λόγω

μετακόμισης σε μικρότερο σπίτι.  Τηλ. 210 8994.116.
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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

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Αρ.  Αδ. 2974/00

3 Ατομική Ψυχοθεραπεία

3 Συμβουλευτική Ζευγαριού

3 Συμβουλευτική Γονιών

Τηλ. 210-8959956, 6932336022 - Δημοκρατίας 56 Βούλα

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα

Τηλ επικοινωνίας  210.9689770 - 6942574688

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Μια φέτα καρότο μοιάζει πολύ με το ανθρώπινο μάτι.

Είναι σαν να βλέπουμε την κόρη, την ίριδα και τις ακτι-

νοειδείς ραβδώσεις του ματιού! Η επιστήμη επιβεβαι-

ώνει ότι τα καρότα προωθούν τη ροή αίματος στο μάτι

και ενισχύουν τη λειτουργία του.

Η τομάτα είναι κόκκινη και έχει τέσσερις κοιλότητες ή

κοιλίες. Και η καρδία μας είναι κόκκινη και έχει κι αυτή

τέσσερις κοιλίες. Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η

τομάτα είναι καταπληκτική τροφή για την καρδιά και το

αίμα.

Τα σταφύλια σχηματίζουν τσαμπί που έχει το σχήμα της

καρδιάς. Η κάθε ρόγα μοιάζει με αιμοσφαίριο και έχει

αποδειχτεί ότι τα σταφύλια είναι καταπληκτική τροφή

προς υποστήριξη και ενίσχυση της λειτουργίας της

καρδιάς, που εκτός τούτου εμπλουτίζει και ισχυροποιεί

το αίμα.

Το καρύδι μοιάζει με μικροσκοπικό εγκέφαλο με δύο ημι-

σφαίρια και παρεγκεφαλίδες. Ακόμα και οι πτυχώσεις του

καρυδιού του προσδίδουν την όψη του νεόφλοιου του εγ-

κεφάλου. Γνωρίζουμε ότι τα καρύδια υποστηρίζουν την

ανάπτυξη των νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο.

Τα κοινά κόκκινα φασόλια μοιάζουν πολύ με τα ανθρώ-

πινα νεφρά και όντως υποστηρίζουν στο κατακόρυφο τη

λειτουργία τους..

Το σέλινο, το μποκ τσόι και το ρεβέντι μοιάζουν με κόκ-

καλα. Αυτές οι τροφές συντελούν στην ανάπτυξη δυνα-

τών οστών. Τα οστά μας αποτελούνται κατά 23% από

νάτριο. Αν δεν παίρνουμε αρκετό νάτριο με την τροφή

μας, τότε το σώμα μας το αφαιρεί από τα κόκαλα, με

αποτέλεσμα αυτά να αποδυναμώνονται. Οι παρά πάνω

τροφές ενισχύουν επομένως τη σκελετική μας δομή,

όπως υποδηλώνει εξάλλου το σχήμα τους.

Η μελιτζάνα, τα αβοκάντο, τα αχλάδια ενισχύουν την

υγεία και τη λειτουργία της μήτρας, καθώς και του τρα-

χήλου της μήτρας. Ενδιαφέρον δε, παρουσιάζει το γε-

γονός ότι το σχήμα τους θυμίζει πολύ αυτό το γυναικείο

όργανο. Σήμερα, η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει

ότι η κατανάλωση ενός αβοκάντο την εβδομάδα συντε-

λεί στην εξισορρόπηση των

ορμονών μιας γυναίκας και ότι

τη βοηθάει να χάσει το βάρος

που έχει πάρει μετά από γέννα

και ότι την προστατεύει από

καρκίνο του τραχήλου της μή-

τρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-

ρουσιάζει δε το γεγονός ότι το

άνθος του αβοκάντο χρειάζεται ακριβώς 9 μήνες για να

αναπτυχθεί σε ώριμο φρούτο. Στα πιο πάνω λαχανικά

και φρούτα υπάρχουν πάνω από 14.000(!!!) φωτολυτικές

θρεπτικές ουσίες (η σύγχρονη επιστήμη έχει μελετήσει

ΜΟΛΙΣ 141 από αυτές).

Τα σύκα είναι γεμάτα σπόρια και αναπτύσσονται ανά

δύο. Τα σύκα αυξάνουν την κινητικότητα των σπερμα-

τοζωαρίων και έτσι βοηθούν στην καταπολέμηση της

στειρότητας στους άντρες.

H γλυκοπατάτα μοιάζει πολύ με το πάγκρεας και ενι-

σχύει τη λειτουργία του παγκρέατος προσφέροντας

ανεκτίμητη βοήθεια στους διαβητικούς με το να σταθε-

ροποιεί το γλυκαιμικό δείκτη.

Οι ελιές ενισχύουν την υγεία και τη λειτουργία των ωο-

θηκών. 

Τα γκρέιπφρουτ, τα πορτοκάλια και άλλα εσπεριδοειδή

έχουν εκπληκτική ομοιότητα με τους μαστικούς αδένες

γυναικών και όντως βοηθούν να παραμένουν τα στήθη

των γυναικών υγιή και διευκολύνουν τη ροή του λέμ-

φους εντός του λεμφικού συστήματός των στηθών.

Τα κρεμμύδια έχουν το σχήμα κυττάρου. Η επιστημο-

νική έρευνα έχει αποδείξει ότι τα κρεμμύδια βοηθούν τα

κύτταρα να απαλλαγούν από τοξίνες. Επίσης, όταν τα

κόβουμε, παράγουν δάκρυα, καθαρίζοντας επιθηλιακά

κύτταρα του ματιού.

Ειρήνη Καραμπά

διαιτολόγος

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ & ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΙ ΕΧΟΥΝ…

Ο  Δήμος  Παλλήνης αναπτύσσοντας   κοινή  δράση  με

την  κοινωφελή    M.K.O. «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» πραγματοποιεί

εμβολιασμούς   παιδιών  ανασφάλιστων  Ελλήνων  και αλ-

λοδαπών.

Οι  ενδιαφερόμενοι  εφόσον   πληρούν  τα  απαραίτητα

κριτήρια  (ανασφάλιστοι)  μπορούν  να  απευθύνονται για

πληροφορίες  στα  εξής  τηλέφωνα: 210-6600821, 210-

6600822, 210-6600824  & 210-6668888.

Από τις σπάνιες, πλέον, φορές που πη-

γαίνω στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκα

προ μηνός στο μετρό της πλατείας

Συντάγματος και είδα μία έκθεση με

προϊόντα στην αίθουσα του μετρο.

Περνώντας τους πάγκους ενθουσιά-

στηκα με την ποικιλία ελληνικών προ-

ϊόντων καλλυντικών και φυσικής

υγιεινής φτιαγμένα από λάδι, αλόη,

φύκια και άλλα.

Οπως ήταν φυσικό ...ξηλώθηκα.

Εκείνο που με τράβηξε περισσότερο

ήταν τα καλλυντικά με λάδι και αλόη.

Δεν έχω ξαναδεί καλλυντικά λαδιού.

Με εντυπωσίασαν γιατί όπως όλοι ξέ-

ρουμε η Ελλάδα έχει άφθονα ελαι-

όδεντρα και θα είχε μεγάλο

ενδιαφέρον μια παραγωγή καλλυντι-

κών από λάδι.

Αμφισβητίας όπως είμαι αγόρασα

κρέμα για τα χέρια, γαλάκτωμα για το

πρόσωπο, σαπούνια.

Τα έχω και τα χρησιμοποιώ από τότε

τακτικότατα και είμαι λίαν ικανοποι-

ημένη.

Η κρέμα χεριών σου χαρίζει μία απα-

λότητα με ένα πολύ λεπτό άρωμα.

Η κρέμα καθαρισμού το ίδιο.

Α, πήρα και μια μάσκα από φύκια, από

άλλον πάγκο η οποία είναι επίσης πολύ

καλή.

Οπως συζήτησα με τους νέους για το

λάδι, είδα ανθρώπους με μεράκι και

αγάπη για το προϊόν, το οποίο μου

είπαν ότι είναι δική τους ιδέα και πρω-

τογενής. Η επιχείρηση βρίσκεται στην

Κρήτη, οι επιχειρηματίες είναι Kρητικοί

και υπόσχεται πολλά..

Οπως γράφουν και οι ίδιοι στο έντυπό

τους: «Γεννηθήκαμε ανάμεσα στα ελαι-
όδεντρα. Τα αγαπήσαμε, όπως και οι
πρόγονοί μας, γενιά προς γενιά, χιλά-
δες χρόνια τώρα.
Νοιώθουμε τυχεροί που γεννηθήκαμε
έχοντας γύρω μας άφθονο αυτό το με-
γάλο δώρο της φύσης. Που μας θρέφει,
μας γιατρεύει και μας ομορφαίνει».

Το λάδι και η αλόη είναι δυνατός συν-

δυασμός, τελικά.

Μπορείτε να τους βρείτε στο: www.oli-

valoe.gr ή στο τηλέφωνο: 28210 80234.

Εχουν ανταποκριτές και στην Αθήνα.

Φυσικά καλλυντικά με λάδι και αλόη, “Olivaloe”
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Τουρνουά 

Ποδοσφαίρου

στο Κορωπί 
για τη στήριξη σε
άπορες οικογένειες

Την Κυριακή 23 Δεκεμ-

βρίου θα γίνει  Τουρνουά

ποδοσφαίρου σε συνερ-

γασία με την Super-

League –Κορωπί 5Χ5. 

Πληροφορίες τηλ.: 6936 91 8315. 

Τα έσοδα των αγώνων θα

διατεθούν για τη στήριξη

απόρων οικογενειών του

Κορωπίου. 

Υπεύθυνος από το Δήμο

Κρωπίας είναι ο Παναγιώ-

της Πολίτης, δημοτικός

σύμβουλος. 

Αγώνες Σκάκι με συμμετοχή

ηλικιωμένων και νέων

Ποτέ δεν είναι αργά για να…  γίνεις βασιλιάς, αξιωματι-
κός.

Το 2012 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος για το χτίσιμο μιας κα-

λύτερης κοινωνίας για ηλικιωμένους και νέους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τομέας Αθλητισμού του Κ.Α.Π.ΠΑ.,

του Δήμου Γλυφάδας, διοργανώνει Αγώνες Σκάκι με συμ-

μετοχή ηλικιωμένων και νέων, το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου

2012, 10.00 – 13.00 στην Πλατεία Εσπερίδων, (Α. Μεταξά

& Ζησιμοπούλου).

Πληροφορίες: 210 2599300 & 6972 563360.

Στις εγκαταστάσεις του αθλητικού πολυχώ-

ρου Aquadome βρέθηκε το pisina.net, με

αφορμή την ετήσια γιορτή που είναι αφιερω-

μένη στους μικρούς κολυμβητές του κλαμπ. 

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, οι

υπεύθυνοι του Aquadome θέλησαν να επιβρα-

βεύσουν τις προσπάθειες τριών εκπροσώπων

μας στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδί-

νου, τιμώντας τους για τις διακρίσεις τους.

Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης Αριστείδης

Μακροδημήτρης, ο οποίος επέστρεψε στην

Ελλάδα από το Λονδίνο με δύο χάλκινα με-

τάλλια στα 50 και 100μ. ελεύθερο κατηγορίας

S2 και με ένα αργυρό στα 50μ. ύπτιο της ίδιας

κατηγορίας, βρέθηκε ξανά στην πισίνα του

Aquadome, αυτή τη φορά για να βραβευθεί,

αφού ο Αριστείδης Μακροδημήτρης,  προ-

ετοιμάστηκε για την Ολυμπιάδα στις εγκατα-

στάσεις του Aquadome.

Μάλιστα, οι επίχειρηματίες του συγκροτήμα-

τος ανακοίνωσαν τετραετή χορηγία στον Αρι-

στείδη Μακροδημήτρη, παρέχοντάς του τις

υπηρεσίες του κλαμπ για την προετοιμασία

του εν’ όψει της δεύτερης συμμετοχής του σε

Ολυμπιάδα, εκείνη του Ρίο το 2016. 

Ο Έλληνας κολυμβητής δήλωσε συγκινημέ-

νος:

«Ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα αυτό

που έγινε σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω

όλους τους ανθρώπους του Aquadome που

μου έκαναν τα δώρο να κολυμπάω δωρεάν

στις εγκαταστάσεις του για τα επόμενα τέσ-

σερα χρόνια, ενόψει της προετοιμασίας μου

για την Ολυμπιάδα του 2016. Στο Λονδίνο

ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε Αγώνες και

είναι μεγάλη χαρά και τιμή να φτάνεις σε

τόσο υψηλό επίπεδο σε μια τόσο μεγάλη διορ-

γάνωση. Όσο για τη σημερινή μέρα, αυτό που

έχω να πω είναι ότι χαίρομαι να βλέπω τα παι-

διά να βγαίνουν από το σπίτι τους και να

αθλούνται στις πισίνες».

Οι άλλοι δύο αθλητές που τιμήθηκαν είναι το

ελληνικό ντουέτο της συγχρονισμένης, Δέ-

σποινα Σολωμού και Ευαγγελία Πλατανιώτη.

Τα δύο κορίτσια του ΑΝΟ Αργυρούπολης με-

τείχαν στον τελικό του αγωνίσματος, κατα-

λαμβάνοντας την 8η θέση με 178.560

βαθμούς. Ωστόσο, οι νεαρές αθλήτριες δεν

κατάφεραν να παρευρεθούν στην εκδήλωση,

λόγω του καμπ προετοιμασίας στο οποίο με-

τέχουν και διεξάγεται στον Αγ. Κοσμά. Έτσι,

τις αναμνηστικές πλακέτες παρέλαβαν αντί

αυτών τα πολύ κοντινά συγγενικά τους πρό-

σωπα.

Ο ένας εκ των τεσσάρων ιδιοκτητών του

αθλητικού κέντρου Aquadome, ο Αργύρης Κα-

νιμάς, μίλησε με τα καλύτερα λόγια  για τους

Έλληνες αθλητές, αλλά και για την κατά-

σταση την οποία βιώνει ο ελληνικός υγρός

στίβος με τα κολυμβητήρια να κλείνουν το ένα

μετά το άλλο. 

Τον Ελληνα παραολυμπιονίκη βράβευσε και ο

δημοτικός σύμβουλος των 3Β Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος που παραβρέθηκε στην εκδήλωση.

Αμέσως μετά τη βράβευση των Ελλήνων

αθλητών ακολούθησε επίδειξη συγχρονισμέ-

νης κολύμβησης από τα κορίτσια του ΑΝΟ Αρ-

γυρούπολης. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν

τα «δελφίνια» του Aquadome, τα οποία «ρί-

χτηκαν στη μάχη» είτε με τις σανίδες τους

είτε χωρίς. Μετά το τέλος των αγώνων απο-

νεμήθηκαν μετάλλια και αναμνηστικά σε

όλους τους μικρούς κολυμβητές.

Τιμητικές εκδηλώσεις στους ολυμπιονίκες αθλητές στο Aquadome

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού

πόλο έγραψε η Εθνική ομάδα των νεανίδων

στους αγώνες υδατοσφαίρισης εφήβων και

νεανίδων, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Περθ της

Αυστραλίας, νικώντας με 9-5 την Ουγγαρία

στον τελικό της διοργάνωσης. Προπονητής

τους ο Γιώργος Μορφέσης.   

Οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες είναι: Χρυσή

Διαμαντοπούλου, οι δίδυμες αδερφές 'Αλ-

κηστις και Ιόλη Μπενέκου, οι επίσης δίδυ-

μες Στεφανία και Ιωάννα Χαραλαμπίδου, οι

αδερφές Ελευθερία και Μαργαρίτα Πλευρί-

του, η Χριστίνα Κώτσια, η Ελένη Ξενάκη, η

Μαρίνα Φλώρου, η Τίνα Κοντογιάννη, η Κα-

τερίνα Ζάντου και η Στεφανία Τερεφού.

Η εθνική των Νεανίδων ολοκλήρωσε την

διοργάνωση αήττητη!

Ο Γιώργος Μορφέσης, δήλωσε μεταξύ

άλλων. «Είναι μία πολύ καλή ομάδα με χη-
μεία και καλό "διάβασμα" των αντιπάλων.

Όλα αυτά αποτελούν ένα σωστό σύνολο.
Όπως είδαμε και πέρσι, με το χρυσό μετάλ-
λιο στο Ευρωπαϊκό, πρόκειται για μία πολύ
καλή "φουρνιά" από παίκτριες και ακολου-
θούν κι άλλες το ίδιο ταλαντούχες γενιές. 

Τα τελευταία χρόνια δεν είμαι πολύ αισιόδο-

ξος σχετικά με τον ελληνικό υγρό στίβο. Από

εκεί και πέρα, όμως, τα ξεχνάμε όλα, κάνουμε

τη δουλειά μας όσο το δυνατόν καλύτερα και

έχουμε αυτά τα αποτελέσματα».

Τα “χρυσά” κορίτσια της υδατοσφαίρισης

3ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ
Σας περιμένουμε να μας φέρετε την αγάπη, τις ευχές σας
και όσα ρούχα και παιχνίδια δεν χρειάζεστε πια, αλλά είναι
σε καλή κατάσταση! Οι προσφορές θα αποδοθούν στην Μη-
τρόπολη του Δήμου μας.

Κάντε φέτος τις εορτινές σας αγορές διακοσμητικών και
δώρων ανάμεσα από τις χειροποίητες δημιουργίες που επι-
λέξαμε για σας!

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 και ΚΥΡΙΑΚΗ 16 Δεκεμβρίου

11.00 έως 15.00 & 17.00 έως 20.00
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος Τ.Κ. 15351

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-
κής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφο-
ρές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του
άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση
οδοποιίας στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογείας Ν. Αττικής», με προϋπολο-
γισμό 200.000,00 ευρώ με αναθεώρηση, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 08-01-2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Περι-
φερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος στην
Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν
πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX. 
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
εγγεγραμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη  (υπό τις
προϋποθέσεις του Νόμου) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ-
νες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κα-
τηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κρά-
τησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/24-8-93).

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.240,00€ αναγνωρισμένης Τράπεζας
ή του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι
κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
7. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προ-
σφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3263/2004.
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο
ποσό των 83.794,40€ χωρίς το ΓΕ και ΟΕ, δαπάνη ασφάλτου 38.500,00€,
απρόβλεπτα 16.088,52€, αναθεώρηση 756,27€ και Φ.Π.Α. 37.398,37€.
9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβά-
νονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επι-
τρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε εξήντα (60) ημε-
ρολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 24 παράγραφος 2 Ν.3669/08 (ΚΔΕ),
για το διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστοληπτική ικανότητα των
διαγωνιζόμενων.
13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα. 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) βρί-
σκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος στην
Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2005333, FAX επι-
κοινωνίας 210-6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κος Γ. Ψα-
ρομιχαλάκης, όπου οι ενιδαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να
παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για
την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της
δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και 03-01-2012. 

Η Διευθύντρια Τ.Ε., Χρυσικοπούλου Μαρία, ΠΕ – Β’ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καισαριανή 7/12/2012
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 14104
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: Ατραϊδου Αναστασία
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ. 16121
Τηλ. 213 2010764, FAX: 213 2010762
e-mail: esoda@kessariani.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτική φα-
νερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση για δύο (2)
χρόνια με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα (1) χρόνο του καταστή-
ματος – αίθουσας με στοιχεία Β’ (μαρμαράδικο) που βρίσκεται μέσα στο
χώρο του Δημ. Νεκροταφείου.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 20 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
ενώπιον της Οικονομικής  Επιτροπής και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. 
Το ακίνητο έχει έκταση 6,48τ.μ. και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και
μόνο ως γραφείο (όχι εργαστήριο ή αποθήκη οικογενειακών και λοιπών
τάφων, ή γραφείο τελετών), ή ως κατάστημα πώλησης κεριών θυμιάματος,
καντηλιών εικόνων αγίων κλπ εκκλησιαστικών ειδών τέλεσης κηδειών και
μνημοσύνων. 
Σαν όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται κατά μήνα το ποσό των 2.000,00€. 
Μαζί με την συμμετοχή του οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και
εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 2.400,00€.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο όσοι α) δεν οφείλουν στο Δήμο από
οποιαδήποτε αιτία αφού προσκομίσουν σαν εγγύηση συμμετοχής στη δη-
μοπρασία στην επιτροπή διαγωνισμού β) όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο
επαγγελματικό επιμελητήριο ή  έχουν νόμιμα απαλλαγή από αυτήν την
υποχρέωση και γ) όσοι προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρον-
ται αναλυτικά στην διακήρυξη. 
Τα έξοδα  δημοσίευσης στις εφημερίδες της περίληψης διακήρυξης βαρύ-
νουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων κ.
Ατραΐδου Αναστασία τηλ. 2132010764 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος Αντώνης Καμπάκας

Ο Σύλλογος “Μάτι” συγκεντρώνει

τρόφιμα και καλεί σε μια ζεστή 

χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος ΜΑΤΙ, συγκεντρώνει τρόφιμα,

είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα για συμπολίτες της πε-

ριοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα επιβίωσης. 

Αυτά θα διατεθούν στο Ορφανοτροφείο και Γηροκομείο

"Λύρειο Ίδρυμα  καθώς και σε οικογένειες του Δήμου,

μέσω της Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος: "ΜΟΝΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ". 

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ: 

-  Τρόφιμα: Γάλα Εβαπορέ, Λάδι, Δημητριακά για παιδιά,

Πατάτες, Φρυγανιές, Μαρμελάδες, Όσπρια, Ζυμαρικά,

Αλάτι, Πιπέρι, Ζάχαρη.  -  Φάρμακα. 

- Είδη πρώτης ανάγκης (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας,)

Σε μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα θα προσφέρουν σπιτικά

Χριστουγεννιάτικα γλυκά και ζεστό κρασί. 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν Χριστουγεννιά-

τικες Κατασκευές με τη ζωγράφο, Ολυμπία Δερτίλη, το Σάβ-

βατο 22 Δεκεμβρίου στο Ξενοδοχείο  "ΜΑΤΙ" , 12:00-18:00. 

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος για την

υλοποίηση του προγράμματος «"ΑΓ-

ΓΕΛΟΣ" – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕ-

ΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ

ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ» υλοποιεί ενέργειες για την

αντιμετώπιση της φτώχειας και του

κοινωνικού αποκλεισμού σε τοπικό

επίπεδο που έχουν ως στόχο την εν-

δυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση

των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ει-

δικότερα των αστέγων και των ατόμων

που βρίσκονται σε κατάσταση φτώ-

χειας ή απειλούνται από αυτή. 

Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με το

Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυ-

χιατρικής και Περίθαλψης «Κωστής

Μπάλλας».

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

“Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις πα-

ρακάτω δομές που θα λειτουργήσουν

στο Δήμο:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟ

Θα διανέμει σε τακτική βάση είδη παν-

τοπωλείου όπως τρόφιμα και είδη

πρώτης ανάγκης, σε άτομα και οικο-

γένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνι-

κοοικονομικά προβλήματα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

Περιλαμβάνει μια αρδευόμενη και πε-

ριφραγμένη έκταση, κατανεμημένη σε

ισομερή τεμάχια των 50 τ.μ., η οποία

θα παραχωρηθεί από το Δήμο Σπά-

των-Αρτέμιδος, σε τουλάχιστον 100

απόρους, ανέργους με σκοπό την

καλλιέργεια οπωροκηπευτικών για τη

σίτισή τους για ένα έτος. Μικρό μέρος

της  παραγωγής  θα διατεθεί στο Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Το γραφείο θα παρέχει σε ωφελούμε-

νους του προγράμματος υπηρεσίες

πληροφόρησης και υποστήριξης για

θέματα στέγης, υγείας, ασφάλισης,

εργασίας  και υπηρεσίες κοινωνικής

δικτύωσης των ευάλωτα κοινωνικά

ομάδων με δράσεις και δομές κοινωνι-

κής αλληλεγγύης και άμεσης αντιμε-

τώπισης της φτώχειας.

ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑ-ΚΟΡΩΠΙ

ΒΟΥΛΑΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ

Α.ΠΡΙΦΤHΣ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑΣ-ΩΡΩΠΟΣ

ΓΛ.ΝΕΡΩΝ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ-ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.

Π.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΜΑΡΚΟ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ

ΒΑΡΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΑΝΟΙΞΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΛΥΒΙΑ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΥΒΑΡΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΥΛΩΝΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ-ΚΟΥΒΑΡΑΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ-ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ

Ν.ΜΑΚΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΡΑΜΝΟΥΣ

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΟ-ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΑΣ-ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ-ΑΤΛΑΝΤΙΣ

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΣΑΘΕΝ ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ.ΝΕΡΩΝ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας πολιτών

για κοινωνική αλληλεγγύη, η Χρυσούλα

Αργυροπούλου, Σωματική Ψυχοθερα-

πεύτρια, και η Στεφανία Γερανιού, Σύμ-

βουλος Ψυχικής Υγείας, προσφέρουν

μία φορά την εβδομάδα δωρεάν ψυχο-

λογική υποστήριξη στους ενήλικες κα-

τοίκους του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος,

μέσα από ομάδες υποστήριξης (μετά

από προσωπική γνωριμία) ή και ατομικές

συνεδρίες για ειδικά προβλήματα (κατό-

πιν συνεννόησης). 

Πληροφορίες Στεφανία Γερανίου

(τηλ.: 2294082667, 6977254068).

Το πρόγραμμα των Πρωταθλημάτων Α', Β', Γ' Κατηγορίας της ΕΠΣΑΝΑ




