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Οι πολιτείες ευτυχούν όταν οι άδικοι
τιμωρούνται
(Πλάτων)
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Μαζί σ’ αυτά που
μας ενώνουν
Αστοχη επίθεση στη “Σπίθα”
Διαβάζοντας το άρθρο του Μάκη Μαΐλη (Μ.Μ.) που
δημοσιεύθηκε στο «Ριζοσπάστη» στις 6 Μάρτη, για
«το ρόλο της ΣΠΙΘΑΣ και του Μίκη Θεοδωράκη»,
έμεινα κατάπληκτος.
Στην αρχή σκέφτηκα ότι δεν εκφράζει τις επίσημες
θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά μια ελεύθερη διατύπωση προσωπικών απόψεων, που αντανακλά ένα είδος
φιλελευθοποίησης στους κόλπους
του ΚΚΕ.
Η ιδιότητα όμως του ανθρώπου και η
πορεία του στο κόμμα, εξασθενούν
μέχρις αποσβέσεως τέτοιες ελπίδες… λενινιστικές1.
του Κώστα Τι λέει λοιπόν ο Μαΐλης στο απόσταγμα του άρθρου του για την ΑΝΕΒενετσάνου
ΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ Μ.
Θεοδωράκη;
- Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι πολίτες.
«Το ΚΚΕ είχε υπογραμμίσει ότι ανεξάρτητα κινήματα
δεν υπάρχουν».
Όλοι εξαρτώνται «σε τελευταία ανάλυση από την
όποια ιδεολογία πρεσβεύουν».
Επομένως – το «επομένως» είναι του Μάκη Μαϊλη –
«από τις διακηρύξεις κινήσεων σαν την ΣΠΙΘΑ» ωφελείται το σύστημα, γι’ αυτό όσοι συμμετέχουν ή τρέφουν αυταπάτες «όπως αυτές για έλλειψη εθνικής
ανεξαρτησίας» (είναι αυταπάτη μωρέ αυτό;) ή είναι
”διάφοροι περισπούδαστοι και τυχοδιώκτες”!, λέει.
Τώρα, προφανώς οφείλω να δω που θα κατατάξω τον
εαυτό μου. Το ίδιο ασφαλώς θα κάνουν και οι αναγνώστες μου, εφ’ όσον πεισθούν στα λεγόμενα τού
Συνέχεια στη σελ. 2

ΖΟΦΕΡΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
― 18 εκατομμυρια ευρώ το χρέος του Δήμου.
― 9 εκατομμύρια χρέος στην ΕΥΔΑΠ με εισπράξεις 1,5 εκατομμύριο το χρόνο!
― 5 κατασχετήρια έχει ο Δήμος μέχρι στιγμής!

Σελίδες 6, 7

Διαβούλευση για το Τεχνικό Πρόγραμμα στην Παλλήνη Σελίδα 16

Δημοσίευμα της “7ης” στη Βουλή
Τις θέσεις μας για τον Φ.Π.Α.
μεταφέρει ο βουλευτής Γ. Βλάχος
ΣΕΛΙΔΑ 11

Οι συγχωνεύσεις (κλείσιμο) των σχολείων φέρνουν αναστάτωση στους μαθητές. Καταλήψεις έχουν ξεκινήσει σε πολλά σχολεία που κλείνουν, από τους μαθητές. Και όπως καταδεικνύεται από τους εμπλεκόμενους, άλλη μία μεταρρύθμιση έγινε στο γόνατο. Πώς
προχώρησαν αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας στο κλείσιμο ενός σχολείου χωρίς να
Σελ. 12,13
εξετάσουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά;

“Να αποφασίσετε να μας
δώσετε την παραλία”
δίνει εντολή η ΕΤΑ Α.Ε. στο Δήμαρχο Σαρωνικού
“Μια πραγματικά κατάπτυστη επιστολή, η οποία προσβάλλει τη
Δημοτική Αρχή στο σύνολό της, αλλά και
τους κατοίκους της περιοχής, κυρίως όμως
υποτιμά τους αγώνες που έχουμε κάνει όλα
αυτά τα χρόνια για ανοικτές και ελεύθερες
ακτές”, δηλώνει ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου.

Σελίδα 14

ΟΧΙ στα ΧΥΤΑ
ΦΩΝΑΞΑΝ
5 ΔΗΜΟΙ
Σελίδα 3
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΒΑΡΗΣ

Θέλουμε
Δήμαρχο,
όχι Σερίφη
Σελίδα 24
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Μαζί σ’ αυτά που μας ενώνουν
Συνέχεια από τη σελ. 1
αρθρογράφου του Ριζοσπάστη. Αλλά
δεν αρκούν αυτά. Γιατί «το σύστημα
και η πλουτοκρατία δημιουργεί» κινήματα σαν τη ΣΠΙΘΑ;»
Την απάντηση δίνει ο Μ.Μ.:
«Τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν
πολύ αρνητικά για το σύστημα. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο τμήμα του
λαού να αφυπνιστεί πολιτικά και να
συμπαραταχθεί με το ΚΚΕ.
Αυτό φοβούνται. Το ΚΚΕ και το ταξικό
κίνημα. Όλα τα άλλα κόμματα λειτουργούν ως μαξιλαράκια του συστήματος. Το ΚΚΕ που προτείνει στο λαό
τη μόνη λύση που έχει. Τη λαϊκή εξουσία, ως θέση και πρακτική πολιτική αντιπαράθεση με τον καπιταλισμό».
Το ΚΚΕ προτείνει, αλλά δεν πείθει. ή
πείθει ένα μικρό τμήμα του λαού, γιατί
σκέπτεται και εκφράζεται σαν τον Μ.
Μαϊλη, που είναι ένα διόλου αμελητέο
στέλεχος του κόμματος. Ενώ στη
“Σπίθα” συσπειρώνονται πολίτες απ’
όλες τις παρατάξεις.
Λέω και ξαναλέω και τώρα: Το σύστημα θα ταρακουνηθεί συθέμελα,
όταν ένας αντικομμουνιστής ψηφίσει
ΚΚΕ, όχι γιατί ασπάζεται την ιδεολογία του, ή επιθυμεί να κυβερνήσει,
αλλά για να δώσει μια ισχυρή «γροθιά
στο στομάχι» του καπιταλιστικού συστήματος και ιδιαίτερα αυτού του
τύπου. Όπως ακριβώς είχε κάνει το
1958, όταν η ΕΔΑ – η επίσημη έκφραση του παράνομου ΚΚΕ – ήρθε
δεύτερο κόμμα στη Βουλή, με σχεδόν
25%!
Εγώ τα λέω και τα πιστεύω, αλλά όταν
έρχεται το ΚΚΕ μ’ αυτή την ξύλινη
γλώσσα και τις αποστεομένες ιδέες
τακτικής, μου τα χαλάει. Και μην νομίζετε, αγαπητοί αναγνώστες, ότι οι θέσεις αυτές εκφράζουν το Μίκη
Θεοδωράκη. Δυστυχώς, όχι. Ο Μίκης,
όντως είπε ότι «αν γίνουν σύντομα
εκλογές, εμείς θα ρίξουμε λευκό». Κι
αυτό ήταν «βούτυρο στο ψωμί» του
Μαΐλη και των υποστηρικτών του συστήματος που τρίβουν τα χέρια τους,
για τη διαμάχη φορέων που οι αντιμνημονιακές – αντινεοφιλελεύθερες
θέσεις τις φέρνουν φυσιολογικά στην
ίδια όχθη.
Γιατί πρέπει να συμφωνούμε σε όλα;
Δεν μας αρκούν να μας ενώσουν οι
κοινές θέσεις; Εκεί δηλαδή που συμφωνούμε! Συμφωνούμε στην αντί-

ληψη για το πρωτεύον της κοινωνίας
έναντι του ατόμου.
Συμφωνούμε ότι το ατομικό συμφέρον
προκύπτει μέσα από το κοινωνικό συμφέρον (εν τη ενώσει η ισχύς);
Συμφωνούμε στην αγάπη για την πατρίδα μας, που τόσοι αγωνιστές, απ’
όλες τις μπάντες λίγο – πολύ, έχυσαν
το αίμα τους και είπαν «χαλάλι,
άξιζε».
Συμφωνούμε στην αντιμνημονιακή
θέση για τη σωτηρία της πατρίδας και
του Λαού; Τι άλλο θέλουμε;
Τ’ άλλα τα βρίσκουμε.
Όμως ο Μ. Μαΐλης εξέφρασε και κάτι
ακόμα που δεν είμαι σίγουρος αν το
ασπάζονται οι κομμουνιστές.
Στις θέσεις του Μ. Θεοδωράκη ότι οι
αντιδράσεις απέναντι στα μέτρα που
προωθεί η Τρόικα, θα πρέπει να έχουν
το χαρακτήρα παλλαϊκού – απελευθερωτικού αγώνα, ο Μ. Μαΐλης διατυπώνει ρητά την άποψη ότι «θέμα
εθνικής ανεξαρτησίας δεν τίθεται,
στην Ελλάδα δεν έχουμε κατοχή».
Εάν αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ, ε,
τότε ΔΕΝ έχει διαβάσει το Μνημόνιο ή
έστω τα σχετικά άρθρα.
Ούτε διορθώνει ή εξηγεί την άποψή
του η δευτερεύουσα πρόταση ότι «την
Τρόικα έφεραν από κοινού η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΕΒ, τους
εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους
μεγαλεμπόρους […] το ίδιο και η Ν.Δ.,
που παριστάνει την αντιμνημονιακή».
Ε, και; Κι αν έτσι είναι, ή περίπου έτσι,
αλλάζει σε τίποτα την ουσία της εξάρτησης και της οικονομικής υποδούλωσης της χώρας στις «αγορές»;
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Ιδιότυπη κατοχή έχουμε που κλιμακωτά θα γίνεται πιο ξεκάθαρη και πιο
ακάλυπτη. Δεν έχει σημασία αν ήρθαν
με απροκάλυπτη βία ή με μέθοδο και
απάτη. Ήρθαν!
Ήρθαν και ετοιμάζονται να «αξιοποιήσουν» την Ελλάδα, κι εμείς καθόμαστε και τρωγόμαστε, ενώ κάποιοι
τρώνε κιόλας.
Και κάτι για μένα, γιατί μερικοί θα εκπλαγούν που εγώ τα βάζω – στο συγκεκριμένο θέμα – με το ΚΚΕ, ενώ
μερικοί δεν τολμάνε να ξεκολήσουν ή
να τα βάλουν με το δήμαρχό τους:
ΔΕΝ πάω για δήμαρχος. ΔΕΝ πάω για
Βουλευτής. Είμαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ανεξάρτητος και αδέσμευτος.
Ούτε από την κοσμοθεωρία μου εξαρτώμαι. Την αναθεωρώ (την ξανακοιτάζω,
δηλαδή)
και
αναλόγως
επιβεβαιώσεως της ορθότητάς της,
την εμπεδώνω, την τροποποιώ, αν
χρειάζεται, ή και την αλλάζω, αν αποδειχθεί εσφαλμένη. Πάνω από 60 χρόνια πάντως δεν την έχω αλλάξει. Την
έχω, όμως διορθώσει. Πιστεύω ορθώς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η “Λιάχα” πικρόχολη αφήγηση Γιάννης Κορναράκης
Σελ. 8
“Στο θάλαμο 9...

Σελ. 8

Μείον 1% στο απόλυτο
αδιέξοδο Γρηγόρης Ρώντας
Σελ. 9

Αφιερώστε 60’ στον Πλανήτη μας
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ.10

Οι αναγνώστες γράφουν

Σελ. 11

Ημερίδα κατά του ΚΕΛ
Βορείων Μεσογείων
Σελ. 9

――――――――
1. Όταν μετά την Οκτωβριανή επανάσταση
του ’17 ιδρύθηκαν τα Σοβιέτ, εκλέχτηκαν
από το κόμμα (ΚΚΣΕ) απλοί εργάτες, προλετάριοι να εκπροσωπήσουν το λαό. Αυτοί
με το δίκιο τους ρώτησαν τον Λένιν
― «τι θα λέμε εμείς, αγράμματοι άνθρωποι»
― «ΠΡΑΒΝΤΑ», την αλήθεια τους είπε ο
Λένιν. Όχι ό,τι θα σας λέμε εμείς, του πολιτικού γραφείου!…

Η Παλλήνη αναδασώνει το
Πεντελικό
Σελ. 15

Απόκριες στο Β.Β.Ε.Μ.

Σελ. 15

3ο Δημοτικό Καλυβίων - “ΧρυσοΣελ. 16
πράσινο φύλλο”

Από τα έδρανα του Κοινοβουλίου
Σελ. 17
Συμπεράσματα για τα απορρίμματα
Σελ. 18
Παχυσαρκία, η σύγχρονη
ασθένεια
Σελ. 21
(Διακριτικός τίτλος)

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

10 euro

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΟΙ ΦΩΝΑΞΑΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
Κυριακή πρωί (13/3) η Λεωφόρος Λαυρίου
στο ύψος της εισόδου στο Μαρκόπουλο
κλειστή από πλήθος κόσμου στο κάλεσμα
διαμαρτυρίας των Δήμων Μαρκοπούλου,
Κρωπίας, Παιανίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, ενάντια στην κατασκευή ΧΥΤΑ στην
Κερατέα.
Παρόντες όλοι οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά
τους συμβούλια.
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης άνοιξε την εκδήλωση ευχαριστώντας

όσους συμμετείχαν στην συγκέντρωση και
ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στο έγκλημα
που συντελείται στην Κερατέα.
Ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν στη
διάδοση και επιτυχία της συγκέντρωσης·
τον τοπικό τύπο και ηλεκτρονικά δικτυακά
μέσα, καθώς και τα ημερήσια μέσα ενημέρωσης που έλαμψαν... με την απουσία τους.
“Συμπαραστεκόμαστε στον δίκαιο αγώνα
της Κερατέας, όπως έχουμε υποχρέωση
προς τους συντοπίτες μας. Το αγωνιστικό
κάλεσμα προς όλους τους Μεσογείτες είναι

διαρκές, μέχρι την τελική νίκη. Η σημερινή
εκδήλωση ήταν μόνο η αρχή. Καταδικάζουμε τα μεμονωμένα περιστατικά που εκδηλώθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα τον
τραυματισμό δυο συμπολιτών μας από ασυνείδητη διερχόμενη οδηγό, όπως και την
επίθεση ενάντια στο Διοικητή Ασφαλείας
Μαρκοπούλου. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να φιμώσει ή να διαστρεβλώσει το
διαμορφώμενο πανμεσογείτικο μήνυμα
υπεράσπισης του τόπου μας, με προβοκά-

Στη συνέχεια χαιρέτισαν όλοι οι Δήμαρχοι
Π. Φιλίππου, Δημ. Κιούσης, ενώ ο Κώστας
Λεβαντής (Λαυρεωτικής) μίλησε στηλιτεύοντας για άλλη μια φορά την παράνομη

χωροθέτηση στο Οβριόκαστρο και την εμμονή της κυβέρνησης να προστατεύει τους
εργολάβους.
Αννα Μπουζιάνη

τσιες, προκλήσεις και το ρατσιστικό αποκλεισμό μας από τα αθηναϊκά ΜΜΕ”, τόνισε
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου.

Η “Σπίθα” στη Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη φουντώνει
Άλλη μια συνάντηση των μελών και φίλων της ΣΠΙΘΑΣ
Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Κυριακή 13 Μαρτίου, με την παρουσία του
Γιάννη Δημητρακάκη ως εκπροσώπου της κεντρικής ΣΠΙΘΑΣ, του Μίκη Θεοδωράκη.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημήτρης Κυπριώτης. Κεντρικός εισηγητής ο Γ. Δημητροκάλης αναφέρθηκε σε οργανωτικά θέματα της ΣΠΙΘΑΣ και απάντησε σε διάφορες
ερωτήσεις.

Επικεντρώθηκε ακόμη σε κάποιες «αδυναμίες» του Συντάγματος που πρέπει, κατά την προσωπική του άποψη, ν’
αναθεωρηθούν, όπως τα άρθρα που αναφέρονται στην δια
αντιπροσώπων δημοκρατία, κι αυτοί που διαχειρίζονται το
μέλλον μας χωρίς να έχουν το φόβο της ανάκλησής τους
από τους ψηφοφόρους και οι οποίοι επιλύουν, υποτίθεται,
τα προβλήματα, χωρίς ουσιαστικά την παρέμβαση, την
κρίση του πολίτη.
Αυτό που συζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους ήταν να
γίνονται γνωστές οι αποφάσεις της κεντρικής ΣΠΙΘΑΣ, να
ληφθεί υπ’ όψιν το πλήθος των πολιτών που ενώ βλέπουν
και βιώνουν τις αντίξοες και άδικες συνθήκες που διαμορφώνονται αλλά συνεχίζουν παθητικά και από τον «καναπέ»
τους μόνο να διαμαρτύρονται, πως να τους προσεγγίσουμε.
Να παρθούν αποφάσεις δράσεως, να ακούγονται οι νεότεροι, και όχι να αναλώνουμε τις συναντήσεις μας σε διαλέξεις. Αυτό που μας ενώνει όλους, πέρα από πολιτικές
σκοπιμότητες, είναι η γνώση ότι όντως τα πράγματα δεν
πάνε καλά, ότι υπάρχει άδικη μεταχείρηση του λαού, ότι η
πατρίδα μας ξεπουλιέται, ότι οι νέοι μας δεν έχουν μέλλον,
ότι κανείς από τους υπαίτιους δεν τιμωρείται.

Την συζήτηση έκλεισε ο Κώστας Βενετσάνος που τόνισε
ιδιαίτερα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε εκείνα που μας
ενώνουν, μακρυά από την κομματική μας προέλευση ή την
κοσμοθεωρία μας.
Κι αυτά είναι η πεποίθησή μας, ενάντια στο μνημόνιο της
εξάρτησης και υποδούλωσης της χώρας μας. Είναι η
εθνική ανεξαρτησία το ζητούμενο.

Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και μόνο στους Έλληνες, κατέληξε.
Ρένα Αλεξούδη

ΕΒΔΟΜΗ
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ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ - Η ώρα της Γης!
Εκδηλώσεις με μουσική και δρώμενα στο Δήμο Παλλήνης
O Δήμος Παλλήνης και τα Λύκεια - Γυμνάσια των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθούσας-Γέρακα-Παλλήνης,
στέλνουν το δικό τους μήνυμα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αγκαλιάζοντας και συμμετέχοντας ενεργά
στην Δράση του WWF «Η Ωρα της Γης». Μια συμβολική πρωτοβουλία με ουσιώδη όμως σημασία που θυμίζει στον κάθε ένα από μας την προσωπική και
συλλογική του ευθύνη για τις κλιματικές αλλαγές και
την προστασία του περιβάλλοντος.
Στις 26 Μαρτίου και ώρα 20:30 σας καλούμε να λάβετε μέρος στη δημιουργία μίας ανθρώπινης αλυσίδας, που θα ξεκινήσει μπροστά από τον σταθμό του
Προαστιακού Σιδηροδρόμου Παλλήνης, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, με κατεύθυνση το κλειστό γήπεδο της
Παλλήνης όπου θα ακολουθήσει νεανική εκδήλωση με
live μουσική και dj party από τους μαθητές.
8:30 – 9:30 μμ: Συγκέντρωση στον Προαστιακό
Σταθμό Παλλήνης (επί της Λεωφ. Μαραθώνος). Ακολουθεί νεανική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του
κλειστού Γηπέδου Παλλήνης.
Η κάθε μικρή μας κίνηση μπορεί να κάνει την διαφορά.

Για την ουσιαστικότερη συμμετοχή του ο Δήμος προβαίνει σε μία ακόμη σειρά άλλων ενεργειών:
1. Ανάρτηση στο Portal του Δήμου Παλλήνης
www.pallini.gr, banner της Δράσης «Ώρα της Γης» το
οποίο ενημερώνει τους επισκέπτες του δικτυακού
τόπου σχετικά, και τους «δρομολογεί» στην κεντρική
σελίδα της Δράσης www.earthhour.org/greece.
2. Εκτύπωση και ανάρτηση αφισών ενημέρωσης της
τοπικής κοινωνίας σε σημαντικά δημόσια σημεία (Δημαρχείο, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, Αθλητικά
και Πολιτιστικά Κέντρα, πλατείες, πίνακες ανακοινώσεων).
3. Αποστολή ενημερωτικής επιστολής σχετικά με την
Δράση «Ώρα της Γης» σε όλα τα σχολεία, πολιτιστικούς και Αθλητικούς φορείς, εμπορικά καταστήματα
και επιχειρήσεις.
4. Τέλος, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προγραμματίζει τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος για μία
ώρα από την 20:30 έως την 21:30 της 26ης Μαρτίου,
στις πλατείες, στα δημοτικά κτίρια και άλλα σημαντικά σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος της περιοχής.

“Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ"
του Ρικ Άμποτ
Την Παρασκευή 1 Απριλίου θα δοθεί η παράστασση
“Η Παράσταση συνεχίζεται” στην αίθουσα “Ιωνία”
(Δημαρχείο Βούλας) στις 8:30 μ.μ. με την θεατρική
ομάδα του ΤΟ.Σ.Ν. Βούλας.
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με σειρά εμφάνισης)
...Φαίη Καζάκου - Διευθύντρια σκηνής, υποβολέας, υπεύθυνη για ήχους, φώτα, τεχνικά
Δημήτρης Νικολακάκης - Σκηνοθέτης
Κατερίνα Κουστουμπάρδη - Λαίδη Μάργκαρετ και ο εαυτός της
Στέφανος Διακρούσης - Δρ. Ρεξ Φορμπς, και ο εαυτός του
Φώτης Οικονόμου - Λόρδος Ντάντλεϋ και ο εαυτός του
Σώτια Παγκράτη - Νταϊάνα Λάσσιτερ και ο εαυτός της
Κυριάκος Νικολαΐδης - Στήβεν Σέλερς και ο εαυτός του
Μινώα Σαριδομιχελάκη - Ντόρις και ο εαυτός της
Κατερίνα Κουρεντζή - Ντίντι
Βασιλίνα Ελματζόγλου - Υπεύθυνη κυλικείου
Διδασκαλία - Μενέλαος Ντάφλος
Σκηνοθεσία - Μενέλαος Ντάφλος
Βοηθ. Σκηνοθ. - Στέφανος Διακρούσης
Σκηνικά - Στέφανος Χαντζηστεφάνου
*Στην παράσταση ακούγεται το τραγούδι "Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ" σε στίχους Δημήτρη Νικολακάκη & μουσική
Φώτη Οικονόμου
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Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα, τηλ. 210 3418 550
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“Πρόληψη Ορθοπαιδικών παθήσεων”
Το Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πειραιά σε
συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, διοργανώνει
τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 7μ.μ. ομιλία με θέμα:
“Πρόληψη Ορθοπαιδικών παθήσεων”. Ομιλητής θα είναι ο
Δρ Νικόλαος Αντωνίου, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός τ. Διευθυντής Ορθοπαιδικής κλινικής “Κοργιαλένειου - Μπενάκειου) Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο του
Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος).
Πληροφορίες Ι. Κορναράκης τηλ. 6944.768.180.

Εθελοντική Αιμοδοσία
στο Μαρκόπουλο
Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Μαρκοπούλου την Κυριακή 3 Απριλίου, στο Κέντρο Υγείας
Μαρκοπούλου, από τις 9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ..

«Η μαζική συμμετοχή των πολιτών στην αιμοδοσία είναι
πράξη αλληλεγγύης και πολιτισμού.
Επίσης, είναι προφανές ότι όλοι οφείλουμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ στην Εθελοντική Αιμοδοσία Μαρκοπούλου,
για το έργο της όλα αυτά τα έτη», δήλωσε ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης.

Αιμοδοσία
στη ΝΟΔΕ Ανατ. Αττικης
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, με
αφορμή που το 2011 είναι έτος Εθελοντισμού οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 20 Μαρτίου στις
6.30μ.μ. στο Δημαρχείο Κορωπίου, με θέμα: “Εθελοντισμός: Πρωτοβουλίες και δράσεις μέσα από εικόνες”.
Συμμετέχουν και η ΜΚΟ Ελληνες Εθελοντές με
θέμα “Η ελληνική παρουσία στην Κεντρική Ασία
και η φυλή των Καλλάσα του Β.Δ. Πακιστάν.

Στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης, η ΝΟΔΕ
Ανατ. Αττικης της Νέας Δημοκρατίας, έχει ιδρύσει Τράπεζα Αίματος και γίνεται μια πρώτη προσπάθεια αιμοδοσίας. Οι ενδιαφερόμενοι που
επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα, μέχρι την Τετάρτη
30 Μαρτίου.
Για τις λεπτομέρειες θα έρθουν μαζί σας.
Τηλέφωνα: Γραμματεία ΝΟ.Δ.Ε.: 2106626797

Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου, 18:30 θα γίνει η παρουσίαση της
επανέκδοσης "Σωζόμενοι Λόγοι" του Σπυρίδωνα Τρικούπη
Η ιστορική επανέκδοση “Οι Σωζόμενοι Λόγοι” του Μεσολογγίτη Πρωθυπουργού Σπυρίδωνα Τρικούπη πρωτοεκδόθηκε το
1836 στο Παρίσι, σε πολύ λίγα αντίτυπα. Ένα από αυτά έφθασε
στα χέρια του κ. Μοσχανδρέου και επανεκδίδεται για πρώτη
φορά από το 1836, από την Πινακοθήκη Χρήστου & Σοφίας Μοσχανδρέου, σε επιμέλεια των ίδιων και του χαράκτη Γιάννη
Γουρζή, με τον παραδοσιακό τρόπο στοιχειοθεσίας, σε επίπεδο
πιεστήριο, τέχνη που έχει σχεδόν εκλείψει.

“Το Μεσολόγγι σήμερα μέσα από την Χαρακτική”
Επίσης τη Δευτέρα 21 Μαρτίου, στις 20:00, θα εγκαινιασθεί Έκθεση Χαρακτικής με τίτλο: “Το Μεσολόγγι σήμερα μέσα από την Χαρακτική” με έργα που ανήκουν στην
Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλοακαρνανίας, Χρήστου
& Σοφίας Μοσχανδρέου, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, όπου
παρουσιάζεται η εξέλιξη της Ελληνικής Χαρακτικής που ξεκινά από τον Θ. Βρυζάκη και φτάνει μέχρι τη Βάσω Κατράκη,
και τη σημερινή γενιά της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών.

“Οι πολιτικές εξελίξεις και οι προτάσεις
της Δημοκρατικής Αριστεράς”
Οι Τοπικές Οργανώσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς
Γλυφάδας & Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης διοργανώνουν συζήτηση με θέμα: “Οι πολιτικές εξελίξεις και οι
προτάσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς”, την Τρίτη 22
Μαρτίου στις 7.30μ.μ. στο Δημαρχείο Γλυφάδας.
Ομιλητής είναι ο πρόεδρος της Δ.Α. Φώτης Κουβέλης.

ΕΒΔΟΜΗ

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 5

ATHENAEUM
International Cultural Center

art gallery café - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ
210 8958866
www.artgallerycafe.gr/program.asp
www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
«Μελωδίες Ατέλειωτο Ταξίδι»
Τραγουδούν Ιώ Νικολάου, Σπύρος Κλείσας
Σάββατο 19 Μαρτίου στις 10.00μμ
Μίμης Πλέσσας σ’ένα πρόγραμμα με γνωστά τραγούδια της ατέλειωτης διαδρομής του που διακρίθηκαν στην Ελληνική και διε-

MARIA CALLAS GRAND PRIX
“ΜΑΥΡΟΣ
ΚΥΚΝΟΣ”
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει έως την
Τετάρτη 23 ΜΑΡΤΙΟΥ το
αριστούργημα:

ΜΑΥΡΟΣ ΚΥΚΝΟΣ
BLACK SWAN
προβολές: 19.00 και 21.15
Ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφσκι.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Νάταλι
Πόρτμαν, Βενσάν Κασέλ,
Μίλα Κούνις, Μπάρμπαρα
Χέρσεϊ. Διάρκεια: 108'

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ “ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ”

παιδική παράσταση κούκλας
Σάββατο 26 Μαρτίου 12π.μ.

«Ο Εγωιστής Γίγαντας»

Διάρκεια 120’ με δημιουργική απασχόληση παιδιών

Η μεγάλη γιορτή της Όπερας από 13 - 20 Μαρτίου
37ος Διεθνής Διαγωνισμός Grand Prix Μαρία Κάλλας
με 55 νέους λυρικούς τραγουδιστές από 12 χώρες
Το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Ατενέουμ
χωρίς να υποτιμά τις αντίξοες συνθήκες και
τις δυσκολίες της εποχής και επειδή θεωρεί καθήκον του να προστατεύσει τόσο τη
διεθνή εικόνα της χώρας στο καλλιτεχνικό
στερέωμα, όσο και τη συνολική του πορεία
37 χρόνια τώρα, προχωρά στη διοργάνωση
του 37ου Διεθνούς Διαγωνισμού Γκραν Πρι
Μαρία Κάλλας για Όπερα, από τις 13 έως
τις 20 Μαρτίου 2011, σε συνεργασία με τον
Πολιτισμικό Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων, την Αιγίδα και τη συμβολική οικονομική ενίσχυση που έχει υποσχεθεί το
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Έτσι και εφέτος η Αθήνα, με τον καταξιωμένο διεθνώς θεσμό της, θα υποδεχθεί και
θα φιλοξενήσει 55 νέους λυρικούς τραγουδιστές από 12 χώρες - Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία, Ρωσία, Ουκρανία, Αρμενία,
ΗΠΑ, Κορέα, Κίνα, Αυστραλία - ανάμεσά
τους και 10 Έλληνες, οι οποίοι θα διαγωνισθούν στον πιο δύσκολο, παγκοσμίως, διαγωνισμό για το βραβείο στο όνομα της
μεγάλης μας Μαρίας Κάλλας.

θνή μουσική σκηνή. Εισιτήριο €20 χωρίς ποτό.
Ο ζεστός και μικρός χώρος της Art Gallery Café, η αγάπη που
έδειξε ο κόσμος στις προηγούμενες εμφανίσεις του, έκαναν τον
Μίμη Πλέσσα να προσφέρει και φέτος δύο αξέχαστες μουσικές
παραστάσεις.

Τα παιδιά του χωριού έχουν βρεί στον υπέροχο κήπο του
Γίγαντα ένα μέρος να παίζουν ανενόχλητα και να χαίρονται την φύση.
Όμως όταν εκείνος επιστρέφει, τα διώχνει και χτίζει
έναν τεράστιο τοίχο για να μην μπορέσουν ποτέ να ξαναμπούν. Μετά από λίγο, ο κήπος του ο κήπος του Γίγαντα, μαραίνεται και ο χειμώνας τον κυριεύει. Τα πάντα
παγώνουν και γίνονται τόσο κρύα όσο και η καρδιά του.
Όμως ο ερχομός ενός μικρού παιδιού θα αλλάξει τα
πάντα!
Το γνωστό έργο του
Όσκαρ Ουάϊλντ είναι
ένα κλασικό στο είδος
του, γοητευτικό παραμύθι, που μιλάει για
τον εγωισμό και το
πόσο σημαντικό είναι
να μαθαίνει κανείς ν’
αγαπά , να μοιράζεται
και να εμπιστεύεται
τους άλλους.
Μια συγκινητική ιστορία που κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα
στους πολύτιμους θησαυρούς της παιδικής ηλικίας και
συγκινεί βαθειά τους μεγάλους!
Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ. Οι συνοδοί γονείς δωρεάν.

Opera, Oratorio-Lied and Piano

Ένας αριστουργηματικός “Κύκνος” που παρασύρει το θεατή
στα βαθιά νερά της ενδοσκοπικής πάλης, μιας ψυχωτικά
τελειομανούς μπαλαρίνας καριέρας, η οποία ενώ καλείται...

Φέτος, λόγω των οικονομικών δυσχερειών
ο διαγωνισμός αφορά μόνο στην Όπερα,
και στον τελικό, 3ο Κύκλο οι φιναλίστ θα
διαγωνισθούν συνοδεία πιάνου. Και ενώ
κάθε χρόνο η ποιότητα του διαγωνισμού και
όλων όσων συμμετέχουν σε αυτόν είναι
όλο και πιο υψηλή, φέτος ένα ακόμα ποιοτικό χαρακτηριστικό έρχεται να προστεθεί
στη συνολική διοργάνωση.
Για πρώτη φορά, στα 37 χρόνια διοργανώθηκε
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Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθέατρου 2011
Κουκλοθέατρο για παιδιά
Κυριακή 20 Μαρτίου, στις 11. 00
Μια σταλιά ρεβίθια και μια χούφτα… παραμύθια! - Παράσταση αφήγησης παραμυθιών από την ομάδα ΚοκουΜουκλό στο Black box

Κυριακή 20 Μαρτίου, στις 17. 00
«Φεγγαρόσουπα» από την ομάδα Κοκου-Μουκλό
στο Black box
Εισιτήρια: Είσοδος Ελεύθερη/ Οι κρατήσεις θέσεων θα πραγματοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες τηλεφωνικά στο 210 3418579 Δευ-Παρ
11:00 - 14:00 και μία ώρα πριν την παράσταση.

Κυριακή 20 Μαρτίου, 12:30

Ανοιχτό εργαστήριο κατασκευής κούκλας

εθνικός προκριματικός διαγωνισμός στο ΠεκίνοΚίνα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού της Κίνας, για να επιλεγούν οι 10 καλύτεροι
νέοι τραγουδιστές και τραγουδίστριες για το
Γκραν Πρι Μαρία Κάλλας.

Η Διεθνής Κριτική Επιτροπή του 37ου Γκραν Πρι
Μαρία Κάλλας για Όπερα, που στην ουσία συνιστά μια μεγάλη γιορτή στο μέσο του χειμώνα για
το Λυρικό Τραγούδι, αποτελείται από τους εξέχοντες καλλιτέχνες:
Alva, Ιταλία (Λουίτζι Άλβα)
Philip Kang, Κορέα, Σεούλ (πρώτη φορά) (Φίλιπ Κανγκ)
Peter Katona, Αγγλία, Λονδίνο (Πήτερ Κάτονα)
Ζανέτ Πηλού, Ελλάδα
Cheryl Studer, Γερμανία (Τσέριλ Στιούντερ)
Peter Tiboris, Ιταλία (Πήτερ Τιμπόρις)
Kang-Liang Peng, Πεκίνο, Κίνα (ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑ) (Κανγκ-Λιάνγ Πενγκ)
Λουκά Καρυτινό, Ελλάδα
Κική Μορφωνιού, Ελλάδα

3ος Κύκλος, Τελικός και Απονομή «Grand
Prix Μαρία Κάλλας 2011»
Κυριακή 20 Μαρτίου 2011, 18:30
Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης», Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών (Β. Σοφίας & Κόκαλη,
Τηλ. 210 7282333)
Όλοι οι κύκλοι του Διαγωνισμού είναι ανοικτοί στο κοινό και προπωλούνται εισιτήρια.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Μαρίνου Αντύπα 86, Ηλιούπολη
τηλ. 2109941199, 2109914732, 6945405825
Κυριακή 20 Μαρτίου στις 8μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.
ΦΙΛΜ ΝΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ - ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ «ΤΟ ΓΕΡΑΚΙ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ (THE MALTESE FALCON)» (ΗΠΑ,
1941) ΤΟΥ ΤΖΟΝ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΚΑΙ «ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ
ΟΡΙΕΝΤ ΕΞΠΡΕΣ (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS)» (ΒΡΕΤΑΝΙΑ, 1974) ΤΟΥ ΣΙΝΤΝΕΪ ΛΟΥΜΕΤ
Θα ακολουθήσει συζήτηση με εισηγητές τους Τάσο Πατρώνη (επίκουρο καθηγητή Τμήματος Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Πατρών) και Σωφρόνη Βαμβακούση (μαθηματικό, καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).
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Ζοφερή η οικονομική κατάσταση του Δήμου, αλλά
― 18 εκατομμυρια ευρώ το χρέος του Δήμου.

― Η Κυβέρνηση μείωσε του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου ενώ φόρτωσε και τα λειτουργικά
― 9 εκατομμύρια χρέος στην ΕΥΔΑΠ με εισπράξεις 1,5
έξοδα της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου στο Δήμο!
εκατομμύριο το χρόνο!
― 5 κατασχετήρια έχει ο Δήμος μέχρι στιγμής!
― Σταμάτησαν τα έργα του “Θησέα” στη μέση!
Ιδιαίτερα κατατοπιστική ήταν η εισήγηση-ενημέρωση του Δημάρχου Σωτήρη Μεθενίτη στη συζήτηση για το
Τεχνικό Πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί το 2011.
Παρουσίασε μία ζοφερή εικόνα του
Δήμου με κατασχετήρια, με ένα υψηλό
χρέος στην ΕΥΔΑΠ και στους προμηθευτές, με σταματημένα έργα στη μέση
(κεντρική πλατεία), με κίνδυνο να κατασχεθούν σχολεία και Δημαρχείο από
την ΕΥΔΑΠ, μετά την ιδιωτικοποίησή
τους, αφού το χρέος του Δήμου φθάνει
τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει σκέψη
παραχώρησης του δικτύου ύδρευσης
στην ΕΥΔΑΠ, εφ’ όσον χαρτογραφηθεί
το δίκτυο.
Ομως παρά το μεγάλος χρέος του
Δήμου, παρά τις παρούσες αντίξοες
συνθήκες, ο Δήμαρχος εμφανίστηκε αισιόδοξος. Εχει τη δυναμική του νέου
και του νέου Δημάρχου και είναι αποφασισμένος να “βάλει πλάτη” για να
σταθεί στα “πόδια” του ο Δήμος.
Οι άλλες παρατάξεις καταψήφισαν το
Τεχνικό Πρόγραμμα για διαφορετικούς
λόγους η κάθε μία.
Ο Δήμαρχος ξεκίνησε με την ενημέρωση της δυσχερούς θέσης που βρίσκεται ο Δήμος:
― Είναι υπερχρεωμένος με ένα συνολικό χρέος που αγγίζει τα 18 εκατ.€
― Η κυβέρνηση αθέτησε όλες τις υποσχέσεις που είχε δώσει, για την οικονομική στήριξη της Αυτοδιοίκησης.
― Μείωσε τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ) του Δήμου γύρω στις
200.000€ (2.700.000€ πέρυσι έφθασαν
στα 2.500.000€ έτος).
― Δεν τους έχουν αποδοθεί τα οφειλόμενα χρήματα για τα λειτουργικά
έξοδα του Πολεοδομικού γραφείου
Μαρκοπούλου.
― Δεν έχουν δοθεί οι επιχορηγήσεις
για τις επενδυτικές δραστηριότητες
του Δήμου (ΣΑΤΑ 2011), ενώ δεν έχει
υπογραφεί, η σχετική Κοινή Υπουργική
Απόφαση, για τα κριτήρια κατανομής
της.

― Προσπάθεια να αποφύγει ο Δήμος την πτώχευση και
την κατάσχεση σχολείων και Δημαρχείου!
«― Θα προχωρήσουμε την Αποχέτευση, με πρώτο βήμα την αναβάθμιση
σε τρίτο βαθμό και την λειτουργία του
Βιολογικού Καθαρισμού, μετά την προ
ενός μηνός ανάδειξη του μειοδότη ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΚΛΙΜΩΝ Α.Ε., με
2.313.703 €.
Ταυτόχρονα, είμαστε τεχνικά έτοιμοι
να εντάξουμε στο ΠΕΠ Αττικής, την
Αποχέτευση της παράκτιας ζώνης του
Πόρτο - Ράφτη και του μεγαλύτερου
μέρους του Μαρκοπούλου, με ένα συνολικό ποσό, που θα ξεπερνάει τα
22.000.000€!»

― Εχουν διακοπεί όλα τα έργα του
προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”, (Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων) όπως για παράδειγμα, αυτό της Κεντρικής Πλατείας.
― Το πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α. (Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) που θα στήριζε με 4 δις €
τους ΟΤΑ δεν έχει περάσει καν από τη
νομική επεξεργασία του Συμβουλίου
της Επικρατείας, εξήγησε ο Δήμαρχος.

Οι στόχοι
Παρ’ όλες τις δυσοίωνες διαπιστώσεις
έβαλε συγκεκριμένους στόχους με
προσπάθεια να νοικοκυρέψει τις λειτουργίες του Δήμου και να δώσει μια
ελπιδοφόροα προοπτικη ανάτασης,
όπως είπε, στη παρούσα τετραετία.
«Είμαστε υποχρεωμένοι, είπε, να θέσουμε τους εξής διοικητικούς και κατ’
επέκταση, πολιτικούς στόχους:
― Να φροντίσουμε άμεσα, να νοικοκυρέψουμε την απαράδεκτη οικονομική
κατάσταση του Δήμου Μαρκοπούλου,
ώστε να αποφύγουμε την τραγική περίπτωση εφαρμογής σ’αυτόν, του άρθρου 262 του Ν. 3852/2010 την
υπαγωγή του δηλαδή, σε καθεστώς
αναγκαστικής εξυγίανσης, που σημαί-

νει, την επί τετραετία ανυπαρξία οποιασδήποτε δραστηριότητας, πλην
αυτής που αφορά στην αποπληρωμή
των χρεών και στην πληρωμή των ανελαστικών δαπανών».
Προς αυτή την κατεύθυνση περιόρισε
τα λειτουργικά έξοδα από 16.029.901€
σε 13.906.772 € εφέτος, μια μείωση 2
εκατ.€. Δηλαδή 13,25% που θα ήταν
18% αν δεν επιβαρυνόταν ο Δήμος (για
πρώτη φορά) με τα λειτουργικά έξοδα
της Πολεοδομίας που ειναι 636.848€.

Εδώ αναφέρθηκε σε περίεργες πολιτικές σκοπιμότητες που θέλοντας να
εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα πιθανόν να προσπαθήσουν να απεντάξουν απ’ το ΠΕΠ
Αττικής αυτό το εργο «πνοής και ανάπτυξης για τον Δήμο, αλλά η πολιτική
αντίδραση θα είναι εξαιρετικά σκληρή
σε όσους βρεθούν απέναντί μας».

«Αν ο Δήμος Μαρκοπούλου δεν
παραιτηθεί απο την προσφυγή
που εχει κάνει για το ΚΕΛ Αεροδρομίου, χρηματοδότηση δεν
προκειται να υπάρξει», ήταν η
απάντηση του Γεν. Γραμματέα Περιφέ-

Επίσης:

ρειας· “ωμά

και ξετσίπωτα”.

Ούτε ευρώ από το Δήμο Σαρωνικού
Επιστολή έλαβε η Πολεοδομία Μαρκοπούλου από τον Αντιδήμαρχο Σαρωνικού,
όπου σημειώνει ότι τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρετων, που
αφορούν ιδιοκτήτες του Δήμου Σαρωνικού να κατατίθενται σε λογαριασμό του
Δήμου που τους κοινοποιοεί στην επιστολή.
Ο Δήμαρχος Σωτ. Μεθενίτης τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία περιπτωση, όταν μάλιστα ο Δήμος Σαρωνικού έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στα έξοδα της Πολεοδομίας και τα επιβαρύνεται το Μαρκόπουλο για να διατηρεί την Πολεοδομία
ανοιχτή. «Τους δώσαμε την ευκαιρία να συμμετέχουν αναλογικά στα έξοδα και
αρνήθηκαν», εξήγησε.
Θα αρνηθουμε και θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, αφού δεν συμμετέχουν ούτε
κατ’ ελάχιστον στα λειτουργικά έξοδα της πολεοδομίας, που φτάνουν τα 20.000
ευρώ το μήνα. «Απ’ αυτά περιμένουμε να κάνουμε κάτι από εδώ και μπρος».
τόνισε.
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“σηκώνει μανίκια” ο Δήμαρχος και αισιοδοξεί
Βαριές κατηγορίες του Δημάρχου για εκβιασμό από την Περιφέρεια, να αποσύρουν την
προσφυγή τους για την αποχέτευση στα Μεσόγεια, αν θέλουν να πάρουν έργα!
Πιθανή εκχώρηση του δικτύου
ύδρευσης στην ΕΥΔΑΠ

μους των Μεσογείων, βάσει του άρθρου 9
του Ν. 2338/1995: (Σύμβαση για το νέο διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας)!

― Για την Ύδρευση, θα γίνει προσπάθεια είσπραξης όλων των οφειλόμενων τελών,
χωρίς εξαιρέσεις του 30% των συμπολιτών
μας που δεν πλήρωναν διαρκώς και για ψηφοθηρικούς λόγους μέχρι πέρυσι. Γίνεται
προσπάθεια εκλογίκευσης των δαπανών σε
ανταλλακτικά και εκκρεμεί βεβαίως, μια σημαντική πολιτική απόφαση, που αφορά
στην εκχώρηση της χρήσης του δικτύου
στην ΕΥΔΑΠ, με αντάλλαγμα την απαλλαγή μας απ’ το σύνολο ή το εξαιρετικά μεγαλύτερο μέρος, του εξωφρενικού χρέους
των εννέα και πλέον εκατ. €, που συσσώρευσε με την καταστροφική πολιτική της, η
προηγούμενη διοίκηση του κ. Μαγουλά!

Εδωσε βάρος στην ανάπτυξη πολιτισμικών
δράσεων σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς του τόπου.

Σχολεία με το ΕΣΠΑ
ή σε Κοντέινερ
Για την Σχολική Εκπαίδευση, ο μεγάλος
στόχος, όπως είπε, είναι η εξασφάλιση 50
στρεμμάτων στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο,
για την ανέγερση ενός Σχολικού Συγκροτήματος, που θα καλύψει τις ανάγκες για τα
επόμενα 20 τουλάχιστον χρόνια! Ο ρόλος
του ΟΣΚ είναι ανύπαρκτος και εικονικός.
Δηλώνει πλήρη αδυναμία να χρηματοδοτήσει ένα σχολείο. Μας προτείνουν να στραφουμε προς το ΕΣΠΑ.
Ολα τα προγράμματα επενδύσεων στερούνται παντελώς όποιας χρηματοδότησης.
― Μαζί με το ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου, μέχρι
την 1η Ιουνίου θα λειτουργήσει και το
ΚΑΠΗ στο Πόρτο – Ράφτη.

Στροφή στον μαζικό αθλητισμό
Ριζική αλλαγή πορείας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος και στροφή στον μαζικό αθλητισμό,
άνοιγμα σε σειρά νέων αθλημάτων και νοικοκύρεμα των αθλητικών εγκαταστάσεων.
― Φειδωλοί στην Οδοποιϊα και τον Ηλεκτροφωτισμό, πέραν των απολύτως αναγκαίων. Βελτιωτικές παρεμβάσεις θα γίνουν
στην Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη, μέχρις ότου
προχωρήσει και υλοποιηθεί το μεγάλο,
αλλά απολύτως αναγκαίο Αντιπλημμυρικό
Έργο, που πιστεύει ότι θα χρηματοδοτηθεί
από την Περιφέρεια.
― Θα προβεί στην είσπραξη των οφειλόμενων λατομικών τελών και θα διεκδικήσει
μέρος του 10% που αντιστοιχεί στους Δή-

Οπως ανέλυσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Γεώργιος Καβακασάλης το συνολικό ποσό του Τεχνικού Προγράμματος
θα ανέλθει στα 7.240.000€.

Πρώτα το Πόρτο Ράφτη!
Ο Ι. Πολίτης επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, αναγνώρισε την μη ευθύνη της
παρούσας δημοτικής αρχής, για την οικονομική κατάσταση του Δήμου, αλλά επεσήμανε ότι «δεν πρέπει να μείνουμε στην
καταγραφή.

«Οι συμπολίτες μας σας ψήφισαν για να
εφαρμόσετε το πολυσέλιδο και φανταχτερό προεκλογικό πρόγραμμά σας. Το Τεχνικό σας Πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση
με τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Είναι
φτωχό και μια κακή αντιγραφή του περσινού προγράμματος», αποφάνθηκε ο Λεωνίδας Μπέης και θεωρεί ότι έπρεπε να έχει
μπει προτεραιότητα το Πόρτο Ράφτη που
είναι μεγαλύτερο σε έκταση και συνεχώς
εποικίζεται.
Πιστεύουμε ότι επί της ουσίας δεν υπάρχουν έργα.
Ο Γ. Αδάμος τόνισε μεταξύ άλλων ότι «το
Τεχν. Πρόγραμμα σε καμμία περιπτωση δεν
εκφράζει την αδήριτη ανάγκη για ισόρροπη
ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου.
Δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του ούτε την πληθυσμιακή σύνθεση ούτε την προϋπάρχουσα
κατάσταση των υποδομών, ούτε την ανάλυση των κοινωνικών αναγκών των διαφόρων περιοχών του Δήμου. Κατ’ αυτό δεν
φαίνεται να υλοποιούνται οι προεκλογικές
δεσμεύσεις για ανακατανομή των πόρων
ώστε να ελαττωθεί, έστω κατ ελάχιστο, η
συσσωρευμένη αδικία τόσων χρόνων, αδικία που υφίσταται για χρόνια, ειδικά η πόλη
του ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, αλλά και όλες οι υπόλοιπες περιοχές του Δήμου.
Από το σύνολο των χρημάτων τη μερίδα
του λέοντος κατέχει το Μαρκόπουλο. Από
τα 7.240.000 €, τα 5 πάνε Μαρκόπουλο και
μόνο 1 στο Πόρτο Ράφτη».

Πρέπει να κινηθούμε από το να καταγράφουμε από πού και πώς θα πάρουμε τα
λεφτά, αλλά δεν βλέπουμε καμία κίνηση.
Για το θέμα της Πολεοδομίας, πράγματι
είναι πολλά τα έξοδα και πρέπει να κινηθούμε πέρα από το αν θα πάρουμε τα χρήματα ή όχι. Πρέπει να αλλάξει κτίριο για να
απαλλαγούμε από τα πολλά έξοδα».
Κατέληξε δε λέγοντας: «Εμείς επιφυλασσόμεθα και επειδή πιστεύουμε ότι είναι
στον αέρα όλα, καταψηφίζουμε το Τεχνικό
Πρόγραμμα».
Αναγνώρισε ότι γίνεται κάποια προσπάθεια
στην καθαριότητα και αναφέρθηκε σε μηχάνημα πολυτεμαχιστή που έχει παρθεί από
3 Δήμους (Μαρκόπουλο, Κορωπί, Παιανία)
και ακόμη δεν το έχουν δει.
Εδώ εξήγησε ο Δήμαρχος ότι έχει καθυστερήσει από την Περιφέρεια, λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Τέλος έκλεισε καταψηφίζοντας το Τεχν Πρ.
με το αιτιολογικό ότι «Δεν ικανοποιείται το
κριτήριο της ανταποδοτικότητας ούτε κατ’
ελάχιστον».

Ο Αν. Συλλελόγλου επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” ξεκίνησε με ένα ...γαρύφαλλο.
Στην είσοδο του Δημοτικού Συμβουλίου μας
πρόσφεραν - σε κάθε γυναίκα - ένα γαρύφαλλο μαζί με μία ανακοίνωση για την
Ημέρα της Γυναίκας.

Η εμμονή από συμβούλους της
μειοψηφίας για το Πόρτο
Ράφτη, μοιάζει σαν να ομιλούν
για κάποιον άλλο Δήμο και όχι
για το Δήμο τους!
Ετσι ο Αν. Συλλελόγλου πρωτίστως αναφέρθηκε στην 8η Μάρτη ως ημέρα που το
γυναικείο κίνημα προσπαθεί να αναδείξει τα
προβλήματα των γυναικών ως διπλά καταπιεζόμενες.
Στη συνέχεια τόνισε ότι: «Εμείς θα καταψηφίσουμε το Τεχν.Πρ. γιατί είναι σε σημαντικό βαθμό συνοπτικό, είναι αντιλαϊκό
ως προς τα έσοδα γιατί για να γίνουν κάποια έργα πρέπει να υπάρχουν έσοδα».
Οσο για το ρεαλισμό που πρέπει να βλέπει
κανείς τα πράγματα, όπως ακούστηκε στο
Δ.Σ. απάντησε: «οπως η ελευθερία είναι η
γνώση της αναγκαιότητας έτσι και ο ρεαλισμός δεν είναι η απλή διαχείριση μιας πραγματικότητας που ζούμε, αλλά η ανάληψη
των κοινωνικά αναγνωρισμένων αναγκών
και η προσπάθεια ικανοποίησης αυτών των
αναγκών».

Σχολιάζοντας την καταψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος από τη μειοψηφία ο
Δήμαρχος δήλωσε: «Εμείς, είναι προφανές ότι δεν ζητήσαμε λευκή επιταγή,
αλλά το απολύτως αυτονόητο:
Να κριθούμε σε ένα χρόνο, από τα έργα
μας!
Αυτοί που το αρνήθηκαν να θυμηθούν, ότι
οι δημότες κρίνουν αυστηρά όχι μόνο την
Συμπολίτευση, αλλά και όσους αντιπολιτεύονται χωρίς αρχές!»

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας και στον προϋπολογισμό, τον οποίον καταψήφισαν
επίσης.
Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει:
Εσοδα 36.333.000
Εξοδα 36.209.000
Αποθεματικό 123.867

Αννα Μπουζιάνη
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Στο θάλαμο 9 για το καλό μου!...
Προσπάθησε, άδικα, να μας πείσει η υφυπουργός Εύη
Χριστοφιλοπούλου ότι η συγχώνευση (κλείσιμο) των
σχολείων είναι προς όφελος των μαθητών για την καλύτερη εκπαίδευσή τους.
Μάλιστα έδειξε και δήλωσε άτεγκτη στην εφαρμογή
του προγράμματος των συγχωνεύσεων.
Οταν βέβαια της έβαλαν συγκεκριμένα ζητήματα οι δημοσιογράφοι στην πρωινή εκπομπή του Παπαδάκη
(16/3) για ελλείψεις αιθουσών στα σχολεία που θα δεχθούν τους μαθητές, απάντησε ότι θα επανεξετάσει κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις.
Δηλαδή καταρρίπτει η ίδια την δήλωσή της στον Περιφερειάρχη Ψωμιάδη, ότι πριν προχωρήσουν στις συγ-

χωνεύσεις συζήτησαν και με Δημάρχους και με διευθυντές των συγκεκριμένων σχολείων.
Για πρακτική εκπαίδευση της ξένης γλώσσας και για
φιλαναγνωσία, μετά το μάθημα - ώρα 2 και μετά - γίνονται οι συγχωνεύσεις, όπως δήλωσε η υφυπουργός.
Γ’ αυτό θα ταξιδεύουν οι μαθητές χιλιόμετρα - με κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων - και ένα υπέρογκο κόστος
μεταφορικών.
Διαψεύδεται επίσης ότι η μεταφορά των μαθητών θα
στοιχίσει ελάχιστα επιπλέον, όταν η Χριστίνα Χριστοφάκη στο Δήμο Σαρωνικού, συνυπολογίζει ότι για τη μεταφορά των μαθητών από τον Κουβαρά, που κλείνει το
Σχολείο στα Καλύβια, θα χρεώνεται το δημόσιο με
4.550 ευρώ μηνιαίως.
Κι ενώ συγχωνεύει σχολεία για το καλό των παιδιών και
της εκπαίδευσης, κλείνει και σχολείο που βραβεύθηκε
το 2009 ως το καλύτερο σχολείο της χρονιάς (2009)
από το Υπουργείο Παιδείας, αν και είχε μόνο δέκα μαθητές, αλλά διαθέτουν διαδραστικό πίνακα και όλα τα
παιδιά ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Σε ποιο συγχωνευμένο σχολείο θα μπορέσει να γίνει κάτι αντίστοιχο!

Η “Λιάχα”
Μια πικρόχολη βιογραφική αφήγηση
«Κ΄ εις το ρούχο σου έσταζ΄ αίμα
Πλήθος αίμα ελληνικό»
Δ. Σολωμός
Ο Πάνος Στεφανόπουλος, είναι ένας πηγαίος σημαντικός συγγραφέας των χρόνων
μας, ο οποίος αποφάσισε να καταγράψει τα
προσωπικά του βιώματα. Άρχισε χωρίς ιδιαίτερες φιλοδοξίες και κατάφερε να βαθμολογηθεί σαν ιδιαίτερα σημαντικός, από
εκείνους που τον διάβασαν. Αυτό όχι μόνο
από τους λογοτέχνες και λογοτεχνίζοντες,
αλλά και από τους απλούς ανθρώπους. Με
την πηγαία γραφή του, την σύντομη και
κοφτή, την χωρίς στολίσματα, καταφέρνει
άκοπα να εισδύει στις ψυχές του αναγνώστη και να οδηγεί σε ένα προβληματισμό
για τολμηρά συμπεράσματα.
Η “Λιάχα” λοιπόν, μας λέει ο συγγραφέας
είναι ένα πεύκο που φυτρώνει κοντά στο
χωριό του, το Δάσκιο. Από το όνομα του
πεύκου, βαφτίζεται όλη η περιφέρεια στο
κοινό όνομα “Λιάχα”.
Το Δάσκιο, είναι χωριό στα Πιέρια όρη. Ανήκει στο Δήμο Μακεδονίδος, κοντά στις αρχαίες Αιγές, σημερινή Βεργίνα. Με δυό
λόγια στη Μακεδονία, που Μακεδόνας θα
πεί “μακρύς άνδρας”.
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας το χωριό δεν
άντεξε και έδιωξε βίαια τον Τούρκο αγά
του. Ο κατακτητής, τελικά για να ξεμπερδεύει, άφησε αυτούς τους “ατίθασους Έλληνες χριστιανούς”, να ζουν με δική τους
αυτοδιοίκηση, δική τους θρησκεία και με το

καθιερωμένο χαράτσι.
Όταν η περιοχή περιήλθε στην ελληνική
επικράτεια, ζητήθηκαν τα χαρτιά ιδιοκτησίας τα οποία παραχωρούσαν στους χριστιανούς οι Τούρκοι από τα χωριά, που
εγκατέλειπαν. Στο Δάσκιο δεν υπήρχαν
Τούρκοι και για τον λόγο αυτό δεν υπήρχαν
παραχωρητήρια (τίτλοι ιδιοκτησιας) τα
οποία να πιστοποιούν τις ιδιοκτησίες. Έτσι
τα κτήματα περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο και οι Δασκιώτες ξαφνικά πλήρωσαν
εκείνον τον εθνικό ηρωισμό τους να συγκρουσθούν με τον Τούρκο, με φτώχια, που
ήρθε σαν δώρο μαζί με την απελευθέρωση.
Εδώ κλείνει το πρώτο επεισόδιο στην αφήγηση αλλά ακολουθούν τα τραγελαφικά
τραγικότερα.
Το χωριό στο δημοψήφισμα το 1946 που
έγινε για την επάνοδο του βασιλιά, ψήφισε
αποχή. Αυτό δεν άρεσε στο “ελληνικό”
(κράτος). Τότε έστειλε αποσπάσματα που
ξυλοφόρτωσαν τους άρρενες.
Το 1947, διατάχθηκε εκκένωση του χωριού.
Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στη Βέροια και ο
στρατός έκαψε το χωριό. «Μα γιατί;» διερωτάται ο συγγραφέας. «Αλλά κανένας
δεν ξέρει. Ίσως πληρώναμε παλιές αμαρτίες, γιατί κατά καιρούς στρατοπέδευαν αντάρτες στο χωριό, μπορεί και γιατί δεν
ψηφίσαμε». Σώθηκε μόνο η εκκλησιά και το
σχολειό. «Ϊσως γιατί τους είχε τελειώσει η
βενζίνη» δηλώνει πικρόχολα ο συγγραφέας. Και επαναλαμβάνει ότι ευτυχώς σώθηκε «η εκκλησιά, που με τα δικά μας χέρια
είχαμε χτίσει και ανακαινίσει» διατυμπανί-

Αλλά αντί να κάνει τον ένα δάσκαλο δύο με τη συγχώνευση των σχολείων, δεν θα μπορούσε να εφαρμόσει
στα ολιμελή σχολεία την ψηφιακή εκπαίδευση συμπληρωματικά, όπως τη διαφήμισε επίσης στην πρωινή εκπομπή για τους μαθητές του Λυκείου;
Με όλα αυτά δεν μπορεί παρά να μου έρθει στο μυαλό
μου το τραγουδάκι του Γ. Μηλιώκα “για το καλό μου,
πήρα ανάποδες στροφές...”.

Καταχρεωμένο το Μαρκόπουλο!
9.000.000 ευρώ χρέος άφησε στην ΕΥΔΑΠ ο προηγούμενος Δήμαρχος Μαρκοπούλου. Και όπως ενημέρωσαν στο
Δημοτικό Συμβούλιο της 14/3, ο Δήμος εισπράττει ετησίως
για το νερό 1,5 εκατομμύρια. Δηλαδή, όλη τη Δημαρχιακή
του θητεία (8 χρόνια) ο Φώτης Μαγουλάς δεν πλήρωσε
ποτέ ΕΥΔΑΠ!
Ακόμη ο Δήμος Μαρκοπούλου κυκλοφορούσε οχήματά του
19 χρόνια χωρίς τέλη κυκλοφορίας!

ζοντας έτσι και «το θρησκευτικό συναίσθημα που διακάτεχε το χωριό.»
Και ο Πάνος Στεφανόπουλος θυμοσοφεί
όταν μας λέγει πως:
«Σε ένα εμφύλιο πόλεμο δεν ρωτάς γιατί;
Δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο, καλός ή
κακός. Όλα είναι σχετικά.»
«Είχε διαταχθεί ακόμα να πιάσουν όλους
τους άντρες και να τους κλείσουν φυλακή.
Και ας είχαν πολεμήσει όλοι τους στην
πρώτη γραμμή στην Αλβανία. Η πατρίς ευγνωμονούσα τέλος πάντων!»
Βλέποντας τους καπνούς από το Δάσκιο
που καιγότανε, καταφύγανε στο διπλανό
χωριό “ανταρτόπληκτοι”. Εκεί και το ψωμί
με δελτίο.

«Σε ένα δωμάτιο, όλο και όλο κοιμόμασταν
18 νοματαίοι. Τα πιο πολλά ήταν παιδιά. Για
τουαλέτα σκάβαμε μια γούρνα με τέσσερις
πασσάλους και τσουβάλια γύρω γύρω.
Όταν γέμιζε την σκεπάζαμε».
...«Αργότερα μεταφερθήκαμε σε παράγκες, που ήταν στο εγκαταλελειμένο στρατόπεδο των Άγγλων έξω από την Βέροια.»
...«Εκεί ο μπάρμπα Γιάννης έστησε και το
καφενείο του. Τέσσερις καρέκλες, μια τράπουλα και μια κάσα γκαζόζες. Όποιος κέρδιζε στην ξερή, έπινε μια γκαζόζα. Εμείς τα
πιτσιρίκια στεκόμασταν δίπλα, με την κρυφή
ελπίδα να μας δώσουν μια γουλιά..»
Τότε ήταν που οι αντάρτες μπήκαν τις παράγκες και «άρπαξαν όλα τα αγόρια και
τα κορίτσια πάνω από 16 χρονών και τα
πήγαν στο βουνό. Τους πιο πολλούς τους
φυγάδευσε με τρόπο ο Πατρίκας, καπετά-

νιος στα Πιέρια. Μερικά παιδιά δυστυχώς
δεν γύρισαν. Σκοτώθηκαν σε μάχες.»
Εδώ ο Πατρίκας καπετάνιος του ΕΛΑΣ της
περιοχής δεν έπραξε “κατ΄έντολήν αλλά
κατά συνείδησιν”. Το χωριό στα μετέπειτα
χρόνια εκτιμώντας την πράξη του, του
έστησε άγαλμα και οι Δασκιώτες καταθέτουν στεφάνια αναπολούντες τη μνήμη
του.
Μέσα στον όλο κατατρεγμό, οι πρόσφυγες
σταθεροί τοις “κείνων ρήμασι” σπεύδουν και
μετατρέπουν ένα τολ σε εκκλησία και άλλο
ένα σε σχολείο.
Τρέχω σελίδες. Φτάνω στα κατοπινά χρόνια, τότε που ξαναχτίστηκε το χωριό. Είναι
Πάσχα. Ο παπάς στην εκκλησιά ετοιμάζεται να πεί το «Δεύτε λάβετε φώς», αλλά
σταματά. Κάποιος λείπει. “Θα τον απόκαμε
ο ύπνος από τη κούραση”, σκέφτεται.
«”Τρέξτε να τον ξυπνήσετε” αποφαίνεται».
Και μόνο όταν έρχεται εκείνος που έλλειπε,
δίνεται το σύνθημα να φεγγοβολήσει η εκκλησιά και τότε σύσσωμο το εκκλησίασμα
να ψάλλει.
Υπάρχουν και πολλές άλλες σελίδες με
συγκλονιστικά γεγονότα. Ο χώρος όμως
εδώ επιτρέπει μόνο μια ενδεικτική σταχυολόγηση.
Αν πάντως καμιά φορά πέσει στα χέρια
σας αυτό το μικρό βιβλίο, του φίλου μου
Πάνου, διαβάστε το. Και τότε θα καταλάβετε γιατί ακόμα βρισκόμαστε στα πρώτα
σκαλιά μιας μεταοθωμανικής περιόδου.
Αλλά και θα αισθανθείτε υπερήφανοι, γιατί
εμείς οι απλοί πολίτες, αυτού του πονεμένου ταλαιπωρημένου τόπου, εξακολουθούμε να έχομε “ιδανικά και πιστεύω”. Ναι
αυτά τα “πιστεύω” για τα οποία μερικοί και
ιδιαίτερα οι επιβάτες της εξουσίας, με τις
πράξεις τους μας λοιδωρούν.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) Πάνου Στεφανόπουλου: Η ”Λιάχα” Εκδ. Οσελότος 2010

Υστερόγραφο: Δεν είμαι ιστορικός και ως εκ τούτου
τα άρθρα μου στηρίζονται μόνο στις βιβλιογραφικές αναφορές μου. Με χαρά μου δέχομαι κάθε τεκμηριωμένη υπόδειξη μέσω της “Εβδόμης”.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ο ΟΛΙ ΡΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ αλλά με άλλους αποδέκτες
Την περικοπή του επιδόματος ανεργίας
σε όσους ανέργους διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία ή έχουν εισοδήματα από
άλλες πηγές προανήγγειλε ο επίτροπος
Όλι Ρεν. (Dealnews 4/3/11 σ.2)
Την γραπτή αυτή απάντηση έδωσε ο
Ολι Ρέν στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, για τα βραχυχρόνια
(6-12 μήνες) επιδόματα ανεργίας των
454 ευρώ!
Και λέμε ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος
«συμφωνεί» μαζί μας, διαστρεβλώνοντας όμως το ορθολογικό περιεχόμενο της δικής μας πρότασης που
είχαμε διατυπώσει στην «7η»1 και που
αποδέκτες του συσχετισμού πάγιων
περιουσιακών στοιχείων και συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων ήταν
οι παχυλώς «αποζημιωνόμενοι» αιρετοί (Βουλευτές – Περιφερειάρχες –
Δήμαρχοι) κι όχι οι πενιχρά στηριζόμενοι ακούσιοι άνεργοι.
Τι ανάλυση χρειάζεται η καταφανής
και αυταπόδεικτη ορθολογική πρόταση, που θα ‘πρεπε να ισοδυναμεί με
αξίωμα – όχι θεώρημα – της οποίας
εξ’ άλλου δεν διεκδικούμε την πατρό-

τητα, αφού είχε διατυπωθεί ρητά από
τον Ι. Καποδίστρια στην Δ’ εθνοσυνέλευση (4/8/1829).
Ο αιρετός επιδιώκει να καταλάβει το
συγκεκριμένο αξίωμα, όχι – υποτίθεται – προς ίδιον όφελος, αλλά για να
προσφέρει στο κοινό αγαθό· στο
κοινό όφελος· στις κοινές επιδιώξεις!
Είναι τιμητικό το αξίωμά τους.
Επομένως πλην της γενικής μειώσεως κατά 20% που είχα προτείνει
πέρυσι, συνέδεσα πρόσφατα το ύψος
της αποζημίωσης των Βουλευτών
κλπ. προς την ίδια καθ’ ενός περιουσία και πάσης πηγής εισόδημα.
Ο άνεργος κύριε Επίτροπε, δεν επέλεξε και δεν επεδίωξε να μείνει άνεργος. Το επίδομα που λαμβάνει είναι η
ελάχιστη ανακούφιση. Τι θα του πεις;
Σου φτάνει να ζήσεις με τα λεφτά της
γυναίκας σου ή του πατέρα σου!
Έως που, νομίζετε, ότι μπορούν να
φτάσουν τα «παιχνίδια» των εταιριών
διαχείρισης
κεφαλαίου
(Heads
Funds). Η Λυβύη, η Αίγυπτος και οι
άλλες χώρες του Μεσογειακού Νότου
δεν σας διδάσκουν; Ή θεωρείτε πολύ
δύσκολο, μαζί με τους πρόσφυγες με-

Ημερίδα κατά του ΚΕΛ
Βορείων Μεσογείων

τανάστες, να μεταναστεύσει προς
βορρά και το ξεσήκωμα των λαών;

ΝΑΙ στην επιδότηση της
εργασίας
Με την ευκαιρία να πω ότι αντιθέτως
συμφωνώ με την επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας.
Με ποιά έννοια; Είναι προτιμότερο ο
άνεργος, αντί των 454€, έστω για 12
μήνες, να παίρνει 700€ για 18 μήνες,
εργαζόμενος. (Αν είναι μάλιστα αποδοτικός μπορεί ενδεχομένως και να
«κολλήσει», να παραμείνει δηλαδή αορίστως και πέραν αυτού του χρόνου.
Η επιδότηση να μην πάει προς Δήμους και άλλους οργανισμούς του Δημοσίου, ή μεγάλες επιχειρήσεις αλλά
προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Δηλαδή πρωτευόντως μέχρι 4 και σε
περιπτώσεις 9 εργαζόμενους και δευτερευόντως μέχρι 50.
Υπάρχουν κι άλλες τεχνοκρατικές
λεπτομέρειες που δεν είναι του παρόντος.

Στις 15/03, συνεδρίασε η συντονιστική επιτροπή κατά του ΚΕΛ
Βορείων Μεσογείων. Στην συνεδρίαση παρόντες, εκτός από τα
μέλη της συντονιστικής επιτροπής κατά του ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων εκπρόσωποι συλλόγων της περιοχής του Δήμου Σπάτων καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων Ραφήνας και Πικερμίου, οι
οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη δημιουργία του ΚΕΛ
Βορείων Μεσογείων (για 11 Δήμους) στη θέση Πλατύ Χωράφι.
Αξιολογήθηκε η απάντηση του Υπουργείου, στα 16 σημεία που
είχε προτείνει με απόφασή του το ΔΣ του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και η οποία δυστυχώς δίνει τα χαρακτηριστικά της δημιουργίας μιας νέας Ψυττάλειας στην περιοχή των Μεσογείων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ
1) Η ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΔΡΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
2) Να πραγματοποιηθεί ημερίδα, στις 27 Μαρτίου ημέρα
Κυριακή στις 11πμ στο Πνευματικό κέντρο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, όπου έχουν κληθεί να μιλήσουν ειδικοί
επιστήμονες, για ενημέρωση των πολιτών.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1. «ΕΒΔΟΜΗ» 1/1/2011 (κύριο άρθρο) «Ανασκόπηση άρθρων του 2010 για την οικονομία
και το ΜΝΗΜΟΝΙΟ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Μείον 1% στο απόλυτο αδιέξοδο. Σωθήκαμε... σωθήκαμε!!!
Με αναστολή εκτελέσεως της θανατικής ποινής μας, ισοδυναμεί η θριαμβική «επιτυχία» του Γιώργου Παπανδρέου στο
πραιτώριο των Βρυξελών. Με ανταλλάγματα δυσανάλογα μεγάλα, η μείωση του επίτοκίου των 80 δις ευρώ δανείου που
μας έχουν χορηγήσει οι χώρες της ευρωζώνης, από 5,2% σε
4,2% (μείον 100 μονάδες βάσεως) επιφέρει βέβαια σημαντική
μείωση των χρεολυσίων που υποχρεούται να καταβάλει η Ελλάδα, με παράλληλη επιμήκυνση της περιόδου χάριτος και της
αποπληρωμής, από 3 και 3 χρόνια σε 4,5 και 7,5 χρόνια αντίστοιχα. Αντί των ύψους 140 δις χρεολυσίων που οφείλαμε να
καταβάλουμε στην διετία 2014-2015, θα οφείλουμε με τα νέα
δεδομένα κάτι λιγότερο των 100 δις ευρώ με επακόλουθη πρόσκαιρη χαλάρωση των πιεστικών αναγκών νέου δανεισμού.
Σαφέστατα δείχνει σαν μιά βαθειά ανάσα που θα μπορούσε να
αποτυπωθεί σε μεσο-μακροπρόθεσμη βελτίωση των οικονομικών δεικτών, έστω και εντός μέγγενης του Μνημονίου, με ένα
διαφορετικό, όμως, μείγμα οικονομικής πολιτικής και με τολμηρές επενδυτικές πρωτοβουλίες αξιοποίησης των μυθωδών
πλουτοπαραγωγικών πηγών μας, μακράν της ραγιαδίστικα επιλεγμένης εύκολης λύσης του ξεπουλήματος.
Σε βάθος χρόνου η πύρρειος αυτή επίτυχία θα εξανεμιστεί,
επειδή δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα της ακολουθούμενης
κυβερνητικής αλχημιστικής στην οικονομία η παραμικρή ελπίδα ανάκαμψης από την βαθειά ύφεση και την ραγδαία συρρίκνωση των δημοσίων εσόδων, που επέφερε η θανάσιμη
καθίζηση της αγοράς, λόγω της -με κάθε ερμηνεία ανισόρροπης- μείωσης της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων και της
επακόλουθης καλπάζουσας ανεργίας. Αντιθέτως, αυτό που
διαφαίνεται είναι φτώχεια και εξαθλίωση για τα επόμενα 20
χρόνια.
Ο λογαριασμός για το αντίτιμο της μεγάθυμης παραχώρησης
των υπάτων Μέρκελ, Ρεν και Τρισέ έρχεται σύντομα στην
γραμματοθυρίδα μας. Το επίδομα ανεργίας οδεύει προς ολοκληρωτική κατάργηση, ενώ, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών
της Κομισιόν, θα ακολουθήσει γενναίο τσεκούρωμα και στα
επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων. Η ελλαδική υπογεννητικότητα, άλλωστε, αντιμετωπίζεται επιτυχώς με την αθρόα ει-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
σβολή Ασιατών και Αφρικανών, δεν χρειαζόμαστε τρίτεκνους
και πολύτεκνους Έλληνες. Η κυβέρνηση δέχεται ήδη, ομολογημένες και δημοσιευμένες πιέσεις να προχωρήσει και στην
κατάργηση μιάς μακράς σειράς φοροαπαλλαγών που αφορούν
σε ευπαθείς εισοδηματικές ομάδες, αλλά θα πλήξει και τα μεσαία εισοδήματα που αυτή τη στιγμή ακόμα κρατούν την
αγορά μισοζωντανή-μισοπεθαμένη. Πρώτος στόχος η περικοπή του αφορολογήτου των 12.000 ευρώ. Η επί θύραις κατάργηση του επιδόματος ανεργίας προκύπτει και από
απάντηση του επιτρόπου Όλι Ρεν σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή που κατατέθηκε τον
περασμένο Δεκέμβριο και απαντήθηκε προ ημερών.
Ο ίδιος επίτροπος δήλωσε πρόσφατα ότι θα θεσπιστούν ως συνυπολογιστικά κριτήρια τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία και των 1ου βαθμού συγγενών του επιδοτούμενου
ανέργου, προκειμένου αυτός να εξακολουθήσει να λαμβάνει
το επίδομα ανεργίας!!! Κάτι άλλωστε που προβλέπεται ρητώς
και από το επικαιροποιημένο 4ο Μνημόνιο, παρά τη διαβεβαίωση της υπουργού Εργασίας Λούκας Κατσέλη ότι «κανένας
άνεργος δεν θα βρεθεί χωρίς επίδομα ανεργίας».
Το απόλυτο αδιέξοδο στην Οικονομία περιγράφεται από την
κατάρρευση των δημοσίων εσόδων, κυρίως λόγω της ύφεσης
(που κινήθηκε στο 6% το τελευταίο τρίμηνο του 2010) αλλά
και της διάλυσης των εισπρακτικών μηχανισμών. Ο επίσημα
παραδεκτός αριθμός ανέργων ξεπέρασε ήδη τους 690.000, με
το 60% να αφορά στις ηλικίες από 30 έως 54 ετών. Το Α.Ε.Π.
συρρικνώνεται με ραγδαίο ρυθμό και καμμία ουσιαστική προσπάθεια της χώρας δεν έχει δρομολογηθεί για την σε βάθος
χρόνου αξιοποίηση και όχι εκποίηση των απίστευτων πλουτοπαραγωγικών μας κοιτασμάτων, αλλά και των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Τα δημόσια όπως και τα ιδιωτικά χρέη και
ελλείμματα χρηματοδοτούνται κατά βάση με «ζεστό» χρήμα
από έσοδα και αυτά λιγοστεύουν επικίνδυνα. Μιλούσαμε για
«αργό θάνατο» της ελληνικής οικονομίας, αλλά πλέον το καράβι της παρασύρεται ταχύτατα και ουσιαστικά ακυβέρνητο

προς τα βράχια. Οι θυσίες 18 μηνών του ελληνικού λαού αποβαίνουν χαμένες. Στο Κολοσσαίο του Μνημονίου που μας
έριξε η προαποφασισμένη και μεθοδευμένη από άλλους επιλογή του «Φόρεστ Γ.Α.Π.», έχουν προβάλλει ανυπόμονα δόντια και νύχια. Όπως η στοχευμένη υποβάθμιση της
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος από την συμμορία Moody’s, που κατέβασε στις 7 Μαρτίου κατά τρεις βαθμίδες την
αξιολόγηση των ελληνικών ομολόγων, ουσιαστικά καθιστώντας τα κατάλληλα μόνο για ταπετσαρία σε αχυροκαλύβα.
Η αναμενόμενη, βάσει των προβλέψεων του Μνημονίου,
«έξοδος της Ελλάδος στις αγορές», στα τέλη του 2011, συζητείται διεθνώς ως ανέκδοτο, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται πλέον ούτε για το 2012, εκτός κι αν θέλουμε να
δανειστούμε με 7άρια και βάλε επιτόκια. Οι «αγορές» των διεθνών αεριτζήδων και πλυντηρίων βρώμικου χρήματος μας περιμένουν πως και τι ακονίζοντας μαχαιροπήρουνα. Όλοι οι
διεθνείς αναλυτές, κατά πεποίθηση ή κατ’ εντολή, προεξοφλούν ελληνική χρεοκοπία, με χαρακτηριστικό του διαμορφωμένου κλίματος, σχετικό πρόσφατο δημοσίευμα της «Wall
Street Journal».
Και σε ότι αφορά στην κυβέρνηση και στα συμπλέοντα με
αυτήν Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης, η συνταγή είναι απλή:
Τρομοκρατείς πρώτα τους ήδη με εφιάλτες χρεοκοπίας και πείνας κοιμώμενους πολίτες, κουνώντας μπρος στα έντρομα
μάτια τους την επιστροφή στη δραχμή κι ένα μισθό ισοδύναμο
μιάς τυρόπιτας ...κι έπειτα επιστρέφεις από τις Βρυξέλες ανεμίζοντας στην σκάλα του αεροπλάνου την «επιτυχία» σου, σαν
εκείνον τον πανηλίθιο Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Τσάμπερλεν, που επέσειε την συνθήκη «ειρήνης» με τον ...Χίτλερ,
παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ανασάνετε βαθειά. «Σωθήκαμε»! Δεν μετράνε για μας οι δημόσιες επιχειρήσεις και η δημόσια γη που θα ξεπουλήσουμε σε πρώτη φάση- αντί πινακίου φακής των 50 δις. Ας πάει και το
παλιάμπελο. Σημασία έχει ότι έστω προς το παρόν ...«σωθήκαμε». Αν χρειαστεί, προκειμένου να ξανασωθούμε, θα ξεπουλήσουμε κι άλλα ...κι άλλα, μέχρι να ...«σωθούμε»
εντελώς.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Απορία: πώς γίνεται μία χώρα με τέτοιο τραγικό παρελθόν πυρηνικής επίθεσης και αμέτρητο αριθμό θυμάτων, να έχει σήμερα 55 πυρηνικά εργοστάσια;

Διαχειριστείτε το σπίτι σας από μακριά
Πόσες φορές έχει τύχει να θέλετε να πάτε στο εξοχικό σας ή στο χωριό, στο πατρικό σας και πρέπει να
ψάξετε την κυρία Σούλα - στην καλύτερη περίπτωση
- να σας ανοίξει το σπίτι για να το ζεστάνει, ή αλλιώς
να πάτε εκεί και να “χάσετε” μια μέρα μέχρι να φύγει
η υγρασία απ’ το σπίτι σας;
Αυτό σκέφτηκαν και οι ευρεσιτέχνες της παρακάτω
τεχνολογίας και σας δίνουν την δυνατότητα μέσα απ’
το κινητό σας να ελέγξετε διάφορες συσκευές του
σπιτιού σας!
 Με ένα SMS (μύνημα) προς το IQSocket μπορείτε
να θέσετε σε λειτουργία το καλοριφερ ή το Air Condition έτσι ώστε να βρείτε τον χώρο σας στη θερμοκρασία που επιθυμείτε.
 Με ένα SMS μπορείτε να ανοίξετε ή σβήσετε όποια
συσκευή θέλετε με το κινητό σας. Μπορείτε επίσης
να προγραμματίσετε πότε θέλετε να ανοίξει ή κλείσει
(π.χ. να ανοίξει στις 18:30 και να κλείσει μετά από 2
ώρες).
Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο κινητό σας για τυχόν διακοπή ρεύματος - όταν αυτή κρατήσει πάνω από 10’’ η συσκευή θα σας αποστείλει sms
- για παραβίαση χώρου, φωτιά, Νερό, Υγραέριο, CO2,
Θερμοκρασία εκτός των ορίων που έχετε ορίσει.
Με λίγα λόγια έχετε στα χέρια σας την λειτουργία

όλων των συσκευών του σπιτιού σας, του γραφείου
σας, αλλά και τον έλεγχο για απρόοπτες καταστάσεις.
Όλα αυτά γίνονται τοποθετώντας απλά μια “έξυπνη”
πρίζα IQSocket IQSW-GSM. Η εγκατάσταση είναι εύκολη, δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και
ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά. Η τιμή της προσιτή.

Απογειώστε το IQ του πίνακά σας
Επίσης το IQSD-GSM DIN, μπορεί να εγκατασταθεί
πολύ εύκολα στον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα
του σπιτιού, του γραφείου ή της επιχείρησής σας.
Έτσι έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε τις ενεργοβόρες συσκευές σας μέσω του κινητού σας.
Δέχεται εξωτερικούς αισθητήρες (θερμοκρασίας, ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτή καπνού, μαγνητική
επαφή πόρτας/παράθυρου, ανιχνευτή υγραερίου).
Ενώ για όσους θέλουν να έχουν και πιο άμεση γνώση
της κατάστασης στο χώρο τους, υπάρχει ενσωματωμένο μικρόφωνο που μπορούν να ακούσουν ήχο από
τον χώρο.
Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://plantron.gr

Αφιερώνουμε 60 λεπτά στον πλανήτη μας
Για τρίτη συνεχή χρονιά η Ελλάδα θα συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Η Ώρα της Γης 2011», Earth Hour της
WWF.
Το κίνημα του Earth Hour ξεκίνησε το 2007 στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας όπου συμμετείχαν 2.2 εκατ. πολίτες και 2.100 επιχειρήσεις. Τρία χρόνια μετά, το Earth Hour έγινε ένα παγκόσμιο κίνημα στο οποίο
συμμετέχουν πάνω από 128 χώρες.
Η Ώρα της Γης 2011 απευθύνεται σε κάθε πολίτη, κάθε επιχείρηση και κάθε ανθρώπινη κοινότητα στον πλανήτη. Μας καλεί να δράσουμε, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμμετέχουμε ενεργά σε πρωτοβουλίες για ένα βιώσιμο μέλλον.
Το WWF Ελλάς, καλεί τους συμμετέχοντες, μέσα από την ιστοσελίδα wwf.gr/earthhour, να δεσμευτούν για μία δράση εξοικονόμησης ενέργειας που θα ακολουθήσουν
πιστά και μετά την Ώρα της Γης. «Το Σάββατο 26 Μαρτίου, στις 20:30, ξεπερνάμε τη
μία ώρα! Ξεπερνάμε τον ίδιο μας τον εαυτό!», η WWF Ελλάδος καλεί τους συμμετέχοντες σε μια δράση εξοικονόμησης ενέργειας και σε μια προσπάθεια διάδοσης
των ιδεών τους και στους υπόλοιπους συμπολίτες τους που θα ακολουθήσουν πιστά
μετά την Ώρα της Γης.
Μέσα από το wwf.gr/earthhour, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και τη «δική» τους Ώρα της Γης: μια υποσελίδα
με τη δική τους σφραγίδα, μέσα από την οποία θα συγκεντρώνουν συμμετοχές και θα στέλνουν το μήνυμά τους για ένα
βιώσιμο μέλλον και έναν ζωντανό πλανήτη.
Σβήστε τα φώτα το Σάββατο, 26 Μαρτίου στις 20.30μ.μ. και δώστε και φέτος τη δική σας ταυτότητα στην παγκόσμια εκστρατεία: «Ώρα της Γης 2011». Γιατί η συμμετοχή, μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Ποινική δίωξη
για την διασπορά φημών
περί χρεοκοπίας της Ελλάδας
Χρήστης του internet, απέστειλε στις 9 Μαρτίου ένα mail
το οποίο αναρτήθηκε σε τρία ιστολόγια (blogs) και σύμφωνα με το οποίο στις 25 Μαρτίου θα γίνει γνωστό πως η
Ελλάδα έχει χρεωκοπήσει και θα επιστρέψει στη δραχμή.
Το e-mail διέρρευσε γρήγορα στα ιστολόγια και στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των χρηστών και δημιουργήθηκε μια
φήμη γύρω απ’ αυτό.
Η Δίωξη του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έλαβε δράση μόλις
αντιλήφθηκε το μέγεθος που είχε πάρει το μήνυμα και ξεκίνησε κυνήγι ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων προκειμένου
να αποκαλυφθεί ο συντάκτης - δράστης. Μέχρι τώρα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος δέκα ατόμων για διασπορά ψευδών ειδήσεων και φημών σχετικά με χρεοκοπία
της Ελλάδας, εντοπίστηκε και ο συντάκτης του μυνήματος,
ο οποίος απέστειλε αυτό από τον χώρο της εργασίας του.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ύποπτος που υπέγραφε με τα
αρχικά Γ. Β. είναι έναν 45χρονος ελεύθερος επαγγελματίας.
Ο άνδρας που είχει μπει στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ είναι
γνωστός και για παρόμοια άρθρα κατά το παρελθόν κάτι
που είχε ως αποτέλεσμα να φτάσουν γρηγορότερα στα
ίχνη του.
"Ο συντάκτης αυτού του κειμένου ποτέ δεν φανταζόταν
ότι θα υπήρχε τέτοια εκτεταμένη αστυνομική και δικαστική
έρευνα για να βρεθεί η ταυτότητα του. Για αυτό κι έκανε
σημαντικά λάθη που βοήθησαν την έρευνα μας προκειμένου να βρεθεί η ηλεκτρονική άκρη του νήματος", είπε στην
εφημερίδα “Το ΒΗΜΑ” υψηλόβαθμος αξιωματικός της
ΕΛΑΣ.
Πολλά ερωτηματικά σχηματίζονται στο μυαλό μου από
αυτήν την υπόθεση. Κατά πόσον υπάρχει ελευθερία της έκφρασης, κατά πόσον μπορεί ο καθένας να “τρομοκρατεί”
γράφοντας ότι του κατέβει, αλλά και κατά πόσον μπορεί η
κυβέρνηση να κάνει το ίδιο χωρίς καμία συνέπεια. Γιατί μην
ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες αυτός που τρομοκρατούσε τον κόσμο λέγοντας ότι θα πτωχεύσουμε αν δεν τον
ψηφίσουμε ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός...
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Τις θέσεις μας για τον Φ.Π.Α. μεταφέρει ο Γ. Βλάχος στη Βουλή
Την επιχειρηματολογία μας για την απόδοση
του Φ.Π.Α. μετέφερε ο Βουλευτής Αττικής της
Ν.Δ. Γεώργιος Βλάχος κατά τη συζήτηση του
φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή, στην
ομιλία του επ’ αυτού, στη συνεδρίαση της
ολομέλειας την Τετάρτη 16/3.
Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής στην ομιλία,
μεταξύ άλλων τόνισε:
«Η φορολογική πολιτική, εκτός από μηχανισμός είσπραξης, πρέπει να χρησιμοποιείται και ως αναπτυξιακό εργαλείο, κάτι που
φαίνεται ν’ αγνοεί η σημερινή κυβέρνηση».
Στη συνέχεια της ομιλίας ο Γ. Βλάχος τόνισε πως η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής απαιτεί “γενναίες παρεμβάσεις στο ήδη
υπάρχον φορολογικό περιβάλλον. Κατηγόρησε την Κυβέρνηση, για την αποτυχία της
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την φοροδιαφυγή και το παραεμπόριο, ενώ παράλληλα επισήμανε, πως μέσα από τις
πρωτόγνωρες παλινωδίες και τις αντιφάσεις στην πολιτική της, απέτρεψε την πραγματοποίηση επενδύσεων και στέρησε τον
Προϋπολογισμό από πολύτιμους οικονομικούς πόρους”.
Ακολούθως ο Βουλευτής αναφέρθηκε στο
τεράστιο πρόβλημα του ανείσπρακτου
Φ.Π.Α. και στις αυστηρές κυρώσεις που
προβλέπει ο νόμος. Επικαλούμενος μάλιστα το δημοσίευμα της ΕΒΔΟΜΗΣ με τίτλο
«Στη φυλακή για ένα ευρώ» (αρ.φ. 673 της
5/3/11), ο Γεωργ. Βλάχος ανέδειξε την αγω-

νία του επιχειρηματικού κόσμου για τις ποινικές κυρώσεις που θα αντιμετωπίσουν,
όταν πωλούν επί πιστώσει ή όταν καλούνται να πληρώσουν ΦΠΑ ο οποίος ποτέ δεν
εισπράχθηκε.

Η αναφορά στην “7η”
Ειδικότερα στο απόσπασμα των πρακτικών
της Βουλής που αναφερόμαστε, λέει κατά
λέξη: “Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
κραυγή αγωνίας του επιχειρηματικού κόσμου καθημερινά μεγαλώνει. Σας μεταφέρω δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας της
περιοχής μου και συγκεκριμένα της εφημερίδας «ΕΒΔΟΜΗ» με τίτλο «Στη φυλακή για
ένα ευρώ», η οποία λέει χαρακτηριστικά και
αναφέρει”.

Παρατίθεται από τον Βουλευτή εκτενές
απόσπασμα του άρθρου μας που αναφέρεται στην υποχρέωση των επιχειρηματιών ν’
αποδίδουν τον Φ.Π.Α. που εισπράτουν καθυστερημένα από πωλήσεις επί πιστώσει,
στην παρούσα ιδιαίτερα συγκυρία της οικονομικής ύφεσης και δυσπραγίας, και ειδικότερα από το ίδιο το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Το χειρότερο δε ν’ αποδίδουν Φ.Π.Α. που
ουδέποτε εισέπραξαν αν και κατέβαλαν την
δέουσα επιμέλεια (δικαστικές αποφάσεις,

διαταγή πληρωμής κλπ), από κακόπιστους
ή ατυχήσαντες, έστω οφειλέτες, όπου δεν
αρκεί η ζημία που υφίστανται από την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών, αλλά καλούνται
επιπροσθέτως,
τελείως
αδικαιολόγητα να αποδώσουν ΦΠΑ και
άλλες εισφορές υπέρ τρίτων (π.χ. ΤΣΠΕΑΘ
κλπ), τα οποία αποδεδειγμένα ουδέποτε εισέπραξαν.
Τον ΦΠΑ δεν τον οφείλει ο υπόχρεος για
απόδοση – οποίος υποτίθεται τον έχει εισπράξει – αλλά ο παραλήπτης και οφειλέτης του τιμολογίου.
Καταλήγοντας ο βουλευτής της Περιφέρειάς μας που αφουγκράστηκε την επιχειρηματική αγωνία και έδειξε ότι διαθέτει
ευαίσθητα αντανακλαστικά, είπε:
“Καταλαβαίνετε λοιπόν, μέσα από αυτό το
δημοσίευμα ποια είναι η κραυγή, ποια είναι
η αγωνία της αγοράς. Και εσείς δεν θέλετε
να το ακούσετε. Και βλέπετε με πόση συνέπεια προσεγγίζουν αυτοί οι άνθρωποι το
θέμα. Δεν μιλούν γενικά και αόριστα…
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα την κατανόησή σας, κυρία Πρόεδρε.
Δεν μιλούν γενικά και αόριστα για το
Φ.Π.Α.. Μιλάμε για ανείσπρακτο Φ.Π.Α. και
μάλιστα με απόδειξη ότι δεν έχει εισπραχ-

θεί. Εκεί πρέπει να υπάρξει κατανόηση”.
Λέγαμε εισαγωγικά σ’ εκείνο το άρθρο μας
ότι τα λέμε τηλεγραφικά “μπας και συλλάβει το νόημά τους κάποιος βουλευτής, ιδιαίτερα της Περιφερείας μας…”
Ο Γιώργος Βλάχος απεδείχθη και μελετηρός και ευαίσθητος.
Το ερώτημα που παραμένει είναι αν θα δείξει τα ίδια ευαίσθητα αντανακλαστικά και
την ανάλογη οξύνοια και ο αρμόδιος
Υπουργός καθώς και άλλοι βουλευτές,
ώστε ορθολογικά να επανορθώσει το κράτος αποσβένοντας την αδικία και απορρίπτοντας τα λάθη ή τις κουτοπονηριές της
διοίκησης (“τ’ αρπάζω απ’ όποιον βρω”, δηλαδή τους έντιμους).
Επ’ αυτού, απαιτείται οπωσδήποτε σχετική
θεσμική ρύθμιση, αν θέλουμε να είμαστε
“κράτος δικαίου”.
Κ. Βενετσάνος

οι αναγνώστες γράφουν
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ αλλά!
Είχα γράψει στο προηγούμενο φύλλο στη στήλη “απ’ το καρφί στο πέταλο” με τίτλο “Κακώς Γιάννη υποχώρησες...” αναφερόμενη στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου 3Β.
Ο Γιάννης Νιτερόπουλος μου απάντησε με την παρακάτω επιστολή. Κατ’ αρχήν τον ευχαριστώ για τα ευαίσθητα αντανακλαστικά του, αλλά αυτό που καταγράφει είναι ακόμη χειρότερο από εκείνο που σημείωνα εγώ.
Μου επισημαίνει ότι δεν υποχώρησε, αλλά ο Πρόεδρος διέκοψε στη μέση(!) την ονομαστική ψηφοφορία της υποψηφιότητάς του και προχώρησε σε διάλειμμα.
Οταν δε επέστρεψε, αντί να συνεχίσει την κακώς, κάκιστα και παράνομα διακοπείσα ψηφοφορία, προχώρησε σε νέα
ψηφοφορία με την πρόταση του Δημάρχου. Γι’ αυτό το ολίσθημα του Προέδρου, προφανώς κανένας, ούτε εσύ Γιάννη,
αλλά και κανένας από τα έδρανα της μειοψηφίας, δεν αντέδρασε για να τον επαναφέρει στην τάξη! Βέβαια θα μου
πείτε ο πρόεδρος “συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις του Δημάρχου”, αλλά φευ, αυτό δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.
Μία πόλη 40.000 κατοίκων που με τη νέα απογραφή θα είναι πολύ περισσότεροι εκπροσωπούνται στο νομικό πρόσωπο
του Δήμου με έναν σύμβουλο από την παράταξη της πλειοψηφίας!!
Ατυχές και αναληθές το σχόλιό σας στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας σας. Οφείλεται μάλλον σε λανθασμένη ενημέρωσή σας από τους συνεργάτες σας.
Η αυτοπρότασή μου για μέλος του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ δεν ήταν προϊόν αντιπαράθεσης προς την πρόταση
του Δημάρχου μας.
Έχω μια έντονη και συνεχή συμμετοχή στα κοινά πάνω
από 30 χρόνια.
Έχω υπηρετήσει και υπηρετώ το Δήμο για τρίτη φορά σαν
δημοτικός σύμβουλος και σαν συνοικιακός σύμβουλος.
Έχω διατελέσει έφορος της Πνευματικής Εστίας, πρόεδρος Σχολικής Εφορίας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. των κατασκηνώσεων για τα παιδιά των αποδήμων Ελλήνων και
επί 30 χρόνια έχω αφιερωθεί στην κυριολεξία στα αθλητικά δρώμενα και ιδιαίτερα στον ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ.
Η επωφελής προσφορά μου στη νεολαία έχει αναγνωρι-

στεί από «εχθρούς» και φίλους.
Αυτοί που με τίμησαν με την ψήφο τους στις εκλογές δεν
με τίμησαν μόνο για την μέχρι σήμερα προσφορά μου. Η
ψήφος τους ήταν και εντολή ότι θα υπάρχει το ίδιο έντονη
συνέχεια.
Η αυτοπρότασή μου αυτό το νόημα είχε και θα ήταν ολίσθημα εκ μέρους μου να την αποσύρω. Και δεν την απέσυρα.
Ξεκίνησε ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητά
μου. Ψήφισε αρνητικά ο κύριος Αργυρουδάκης, ο δε κύριος Δαβάκης δεύτερος αντιμετωπίζοντας μάλλον συνειδησιακό πρόβλημα δεν ψήφιζε ούτε ναι, ούτε όχι. (!)
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θεώρησε σκόπιμο
να διακόψει την ψηφοφορία και να κάνει διάλειμμα.
Όταν η συνεδρίαση επαναλήφθηκε δεν συνεχίστηκε η ψηφοφορία, αλλά ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία τη πρόταση του κ. Δημάρχου, η οποία πήρε και την απαιτούμενη

ψηφοφορία με λευκή τη δική μου ψήφο.
Η αυτοπρότασή μου πλέον κρίθηκε-σωστά- άνευ αντικειμένου, αφού καλύφθηκε από την πλειοψηφία ο αριθμός
των συμβούλων της στο νέο φορέα.
Η πρόταση του κ. Δημάρχου και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι για εμένα απόλυτα σεβαστή, δεν διακατέχομαι από πικρία, ούτε τη σχολιάζω.
Όσον αφορά την αντίδραση του κ.Κωνσταντέλου για την
αναλογικότητα των συμβούλων στο νέο φορέα που ζήτησε, θα σχολιάσω ότι, παρά το νεαρό της ηλικίας του, η
μνήμη του είναι ασθενής.
Το παρελθόν και μάλιστα όταν είναι τόσο πρόσφατο δεν
διαγράφεται. Υπενθυμίζω επί των ημερών του τη σύνθεση
του ΔΑΟΒ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ κ.λ.π. αποτελούσαν
φίλοι, κολλητοί, κουμπάροι.
Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας.
Γιάννης Νιτερόπουλος
15.3.2011
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Εμμένει στην κατάργηση του Σχολείου Κουβαρά
Διαδηλώσεις, καταλήψεις, συναντήσεις και δημοτικό συμβούλιο,
για το σχολείο Κουβαρά που η εμμονή του Υπουργείου να το κλείσει έχει ξεσηκώσει όλη την τοπική κοινωνία και σύσσωμη τη Δημοτική Αρχή.
Απογοητευμένοι έφυγαν από το Υπουργείο στη συνάντηση που
είχαν με την Υφυπουργό και το Γενικό Γραμματέα.
Ειλημμένη η απόφαση.
Ανυποχώρητοι κοινωνία και Δημοτική Αρχή.

Ανυποχώρητη η Χριστοφιλοπούλου
Η Υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου, φάνηκε
άτεγκτη στη θέση της να καταργηθεί το Γυμνάσιο
του Κουβαρά και κάτω από την πίεση των ενδιαφερομένων, έδωσε περιθώριο ένα μήνα προκειμένου να συζητήσει εκ νέου το θέμα με τους
αρμόδιους φορείς, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναζήτησης κάποιας άλλης λύσης.

Η ανακοίνωση και επίσημα του Υπουργείου Παιδείας ότι καταργείται το Γυμνάσιο Κουβαρά και συγχωνεύεται με
το 1ο Γυμνάσιο Καλυβίων, προκάλεσε
αναστάτωση στην κοινωνία του Κουβαρά και όχι μόνο.
Οι μαθητές του Γυμνασίου Κουβαρά,
αντιδρώντας στην απόφαση του
Υπουργείου, προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου, και παράλληλα
πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση
την Τρίτη 15/3 στο χώρο του σχολείου.
Στη Συνέλευση αποφασίστηκε
να
πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας,
και παράσταση στην αρμόδια υφυπουργό Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Διαμαρτυρία και συνάντηση
στο Υπουργειο
Ετσι, την Τετάρτη 16/3 το πρωί, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, το Δημοτικό Συμβούλιο, γονείς και μαθητές
από τον Κουβαρά και άλλες κοινότητες
του Δήμου Σαρωνικού, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, βρέθηκαν
στο Υπουργείο Παιδείας και διαδήλωσαν
εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους
στην απόφαση του Υπουργείου για κατάργηση του σχολείου.
Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία με το Δήμαρχο, και επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων της μειοψηφίας, δημοτικούς
συμβούλους και εκπροσώπους του Γυμνασίου Κουβαρά, συναντήθηκε με την
Υφυπουργό και έθεσαν ξανά υπ’ όψιν της
τους λόγους για τους οποίους το σχολείο
αυτό επιβάλλεται να παραμείνει ανοιχτό:
― ο αριθμός των μαθητών, που στην επόμενη εκπαιδευτική περίοδο αναμένεται
να αυξηθεί από 46 στους 61 μαθητές.
― το σχολείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο
σύγχρονο κτίριο.
― το μεγάλο οικονομικό κόστος που
απαιτεί η μεταφορά των μαθητών του Γυμνασίου Κουβαρά στο 1ο Γυμνάσιο Καλυβίων.
― το 1ο Γυμνάσιο Καλυβίων αδυνατεί να

Από τη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Παιδείας.
εξυπηρετήσει και τους μαθητές του Γυμνασίου Κουβαρά, λόγω έλλειψης αιθουσών, πράγμα που σημαίνει ότι θα
προκύψουν υπεράριθμα τμήματα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας, που δε
θα υπερβαίνουν τους 25 μαθητές.
Σε παρόμοιο κλίμα κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων του Δήμου Σαρωνικού, ενώ
ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Προέδρου του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Γυμνασίου
Κουβαρά, Δημήτρη Πρίφτη, ο οποίος με
τη θέρμη της μαθητικής του ψυχής, είπε
ότι αγαπάει το χωριό του, το σχολείο του
και τους συμμαθητές του, ότι οι συνθήκες
διδασκαλίας στο Γυμνάσιο του Κουβαρά
είναι πολύ καλές για τους μαθητές και τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι
μαθητές του σχολείου αλλά και η τοπική
κοινωνία επιθυμούν να παραμείνει ανοιχτό.

Συζήτηση στη Δημοτικό Συμβούλιο
Οι εκπρόσωποι του Δήμου και του σχολείου
έφυγαν απογοητευμένοι από τη συνάντηση.
Το ίδιο απόγευμα (16/3) είχε Δημοτική Συνεδρίαση, στην οποία όπως ήταν φυσικό, συζητήθηκε προ ημερησίας το κλείσιμο του
Σχολείου Κουβαρά.
Η αίθουσα του Δημαρχείου κατάμεστη μέχρι
τις σκάλες από γονείς που αγωνιούν για την
κατάληξη του σχολείου.
Ο Δήμαρχος Π. Φιλίππου ενημέρωσε ότι
πήγαν στο Υπ. Παιδείας και συνάντησαν την
Υφυπουργό, αλλά είναι προβληματισμένος
από την αντιμετώπιση που είχαν.
......

πητή Αννα”, αλλά προφανώς η αγαπητή
υπουργός δεν βρήκε χρόνο να απαντήσει...
Αναρωτιέται η Χρ. Χριστοφάκη στην επιστολή
της: «Δεν είναι δυνατό σε σειρά συζητήσεών
μου με στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης
που υπηρετούν στην περιοχή μας να προκύ-

Επιστολή που απέστειλε προς την Υπουργό
Παιδείας διάβασε η Χρ. Χριστοφάκη στο Δημοτικό Συμβούλιο και έριξε ευθύνες στην Δημοτική πλειοψηφία ότι «κακώς δεν
ενημερωθήκαμε νωρίτερα».
Είναι η δεύτερη επιστολή της Χριστοφάκη
προς την Υπουργό, με την προσωνυμία “Αγα-

πτει ότι υπήρξε έλλειψη συνεννόησης μεταξύ
τους, αδυναμία κοινού σχεδιασμού και, κυρίως, άγνοια των δημογραφικών δεδομένων
της περιοχής. Ακόμα και με αμιγείς οικονομικούς όρους η απόφαση είναι έωλη αφού είναι
χαρακτηριστικό ότι σε ερώτησή μου, αν υπάρχει σχεδιασμός για το τι θα γίνει το ιδιόκτητο
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η Υφυπουργός. Δήμος και κοινωνία αντιδρούν
κτίριο αν κλείσει το σχολείο του Κουβαρά, η
απάντηση ήταν “δεν με αφορά”».
Και παρακάτω: «σήμερα έχει διαμορφωθεί η
εντύπωση ότι ο σχεδιασμός των συγχωνεύσεων στην περιοχή μας δεν έγινε με παιδαγωγικά κριτήρια, αλλά αυθαίρετα και με μόνο
κριτήριο, ορισμένα στελέχη του Υπουργείου
Παιδείας να μην εμφανιστούν ότι δεν καταθέτουν πρόταση. Η υπεροπτική στάση ορισμένων στελεχών του Υπουργείου Παιδείας, η
έλλειψη ενημέρωσης, συζήτησης και διαλόγου έχουν απονομιμοποιήσει πλήρως την πρότασή σας και έχουν δημιουργήσει εκρηκτικές
συνθήκες».
...«Οφείλω όμως επίσης να αναρωτηθώ πώς
είναι δυνατόν να μη σας έχει παρασχεθεί η
σωστή εικόνα για την κατάσταση στην περιοχή μας, όταν σύμβουλός σας είναι ο κ. Δ.
Λουκάς, πρώην Δήμαρχος Λαυρίου, ο οποίος
γνωρίζει καλά και συνεργάζεται με τον Δήμαρχο Σαρωνικού κ. Π. Φιλίππου».
Ο τοπικός πρόεδρος του Κουβαρά κ. Κίτσιος
ζήτησε να μη γίνεται παραταξιακή αντιμετώπιση του ζητήματος. Ενημέρωσε δε το σώμα
ότι ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής έκανε την πρόταση για
το κλείσιμο του σχολείου.
Αναφερόμενος δε στη συνάντηση που είχαν
με την Υφυπουργό την ίδια ημέρα (16/3) τόνισε: «Δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η αλήθεια. Άλλα μας λέει η κυβέρνηση και άλλα
πράττει. Είμαστε σύσσωμοι σ’ αυτό τον
αγώνα. Δεν θέλουμε κατάληψη στο σχολείο
για να μη χάνουν τα παιδιά τα μαθήματά τους.
Θα μπορούσαμε μετά τα μαθήματα να κλείνουμε για μία ώρα τον κεντρικό δρόμο».
Λαγονήσι και Σαρωνίδα έχουν αίθουσες σε
κοντέινερ, τόνισε ο Νίκος Βολάκος και πολύ
φοβάμαι ότι θα δούμε τα ίδια και στα Καλύβια.
«Αυτό που αποκόμισα σήμερα από την
Υπουργό είναι υπεκφυγές», τόνισε ο Αλ.
Αθανασόπουλος και κατήγγειλε τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου, ο οποίος τους
είπε «Αποφασίσαμε και εγώ θα κριθώ».

σουμε έντυπο και να τα σημειώνουμε αυτά,
που θα κυκλοφορήσει σε όλους τους πολίτες».
«Να πάψουν να βλέπουν νούμερα και να βλέπουν ανθρώπους», τόνισε ο παλιός πρόεδρος
του Κουβαρά Σταμάτης Γκίνης που είχε καταθέσει ένα ψήφισμα το οποίο όπως είπε και ο
Δήμαρχος «είναι γραμμένο με ψυχή» και το
ενέκρινε ομόφωνα όλο το σώμα.

Ο Μανώλης Τσαλικίδης εξήγησε ότι «κάθε
στοιχείο που μας παρουσιάζουν γι’ αυτή τη
μεταρρύθμιση πέφτει στο κενό» και συμπλήρωσε ότι η ύπαρξη λειτουργίας ενός σχολείου
σε μια τοπική κοινωνία, όπως ο Κουβαράς έχει
πολύ μεγάλη σημασία, ενώ σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά (Κυψέλη) μπορεί να είναι
έως και αδιάφορο.
Στην κόντρα δε με την Χρ. Χριστοφάκη απάντησε ότι αν θέλει ωφέλη από τέτοια θέματα
κάνει λάθος. “Πήρε ένα μήνυμα στις εκλογές.
Να αλλάξει...”.

«Από αυτά που άκουσα από την κ. Χριστοφιλοπούλου θεωρώ ότι η απόφαση είναι ειλημμένη
να κλείσει το σχολείο του Κουβαρά. Σε μας
απομένει να δούμε με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσουμε», ξεκαθάρισε ο Ευ. Ζεκάκος.
Δριμύς ο Α. Πέγκας απέναντι στο «κράτος»
και την αντίληψη «η εξυπηρέτηση του γνωστού». «Τι θα πει το δημοτικό Συμβούλιο να
ενημερώσει το Υπουργείο; Το Υπουργείο δεν
γνώριζε;
...Κλειστες πόρτες. Οι πόρτες είναι ανοιχτές
ή κλειστές ανάλογα με τις γνωριμίες του καθενός; Αυτό να μην το ξαναπούμε εδώ μέσα”,
κατέληξε.
Ο τέως Δήμαρχος Αναβύσσου Σ. Γκέραλης
δήλωσε ικανοποιημένος «χαίρομαι που σήμερα είμαστε ενωμένοι σ’ αυτό το ζήτημα.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος και πεπεισμένος
ότι όλο το Δ.Σ. θα πάρουμε μια απόφαση τέτοια που με τη δυναμική που θα αναπτύξουμε
θα μπορέσουμε να το ανατρέψουμε».
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του Κουβαρά κατηγόρησε την Υφυπουργό ότι τους κοροϊδεύει για δεύτερη φορά.
Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Μ. Κόλλια,
απαντώντας σε αιχμές κωλυσιεργείας για το
θέμα του σχολείου, απάντησε ότι έχουν πραγματοποιήσει 7 συνεδριάσεις από την ώρα που
ανέλαβαν και στις έξι έχουν ασχοληθεί με τα
σχολεία.

Εγκρίνει κοινό ψήφισμα
Πάντως, όπως ακούστηκε και από τα έδρανα
του Δημοτικού Συμβουλίου και από την αίθουσα των ακροατών που ήταν κατάμεστη,
δεν πρόκειται να υποχωρήσουν.
Δεν είναι δυνατόν να κλείνει ένα σχολείο ιδιόκτητο καινούργιο με γυμναστήριο και αίθουσα
εκδηλώσεων. Ενα σχολείο σε μια περιοχή που
εποικίζεται με ραγδαίους ρυθμούς.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
το Τεχνικό Πρόγραμμα
Ενα εκτεταμένο Τεχνικό Πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της
16/3, το οποίος συζητήθηκε κατά δημοτική
ενότητα.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι έχει συζητηθεί
στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και
έχει αναλυθεί αρκετά. Θα έχει δε διάρκεια 6
μηνών, γιατί τα Τεχνικά Προγράμματα και
οι Προϋπολογισμοί θα ψηφίζονται αρχές
κάθε Σεπτέμβρη. Επομένως και το παρόν
τεχνικό πρόγραμμα θα ισχύσει μέχρι τότε,
όπου θα ξανααποφασίσουν.
Είναι ύψους 50 εκατμ. € και θα περιοριστεί
πολύ. Υπάρχει μεγάλη δυστοκία με τον
«Καλλικράτη». Εχουν περάσει τρεις μήνες
και δεν έχουμε εισπράξει ούτε ένα ευρώ.
«Δεν έχουμε εισπράξει καθόλου νερό γιατί
περιμένουμε το ενοποιημένο πρόγραμμα.
Οι εργολάβοι δεν έρχονται να δώσουν προσφορές πλέον γιατί δεν πληρώνονται», εξήγησε.
Ο Σ. Γκέραλης ως γνώστης της Τ.Α. δήλωσε ότι θα είναι υπερήφανος αν το 10%
μπορέσει να υλοποιηθεί!

...ξυνόταν στου τσοπάνη το ραβδί
Η Χρ. Χριστοφάκη προκειμένου να καταδείξει
ότι η Δημοτική Αρχή δεν ξέρει να ενεργεί
σωστά έφερε παράδειγμα τις δικές της ενέρ-

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, απάντησε στην
Χρ. Χριστοφάκη όσον αφορά την έλλειψη ενημέρωσης ότι «είμαστε οι πρώτοι που βγήκαμε
σήμερα να διαδηλώσουμε στο Υπουργείο».
Τέλος το Δημ. Σ. ομόφωνα αποφάσισε:
Να μην κλείσει κανένα σχολείο.
Να σταλεί επιστολή σε όλους τους βουλευτές της Περιφέρειας
Να γίνει συγκέντρωση στον Κουβαρά

Σ.Σ. Από πού θα κριθεί ο διορισμένος Γεν.
Γραμματέας; Από το κόμμα του ή από το λαό
που δεν ψηφίστηκε γιατί δεν είναι αιρετός;
Να μάθει η κοινωνία πρότεινε ο Ανδρέας Κωνσταντέλλος: «Η αντίδρασή μας πρέπει να
είναι μια σκληρή αντιπαράθεση. Η κ. Χριστοφιλοπούλου που εκλέγεται στην περιοχή μας,
πρέπει να πάρει την ευθύνη. Να κυκλοφορή-

Ετσι, της απάντησε ο Δήμαρχος ότι εσείς
είστε η κυρία Πάγκαλου...

γειες.
«Μόλις χθες βράδυ έστειλα ένα κείμενο και
σήμερα το έχουν όλα τα κανάλια, όλες οι τοπικές εφημερίδες και όλα τα μπλογκ. Ετσι κάνουν!»

«Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και
το βόδι» λέει ο σοφός λαός. Και έτσι είναι
αν σκεφθεί κανείς ότι πέρα από τις περικοπές που έχουν κάνει στα κονδύλια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καλείται να πληρώσει
500 εκατομ. στην αποπληρωμή του δανείου
τους κράτους, όπως ενημέρωσε ο ΔήμαρΑννα Μπουζιάνη
χος.
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“Η θάλασσα και η παραλία, είναι για εμάς,
αξίες και αγαθά αδιαπραγμάτευτα”
Πέτρος Φιλίππου Δήμαρχος Σαρωνικού
Απροκάλυπτη προσχηματική «δημοκρατία»
Βαδίζοντας στ’ αχνάρια του ΔΝΤ, της ΕΕ και της Αγγ. Μέρκελ, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑ ΑΕ. Δημ. Λάμπρου υπαγορεύει(!) στο Δήμαρχο
Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου τι απόφαση θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Εκεί κατάντησε το σημερινό ΠΑΣΟΚ τον «έναν εκ των βασικών πυλώνων
της Δημοκρατίας», όπως αποκαλούσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη! (που τη θυμήθηκα!).
Διαβάστε την παρακάτω επιστολή, που έστειλε ο κύριος Διευθύνων ΣύμΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
Αθήνα 10.3.2011 – Α.Π. 140

Πρός Δήμο Σαρωνικού,
υπόψη Δημάρχου κ. Π. Φιλίππου
Θέμα: Εδαφική έκταση παρακείμενη στη

χερσονησίδα Λαγονησίου.
Σχετ. Η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 129/21.2.2011 επιστολή μας.
Σε συνέχεια των μεταξύ μας συναντήσεων προς
άρση των εκατέρωθεν εσφαλμένων εντυπώσεων
αναφορικά με τη θέση του Δήμου Σαρωνικού για
τα δικαιώματα του Δημοσίου, της ΕΤΑ και του
ΕΟΤ επί της παρακείμενης και σε επαφή με την
έκταση της χερσονησίδας του Λαγονησίου ακάλυπτης εδαφικής έκτασης, εμβαδού 85 περίπου

στρεμμάτων, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω
δικαστικές διενέξεις, παρακαλούμε όπως μας
επιβεβαιώσετε, δια σχετικής αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σας, ότι:
1. Ο Δήμος Σαρωνικού δεν προβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα επί της ακάλυπτης εδαφικής έκτασης
συνολικής
επιφάνεις
85.195τ.μ.
(παρακείμενη και σε επαφή με την έκταση της
χερσονησίδας του Λαγονησίου, η οποία είχε εκμισθωθεί από τον ΟΕΤ με το υπ. Αριθμ.
10469/22.9.1999 συμβόλαιο της συμβ/φου Μαρίας Πιπιλή-Δακτυλίδου), η οποία έκταση των
85.195.τ.μ. προέρχεται (α) από έκταση 46.895τ.μ.
από απαλλοτριώσεις υπέρ και δαπάναις του ΕΟΤ
(ιδιωτική περιουσία το ΕΟΤ) και (β) από έκταση
38.300τ.μ. από παραχώρηση του Δημοσίο, (αιγιαλός) (Σ.Σ. για λόγους «δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή), που έχει χαρακτηρισθεί ως

βουλος, για του λόγου το αληθές. Επεσαν οι μάσκες πλέον. Και παλιότερα υπήρχε επηρεασμός της πλειοψηφίας των Κοινοβουλίων από τις μειοψηφίες - τις μειονότητες, ορθότερα - των συμφερόντων. Αυτό όμως
γινόταν κεκαλυμμένα και δεν επιτυγχανόταν πάντα. Τώρα γίνεται απροκάλυπτα και «κατ’ εντολήν» (όρα ΜΝΗΜΟΝΙΟ «η Βουλή θα ψηφίσει
νόμο»! «Ν’ αλλάξετε τα συντάγματα» (Μέρκελ!)...
Διαβάστε λοιπόν τι λέει αυτός ο κύριος στην κατάπτυστη και απαράδεκτη
επιστολή του που του την επέστρεψε ως άξιος τοπικός άρχοντας, ο Δήμαρχος Π. Φιλίππου, ως απαράδεκτη.
Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα (ΤΔΚ), και δεν έχει
καμία αντίρρηση, αναφορικά με την είσοδο οιουδήποτε τρίτου έλκοντος δικαιώματα από τη ΕΤΑ
Α.Ε. ή το Ελληνικό Δημόσιο στην έκταση αυτή
και τη λήψη μέτρων προστασίας αυτής από τρίτους καταπατητές, ως και την εκ μέρους των ως
άνω προσώπων χρήση της άνω έκτασης κατά
τους ορισμούς του νόμου αναφορικά με το διέπον τους αιγιαλούς καθεστώς, ως και τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 633/2.11.2003 σύμβαση.
2. Οι κατά καιρούς γενόμενες επεμβάσεις του
Δήμου στην άνω έκταση, δεν αποσκοπούσαν
στην εκ μέρους αυτού προβολή ίδιων δικαιωμάτων επ΄ αυτής, ιδίως στην έκταση ιδιοκτησίας
του ΕΟΤ, αλλά απέβλεπαν στην αξιοποίηση της
έκτασης αυτής για την άσκηση πολιτιστικών κλπ
εκδηλώσεων προς όφελος του κοινού και των
δημοτών του Δήμου ειδικότερα (Σ.Σ. καλά που το

“Επιστρέφουμε την απαράδεκτη και άκρως προσβλητική
προς τη διοίκηση και τους πολίτες του Δήμου μας επιστολή”
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Προς:
Ομάδα Εργασίας Απεμπλοκής Επενδύσεων
Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
κ. Θεόδωρου Πάγκαλου
Κοιν: 1. κ. Θεόδωρο Πάγκαλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
2. Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
Κύριοι,
Όπως ήδη γνωρίζετε, από το 2003 που παραχωρήθηκε στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ» (συμφερόντων κ. Παντελή Μαντωνανάκη)
η παραπλήσια του ξενοδοχείου Grand Resort έκταση – παραλία
των 85 στρεμμάτων, ο Δήμος μας μαζί με όλους τους φορείς, αλλά
και τους κατοίκους της περιοχής, έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα
προκειμένου να αρθεί η σκανδαλώδης αυτή παραχώρηση και η
παραλία να μείνει ελεύθερη για όλους τους πολίτες.
Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι ότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και τα Δημοτικά Συμβούλια διαχρονικά, έχουμε υποστεί δεκάδες διώξεις,
παρά τις υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις από τις κυβερνήσεις
όλα αυτά τα χρόνια ότι η παραλία θα παραμείνει ανοιχτή σε πρόσβαση για όλους τους πολίτες.
Και ενώ τέτοια διαβεβαίωση είχαμε πρόσφατα και από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, με τους εκπροσώπους της οποίας
έχουμε συναντηθεί δύο φορές το τελευταίο διάστημα, μόλις χθες
λάβαμε μια πραγματικά κατάπτυστη επιστολή, η οποία προσβάλλει τη Δημοτική Αρχή στο σύνολό της, αλλά και τους κατοίκους
της περιοχής, κυρίως όμως υποτιμά τους αγώνες που έχουμε κάνει
όλα αυτά τα χρόνια για ανοικτές και ελεύθερες ακτές.

Επιπλέον, η επιστολή αποδεικνύει περίτρανα ότι αυτοί που βρίσκονται
στη διοίκηση της ΕΤΑ Α.Ε. δεν έχουν καμία επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες απευθύνονται και δεν αντιλαμβάνονται ότι χωρίς
τη συναίνεσή τους καμία κρατική δημόσια επένδυση δεν είναι δυνατόν
να προχωρήσει.
Είναι απορίας άξιο πώς στα διαιτητικά δικαστήρια που έχουν γίνει
μεταξύ της «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ» και της ΕΤΑ, έχει δικαιωθεί σε όλες
τις περιπτώσεις η «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ», σε βάρος των συμφερόντων
του ελληνικού δημοσίου και εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν κληθήκαμε ποτέ να εκφέρουμε γνώμη, να ενημερώσουμε και να υπερασπιστούμε το δημόσιο συμφέρον.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι ουδέποτε αποδόθηκαν ευθύνες στους
χειρισμούς που έκανε η ΕΤΑ, ερήμην πιθανόν και των πολιτικών ηγεσιών, αλλά κυρίως των πολιτών, με αποτέλεσμα το ελληνικό δημόσιο
να έχει ζημιωθεί σημαντικά.
Για το λόγο αυτό, απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε να σας ενημερώσουμε από τη δική μας πλευρά για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στην περιοχή και κυρίως σας καλούμε να συμβάλετε στην
απεμπλοκή του όλου θέματος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών, όπως διαχρονικά άλλωστε οι κυβερνήσεις
και οι πολιτικές ηγεσίες έχουν δεσμευθεί.
Κλείνοντας, σας γνωρίζουμε ότι επιστρέφουμε την απαράδεκτη και
άκρως προσβλητική προς τη διοίκηση και τους πολίτες του Δήμου
μας επιστολή της ΕΤΑ (αρ. πρωτ. 140/10-3-2011) και δηλώνουμε στους
συνεργάτες ΕΤΑ – ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ότι αν θέλουν την παραλία μας,
ας έρθουν να την πάρουν.
Η θάλασσα και η παραλία είναι για εμάς αξίες και αγαθά αδιαπραγμάτευτα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

αναγνωρίζει). Για το λόγο αυτό, ο Δήμος δεν
είχε, ούτε και έχει την πρόθεση να οικειοποιηθεί
τα επί της άνω εκτάσεως οποιαδήποτε δικαιώματα κυριότητας, ως και διοικήσεως – διαχειρίσεως του ΕΟΤ και της ΕΤΑ Α.Ε.
(Σ.Σ. όπως προβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο
της ΕΤΑ Α.Ε.; Μήπως επειδή το ορέγονται τα
παρακείμενα ιδιωτικά συμφέροντα;)
3. Ο Δήμος Σαρωνικού δεν έχει αντίρρηση για
την παραχώρηση από την ΕΤΑ ΑΕ σε οποιονδήποτε τρίτο της χρήσης της άνω έκτασης και ειδικότερα της έκτασης που αποτελεί αιγιαλό και
ανακηρυγμένο Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα, η
οποία παραχώρηση θα πρέπει να γίνεται, πάντοτε σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα
για τον αιγιαλό και το ΤΔΚ νομοθεσία. Είναι
σαφές ότι το μέλλον να παραχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσεως του
άνω αιγιαλού, τελεί υπό τους όρους και περιορισμούς, οι οποίοι απορρέουν από αυτή ταύτη τη
φύση του εκμισθουμένου αιγιαλού ως κοινοχρήστου πράγματος (σ.σ. «κοινόχρηστου», όχι «κοινωφελούς» αν γνωρίζουμε τη διαφορά), η δε
άσκηση του εν λόγω δικαίωματος χρήσεως του
αιγιαλού δεν είναι επιτρεπτή, εάν αναιρείται η
κοινή χρήση του αιγιαλού σύμφωνα με τον κατά
το νόμο προορισμό του, ούτε είναι δυνατή η παραχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο δικαίωματος
αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού, όπως άλλωστε έχει δεχθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας. (Σ.Σ. μπράβο! ποιος τα λέει;)
4. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος, που
έλκει δικαιώματα από την ΕΤΑ Α.Ε. προβεί σε
εκτέλεση εργασιών στην παραπάνω έκταση,
αυτές θα γίνονται σε συμμόρφωση πάντοτε με
τις κατά νόμο επιτρεπόμενες, για την περιοχή,
χρήσεις, τους όρους και περιορισμούς δόμησης
και κάθε άλλο όρο ή περιορισμό που θα αφορά
την έκταση, αφού ο τρίτος αυτός θα πρέπει προηγουμένως να υποβάλει στην ΕΤΑ Α.Ε πλήρη φάκελο για την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης
των εργασιών, η δε ποιότητα των έργων αυτών
θα είναι υψηλού επιπέδου με απόλυτο σεβασμό
στο φυσικό περιβάλλον... (σ.σ. σιγά - σιγά αποκαλύπτει πού το πάει...).
5. Εφόσον τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις,
ο Δήμος Σαρωνικού δεν πρόκειται να προβάλει
ούτε στο μέλλον καμία αξίωση στην άνω έκταση
ιδιοκτησίας του ΕΟΤ και διαχείρισης και διοίκησης της ΕΤΑ Α.Ε., ούτε οποιοδήποτε πρόσκομμα
στην αξιοποίηση αυτής.
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση
Με εκτίμηση
Για την ΕΤΑ Α.Ε.
Δ. Λάμπρου, διευθύνων σύμβουλος
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Η Παλλήνη αναδασώνει το Πεντελικό
Ο Δήμος Παλλήνης συμμετείχε για
πρώτη φορά στην δενδροφύτευση που
διοργάνωσε ο ΣΠΑΠ στην Πεντέλη,
στο σημείο πίσω από το Νοσοκομείο
Παίδων.
Ο Δήμος διέθεσε πούλμαν για τη μετακίνηση των δημοτών το οποίο γέμισε
από μαθητές, εθελοντές και γονείς.
Πολλοί εθελοντές επίσης μετακινήθηκαν με δικά τους μέσα.

Ανάμεσα στους φορείς που εκπροσωπήθηκαν, ήταν η Ένωση Γονέων Παλλήνης, το Γυμνάσιο Ανθούσας, το 1ο,
2ο, 3ο, Γυμνάσιο Παλλήνης, το 2ο και
7ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης και μεγάλος αριθμός εθελοντών από Ανθούσα, Γέρακα και Παλλήνη.
Η συμμετοχή των δημοτών ήταν η πολυπληθέστερη από όλες τις άλλες παρευρισκόμενες ομάδες, με αποτέλεσμα
να φυτέψουν πάνω από 400 δενδρύλλια.
Η καλή οργάνωση από τον ΣΠΑΠ βοήθησε το έργο των εθελοντών. Στο σημείο δενδροφύτευσης, υπήρχε κέντρο
επιχειρήσεων από όπου οι εθελοντές
προμηθεύτηκαν τα σκαπτικά εργαλεία

Ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος φυτεύει.

και το οποίο διέθετε νερά, τσάι, παραδοσιακή φασολάδα και διάφορα σνακ.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος, ικανοποιημένος από τη μεγάλη
συμμετοχή των δημοτών, ευχαρίστησε

όλους όσους έλαβαν μέρος στην αναγέννηση του καμένου δάσους και στην
επιτυχή δενδροφύτευση, αναμένοντας
την επόμενη οργάνωση δενδροφύτευσης για την ανάπλαση του Πεντελικού.

3ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων - “Χρυσοπράσινο φύλλο”
«Το δάσος των Καλυβίων χθες…σήμερα…αύριο;».

Παρά το τσουχτερό κρύο και τα χιόνια τόπους - τόπους ο κόσμος ανταποκρίθηκε στην
δεντροφύτευση.

Αποκριάτικη Εκδήλωση στο Βιοτεχνικό
Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο
Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο, που λειτουργεί με την ενεργό συμπαράσταση του Δήμου Λαυρεωτικής και του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου , το Σάββατο 5 Μαρτίου
στο
Πάνω Μηχανουργείο της
πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, “μασκαρεύτηκε” και
γιόρτασε την Αποκριά με
μέλη και φίλους.
Μικροί και μεγάλοι κατασκεύασαν με τη βοήθεια
των πρώην εργαζομένων
τη δική τους πρωτότυπη
μάσκα, αποκριάτικα γλυκίσματα, πολύχρωμες μουσικές
μαράκες
και
χόρεψαν γύρω από το παραδοσιακό
Γαϊτανάκι
αναβιώνοντας με τον τρόπο αυτό το ξεχωριστό λαϊκό δρώμενο!

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων (Λαγονήσι), στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Χρυσοπράσινο Φύλλο»* σε συνεργασία
με το ΙΒ΄ Λανίτειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού πραγματοποίησαν (11/3) εκδήλωση για προγράμματα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης από τα δύο σχολεία.
Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων παρουσίασε σε μορφή Power Point το πρόγραμμα
«Το δάσος των Καλυβίων χθες…σήμερα…αύριο;». Οι βασικοί λόγοι για τους
οποίους επελέγη το δάσος ήταν το γεγονός ότι το δάσος των Καλυβίων (Πάνειο
Όρος) έχει καεί από την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 και η ανάγκη των μαθητών
να ενημερωθούν και να εκπαιδευθούν για
την αναγκαιότητα του δάσους και η δυνατότητα βιωματικής προσέγγισης του θέματος λόγω της εύκολης πρόσβασης στους
χώρους και τις πηγές της πληροφόρησης.
Στη συνέχεια, παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό με τίτλο «Οι οικοπεδοφάγοι μετανοούν», γραμμένο από τους μαθητές της ΣΤ΄
τάξης.
Το ΙΒ΄ Λανίτειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, παρουσίασε το πρόγραμμα «Γνωρίζω
το χθες, συμμετέχω στο σήμερα, συμβάλλω
στο αύριο», και ένα μικρό θεατρικό με τίτλο
«Σαν παλιά ταινία» με αναφορά σε χώρους
και κτίρια της Λεμεσού μέσα στη ροή του
χρόνου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρουσίαση
παραδοσιακών χορών από τους μαθητές
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων.

* Το «Χρυσοπράσινο Φύλλο» είναι ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με
διετείς διασχολικές συμπράξεις Σχολείων
από την Ελλάδα και την Κύπρο που λειτουργεί ήδη από το 1995 και οργανώνεται
και συντονίζεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης. Τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, το άνοιγμα του
σχολείου στην κοινωνία, η ομαδική εργασία, η καλλιέργεια του δημοκρατικού πνεύματος, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η
εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, η δραστηριοποίηση σε σχέση με το περιβάλλον.
Στο προηγούμενο φύλλο είχαμε παρουσιάσει ανάλογη εκδήλωση των παιδιών του
4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας.
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Διαβούλευση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Παλλήνης
Το Σάββατο 12 Μαρτίου όλες οι ενότητες του
Δήμου Παλλήνης συνεδρίασαν με διάρκεια
δύο περίπου ωρών, η μία από την άλλη, με μοναδικό θέμα το «Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου
Παλλήνης 2011».
Εισηγητής του τεχνικού προγράμματος ήταν
ο δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος. Παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων.
Επόμενο βήμα ήταν η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΔΕΔ), την
Πέμπτη 17/3 για συζήτηση επίσης πάνω στο
Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό
με παρουσιαστή και πάλι το Δήμαρχο. Η διαδικασία εκ των πραγμάτων ήταν μακρά, αφού
η ΔΕΔ είναι πολυπληθής σε συμβούλους.
Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και από το ΔΕΔ
και από το ακροατήριο.
Μία ώρα αναλώθηκε στις διαδικαστικές παρεμβάσεις για τον τρόπο που ξεκίνησε η διαδικασία.

 ότι δεν τηρείται ο νόμος και είναι παρωδία,
 ότι γίνεται «εν τάχει» και δεν έχει γίνει
καμία ενημέρωση από πριν
 ότι πάνε να κάνουν ένα πασάλειμα.
Κάποιοι από το ακροατήριο διαμαρτύρονται
και ζητάνε μα μπουν στη διαδικασία ενημέρωσης.
Ο Δήμαρχος ξεκινώντας την παρουσίαση του

Ισολογισμοί
Προσκλήσεις
Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο

210 6030655
press@ebdomi.com

Τεχνικού Προγράμματος ενημέρωσε ότι
φέτος ο Δήμος επηρεάζεται από την κρίση και
μειώνεται ο προϋπολογισμός, αφού εν τω μεταξύ είχε ήδη μειωθεί την περυσινή χρονιά
κατά 40%!

Σε αιτιάσεις για έργα στους τέως Δήμους που
ενώθηκαν σε έναν, ο Δήμαρχος τόνισε με έμφαση ότι πλέον είμαστε ένας Δήμος - μία
πόλη, με τρεις γειτονιές και έτσι πρέπει να το
βλέπουμε.
Δήλωσε ότι θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις
και πέρα από το νόμο με δημόσιες συναντήσεις, όπως έκαναν τα προηγούμενα χρόνια
στο Γέρακα.
Το Τεχνικό Εργο παρουσιαζόταν με σλάιτς, πίνακες και παράλληλα διαβαζόταν το κείμενο
για κάθε γειτονιά.
Οι σύμβουλοι ζήτησαν παρουσίαση του κάθε
έργου χωριστά, αλλά ο Δήμαρχος τους εξήγησε ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα
λόγω ασφυκτικού χρόνου. Πρέπει να έχει ψηφιστεί το Τεχν. Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός μέχρι τις 31 Μαρτίου.
Η μακρά παρουσίαση χωρίς διάλογο “κοίμισε”
τους συμβούλους, που άρχισαν σιγά σιγά να
φεύγουν. Μάλιστα κάποιος φώναξε: “Στο
τέλος, δεν θα έχετε ακροατήριο για να γίνει
διαβούλευση”.
Κωστής Βενετσάνος

“Τρεις πόλεις – τρία κέντρα” κατά την ΔΗΜοτική Οικολογική Συνεργασία
Στην τοπική συνεδρίαση της
Κοινότητας Παλλήνης, η «ΔΗΜοτική Οικολογική Συνεργασία
Παλλήνης», για τη συζήτηση
στο Τεχνικό Πρόγραμμα δήλωσε μεταξύ άλλων:
1. Ένα τεχνικό πρόγραμμα δεν
είναι δυνατόν να εμφανίζεται
στους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς και πολίτες λίγες
ώρες πριν την έναρξη του τοπικού συμβουλίου
2. Δεν μπορεί οι συμπεριφορές
της δημοτικής αρχής να είναι
αποσπασματικές και με παλιές
νοοτροπίες που δεν αρμόζουν

στη φιλοσοφία ενός νέου Καλλικρατικού δήμου
3. Οφείλει το τοπικό συμβούλιο
να κάνει ουσιαστικό διάλογο με
τους φορείς και τους πολίτες κι
όχι διάλογο του ενός λεπτού,
γιατί τόσος ήταν ο χρόνος που
επέτρεπε να μιλήσει στον κάθε
φορέα. Οι διαβουλεύσεις
αυτού του τύπου είναι προσχηματικού χαρακτήρα και δεν
προσφέρουν.
Ο εκπρόσωπος της στο Κοινοτικό συμβούλιο Παλλήνης Θ.
Φωτεινός στο κεφάλαιο για τη
διαχείριση των απορριμμάτων

πρότεινε άμεσα, από αύριο
κιόλας, να μπουν σε πρόγραμμα πρόληψης – διαχείρισης
και
διαλογής
των
απορριμμάτων στην πηγή.
Στη θεματολογία που αφορούσε το σχέδιο πόλης, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να
αντιμετωπίζεται ο νέος Καλλικράτειος δήμος ως τρεις πόλεις – τρία κέντρα.
Ο νέος δήμος θα πρέπει να
αποκτήσει ενιαίο κέντρο πόλης
με τρεις ή περισσότερες γειτονιές που θα συνδέονται μεταξύ
τους.
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“Κόκκινη κάρτα” στην κυκλοφορία παραπλανητικής βρεφικής τροφής
Για ακόμη μία φορά, ο Επίτροπος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Ντάλι, μεθόδευσε
την έγκριση “ισχυρισμού υγείας” για προϊόν της βιομηχανίας τροφίμων, παρά την αρνητική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής
για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τις μη τεκμηριωμένες ευεργετικές επιδράσεις του εν λόγω προϊόντος.
Το θέμα έθεσε με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής, επικαλούμενος τον Κανονισμό 1924/
2006/ ΕΚ σχετικά με τους “ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που
διατυπώνονται στα τρόφιμα”, ο οποίος προνοεί για την πρόληψη
της εκμετάλλευσης των καταναλωτών, δεν επιτρέπει τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς και ορίζει ότι “οι ισχυρισμοί υγείας”
πρέπει να εγκρίνονται για χρήση στην ΕΕ μόνο μετά από επιστημονική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια
των Τροφίμων.
Συγκεκριμένα, εταιρείες τροφίμων ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή την έγκριση για αναγραφή στην ετικέτα βρεφικής τροφής με DHA (πολυακόρεστο λιπαρό οξύ - ωμέγα 3), ότι το DHA

έχει ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξη της όρασης των βρεφών. Πράγματι, το μητρικό γάλα είναι φυσική πηγή του εν λόγω
λιπαρού οξέος και σημαντικό για την ανάπτυξη της φυσιολογικής
λειτουργίας του εγκεφάλου και της όρασης των βρεφών αλλά
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την
Ασφάλεια των Τροφίμων, το συνθετικό DHA δεν έχει αποδεδειγμένα την ίδια ευεργετική αντίδραση και μπορεί να παραπλανήσει
τον καταναλωτή.
Επιπλέον πρόσφατη μελέτη που επικαλούνται ευρωβουλευτές
της Επιτροπής για την Ασφάλεια Τροφίμων και τη Δημόσια Υγεία
του ΕΚ, καταδεικνύει ότι νεαρά κορίτσια στα οποία χορηγήθηκε
συνθετικό DHA, 10 χρόνια μετά, είχαν πρόβλημα παχυσαρκίας και
αυξημένη πίεση σε σχέση με συνομήλικές τους που προσέλαβαν
το DHA μέσω θηλασμού.

Η Κομισιόν ενέκρινε τον Κανονισμό!
Παρά τις αντιδράσεις όμως, η Κομισιόν απάντησε θετικά στο αίτημα της βιομηχανίας τροφίμων και ενέκρινε σχέδιο Κανονισμού

Κινδυνεύει να κλείσει το Κέντρο Πρόληψης «ΔΙΕΞΟΔΟΣ»
ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Γκιόκα
Ο βουλευτής Αττικής του ΚΚΕ Γιάννης
Γκιόκας κατέθεσε στη Βουλή επίκαιρη ερώτηση για τα προβλήματα λειτουργίας που
αντιμετωπίζουν πανελλαδικά τα Κέντρα
Πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών,
αλλά και ιδιαίτερα το Κέντρο Πρόληψης
«ΔΙΕΞΟΔΟΣ» που καλύπτει το Δήμο Αχαρνών, όπου οι εργαζόμενοί του είναι απλήρωτοι και δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για

λειτουργικά έξοδα, γιατί η Τράπεζα δεν
αναγνωρίζει πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου λόγω της μορφής του και
δεν κινεί το λογαριασμό του.
Στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης στη
Βουλή (21/2/2011) ο υφυπουργός Εσωτερικών στο καίριο ζήτημα, το πώς θα μπορέσουν να εκταμιευθούν χρήματα και το
Κέντρο Πρόληψης να μπορέσει να λειτουρ-

γήσει απρόσκοπτα, το μόνο που είχε να πει
ήταν ότι «θα πρέπει ο Δήμος ή το Δ.Σ. να
επικαλεστούν την απάντηση που δίνουμε
ως κυβέρνηση στη Βουλή για τη συνέχιση
της λειτουργίας νομίμως αυτών των Κέντρων και των Διοικητικών τους Συμβουλίων
και να ανταποκριθεί η τράπεζα στις συναλλαγές της με τη συγκεκριμένη εταιρεία».

που επιτρέπει στις βρεφικές τροφές
που περιέχουν DHA, την αναγραφή
του “ισχυρισμού υγείας” ότι η χορήγησή του σε βρέφη μέχρι 12
μηνών συμβάλλει στην ανάπτυξη
της όρασης.
“Οι προσπάθειες της Επιτροπής να
τοποθετήσουν τα συμφέροντα συγκεκριμένων εταιρειών πάνω από
την προστασία του καταναλωτή,
πόσο μάλλον όταν πρόκειται για βρέφη και νήπια, είναι απαράδεκτες“, επισημαίνει ο ευρωβουλευτής Ν. Χουντής
Να σημειωθεί ότι μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας
Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΚ από όλες τις Πολιτικές
Ομάδες προτίθενται να εναντιωθούν με βάση την κανονιστική
διαδικασία ελέγχου του ΕΚ, στην εν λόγω έγκριση του “ισχυρισμού υγείας” DHA στις βρεφικές τροφές και να καταθέσουν ψήφισμα υπέρ της απόσυρσης της αναγραφής.

Να σωθεί το
Φρούριο της Φυλής
ερώτηση του βουλευτή
Θανάση Μπούρα
Ο βουλευτής Θανάσης Μπούρας κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή
προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα την ανάγκη
επισκευής και συντήρησης του Φρουρίου Φυλής.
«Η Φυλή υπήρξε ένας από τους
αρχαιότερους Δήμους της Αττικής με μεγάλη ιστορία και πολλούς Αρχαιολογικούς χώρους
και μνημεία. Το Αρχαίο Φρούριο
Φυλής απειλείται με κατάρρευση.
Η σημερινή κατάσταση φανερώνει την πλήρη εγκατάλειψή
του, αφού εκτός από μερικές πινακίδες δεν υπάρχει τίποτε
άλλο που να υποδηλώνει την

αρχαιολογική αξία του χώρου.
Επείγει η δημιουργία διαδρόμου από τον οποίο θα περνούν
επισκέπτες, για να μην έρχονται σε επαφή με τα τείχη ενώ
θα πρέπει να καθαριστούν από
δέντρα και φυτά τόσο το Φρούριο όσο και τα μονοπάτια.
Τη σημερινή εγκατάλειψη εκμεταλλεύονται διάφοροι αρχαιοκάπηλοι, οι οποίοι κάνουν
λαθροανασκαφές.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΧΥΤΑ
Η προγραμματισμένη ημερίδα της “Δύναμης Πολιτών” για τα
απορρίμματα και την αποτροπή των ΧΥΤΑ, πραγματοποιήθηκε
την περασμένη Κυριακή, στην οποία αφού μίλησαν οι κεντρικοί ομιλητές, ακολούθησε συζήτηση και εκδόθηκε ομόφωνα
ψήφισμα που καταδικάζει το έργο στο Μαυρο Βουνό Γραμματικού, αντιτίθεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό και την υλοποίησή του.
Τις εισηγήσεις παρουσίασαν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου
Κρήτης Αλέξ. Οικονομόπουλος, ο Β. Δελαγραμμάτικας της
Δύναμης Πολιτών, ο Γ. Χαρίσης Αντιπρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ,
ο Βαγγ. Στογιάννης από την Πρωτοβουλία συνεννόησης για
τη διαχείριση των απορριμμάτων και ο Δημ. Δαμάσκος Μηχανικός Περιβάλλοντος BSc, Msc ενώ το συντονισμό της συζήτησης έκανε ο δημοτικός σύμβουλος της Δύναμης Πολιτών
Φώτης Δεληβοριάς.
Παραβρέθηκαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Γ. Βαρεμένος και
Κ. Διάκος, ο τ. Δήμαρχος Κερατέας Στ. Ιατρού, οι Αντιδήμαρχοι Μαραθώνα Χρ. Στάμος και Β. Κουλουμπής, οι Δημ. Σύμβουλοι Β. Τζιλάβης και Ν. Ιωνάς
Η ημερίδα ανέδειξε ότι η διαχείριση των στερεών αστικών
αποβλήτων έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μείζονα και δυσεπίλυτα προβλήματα στη χώρα μας.
Το κυρίαρχο καταναλωτικό μοντέλο έχει αυξήσει εντυπωσιακά
τον όγκο των παραγόμενων απορριμμάτων τα τελευταία χρόνια
(5 εκατ. τόνους εκ των οποίων το 40% παράγεται στην Αττική).
Η Ανατολική Αττική υπολογίζεται ότι παράγει σήμερα 250 χιλ.
τόνους. Μέχρι τώρα κύριος αποδέκτης είναι ο ΧΥΤΑ της Δυτ.
Αττικής (Άνω Λιόσια, Φυλή)

Στην ημερίδα με στοιχεία τεκμηριώθηκε ότι ο υφιστάμενος περιφερειακός σχεδιασμός (ΠΕΣΔΑ) που βασίζεται στη χρήση
πολυάριθμων Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων διαχείρισης
απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορ-

ριμμάτων (ΧΥΤΑ):
• είναι ασύμβατος με τις οδηγίες της ΕΕ και την κοινωνία της
ανακύκλωσης (διαλογή στην πηγή, επανάκτηση, ανακύκλωση,
κομποστοποίηση).
• Δημιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα με τοξικές
αέριες εκπομπές και στερεά κατάλοιπα
• Έχει τετραπλάσιο κόστος επένδυσης, τριπλάσιο συνολικό

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα
Τηλ.: 2132020000 - Fax: 2109657131

Χρόνος διατήρησης: 3
Βαθμός ασφαλείας:K
Βούλα, 16-32011
Αριθ. πρωτ. 10295
Βαθμός Προτ/τας:Επείγον

Εργάτες καθαριότητας
Εργάτες Κοιμητηρίου

56
5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά τυπικά προσόντα

Χρονική διάρκεια

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οδηγοί
8
-Κάτοχοι διπλώματος Γ΄
8 μήνες
Απορριμματοφόρων
κατηγορίας (ψηφιακός ταχογράφος)
-Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων
(όπως αναλύονται στην υπ΄αριθ. Σ.Ο.Χ. 1/2011
Οδηγοί
Απορριμματοφόρων

10

-Κάτοχοι διπλώματος Γ΄ κατηγορίας
-Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ
ειδικοτήτων ..(όπως αναλύονται
στην υπ΄αριθ. Σ.Ο.Χ. 1/2011

8 μήνες

Οδηγοί
Τράκτορα

1

-Κάτοχοι διπλώματος Γ΄/Ε΄
κατηγορίας (Ψηφιακός ταχογράφος)
-Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης
ΙΕΚ ειδικοτήτων ..(όπως αναλύονται
στην υπ΄αριθ. Σ.Ο.Χ. 1/2011
ανακοίνωση).

8 μήνες

Οδηγοί
Τράκτορα

1

-Κάτοχοι διπλώματος Γ΄/Ε΄
κατηγορίας
-Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης
ΙΕΚ ειδικοτήτων ..(όπως αναλύονται
στην υπ΄αριθ. Σ.Ο.Χ. 1/2011

8 μήνες

Οι τοπικοί άρχοντες της ευρύτερης περιοχής δεν αντιλήφθηκαν το μέγεθος των αρνητικών συνεπειών. Δεν αντέδρασαν
ενημερώνοντας και κινητοποιώντας τους κατοίκους, αλλά
άφησαν τα πράγματα να εξελιχθούν.
Αποφάσισαν να οργανώσουν εκστρατεία ενημέρωσης των δημοτών, να ζητήσουν από το Δήμο Μαραθώνα και τους πολίτες,
στήριξη και οικονομική ενίσχυση των νομικών ενεργειών και
να οργανσουν τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου με
στόχο την κοινωνία της ανακύκλωσης.

ανακοίνωση).

Χειριστές μηχανημάτων 3
έργων

Για την πλήρωση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα.
1. Ο Δήμος Βούλας σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 16/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ΄αριθ. Α.Δ.579Α/2011 της Περιφερειακής Διοίκησης Αν. Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ογδόντα πέντε (85)
ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Βούλας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, την παρ. 3 του
άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006,καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), τα άρθρα 168 και 170 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5
του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003, όπως ισχύουν, το άρθρο 9 του Ν. 3812/28-12-2010 (ΦΕΚ 234/Α΄), τους οργανισμούς
εσωτερικής υπηρεσίας ανά Δημοτική Ενότητα (ΦΕΚ 1695/τ.Β΄/17-08-2009) για τη Βάρη, (ΦΕΚ661/Β/2004,1393/Β/710-2005 και 995/Β/27-05-2009), για τη Βούλα & (ΦΕΚ 739/τ.Β΄/28-05-2010) για τη Βουλιαγμένη. για τις εξής κατά
αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

κόστος λειτουργίας, από άλλες εναλλακτικές λύσεις.
• Προκαλεί μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις και αυταρχικές μεθόδους καταστολής τους (Λευκίμη, Ταγαράδες, Γραμματικό,
Κερατέα κλπ)
• Έχει οργανωθεί βάσει προτύπων που επιβλήθηκαν από οργανωμένα συμφέροντα (εργολάβους, εταιρίες που πλασάρουν
ξεπερασμένες και αποτυχημένες στην Ευρώπη μεθόδους, τοπικές ενώσεις ΟΤΑ με αδιαφανή ρόλο κλπ) και όχι από επιστήμονες και αξιοποίηση της ανάλογης ευρωπαϊκής εμπειρίας.
Το Γραμματικό είχε την ατυχία να επιλεγεί ως μία από τις δύο
περιοχές της Αν. Αττικής για την εγκατάσταση ΟΕΔΑ και τη λειτουργία ΧΥΤΑ.
Η επιλογή έγινε με προχειρότητα και όχι βάσει επιστημονικών κριτηρίων. Διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες και παραλείψεις
ικανές να θέσουν σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη δημόσια
υγεία καθώς και ανακρίβειες στην Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, που παραβιάζουν κανόνες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. (βλ. και πρόσφατη έκθεση επιθεωρητών περιβάλλοντος Α.Π. 492/28/2/2011)

Χειριστές μηχανοδηγός
έργων

1

Δεν απαιτούνται
Δεν απαιτούνται
Α.- Ισχύουσα επαγγελματική άδεια
μηχανοδηγού χειριστού μηχανημάτων φορτωτή
(JCB) Ομάδας Β΄ Τάξης Γ΄ (Π.Δ. 31/1990 άρθ. 2 και 5)…
..(όπως αναλύονται
στην υπ΄αριθ. Σ.Ο.Χ. 1/2011)
Α.- Ισχύουσα επαγγελματική άδεια χειριστού
μηχανημάτων έργου (σάρωθρο) Ομάδας Ι
Τάξης Δ΄ (ΠΔ 31/1990 άρθ. 2 και 5) ..(όπως αναλύονται
στην υπ΄αριθ. Σ.Ο.Χ. 1/2011)

8 μήνες
8 μήνες
8 μήνες

8μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας του Δήμου Βούλας ταχυδρομικώς
με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα, Τ.Κ. 166-73, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος (Εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες).
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1.- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.- Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται).
3.- Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης (Μόνο για τους οδηγούς)
4. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (όπου απαιτείται)
5.- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
6.- Η ανεργία αποδεικνύεται με βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. που είναι αρμόδιος προς τούτο ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.
7.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8.- Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για τη δημοτικότητα.
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν και επικαλούνται επί πλέον κάποια
από τις ιδιότητες που ρητά, αναφέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, πρέπει να υποβάλλουν
μαζί με την αίτησή τους, τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και του παραρτήματος ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ 1/2011): α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού.
Πληροφορίες από το τηλέφωνο 2132020000 (κ. Αθανασόπουλος Γεώργιος – κ. Τσονωνά Φωτεινή) και από ώρα
8.30 π.μ. – 1.00 μ.μ.
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΕΣ

Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται σε παιδιά Δημοτικού, από έμπειρη εκπαιδευτικό, απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Τηλ.: 6974-785682

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

6946263867 - k.gavrilaki@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ

Παραδίδονται μαθήματα Αγγλικών από έμπειρη
καθηγήτρια με σπουδές στην Αμερική σε όλα τα
επίπεδα. Προσιτές τιμές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978421944

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Τηλ. : 213 2063534

Αθήνα 17/3/2011
Aρ. Πρωτ.: 16519

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο Σταυρό Αγίας
Παρασκευής 2 γραφεία επί της λεωφ. Μαραθώνος 60 και 75 τ.μ. σε πρώτο όροφο με
ανσανσέρ. Τιμή 600 Ε το καθένα.
Πληροφορίες τηλ. 2106623714

ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ
βρεφοκομικής σχολής με 3ετή εμπειρία σε παιδικό σταθμό
(με συστάσεις) αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών (και τα Σαββατοκύριακα) καθώς και τη μελέτη τους.
Τηλ. 6989065004 μετά τις 14.00

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής η με αρ. Φ1111/6038/11 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Τοποθέτηση Πλωτών Προβλητών στον Αλιευτικό Λιμένα Ραφήνας», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα),
όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει
τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17, 117 43 Αθήνα
Τηλ. : 213 2063534

Αθήνα 17/3/2011
Aρ. Πρωτ.: 16538

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθηματικός αναλαμβάνει την παράδοση μαθημάτων σε μαθητές γυμνασίου λυκείου με πλούσιο
υλικό ασκήσεων άλγεβρας, γεωμετρίας.
Τιμές προσιτές στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων. Τηλ. 6974815977

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητά εργασία ως τηλεφωνήτρια (με προϋπηρεσία)
σε ψητοπωλείο ή πιτσαρία ή γραφείο ή συνοδός σε
σχολικό λεωφορείο (υπάρχει προϋπηρεσία). Ενδιαφέρεται για περιοχές, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Ελληνικό. Τηλ. 6976131520

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ
Γκαρσονιέρα, υπνοδωμάτιο, livingroom σε μονοκατοικία γωνία με κήπο,γκαζόν κλπ. ανεξάρτητη είσοδος,
επιπλωμένη, κουζίνα, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, τηλεόραση, αυτόνομη θέρμανση.
Τηλ. 210 8951.053, 6946458433

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

Ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών - Φυσικής - Χημείας, παραδίδονται από απόφοιτο ΑΣΟΕΕ (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών) σε παιδιά Δημοτικού Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944388826

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής η με αρ. Φ. 4421/10322/2010 Απόφαση Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της νέας δραστηριότητας «μονάδα εκτύπωσης εφημερίδων» της «Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣΚ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ», που θα εγκατασταθεί, σε υφιστάμενο κτίριο που βρίσκεται στη θέση: ΠΟΚΑ- ΝΤΡΑΚΑ, στο Κορωπί, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να
υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση
της παρούσας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

Το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου Πανοράματος Βούλας προσκαλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 27 Μαρτίου στην αίθουσα διαλέξεων του 3ου Δημοτικού
Σχολείου στις 11:00π.μ.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Απριλίου στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα
ασχέτως απαρτίας.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Πεπραγμένα από Μάρτιο 2010 μέχρι και Μάρτιο 2011 και λογοδοσία
Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υποβολή του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010.
3. Παρουσίαση της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
4. Έγκριση Πεπραγμένων, Απολογισμού και απαλλαγή Δ. Συμβουλίου.
5. Υποβολή και Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2011.
6. Έγκριση εισδοχής νέων Τακτικών Μελών.
7. Τοποθετήσεις μελών.
Προτάσεις θεμάτων των μελών για αναγραφή προς συζήτηση θα πρέπει να κατατεθούν στο εντευκτήριο του Σωματείου μέχρι και την Παρασκευή 25/3/2011.
Καλούμε τα μέλη μας να φέρουν φίλους τους να εγγραφούν στο Σωματείο, η αύξηση του αριθμού των μελών ενισχύει τη θέση του Σωματείου μας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Αγγελιδάκης Ανδρέας
Βασιλόπουλος Νίκος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Στο Ειρηνοδικείο ΛΑΥΡΙΟΥ θα διεξαχθεί κλειστός πλειστηριασμός
την 6/4/2011, ημέρα Τετάρτη, λόγω διανομής ενός αγροτεμαχίου
5.200m2 αρτίου και οικοδομήσιμου. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται
στον Αγ. Παντελεήμονα Αναβύσσου Αττικής (κοντά στο γήπεδο,
70 μέτρα από Λεωφόρο Καραμανλή).
Πλεονεκτήματα αγροτεμαχίου είναι περιφραγμένο, έχει νερό,
δέντρα μία στέρνα νερού και δύο σπίτια 55 τετραγωνικών - αποθήκες (25 + 29m2) αντίστοιχα ως σχέδιο πλήρως εξοπλισμένα.
Τιμή εκκίνησης 250.000 € (40% κάτω της πραγματικής αξίας).
Οι ενδιαφερόμενοι για πρσοφορές μπορούν να λάβουν πληροφορίες και αντίγραφα συμβολαίου κλπ. ταχυδρομικώς από
κα Νίκη Γκικάκη 6947 830637 & 6955 982563.
Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει μέσω του Συμβολαιογράφου Πειραιώς κο Στεφ. Βασιλάκη, τηλ. 210 4113810 &
6944366129.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
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

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 56.484, κ ιν. 6973975069

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Κωνσταντίνος Κυριακός

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α
M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

Συμβάσεις με Ταμεία

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η
πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

ΚΥΡΙΑΚΗ 20, ΤΕΤΑΡΤΗ 23 & ΣΑΒΒΑΤΟ 26/3

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

213 2163000

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Κέντρο:

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

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

NOΣOKOMEIO:

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

κιν. 6945 548882

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

TA
ANOIK
OΛO TO
24ΩPO

Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη
 Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες
 Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών
 Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα - τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Π αχ υ σ αρ κ ί α
Η Παχυσαρκία είναι στις μέρες μας η συχνότερη μεταβολική νόσος.
Και είναι νόσος διότι επηρεάζει την ποιότητα της
ζωής και ελαττώνει τη διάρκεια της.
Παχύσαρκος είναι κάποιος, όταν έχει Δείκτη μάζας
σώματος μεγαλύτερο από 30. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) προκύπτει από τη διαίρεση του Σωματικού βάρους δια του ύψους στο τετράγωνο.
Ένας άνθρωπος ύψους 1,70m με βάρος 105 κιλά έχει
ΔΜΣ:105/1,702 = 36
Δηλαδή παχύσαρκος.
Οι παχύσαρκοι ζουν λιγότερα χρόνια και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη διάρκεια της ζωής
τους.
Είναι αποτέλεσμα της αφθονίας, γι' αυτό και αφορά
τις Δυτικές κοινωνίες κυρίως. Προκύπτει από την αυξημένη πρόσληψη θερμίδων και την ελαττωμένη κατανάλωση. Η αφθονία τροφής, η γευστικότητα και η
ποικιλία των τροφίμων, η ελαττωμένη σωματική δραστηριότητα, η άνεση και η ευχαρίστηση της καθιστικής ζωής, έχουν κάνει την παχυσαρκία μια
πραγματική επιδημία.
Ποσοστό του ενηλίκου πληθυσμού μεταξύ 15 και 30%
στις χώρες της Ευρώπης εμφανίζει παχυσαρκία, περισσότερο από 30% στις Ην Πολιτείες Αμερικής και
περισσότερο από 30% στη χώρα μας.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η παχυσαρκία αφορά
και τα παιδιά και τους εφήβους και στατιστικά στοιχεία φέρνουν τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις παιδικής παχυσαρκίας παγκόσμια.
Πρόκειται για νόσο που εμφανίζει πολλές επιπλοκές.
Μακροπρόθεσμα η παχυσαρκία δημιουργεί Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, Αρτηριακή Υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, αρθροπάθειες, αυξάνει τον κίνδυνο

εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, χολολιθίαση, διαταραχές του αναπνευστικού 9 (σύνδρομο άπνοιας
του ύπνου) και προδιαθέτει σε ορισμένες μορφές
καρκίνου.
Το ότι η παχυσαρκία είναι αιτία άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας φαίνεται από τη σύγκριση νοσήσεως μεταξύ παχύσαρκων και ατόμων με
φυσιολογικό σωματικό βάρος. Έτσι ένας παχύσαρκος
έχει διπλάσιες πιθανότητες να αρρωστήσει από Σακχαρώδη Διαβήτη και τετραπλάσιες πιθανότητες να
αρρωστήσει από καρδιακή νόσο από ένα άτομο με κανονικό βάρος.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο εμφανισιακό, αλλά συσχετίζεται με πλήθος παθολογικών καταστάσεων και
σαν τέτοιο πρέπει να προσεγγίζεται.
Τα αίτια της παχυσαρκίας αναφέρθηκαν παραπάνω,
ενώ η αντίληψη ότι ενδοκρινικές παθήσεις (θυρεοειδοπάθειες συνήθως) πιθανόν να οδηγούν στην παχυσαρκία είναι λανθασμένες.
Σπάνια η παχυσαρκία οφείλεται σε ενδοκρινικά ή πα-

θολογικά αίτια.
Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι δύσκολη, γιατί
πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα, όπου δεν υπάρχουν απλές ή μαγικές λύσεις.
Κεντρική θέση στην αντιμετώπιση έχει η αλλαγή των
διατροφικών συνηθειών του αρρώστου (Δίαιτα), η
οποία θα πρέπει να είναι μόνιμη και σταθερή.
Η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας (περπάτημα, άσκηση) βοηθάει ιδιαίτερα, γιατί ενισχύει τις
καύσεις και την κατανάλωση θερμίδων.
Η βοήθεια με φαρμακευτική αγωγή επίσης προσφέρει και είναι πάντοτε στην κρίση του θεράποντος γιατρού αν θα συνδυαστεί με τη δίαιτα και την άσκηση.
Τέλος σε επιλεγμένα περιστατικά έχει θέση και η χειρουργική αντιμετώπιση (γαστρικός δακτύλιος, γαστρικό by pass).
Συμπερασματικά πρόκειται για μια συχνή νόσο, η
οποία έχει θεραπευτική αντιμετώπιση, η οποία όμως
απαιτεί επιμονή, υπομονή και στενή συνεργασία με
τον ειδικό Γιατρό.
Η ιατρική από τα αρχαία χρόνια πρέσβευε ότι είναι
καλύτερο να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις. Έτσι
κάποια στιγμή πρέπει να αφυπνισθεί και η Πολιτεία
και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι και να αναλάβουν μία
συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης
για την πρόληψη της νόσου που αποτελεί σημαντικό
πρόβλημα υγείας και ταυτόχρονα κοινωνικό πρόβλημα.
Μισιχρόνης Γεώργιος
Ενδοκρινολόγος
Συνεργάτης του Επιστημονικού web site www.iator.gr

Πρωτοβουλία του Εξ. Συλλ. Πανόραμα Βούλας

ΔΩΡΕΑΝ εξέταση
οστεοπόρωσης στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητας, στο πλαίσιο
της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για την οστεοπόρωση. Ο έλεγχος θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό του
Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. Τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται από εθελοντή ιατρό ορθοπεδικό.
Οι μετρήσεις οστικής πυκνότητας και εκτίμησης κινδύνου κατάγματος θα γίνονται δωρεάν στις 21/3 στο χώρο του παλαιού Δημαρχείου Παλλήνης και 22/3 στο Δημαρχείο Παλλήνης
στο Γέρακα από 9:30 πμ. έως 16:00 μμ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες 50 έως 65
ετών και ιδιαίτερα σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, καθώς
και σε ενήλικες που βρίσκονται σε χρόνια αγωγή με κορτιζόνη
ή έχουν οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης. Εάν υπάρχουν
παλαιότερες εξετάσεις καλό είναι να προσκομισθούν την ημέρα
της εξέτασης.
Πληροφορίες: Γρ. Κοινωνικής Πολιτικής 210-6604638

ΔΩΡΕΑΝ Προληπτικός
έλεγχος παχέος εντέρου
σε Παλλήνη και Κορωπί
Οι Δήμοι Παλλήνης & Κρωπίας στα πλαίσια του προγράμματος «Πρόληψη για όλους», σε συνεργασία με το
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α πραγματοποιούν πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου παχέος εντέρου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
άνδρες και γυναίκες άνω των 50 ετών και θα διαρκέσει
μέχρι 31 Μαρτίου, ΔΩΡΕΑΝ
Από το Δήμο Παλλήνης θα προσκομίζουν δείγμα για εξέταση στη Βιοϊατρική καθημερινά από 8:00π.μ έως 1:00μ.μ
στην οδό Κρήτης & Σαλαμίνας στην Παλλήνη.
Πληροφορίες Γρ. Κοινων. Πολιτικής Τηλ: 210-6604659
Για το Δήμο Κρωπίας Πληροφορίες στη Βιοϊατρική:
(210) 6034.414, 8981.174

Προληπτική διάγνωση μαστού
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Εξωραϊστικού - Εκπολιτιστικού Σωματείου Πανοράματος Βούλας, στο ιατρικό κέντρο μέχρι 31/12/2011 όλες οι γυναίκες του Δήμου έχουν
τη δυνατότητα προληπτικών εξετάσεων για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού σε ειδικές τιμές.
Πληροφορίες στον γιατρό Ιωάννη Μάρκου, Μέλος ΔΣ
του Σωματείου (τηλ. 6983501081).

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις
με πρωτοβουλία της Τ.Ο. της Ν.Δ. Κορωπίου
Στα πλαίσια της εθελοντικής δράσης της ΔΗΜ.Τ.Ο. Κορωπίου, ενισχύοντας την πρόληψη της υγείας θα πραγματοποιήσουν δωρεάν
εξέταση μαστού, τεστ Παπανικολάου και εξέταση παχέος εντέρου την Τετάρτη 30 Μαρτίου ώρα 8:30 π.μ. στην Παιανία, στο χώρο
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας ( Χλόης 4, Παιανία).
Για συμμετοχή 17:00 έως 21:00, στο 2106626797.
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Αγώνες στα τοπικά της Αττικής
του πινγκ-πονγκ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι:
Β Εθνική ανδρών: ΑΣ Πρωταθλητής – Μα-

1-4, ΑΟ Αρης 2006 – Καρέας 2-4
Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, αν και
μένει μια αγωνιστική η ομάδα του ΑΣ Πρωταθλητή είναι πρωταθλήτρια στην Α Αττικής
Γυναικών και ανεβαίνει στην Β εθνική.
Η Ομάδα γυναικών του “Αρη 2006” παραμένει στην 2η θέση, που οδηγεί στα μπαράζ

καμπί 3-4, Φοίνικας Αγ Σοφίας – ΑΣ πρωταθλητής 3-4.
Β Εθνική γυναικών: ΑΟ Αρης 2006 – Φάληρο 2-3, Ρουφ 80 – ΑΟ Αρης 2006 3-4
Α Αττικής γυναικών Πεύκη – Πρωταθλητής 1-4
Γ Αττικής ανδρών Χαλκίδα - ΑΟ Αρης 2006

ανόδου στην Α2 και όλα θα κριθούν στο
παιχνίδι με το Ελληνικό.
Η Ομάδα ανδρών του ΑΣ Πρωταθλητή παραμένει τρίτη όπως και η ομάδα ανδρών
του Αρη 2006 η οποία υπό προϋποθέσεις
μπορεί να ανέβει στην Β Αττικής

Το Σαββατοκύριακο οι ομάδες επιτραπέζιας
αντισφαίρισης της Βούλας είχαν αγώνες
στα τοπικά της Αττικής καθώς και στην Β
Εθνική.

Μεγάλη μάχη πρωτοπόρων
στο ομαδικό πρωτάθλημα

Βετεράνων/Ανεξάρτητων
στο Πινγκ – Πονγκ
Στο ομαδικό αυτό
πρωτάθλημα,
που
διοργανώνει ο Πανελλήνιος
Όμιλος
Φίλων Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης, συναντήθηκαν την περασμένη Δευτέρα, οι
δύο πρωτοπόρες και
αήττητες ομάδες της
Α’ κατηγορίας.
Στον αγώνα αυτό που
είχε διάρκεια πάνω
από τρεις ώρες, νικήτρια αναδείχθηκε η
ομάδα των Βετεράνων του Δήμου Βούλας κερδίζοντας με 5-3 την ομάδα Βετεράνων Αγίας Βαρβάρας/ Περάματος.
Έγιναν πολύ συναρπαστικές συναντήσεις, παρουσία αρκετών φιλάθλων που καταχειροκρότησαν τους πολύ ωραίους πόντους.
Για την ομάδα των Βετεράνων του Δήμου Βούλας 3 νίκες πέτυχε ο Άγγελος Μακρής και 2 ο Σταύρος Πλακαντωνάκης.
Απομένουν ακόμη δύο αγωνιστικές και η ομάδα της Βούλας αναμένεται να τερματίσει πρώτη και αήττητη.

Άρης Βούλας – Παμπαιανιακός 4 - 0
Με 4 γκολ επικράτησε ο Άρης Βούλας του Παμπαιανιακού το Σάββατο 12 Μαρτίου στο γήπεδο της Βούλας. Τα γκολ που σημειώθηκαν ήταν από τον Παπαγεωργίου με τον αριθμό «9» που έβαλε δύο, τον Παπά με τον αριθμό «10» που έβαλε ένα στο 17ο λεπτό του 2ου ημιχρόνου, και το τέταρτο γκολ έβαλε ο Βεϊζάι με τον
αριθμό «13».

Φωτ. Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ο Παπαγεωργίου στο πρώτο γκολ του αγώνα

Φωτ. Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Το 4ο και τελευταίο γκολ του αγώνα που έβαλε ο Βεϊζάι
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Αγώνας ανώμαλου δρόμου
Στις 3 Απριλίου θα διεξαχθεί αγώνας ανωμάλου
δρόμου μεταξύ ιερού Ναού Ποσειδώνος Σουνίου
και Αρχαίου Θεάτρου Θορικού με σκοπό να ενώσει
δύο από τα ιστορικότερα μνημεία της Ελλάδας.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει 10 π.μ
από το ιερό Ναό του Σουνίου και
αφού διατρέξει τον παραλιακό
δρόμο του Σουνίου στο ύψος
μετά την ΙΖΟΛΑ θα διέλθει το παραλιακό μέτωπο της πόλης, μπροστά από το Δημαρχείο και
ακολουθώντας τον περιφερειακόπαραλιακό δρόμο θα καταλήξει
στο αρχαιότερο Θέατρο της Ελλάδας, το θέατρο Θορικού. Ο
αγώνας υπολογίζεται να έχει τελειώσει γύρω στις 12:30 π.μ.
Για τις ανάγκες της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ο Δήμος
Λαυρεωτικής και ο οργανωτικός
επίτροπος έχουν έρθει σε επαφή
με τους αρμόδιους φορείς
(ΕΚΑΒ, Τροχαία, Λιμενικό, κ.λ.π).
Δηλώσεις συμμετοχής στο
τηλ. 22923 20125

20ός Αγώνας ανώμαλου
δρόμου στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με τον Σ.Ε.ΓΑ.Σ
διοργανώνει την διεξαγωγή των καθιερωμένων
Αγώνων Ανωμάλου Δρόμου, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ.
στην Κεντρική πλατεία του Γέρακα – Πλατεία Μακεδονίας.
Οι αγώνες πραγματοποιούνται για 20η χρονιά στη
μνήμη του Φιλάθλου και Κριτή του στίβου Βασίλη Μανωλόπουλου.
Μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας και 40
λεπτά πριν τον αγώνα στον χώρο εκκίνησης στην Πλατεία Γέρακα.
Ο Δήμος Παλλήνης θα βραβεύσει την καλύτερη συμμετοχή σχολείου.
ΚΑΤΤΗΓΟΡΙΕΣ
• 600μ.μίνι (για παιδιά με έτος γέννησης 2000-2001)
• 1000μ. παμπαίδων β΄(για παιδιά με έτος γέννησης 19981999)

• 1000μ. παμπαίδων α΄ (για παιδιά με έτος γέννησης 1996-1997)
• 2000μ. παίδων (για παιδιά με έτος γέννησης 1994-1995)
• 4000μ. εφήβων-γυναικών (για γεννημένους 1992-1993)
• 6000μ. ανδρών-βετεράνων
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
3. ΔΡΑΜΑΣ
4. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
5. ΓΕΡΑΚΑ
6. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
7. ΙΘΑΚΗΣ
8. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
9. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

Οι γυναίκες αγγίζουν την νίκη!
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Το πρωτάθλημα των γυναικών τυπικά
δεν έχει τελειώσει, όμως είναι σίγουρο πια πως η ομάδα της Θέτιδας
θα αποκτήσει μια θέση ανάμεσα στις
ομάδες τις Α'2 και θα κατακτήσει την
1η θέση του πρωταθλήματος της
ΕΣΠΑΑΑ.
Τελευταίο τους “θύμα” ήταν η Σχολή
Μωραϊτη, η οποια μπήκε δυναμικά στο
παιχνίδι και κατέκτησε το 1ο σετ,
χωρίς όμως να σταματά να παλεύει
και στα υπόλοιπα.
Η Θέτιδα για άλλη μια φορά, απέδειξε
την ανωτερότητά της και κέρδισε με
σκορ 3-1.
Ο επόμενος αγώνας είναι τη Δευτέρα
21/3 και ώρα 21:45 με αντίπαλη ομάδα
τη Νίκη Αμαρουσίου στο γήπεδο της
ίδιας περιοχής.

2000μ. * 3 = 6.000μ.

Επόμενος αγώνας είναι την Κυριακή
20/3 και ώρα 17:00 στο κλειστό γήπεδο της Βούλας, στο οποίο θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό.

ΠΑΙΔΕΣ
Χάθηκε η ευκαιρία για τους παίδες να
είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που
θα διαγωνίζονταν για την πρόκριση
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, εφ'

Ηττήθηκαν οι πανκορασίδες αυτή την
Κυριακή από την ομάδα της Βάρης. Αν
και ξεκίνησαν δυναμικά κατακτώντας
το 1ο σετ, το τελικό σκορ που διαμορφώθηκε ήταν 3-2. Η προσπάθεια συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα θα είναι

όσον δεν αξιοποίησαν την ευκαιρία
που τους δόθηκe και έχασαν με σκορ
3-2 από την ομάδα του Γαλατσίου.

αντιμέτωπες με την Κερατέα, το Σάββατο 19/3 και ώρα 14:00 στο γήπεδο
της Κερατέας.

ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Νίκη και για τις κορασίδες με 3-1 σετ,
έχοντας αντίπαλο τους, τους Νέους
Βύρωνα. Οι κορασίδες, προσπάθησαν
και βελτίωσαν την εικόνα τους από
τον τελευταίο αγώνα και έκαναν ένα
καλό παιχνίδι, κατακτώντας μία ακόμα
νίκη.
Απομένουν 2 αγώνες για να ολοκληρωθεί και αύτη η φάση και στόχος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7ης ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
Ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΠΟΦΕΠΑ) έχοντας
υπ’ όψιν τον εν ισχύει εσωτερικό κανονισμό διοργάνωσης των πρωταθλημάτων
του προκηρύσσει και διοργανώνει την 7η
Ατομική Συνάντηση Ανεξαρτήτων ανδρών
και γυναικών, με τους ακόλουθους όρους:
1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
― Ατομικά Ανεξαρτήτων Ανδρών – Γυναικών. Ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής θα γίνει διαχωρισμός κατά ηλικίες
μισή ώρα πριν την έναρξη των αγώνων,
κατά την διάρκεια της κλήρωσης.

2000μ. * 1 = 2.000μ.
2000μ. * 2 = 4.000μ.

είναι η κατάκτηση όσο το δυνατόν
υψηλότερης βαθμολογικής θέσης. Η
Μαγκουφάνα είναι ο επόμενος αντίπαλος των κορασίδων και ο αγώνας
θα διεξαχθεί το Σάββατο 19/3 και ώρα
17:00 στο γήπεδο της Μαγκουφάνας.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
― Στην κατηγορία Ανεξαρτήτων ΑνδρώνΓυναικών μπορούν να αγωνιστούν όσοι
ουδέποτε κατείχαν Δελτίο αθλητικής ιδιότητας σαν επίσημοι αθλητές και η ηλικία
τους είναι 18 ετών και άνω.
3. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να
γνωστοποιηθούν γραπτώς στη διεύθυνση
ηλ.ταχυδρομείου info@pofepa.gr
ή στο φαξ 210 8993 557 ή στο τηλέφωνο
6932.627835,
έως
το
ΣΑΒΒΑΤΟ
19/3/2011 ή στην Γραμματεία των αγώνων
τουλάχιστον μια ώρα πριν από την
έναρξη των αγώνων.
Στις δηλώσεις απαραίτητα πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο, email και η κατηγορία και το
αγώνισμα στο οποίο δικαιούνται να αγωνιστούν.
4. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ διασφαλίζεται από τους
παίκτες και τις παίκτριες.
5. ΕΠΑΘΛΑ Θα απονεμηθούν κύπελλα,
μετάλλια και διπλώματα στους πρωταθλητές και πρωταθλήτριες κάθε κατηγορίας καθώς και μετάλλια και διπλώματα
στους δεύτερους και τρίτους παίκτες και
παίκτριες.

6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες των Ανεξαρτήτων Ανδρών και
Γυναικών θα διεξαχθούν την Κυριακή 20
Μαρτίου ώρα 9 π.μ στην έδρα του ΑΡΗ
ΒΟΥΛΑΣ (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Δ.Βούλας, Λευκάδος 1 Βούλα).
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί αυθημερόν, μισή ώρα πριν από την
έναρξη των αγώνων.
7. ΓΕΝΙΚΑ
― Κάθε παίκτης/παίκτρια θα καταβάλει το
ποσό των € 10.- ως δικαίωμα συμμετοχής.
― Κάθε παίκτης/παίκτρια συμμετέχει
στους αγώνες με δική του ιατρική ευθύνη.
― Για τυχόν ανακύπτοντα θέματα που
δεν καλύπτονται από την παρούσα προκήρυξη και τον Εσωτερικό Κανονισμό ΠΟΦΕΠΑ, υπεύθυνο για την επίλυσή τους
είναι το Δ.Σ του ΠΟΦΕΠΑ.
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“Θέλουμε Δήμαρχο, όχι Σερίφη”
Διεμήνυσαν οι επαγγελματίες Βάρης
Ρεπορτάζ Κ. Βενετσάνος
«Θέλουμε Δήμαρχο, να τον σεβόμαστε, ΔΕΝ θέλουμε Σερίφη» διεμήνυσαν
οι επαγγελματίες εστιάτορες Βάρης, σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν
την Πέμπτη το απόγευμα, παρουσία του Αντιδημάρχου Σπυράγγελου
Πανά, του προέδρου της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εστιατορίων &
Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), Π. Τσάκου και του Αντιπροέδρου
της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καβαθά.
Ο Πρόεδρος των Εστιατόρων Βάρης Κων. Γκίκας, ενημέρωσε τους
παρευρισκόμενους για τ’ αποτελέσματα που είχε η προγραμματισμένη συνάντηση του Προεδρείου με το Δήμαρχο Γρηγόρη
Κασιδόκωστα την προπερασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με τα
λεγόμενα του προέδρου, ο Δήμαρχος ήταν συγκαταβατικός
κι έδειξε να κατανοεί τους επαγγελματίες τις δύσκολες μάλιστα μέρες που βιώνουμε, αλλά …«προτού ο αλέκτωρ
λαλήσει», την επομένη κιόλας οι καταστηματάρχες κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν τις αυταρχικές «προειδοποιήσεις» του Δημάρχου και τις επισκέψεις της
Δημοτικής Αστυνομίας.
Οι επαγγελματίες πάντως αυτή τη φορά ήσαν οργανωμένοι. Εκτός από τον Αντιπρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ
που τους συνέστησε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με ψυχραιμία, γιατί η δημοτική αρχή δεν μπορεί να ενεργεί αυθαιρέτως, αλλά μετά από έγγραφη
προειδοποίηση, βάση νόμων και υπάρχοντος κανονισμού
– και κανονισμός ενιαίος τουλάχιστον δεν υπάρχει. Η οποιαδήποτε αντίδραση δεν πρέπει να ‘ναι μεμονωμένη αλλά με αναφορά στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επαγγελματικά τους
όργανα.

Άνιση Μεταχείριση
Ο Βασ. Σιαμέτης εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ απευθυνόμενος στον Αντιδήμαρχο Σπ. Πανά του είπε μεταξύ
άλλων: «Αναπληρωτή Δήμαρχε και συνάδελφε κ.
Πανά θέλουμε Δήμαρχο, που να τον σεβόμαστε και
να βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων με κατανόηση.
Δεν θέλουμε Σερίφη». Ύστερα τον ρώτησε:
«Εμείς εδώ στη Βάρη πληρώνουμε επί των εκδιδομένων λογαριασμών 0,5%· στη Βουλιαγμένη πόσο
πληρώνουν τ’ αντίστοιχα δημοτικά τέλη οι καταστητάρχες;» για να πάρει την υπεύθυνη απάντηση ότι
πληρώνουν 0,5% το νόμιμο συν 1% με απόφαση του
τέως Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης. Το υπερβάλλον, παλιότερα ήταν 3% και μειώθηκε στο 1%.
«Καπάκι» ήλθε η δεύτερη ερώτηση, «πόσα πληρώνει
ο «Αστέρας Βουλιαγμένης» (μέτοχος του οποίου
είναι ο Δήμαρχος Γρηγ. Κασιδόκωστας και μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου επίσης), για να εισπράξει την
ομολογία, από τα πλέον υπεύθυνα χείλη του Σπ.
Πανά: «0,5%».
Ο «Αστέρας» Βουλιαγμένης δηλαδή όλα αυτά τα
χρόνια, που οι άλλοι πλήρωναν 2 και 3%, αρχικά, που
σταδιακά μειώθηκε στο σημερινό 0,5% + 1%, ο ΑΣΤΕΡΑΣ πλήρωνε και πληρώνει στο Δήμο 0,5%.

Επιπροσθέτως πρέπει να ληφθεί υπ όψη και από τη Δημοτική
Αρχή η κακή οικονομική συγκυρία και να είναι πιο ελαστική λαμβάνοντας υπ’ όψη την υφιστάμενη οικονομική ύφεση και την
ανεργία που μαστίζει την χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης της ΓΣΕΒΕΕ, το πρώτο 6μηνο του 2012 θα κλείσουν
175.000 επιχειρήσεις και θα βρεθούν στο δρόμο 320.000 εργαζόμενοι επί πλέον, μ’ όλες τις δυσμενείς δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία και στη συνοχή του κοινωνικού
ιστού.
Ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ τους εμψύχωσε υπενθυμίζοντας τη
δύναμή τους: «Κατεβάστε ένα βράδυ τα ρολά και σβήστε τα φώτα», είπε.
Αυτό πάει να πει φορολογική πολιτική και ισότητα πολιτών. Εκείνο το “οι Έλληνες συνεισφέρουν χωρίς
διακρίσεις ανάλογα με τις δυνάμεις τους” (Σ. Άρθρο
4 § 5), έγινε «αντιστρόφως ανάλογα». Οι ισχυροί
πληρώνουν λιγότερο και οι αδύνατοι περισσότερο.
Το ερώτημα που τίθεται και όχι μόνον για τους καταστηματάρχες, αλλά και για τα νοικοκυριά είναι:
Τώρα που γίναμε ένας Δήμος και δεν επιτρέπεται να
έχουμε δημοτική φορολόγηση «πολλών ταχυτήτων», αλλά ενιαία, τι πρόκειται να γίνει;
Θα κατέβουν τα δημοτικά τέλη της Βουλιαγμένης, ή
θα αυξηθούν της Βάρης και της Βούλας;
Θα γίνουμε ένας Δήμος ή απλά θα έχουμε συσκευασία του ενός;

