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Μήπως ήρθε η ώρα;
αυτονομία και οικονομία

Σελίδα 3,12,13

Με ποδήλατα στο Κορωπί
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ:

πρώτη νίκη για τις καντίνες
σελίδα 6

Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών

Περιφέρειας Αττικής
σελίδα 16

ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

εκχωρεί το δίκτυο ύδρευσης
Σελίδα 7

«να μη χαθεί ούτε ευρώ από το

ΕΣΠΑ» Σελίδα 16

Συγκέντρωση για το Διάταγμα

Υμηττού Σελίδα 6Σελίδα 22

“Οποιος έχει μάτια βλέπει”...

To “όργανο”, που είναι ταγμένο υποτίθεται, για την προστασία του πολίτη - από τον οποίο πληρώ-
νεται - μας κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση του μεσαίου δακτύλου...

Υφος, ήθος, αντίληψη! Το αφιερώνουμε στον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη(!!!), για να
αισθανθεί υπερήφανος για τους “λεβέντες” του, στον Πρωθυπουργό της κατοχικής Κυβέρνησης,
που γιόρτασε τα “επινίκεια” με τ’ αφεντικά του στον Αστέρα Βουλιαγμένης την επομένη ημέρα, και
στ’ αφεντικά τους βεβαίως της τρόικα, για να αισθανθούν σίγουροι για την “επιτυχία” των στόχων
τους, διασφάλισης των τραπεζικών συμφερόντων.
Ομως, πίσω έχει η αχλάδα την ουρά...!

Γαϊδάρων Χώρα

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ' όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει!
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νάχει τσούρμο υπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα!
Νάχουν κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε,
τον κλέφτη να γυρεύουνε! 
Όλα σ' αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή! 
Αντίληψη σπαθί, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου και παππού,
συγχρόνως μπούφος και αλεπού! 
Θέλει ακόμα  -κι αυτό είναι ωραίο-
να παριστάνει τον Ευρωπαίο.
Στα δυο φορώντας τα πόδια πούχει,
στο 'να λουστρίνι, στ' άλλο τσαρούχι! 
Σουλούπι - μπόι μικρομεσαίο,
ύφος του γόη ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης! 
Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι», «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς,
σαν πιάσει πόστο… Δερβεναγάς!
Δυστυχία σου, Ελλάς, 
με τα τέκνα που γεννάς. 
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα, 
τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα! 

Γεώργιος Σουρής 
(1853-1919) 

Το 53% θα ψήφιζε συνδυασμό Ανεξάρτητων Πολιτών
(Θεοδωράκη, Σακοράφα, Μαριά) σύμφωνα με έρευνα της VPRC   Σελ. 2
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Το 53% θα ψήφιζε Συνδυασμό 

Ανεξάρτητων Πολιτών και διανοουμένων 

(Θεοδωράκη, Σακοράφα, Μαριά) 

σύμφωνα με έρευνα της VPRC

Καλοκαιρινή απασχόληση παι-

διών στο Κορωπί Σελ.6

Αλλο ένα χρέος στο Δήμο Μαρκο-

πούλου Σελ. 7

Η λευκή σελίδα
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Αυτόπτης μάρτυς... Σελ. 8

“Τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα”
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Οχι άλλη κρατική τρομοκρατία 
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ.10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Κι όμως η λίμνη Βουλιαγμένης

είναι μολυσμένη Σελ. 13

Κίνητρα για στρατιωτική θητεία

στην παραμεθόριο Σελ. 14

Το μεσοπρόθεσμο, ο “εφαρμοστικός”

και οι αποδείξεις Σελ. 14

Επίκαιρη ποίηση Σελ. 17

Οσφυαλγία και ...ψωμάκια Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, συνεδριάζει στην13η/2011 Δη-

μόσια Ανοικτή την 4η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για

συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 33 θέματα της ημερήσιας διά-

ταξης.

θέματα:  Επιλέγουμε:

1. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης

-  Βούλας- Βουλιαγμένης.-

2. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ´αριθμ. 38/2011 απόφα-

σης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ´αριθμ. 39/2011 από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.Ορισμός Προέδρου  και αναπληρωτή του  στη Δημοτική Επι-

τροπή Παιδείας  Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.-

Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β συνεδριάζει

Σε πρόσφατη έρευνα της VPRC

για τα ΕΠΙΚΑΙΡΑ

― Το 82% απάντησε ότι “τα πράγ-

ματα στην Ελλάδα πηγαίνουν

προς λάθος κατεύθυνση, ενώ

μόλις το 10% σε σωστή”(!) Επιση-

μαίνουμε ότι η έρευνα έγινε πριν

από τα επεισόδια της Τετάρτης και

την υπερψήφιση του μεσοπρόθε-

σμου.

― Το 91% δεν είναι ικανοποιημένο

από την πορεία της χώρας, λόγω

των κυβερνητικών επιλογών, ενώ

ένα 7% είναι “ικανοποιημένο”.

Σχόλιο: Προφανώς είναι οι “κολλη-
μένοι”, οι αγιάτρευτα “δουλεμένοι”
και βεβαίως οι βολεμένοι...

― Οι 6 στους 10 πολίτες (59%)

πάντως πιστεύουν ότι η Κυβερνη-

τική πολιτική “εξυπηρετεί συμφέ-
ροντα που λειτουργούν σε βάρος
της χώρας”.
― Το 76% είναι υπέρ της διαγρα-

φής όλου ή μέρους του χρέους,

ενώ το “κολλημένο” 7% είναι υπέρ

της εξόφλησης με επιμήκυνση.

Σ.Σ. αυτό το 7% προφανώς  ΕΚ-

ΦΡΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Το 53% Κ.Α.Π.

Στο ερώτημα, “Πόσο πιθανό θεω-

ρείται να ψηφίσετε στις επόμενες

εκλογές έναν Συνδυασμό από

Ανεξάρτητους Πολίτες και διανο-

ούμενους (Μίκη Θεοδωράκη,

Σοφία Σακοράφα, Νότη Μαριά

κλπ.) η απάντηση ήταν καταλυτική

και ανατρεπτική για τα σημερινά

πολιτικά δεδομένα και τις πολιτι-

κές εξελίξεις: Το 53% απάντησε

“πιθανόν”.

Στην περίπτωση συνεργασίας και

με κόμματα της αριστεράς (ΚΚΕ,

ΣΥΡΙΖΑ, κλπ.) το ποσοστό έπεσε

στο 30%.

Αυτό δείχνει δυσαρέσκεια και

προς τα προοδευτικά κόμματα, όχι

τόσο ως προς τις τοποθετήσεις

τους, όσο ως προς τις μεθόδους

αντιδράσεως (από ελλειπή έως

εσφαλμένη και αναχρονιστική).

Συμπερασματικά, χωρίς ίχνος εν-

δειασμών, θεωρούμε ότι είναι επι-

τακτική η ανάγκη συσπείρωσης

των “αντιμνημονιακών” δυνάμεων

και κινημάτων, στην κοινή επιδίωξη

της Εθνικής Ανεξαρτησίας (απε-

ξάρτησης), της Λαϊκής Εξουσίας,

της Πατριωτικής Αναγέννησης.

Τώρα!!!

Κώστας Βενετσάνος

Στη φτώχεια 

μία στις δύο 

μονογονεϊκές 

και μία στις τρεις 

πολύτεκνες 

οικογένειες

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 48,5%

των ατόμων που ζούνε σε μονογο-

νεϊκά νοικοκυριά και το 31,3% των

ατόμων που ζούνε σε νοικοκυριά

αποτελούμενα από δύο ενηλίκους με

τρία ή περισσότερα συντηρούμενα

τέκνα διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας

ή κοινωνικού αποκλεισμού, σημειώνει

ο Επίτροπος για θέματα απασχόλη-

σης, κοινωνικών υποθέσεων και κοι-

νωνικής ένταξης  Λ. Αντόρ έπειτα

από σχετική ερώτηση του ευρωβου-

λευτή της Ν.Δ. Γ. Παπανικολάου.

Όσον αφορά την Ελλάδα η Επιτροπή

σημειώνει ότι σύμφωνα με τα διαθέ-

σιμα στοιχεία της, το 53,2% των μο-

νογονεϊκών νοικοκυριών και το

34,1% των πολύτεκνων αντιμετωπί-

ζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του

κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ο έντιμος Παναγ. Κρουμπλής

καταψήφισε το “μεσοπρόθεσμο”

Μπράβο στην κόρη του!

Είναι γνωστή η έντιμη και ηρωική στάση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μέχρι πρό-

τινος, αφού διεγράφη πάραυτα - εντός 15 λεπτών - μετά την καταψήφιση του

“μεσοπρόθεσμου” νέου μνημονίου, “για να πάρουμε τη δόση μας”, με την οποία

θα πληρώσουμε τους τοκογλύφους του διεθνούς Τρα-

πεζικού Συστήματος. 

Δεν επεκτεινόμαστε τώρα σ’ αυτό. Τη διαγραφή του

Π. Κουρουμπλή, όπως και τις προηγούμενες τις θεω-

ρούμε ότι έγιναν κατά παράβαση του Συντάγματος

(άρθρο 51, παρ. 2, 60 παρ.1 και 61 παρ.1).

Η διαγραφή του βουλευτή είναι Συνταγματική

εκτροπή.

Θέλω όμως να τονίσω τον υπότιτλο του παρόντος. Σε

δήλωσή του ο βουλευτής είπε ότι την αποφασιστική

σταγόνα που βάρυνε στην τελική του απόφαση την

“έριξε” με ένα sms (τηλεφωνικό μήνυμα) η κόρη του

που ταξίδευε: «Μπαμπα ψήφισε ότι σου υπαγορεύει η
συνείδησή σου». Μπράβο της! 

Των αλλωνών οι “κόρες” τί έκαναν; βολεύτηκαν στις καρέκλες τους;

Κ. Βενετσάνος



� Η εταιρεία Elampsis Ενεργειακά Συστήματα Α.Ε. θα είναι
δίπλα σας με συνέπεια, όλα τα χρόνια της διάρκειας της επέν-
δυσής σας, προσφέροντάς σας την σιγουριά καλής λειτουρ-
γίας που χρειάζεστε.

� Χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας εξαιρετικής ποιότη-
τας Φωτοβολταϊκά πλαίσια και inverters, τα οποία μας επι-
τρέπουν να εγγυηθούμε την μέγιστη απόδοση της
εγκατάστασης και συνεπώς το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος
για τον επενδυτή.

� Ιδιαίτερα προσοχή δίνουμε και στα βοηθητικά υλικά, τα οποία
φροντίζουμε να είναι εξειδικευμένης χρήσης, όπως για πα-
ράδειγμα, βάσεις ειδικών προδιαγραφών, ειδικά χημικά στε-
γανοποιητικά ούπα, ειδικά κεραμύδια αλουμινίου και άλλα.

� Αδιαπραγμάτευτος όρος της εταιρείας είναι ο εξοπλισμός των
φωτοβολταϊκών συστημάτων να προέρχεται από τους πλέον
αξιόπιστους οίκους και να φέρει ευρωπαϊκή πιστοποίηση ποι-
ότητας μιάς και η εταιρεία μας λειτουργεί με διαδικασίες,
όπως αυτές προβλέπονται από τις πιστοποιήσεις ISO 9001
και ISSO 14001.

� Είμαστε διαρκώς ενημερωμένοι από την αγορά φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων και πετυχαίνουμε τις καλύτερες δυνατές
τιμές, σε συνδυασμό με τις καλύτερες δυνατές παραδόσεις.

Αυτό που μας διαφοροποιεί από τις περισσότερες εταιρείες του
κλάδου είναι:

� Η 60χρονη πείρα των εταιρειών του ομίλου μας, σε επεμβά-
σεις αναβάθμισης κτιρίων, είναι η απόλυτη εγγύηση για την
ποιότητα των εγκαταστάσεών μας. Οι εγκαταστάσεις φωτο-
βολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και οι ενερ-
γειακές αναβαθμίσεις κτιρίων γίνονται με απόλυτο σεβασμό
στην υπάρχουσα κατασκευή, ως προς την αισθητική, την στα-
τική και την στεγανοποίηση.



4 ΣΕΛΙΔΑ - 2 IOYΛIOY 2011 ΕΒΔΟΜΗ

H “Ερασίνου Ροές” (Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση) που

εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου δρα-

στηριοποιείται εδώ και 15 χρόνια στον τομέα του πολιτι-

σμού. Κάθε χρόνο ανοίγει το “Μουσικό Κουτί” και

πραγματοποιεί στο υπαίθριο θέατρο “Απολλώνιο” εκδή-

λωση κλασικής μουσικής.

Το “Μουσικό Κουτί” θα δώσει μία ξεχωριστή βραδιά μου-

σικής στις 9 Ιουλίου. 

Οι Χίλιες και Μία Νύχτες, είναι συλλογή παραμυθιών από

τον κόσμο της Ανατολής, εμπνέουν το μεγάλο Ρώσο μου-

σικό Nikolai Rimsky - Korsakov και γεννιεται η συμφωνική

σουίτα “Scheherazade”.

H βραδιά θα αρχίζει με την ιστορία της ηρωίδας του πα-

ραμυθιού  “Scheherazade” την οποία αφηγείται η διάσημη

ηθοποιός Tormis Incer (από Τουρκία), και η Ορχήστρα θα

αναλάβει να απογειώσει το ονειρικό κλίμα, εκτελώντας τη

συμφωνική σουίτα.

Την 40μελή Ορχήστρα δευθύνει ο Αρχιμουσικός Ανδρέας

Τσελίκας.

Χίλιες και Μία Νύχτες 
στη Συμφωνική σουίτα “Scheherazade”

Μουσική Βραδιά στο Λαγονήσι

Η Χορωδία του Εξωραϊστικού Συλλόγου “Λυκούριζα - Λα-

γονησίου” με την συμπαράσταση του Δήμου, για τέταρτη

συνεχή χρονιά, διοργανώνει μια όμορφη  Μουσική Βρα-

διά  υπό την Διεύθυνση του Μαέστρου Αιμίλιου Γιαννακό-

πουλου το Σάββατο 2 Ιουλίου στις 9.00 το βράδυ στο

Θεατράκι της Παραλίας, στο Λαγονήσι αμέσως μετά το

ξενοδοχείο GRAND RESORT  προς  Σαρωνίδα.                             

Είσοδος ελεύθερη.

Πανηγύρι στα Βλάχικα

Αναβύσσου - 6 Ιουλίου

Ο Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος “Βλά-

χικα Αναβύσσου” οργανώνει πανηγύρι για την

Τετάρτη 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην Αγία

Κυριακή.

Εκθεση ελεύθερου

σχεδίου θα πραγματο-

ποιηθεί με έργα του

Χριστόφορου Δωρίτη,

στην αίθουσα Ιωνία

(δίπλα από το Δημαρ-

χείο Βούλας), για

τρεις ημέρες, 2 έως 4

Ιουλίου, από ώρες 10

έως 13 & 19.30 έως

22.00.

Εκθεση 

ελεύθερου

σχεδίου

AGROFESTIVAL-ΑΧΑΡΝΑΙ 

Το Agro-Festival ΑΧΑΡΝΑΙ 2011, είναι

ένα Φεστιβάλ στο οποίο παρουσιά-

ζονται τοπικά και παραδοσιακά προ-

ϊόντα της ελληνικής περιφέρειας

καθώς και πολιτιστικά δρώμενα από

Παραδοσιακούς Συλλόγους. 

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται από

Πέμπτη 30 Ιουνίου έως και την Κυ-

ριακή 3 Ιουλίου.

Ο Δήμος Αχαρνών υποδέχεται, στον

προαύλιο χώρο του Δημαρχείου (Φι-

λαδελφείας & Μπόσδα) παραγωγούς

απ’ όλη την Ελλάδα που καλούνται να

παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, ενώ

δίνεται ταυτόχρονα η ευκαιρία στους

επισκέπτες να δοκιμάσουν δωρεάν

γεύσεις που θα μαγέψουν και τους

πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Φυσικά από ένα τετραήμερο γεύσεων

δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι πο-

λιτιστικές εκδηλώσεις. Χορός και μου-

σικές από όλες τις γωνιές της

Ελλάδας θα μας ταξιδέψουν μαγικά.

Ανάμεσα στο πλούσιο πολιτιστικό

πρόγραμμα παράλληλες εκδηλώσεις

θα κρατούν συντροφιά σε μικρούς και

μεγάλους.

Σε πρώτο πλάνο οι Ιππικοί Όμιλοι που

δραστηριοποιούνται στην πόλη, οι

οποίοι έχουν προετοιμάσει ένα εντυ-

πωσιακό πρόγραμμα: . Άλογα και πόνι

θα βρίσκονται σε συγκεκριμένο κομ-

μάτι του Φεστιβάλ και θα δίνουν την

δυνατότητα στον κόσμο να έρθει σε

επαφή με το άλογο και την ιππασία.

Φυτωριούχοι της περιοχής θα προ-

βάλλουν περίεργα φυτά και συνθέ-

σεις για τους κήπους σας, ενώ θα

δίνουν δωρεάν συμβουλές για να

γίνει η καθημερινότητά μας πιο… πρά-

σινη!

Οι «μπόμπιρες» της παρέας θα έχουν

την δική τους δημιουργική απασχό-

ληση από ειδικούς που θα τους κρα-

τήσουν συντροφιά και θα τους μάθουν

πολύτιμα πράγματα για το περιβάλ-

λον και την ανακύκλωση. Φυσικά οι

υπεύθυνοι του AGROFESTIVAL έχουν

προβλέψει και για τους πιο «άτα-

κτους» της παρέας! 

Τεράστια φουσκωτά και παιδικές

χαρές θα έχουν στηθεί σε ειδικό προ-

στατευμένο χώρο με στόχο οι μικροί

μας φίλοι να… ξεδώσουν για τα καλά!

Γυναικείοι Συνεταιρισμοί θα μαγει-

ρεύουν και θα παρουσιάζουν – παρα-

δοσιακές Συνταγές απ’ όλη την

Ελλάδα.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης

ανανεωμένος βρίσκεται

στην καλύτερη ερμηνευ-

τικά στιγμή του έχοντας

ένα πενταπλά πλατινένιο

άλμπουμ. Μεγάλη συναυ-

λία του θα γίνει στο Πόρτο

Ράφτη, την Παρασκευή, 8

Ιουλίου, στη Δημοτική

Πλαζ, ώρα 9.30μ.μ.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ στο

Πόρτο Ράφτη, σε μουσική συναυλία

Μία ενδιαφέρουσα έξοδος για μικρούς και μεγάλους

«EuroCharity Year-
book 2010: The Future
of Responsible Investing»

Η EuroCharity οργανώνει την πα-

ρουσίαση της νέας της έκδοσης

με τίτλο «EuroCharity Yearbook

2010: The Future of Responsible

Investing», που θα πραγματοποι-

ηθεί την Τρίτη, 5 Ιουλίου και ώρα

18:00, στην Αίθουσα του Παλαιού

Χρηματιστηρίου (Πεσμαζόγλου 1,

101 75 Αθήνα).

Θα ακολουθήσει κοκτέιλ.

Οι “Πολιτιστικές Απόπειρες” και η Πει-

ραματική Σκηνή, παρουσιάζουν την

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ στις 9 το

βράδυ, στο ανοιχτό Αμφιθέατρο του

Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου

στη Νέα Μάκρη, το θεατρικό έργο

«ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ». 

Πρόκειται για έξι μονόπρακτα, γραμ-

μένα από την ίδια τη θεατρική ομάδα,

που αντικατοπτρίζουν τη σημερινή ελ-

ληνική πραγματικότητα. Καθημερινές

ιστορίες και  ντοκουμέντα να αποτυ-

πώνουν τις επιπτώσεις στην ελληνική

κοινωνία της μετά Δ.Ν.Τ. εποχής. 
Σκηνοθεσία: Στρατής Πανούριος. Σκηνικά

και κοστούμια: Δήμητρα Χίου. Μουσική

επιμέλεια: Δημήτρης Κάκαρης. Εκτέλεση

φωτισμών και ήχου: Ευάγγελος Μάντζιος.

Ηθοποιοί: Ηλίας Αναγνωστάκης, Ηλίας

Τσιάρας, Σοφία Ηλία, Γιούλα Ραπάνου,

Νάνσυ Βαρβιτσιώτη, Μιχάλης Νίκανδρος,

Μάρκος Δεληγιάννης, Άννα Τζιώτη, Δημή-

τρης Κάκαρης, Κυριάκος Γκίκας. 

Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα έσοδα της παρά-

στασης θα διατεθούν για την οικονομική

ενίσχυση των πολλαπλών δράσεων στις

Πολιτιστικές Απόπειρες.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ 

«ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ»



ΕΒΔΟΜΗ  2 IOYΛIOY -  ΣΕΛΙΔΑ 5

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Το 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου
Δρόμου  πραγματοποιείται από την
HELIX STREET THEATRE σε συνερ-
γασία με τον Πολιτισμικό Οργανισμό
του Δήμου Αθηναίων, με την στήριξη
του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ιδρύ-
ματος Κακογιάννη και την αιγίδα του
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Το
Φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε χώρους
στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και
γύρω από την Ακρόπολη, την Πλατεία
Συντάγματος, το Καλλιμάρμαρο Στά-
διο, την Ερμού, την Πλατεία Καπνικα-
ρέας, την Πλατεία Μοναστηρακίου,
την Πλατεία Ασωμάτων, την Αποστό-
λου Παύλου και τα Άλση της Αποστό-
λου Παύλου, την Πλατεία

Κουμουνδούρου, την Πλατεία Κερα-
μεικού στην 'Τεχνόπολη', τη Νέα Πι-
νακοθήκη του Δήμου Αθηναίων στο
Μεταξουργείο και το Ίδρυμα Κακο-
γιάννη.

Στο Ίδρυμα Κακογιάννη, οι ομάδες,
που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ,
θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους
μέσα από έντυπο υλικό, φωτογραφίες
και βίντεο στους χώρους των φουαγιέ
του Ιδρύματος, πραγματοποιώντας
έτσι για πρώτη φορά ένα «Art Mar-
ket»,  στο Θέατρο του Ιδρύματος θα
παρουσιάσουν μια ολιγόλεπτη παρά-
σταση, ενώ θα  οργανωθούν Σεμινά-
ρια και Workshops.

Από την προσεχή Τετάρτη 6/7 και κάθε Τετάρτη θα λει-

τουργεί κινηματογραφική λέσχη στον κινηματογράφο

“Αστρον” (ΝηρηΪδων 9) στην Αρτέμιδα, με ευθύνη του Ορ-

γανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος “Ο Ξε-

νοφών” του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας.  Οι προβολές θα

γίνονται στις 11 το βράδυ.

Θα προβληθούν οι παρακάτω ταινίες:

Α/α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

1 6/7/2011 Μπίζνες στα Βαλκάνια

2 13/7/2011 Ψηλά τα χέρια

3 20/7/2011 Πυροβολημένο Ψάρι

4 27/7/2011 Ματσούκα

5 3/8/2011 Ένας προφήτης μα τι προφήτης

6 10/8/2011 Το μίσος

7 17/8/21011 Η Διεθνής

8 24/8/2011 Ζαμπρίνακι Πόϊντ 

9 31/3/2011 Αλεξάνδρα

10 7/9/2011 Η μάχη του Αλγερινού

11 14/9/2011 Αφιέρωμα στο Θανάση Βέγγο 

– Κλείσιμο: Ένας άνθρωπος παντός καιρού

Ολες τις παραστάσεις μπορείτε να τις απολαύσετε με την

απόκτηση κάρτας μέλους με κόστος - ανά άτομο 40 €. Για

την απόκτησή της μπορείτε ν’ απευθύνεστε στα Πνευμα-

τικά Κέντρα:

Πνευματικό Κέντρο Σπάτων Στ. Μπέκα 7 Ώρα 7:30-14:00

Πνευματικό Κέντρο Aρτέμιδος  Λ. Βραυρώνας (απέναντι

από το Φούρνο Διαγγελάκη). Ώρα 7:30-14:00

Σ.Σ.: Στις δύσκολες εποχές που ζούμε θεωρουμε τσου-
χτερή την τιμή της κάρτας. Γιατί κανένας δεν θα πάει σε
όλα τα έργα και κανένας δεν θα πάει μόνος του κινηματο-
γράφο. Θα έπρεπε να το σκεφτούν αυτοί οι οργανωτές...

Πανηγύρι - Αγορά

στην Παμμακάριστο

Δύο ΣαββατοΚύριακα 25-26 Ιουνίου και 2-3 Ιουλίου, το

Ιδρυμα για το Παιδί “Η Παμμακάριστος” διοργανώνει “πα-

νηγύρι - αγορά” με έκθεση και πώληση προϊόντων των

επαγγελματικών εργαστηρίων, πώληση διαφόρων αντι-

κειμένων από προσφορές φίλων και πλούσιο μπουφέ σε

πολύ καλές τιμές.

Το χορευτικό συγκρότημα παραδοσιακών χορών του

Επιμορφωτικού Συλλόγου του Δήμου θα είναι το Σάβ-

βατο 25, όπου θα παρουσιάσει χορούς και την Κυριακή

3/7 η “Ορχήστρα των Γραμμάτων”  των ΕΛΤΑ θα δώσει το

δικό της μουσικό τόνο.

Η συμμετοχή μας σε αυτή την εκδήλωση είναι υποστή-

ριξη στα εκπαιδευτικά προγράμματα των παιδιών, που

την έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, μετά τις περικοπές και τα

ψαλιδίσματα των επιχορηγήσεων.

Ιδρυμα Παμμακάριστος

Ν. Μάκρη Αττικής, τηλ. 22940 91206/96013

Κινηματογραφική Λέσχη Αρτέμιδας Σινέ “Αστρον”

Το Παρτάλι

Ένας άνδρας που έμαθε να κυκλοφορεί με γυναικεία

ρούχα και να επιβιώνει μετουσιώνοντας τη τραυμα-

τική ζωή του σε θεαματική σκηνική περφόμανς είναι

το Παρτάλι, το κεντρικό πρόσωπο στον μονόλογο

του Θεόδωρου Γρηγοριάδη, που ερμηνεύει ο Χρή-

στος Στέργιογλου. Με την τριπλή ιδιότητά του (σκη-

νοθέτης, ψυχίατρος, δραματοθεραπευτής), ο

Στέλιος Κρασανάκης έχει και στο παρελθόν συναν-

τηθεί με πρόσωπα αποκλίνοντα, που ανοίγουν ένα

παράθυρο στον ατομικό και τον συλλογικό ψυχισμό. 

Στο Παρτάλι, μεταμφίεση, παρενδυσία και κοινωνικό

περιβάλλον συνθέτουν ένα σχόλιο για τη διαμόρ-

φωση της σεξουαλικής ταυτότητας και παράλληλα

για την υβριδοποίηση της ταυτότητας του Νεοέλ-

ληνα, σε μια παράσταση όπου η προσωπική ιστορία

συμπλέκεται με την εθνική Ιστορία.

Mια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών σε συμπαρα-

γωγή με το Φεστιβάλ Νάξου και το ΔΗΠΕΘΕ Καβά-

λας.

8-10 Ιουλίου στο θέατρο της Οδού Πειραιώς 260

(Χώρος Ε΄), στην Αθήνα.

7 & 8 Αυγούστου στον Πύργο Μπαζαίου στη Νάξο

10 Αυγούστου στο θέατρο στον Κουμάρο, στην Τήνο

Κλαούντιο Μοντεβέρντι 

Η στέψη της Ποππαίας (1642)

όπερα με πρόλογο και 3 πράξεις

Μια προκλητική αναπαράσταση ενός προκλητικού λιμ-

πρέτου μας υπόσχονται ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος και

η Αποστολία Παπαδαμάκη, ανεβάζοντας τη Στέψη της

Ποππαίας (1642) του Κλαούντιο Μοντεβέρντι. 

Ανθρωποκεντρικό και ρηξικέλευθο συνάμα, το τελευταίο

και σημαντικότερο έργο του Μοντεβέρντι, ασκεί μεγάλη

γοητεία μέχρι σήμερα χάρη σε ένα λιμπρέτο «ελευθε-

ριάζον» και πρωτότυπο, μια παρτιτούρα που συνδυάζει

συγκίνηση, αισθησιασμό, χιούμορ και δραματική ένταση.

Στο κύκνειο άσμα του συνθέτη και σε αντίθεση με τις περισ-

σότερες όπερες, το κακό είναι τελικά αυτό που θριαμβεύει:

«χωρίς καθόλου ρομαντισμούς, θεωρούμε ότι το θέμα μιλά
πιο άμεσα στο σύγχρονο θεατή, μιλάει για το σήμερα» ανα-

φέρει ο τσελίστας και καλλιτεχνικός διευθυντής του συγ-

κροτήματος πρώιμης και μπαρόκ μουσικής Latinitas Nostra,

Μάρκελλος Χρυσικόπουλος. 

Σημαντικά ονόματα από το εξωτερικό που ασχολούνται απο-

κλειστικά με το μπαρόκ, αλλά και αξιόλογοι Έλληνες καλλι-

τέχνες του κλασικού ρεπερτορίου, ερμηνεύουν τους

δεκατέσσερις ήρωες της όπερας.

Οι εθελοντές καθαρίζουν

την παραλία της Βάρκιζας

Την Παρασκευή 1η Ιουλίου και ώρα 11:00, θα πραγ-

ματοποιηθεί  καθαρισμός της παραλίας της Βάρκι-

ζας  με εθελοντές του Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης  και παράλληλα θα γίνει   καμπάνια

ευαισθητοποίησης ενηλίκων καπνιστών για υπεύ-

θυνη συμπεριφορά και σωστή διαχείριση των απο-

τσίγαρων στις παραλίες.  

Η καμπάνια  θα συνεχισθεί εως και την Τετάρτη 6

Ιουλίου  στις παραλίες του Δήμου. 

3ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου
30 Ιουνίου - 4 Ιουλίου 2011
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Το Προεδρικό  Διάταγμα για τον

Υμηττό έγινε πλέον νόμος του

κράτους με το ΦΕΚ

187/16.06.2011. Προσφυγές ετοι-

μάζουν πολλοί σύλλογοι και

Δήμοι για να το προσβάλλουν.

Ο Σύλλογος Χερώματος «Ο ΝΥΜ-

ΦΟΛΗΠΤΟΣ» καλεί όλους τους κα-

τοίκους, αλλά και τους ιδιοκτήτες

οικοπέδων, στη συγκέντρωση που

θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου

στην οδό 28ης Οκτωβρίου 8 (πλη-

σίον παιδικής χαράς) στο Χέρωμα

Βάρης, στις 6 Ιουλίου, ώρα 8μ.μ.

Θέματα της συγκέντρωσης είναι:

1. Ενημέρωση για τις τελευταίες

δυσμενείς εξελίξεις για την πε-

ριοχή μας  μετά την ψήφιση του

Π.Δ.187/2011

2. Έναρξη διαδικασίας συγκέντρω-

σης απαραίτητων δικαιολογητικών

για έναρξη δικαστικού αγώνα με

την υποβολή αρχικά  αίτησης ακύ-

ρωσης του Π.Δ. 

3. Συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων

και καθορισμός περαιτέρω πορείας

για άλλα τρέχοντα ζητήματα της

περιοχής μας.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απα-

ραίτητη.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι η πα-

ρουσία των ιδιοκτητών οικοπέδων

θεωρείται απολύτως απαραίτητη,

γιατί η αρτιότητα των 40 στρεμμά-

των που προβλέπει το νέο Π.Δ.

αποτελεί πλήρη καταδίκη, που αν

δεν γίνει προσπάθεια να ανατραπεί

θα αποτελέσει άλλη μια ταφόπλακα

για τις περιουσίες μας. 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ “Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ”

Κάλεσμα για το Προεδρικό Διάταγμα Υμηττού

Είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο, ότι ενώ ο Δήμος

Σαρωνικού είχε προχωρήσει σε πρόχειρο διαγωνισμό

για την εκμίσθωση των καντινών της παραλίας Αναβύσ-

σου και αλλού, τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ

Α.Ε.) προκήρυξαν διαγωνισμό εκμίσθωσης για τις ίδιες

καντίνες(!).

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου είχε καταγ-

γείλει τις συμπεριφορές της ΕΤΑ - να μισθώνει καντίνες

που δεν της ανήκουν -  και το θέμα συζητήθηκε στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο, το οποίο ομόφωνα είχε αποφασίσει

την προσφυγή.

Η προσφυγή που κατατέθηκε από δικηγόρο του Δήμου,

στηρίζεται σε  υπουργική απόφαση (4/2009), όπου πα-

ραχωρήθηκε στο Δήμο το δικαίωμα της απλής χρήσης

των κοινόχρηστων χώρων της παραλίας που βρίσκονται

στα όρια της διοικητικής του περιφέρειας και όχι στην

ΕΤΑ, αφού δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα κοινή υπουρ-

γική απόφαση για την παραχώρηση σε αυτήν της επίδι-

κης έκτασης. 

Οι συνεργασίες φέρνουν επιτυχίες

Η επικεφαλής του συνδυασμού της μειοψηφίας Χριστίνα

Χριστοφάκη, με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι οι “επιτυ-

χίες έρχονται μόνο με συνεργασία” και αυτό επιτεύχθηκε

με την υπ. αρ. 14η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γράφει μεταξύ άλλων:

1. Την άσκηση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επι-

κρατείας κατά: της με αρ. 356/8-6-2011 απόφασης του Δι-

οικητικού Συμβουλίου της  «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα

Ανώνυμη Εταιρεία» και της με αρ.πρωτοκόλλου 3024/10-6-

2011 προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της ίδιας εται-

ρείας.

2. Την άσκηση αίτησης αναστολής στο ίδιο Δικαστήριο,

κατά των αυτών πράξεων της ΕΤΑ Α.Ε.

3. Την υποβολή αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής

από τον Πρόεδρο για τη μη διεξαγωγή του διαγωνισμού της

ΕΤΑ Α.Ε. στις 28/6 και μέχρι την απόφαση επί της αίτησης

αναστολής.

Η συμπολίτευση και σύσσωμη η αντιπολίτευση συνεργάστη-

καν υπέρ των δημοτών του Δήμου Σαρωνικού και κατάφεραν

την αναστολή της προκήρυξης της ΕΤΑ Α.Ε. για διεξαγωγή

πρόχειρου διαγωνισμού για την παραχώρηση απλής χρήσης

τεσσάρων τμημάτων αιγιαλού στην Ανάβυσσο. 

Με τη συνεργασία όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και τη

συμπαράσταση των δημοτών του Σαρωνικού θα συνεχί-

σουμε να διεκδικούμε ελεύθερες και ανοιχτές παραλίες.ΚΕΔΚ και «Η πρόοδος»

ενισχύουν το 

«Χαμόγελο του Παιδιού»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας ( ΚΕΔΚ) και

ο σύλλογος Πανοράματος  «Η Πρόοδος» στηρίζοντας

την προσπάθεια του κοινωνικού συλλόγου «Χαμόγελο

του Παιδιού», καλούν τους κατοίκους του Δήμου Κρω-

πίας να προσφέρουν ρούχα, υποδήματα και παιχνίδια,

αρίστης κατάστασης ή καινούργια, για παιδική και εφη-

βική ηλικία. 

Οι τόποι συγκέντρωσης του ρουχισμού και των υποδη-

μάτων είναι το ισόγειο του Δημαρχείου Κρωπίας και η

έδρα του συλλόγου Πανοράματος «Η Πρόοδος» στην

Αγ.Μαρίνα (οδός Πάρου και Αγ. Αποστόλων). 

Υπεύθυνοι προγράμματος είναι οι: Κωνσταντίνος Δήμου

(τηλ.: 6947 560 730) και  Δημήτριος Βλαχοδιονυσόπου-

λος  (τηλ : 6971 87 29 54)

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί σε

συγκέντρωση - διαμαρτυρία

για το νέο Προεδρικό 

Διάταγμα του Υμηττού

Επόμενες κινήσεις του Δήμου 

Σε συγκέντρωση ενημέρωσης και διαμαρτυρίας καλεί η

Δημοτική Αρχή Κρωπίας για το νέο Προεδρικό Διάταγμα

προστασίας του Υμηττού που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

187/16.06.2011, ως εφαρμοστέο Π.Δ του Κράτους 

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Ιου-

λίου στις 11 το πρωί, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου

Κρωπίας ( Βασ. Κωνσταντίνου 47). Έχουν κληθεί να πα-

ραστούν δημότες,  τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Κρωπίας, τοπικοί σύλλογοι, βουλευτές,  περιφερειακοί

σύμβουλοι της Αττικής.

To ΣτΕ ακυρώνει διαγωνισμό των ΕΤΑ ΑΕ.

για τις καντίνες της Αναβύσσου
μετά από προσφυγή του Δήμου Σαρωνικού

Νέα Τμήματα στο Κορωπί

ΔΩΡΕΑΝ ΚΔΑΠ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ) ανακοινώνει

ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για τα καλοκαιρινά Προγράμματα

του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Κρωπίας.

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής και ύστερα από συντονισμένες

ενέργειες της Δημοτικής Αρχής εξασφαλίστηκε και δεύτερος

χώρος για την υλοποίηση του προγράμματος στο 3ο Δημοτικό

Σχολείο Κορωπίου (οδός Ανδρούτσου-κοντά στο Δημαρχείο

και το ΚΗΦΗ). Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην δημιουργία και

νέων τμημάτων  ΚΔΑΠ για παιδιά από 5 έως 12 ετών τα οποία

θα λειτουργούν έως και την 31.07.2011. Τα καλοκαιρινά προ-

γράμματα περιλαμβάνουν μουσικοκινητική αγωγή, αθλητική

δραστηριότητα, εικαστικά, φιλαναγνωσία, χρήση ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών. 

Ωρες λειτουργίας του προγράμματος είναι από 8 το πρωί

έως 3 το μεσημέρι. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται

στο Δημαρχείο  (Υπεύθυνος προγράμματος: Κωνσταντί-

νος Δήμου, 3ος όροφος,  τηλ.: 210-662 23 24, εσωτ.115).

Θαλάσσια μπάνια με δωρεάν

μεταφορά στο Κορωπί

Καθημερινά δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας  για παραλίες

Αγ. Μαρίνας & Λουμπάρδας Κρωπίας ( εκτός Κυριακής)

Από την Δευτέρα 4 Ιουλίου  έως Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011

θα εκτελούνται καθημερινά δρομολόγια (εκτός Κυριακής) της

δημοτικής συγκοινωνίας προς παραλίες  Αγ. Μαρίνας και Λουμ-

πάρδα Κρωπίας

Από Δευτέρα 4 Ιουλίου έως και Τετάρτη  6 Ιουλίου 2011

• Κέντρο Πόλης: Ώρα 9.15 πμ. (Από αφετηρία Αγ. Πάντες)

Από Πέμπτη 7 Ιουλίου έως τρίτο δεκαήμερο Ιουλίου 2011

• Κέντρο Πόλης: Ώρα 9.15 πμ (Από αφετηρία Αγ. Πάντες)

Από Δευτέρα 4 Ιουλίου  έως Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011  

• Κίτσι : Ώρα 10.00πμ. Αφετηρία την οδό Ταξιαρχών 

Τηλ. Επικοινωνίας : 6944 -55 32 06 (Αντώνης Μάριζας)
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Στη συνεδρίαση της περασμένη Δευ-

τέρας  27/6, ο Δήμος Μαρκοπούλου,

πήρε απόφαση - κατά πλειοψηφία - να

εκχωρήσει μακροχρόνια το δίκτυο

ύδρευσης στην ΕΥΔΑΠ.  

Οπως έχουμε γράψει ο Δήμος Μαρκο-

πούλου είναι χρεωμένος με ένα βαρύ-

τατο ποσό στην ΕΥΔΑΠ από τις

προηγούμενες δημοτικές αρχές, που

αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου επίσης έχει

στο “κόκκινο” τα οικονομικά του και

βρίσκεται σε επιτήρηση.

Δύσκολη η θητεία του Δημάρχου Σω-

τήρη Μεθενίτη· βαρύ το φορτίο που

παρέλαβε.

Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του επε-

σήμανε ότι στην ίδια θέση βρίσκονται

και άλλοι Δήμοι (Σπάτα, Σαρωνικός), οι

οποίοι ήδη προχώρησαν σε συμβάσεις

με την ΕΥΔΑΠ και έπονται η Παιανία

και η Λαυρεωτική.

Ο Δήμαρχος πρότεινε   τη μακροχρό-

νια εκχώρηση του δικτύου, τονίζοντας

κάποια γεγονότα που δεν μπορούν να

τα προσπεράσουν, όπως: 

- Η ΕΥΔΑΠ εν όψει της ιδιωτικοποί-

ησής της σε ένα χρόνο από σήμερα,

όπως έχει δρομολογηθεί - Ιούλιο 2012

- το μόνο που συζητάει είναι η μακρο-

χρόνια εκχώρηση του δικτύου. Καμία

άλλη συζήτηση, ούτε διαπραγμάτευση

δέχθηκε πάνω στο προσύμφωνο που

δίνει στους Δήμους.

Σ.Σ.: καθαρός εκβιασμός δηλαδή.
Εξήγησε δε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος:

“Είχαμε πει, εμείς της δημοτικής πλει-

οψηφίας, ότι η λύση της μακροχρόνιας

εκχώρησης, είναι μία λύση που αν γίνει

με το σωστό τρόπο μπορεί να αποφέρει

πολλαπλά ωφέλη στο Δήμο.

Ηδη οι άλλοι Δήμοι έχουν υπογράψει

ένα στερεότυπο, συγκεκριμένο σχέ-

διο, που πάνω σ’ αυτό η ΕΥΔΑΠ δεν

δέχθηκε καμία διαπραγμάτευση.

Το ενδεχόμενο της ορατής πλέον,

ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και η σύμ-

πραξη ενός τρίτου, ο οποίος θα μπορεί

να προχωρήσει σε πράξεις, όπως η

αναγκαστική εκτέλεση κατάσχεσης

οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου

του Δήμου μέχρι τη διακοπή της

ύδρευσης, μας υποχρεώνει να προχω-

ρήσουμε άμεσα, για να μπούμε στο

στάδιο διαραγμάτευσης για μακρο-

χρόνια εκχώρηση του δικτύου.

Σε 11 μήνες θα γίνει αποτίμηση του δι-

κτύου.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ από την ΕΥΔΑΠ

Ο Γιάννης Πολίτης επεσήμανε, όσον

αφορά τους άλλους Δήμους που εκ-

χώρησαν το δίκτυό τους ότι προέρ-

χονται από συνενώσεις πολλών

Δήμων (Σπάτα, Σαρωνικός) και οι οφει-

λές προέρχονται από τους μικρούς

Δήμους.

Επεσήμανε οτι το θέμα είναι πολιτικό

και τόνισε ότι «επιμένει η παράταξή
του στη ρύθμιση των χρεών με την
ΕΥΔΑΠ, η οποία βάζει τους όρους της
και δεν συζητάει».

«Δεχόμαστε τα 9,5 εκατ. ευρώ. Η τελευ-

ταία ρύθμιση είχε γίνει στα 5,5 εκατ. €

γιατί δεχόμαστε τα 9,5;», ήταν η απορία

του και βέβαια θεωρεί ότι η προηγούμενη

διοίκηση του Φ. Μαγουλά, άφησε το δί-

κτυο σε εγκατάλειψη για να το παραχω-

ρήσει. Πρότεινε αναβολή του θέματος για

αναγνώριση του ποσού. 

Τόνισε ακόμη ότι «η αποχέτευση έχει
ωριμάσει πλέον και ίσως πρέπει να
φτιάξουμε μια επιχείρηση, η οποία θα
αποφέρει στο Δήμο ένα μεγάλο εισό-
δημα».

Μας δένει τα χέρια η ΕΥΔΑΠ

Ο Γιώργος Αδάμος επεσήμανε ότι από

την αρχή η παράταξή του έβαλε κά-

ποια ζητήματα όπως: 

- Εξασφάλιση της ποιότητας νερού

- Μείωση του κόστους χρήσης

- Το συμφέρον του Δήμου ως οικονο-

μική μονάδα.

- Τη σύνδεση όλης της υπόθεσης με το

ζήτημα της αποχέτευσης.

Τόνισε δε ότι: «με το προσύμφωνο η
ΕΥΔΑΠ μας δένει τα χέρια και μας
αφαιρεί το δικαίωμα της διαπραγμά-
τευσης».
Εριξε ευθύνες και στην ΕΥΔΑΠ που

άφησε να φτάσει το χρέος τόσο ψηλά,

και ζήτησε επιθετική πολιτική·  να μην

πάρουν απόφαση, άλλως  θα το κατα-

ψηφίσει.

Αντιδράσεις από το ακροατήριο από

κάτοικο εκπρόσωπο φορέων για την

εκχώρηση της ΕΥΔΑΠ, που σημείωσε

ότι θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταίας

ρανίδας του αίματός μας για να μην

εκχωρηθεί το κοινωνικό αγαθό (νερό)

σε ιδιώτες.

Τη Δευτέρα 27/6 συζητήθηκαν ακόμη

θέματα που έμειναν από την προηγού-

μενη συνεδρίαση του Δ.Σ. που διακό-

πηκε λόγω ...διακοπής ρεύματος.

Ρυπαίνει ο Ιππόδρομος
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στα νερά που

βγάζουν, από το βιολογικό καθαρισμό,

οι εγκαταστάσεις του Ιπποδρόμου. 

Δυσοσμία τρομερή, παρασιτικοί ορ-

γανισμοί δέκα φορές πιο πάνω από τα

φυσιολογικά νούμερα, κατήγγειλε,

μετά από μετρήσεις που έγιναν. 

Αυτό βέβαια δείχνει ότι δεν λειτουρ-

γεί σωστά ο βιολογικός, ο οποίος λει-

τουργεί ως κράτος εν κράτει, τόνισε

και αδιαφορεί για την υγεία των πολι-

τών. Δεν έχει άδεια λειτουργίας και πι-

θανόν και ο βιολογικός του να μην έχει

τις απαιτούμενες άδειες.

Σ.Σ.: Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι το

θέμα αυτό είχε αναδείξει κατ’ επανά-

ληψιν η τέως νομαρχιακή σύμβουλος

Χριστιάνα Φράγκου, αλλά δεν “ίδρωσε
κανενός το αυτί”..

Αννα Μπουζιάνη

Αλλο ένα “μποναμά” 

προς το Δήμο Μαρκοπούλου 

από την προηγούμενη 

Δημοτική Αρχή

Εκπληκτη η Δημοτική Αρχή Μαρκοπούλου βρέθηκε

μπροστά σε άλλο ένα χρέος· ένα χρέος που έχει

προέλθει από δικαστική προσφυγή ιδιώτη και που η

τότε Δημοτική Αρχή δεν το παρακολούθησε.

Με δελτίο τύπου ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτή-

ρης Μεθενίτης, ενημερώνει τους πολίτες για το

συγκεκριμένο κονδύλι που ξεπερνάει τα 170.000

ευρώ. Γράφει μεταξύ άλλων: 

170.000 ευρώ το κόστος της αδιαφορίας!

«Μόλις πριν από δύο ημέρες (28/06/2011), ενημερωθή-

καμε από δικηγορικό γραφείο των Αθηνών, ότι ο Δήμος

Μαρκοπούλου οφείλει το ποσό των 171.455,20 ευρώ ως

αποζημίωση σε δικαιούχους απαλλοτριωθέντος ακινή-

του. 

Σε έρευνα μας για το πώς προέκυψε το συγκεκριμένο

ποσό, δηλαδή για τον καθορισμό της τιμής μονάδας, η

οποία είναι ιδιαίτερα υψηλή, διαπιστώσαμε ότι αυτή ορί-

στηκε  με δύο αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών (550/2009) και του Εφετείου Αθηνών (64/2010),

έπειτα από αίτημα των ιδιοκτητών του ακινήτου.

Το εξωφρενικό της υπόθεσης, το οποίο αγγίζει και τα όρια

της απόλυτης αδιαφορίας προς το δημόσιο συμφέρον,

είναι ότι η Διοίκηση Μαγουλά δεν παραστάθηκε σε καμία

από τις δύο δίκες ως όφειλε, με αποτέλεσμα το δικαστή-

ριο να βασίσει την απόφασή του στις προτάσεις …των

ιδιοκτητών και μόνο!

Σήμερα λοιπόν, η νέα Δημοτική Αρχή καλείται να αντιμε-

τωπίσει τον εφιάλτη άλλης μίας κατάσχεσης εις βάρος

ενός υπερχρεωμένου Δήμου.

Είναι πραγματικά τραγικό, την στιγμή που η Κεντρική Δι-

οίκηση μας απαγορεύει ακόμα και τον προγραμματισμό

υπερωριών για τους υπαλλήλους της καθαριότητας, με

αποτέλεσμα να παρατηρούνται σοβαρές δυσκολίες στην

αποκομιδή των απορριμμάτων, να ανακαλύπτουμε τέτοια

ανεπίτρεπτα περιστατικά κακοδιαχείρισης, μόνο και μόνο

επειδή ο κ. Μαγουλάς «αμέλησε» να εμφανιστεί στο δι-

καστήριο.

Το Μαρκόπουλο εκχώρησε το δίκτυο ύδρευσης στην ΕΥΔΑΠ

κάτω από την πίεση του χρέους προς αυτήν



8 ΣΕΛΙΔΑ - 2 IOYΛIOY 2011 ΕΒΔΟΜΗ

«Θα σας στίψομε μέχρι να αδειάσετε και μετά

θα σας γεμίσομε με τους εαυτούς μας».

Τζώρτζ Όργουελ.

Ο Μίλτον Φρίντμαν ήταν ο μεγάλος θιασώτης

και δημιουργός του ιδεολογικού κινήματος

στην μάχη για την επικράτηση του αχαλίνω-

του καπιταλισμού στην σημερινή υπερκινητική

παγκόσμια οικονομία. Πέθανε την 16η Νοεμ-

βρίου του 2006 στα 94 χρόνια του. Αφησε

όμως ρίζες βαθειά πακτωμένες για να βλα-

στήσουν· και  βλάστησαν. 

Να  λοιπόν ποιο ήταν το σχέδιο από τον πρω-

τεργάτη και ιδρυτή της ιδεολογικής  Σχολής

των “παιδιών του Σικάγο”. Πρέσβευε την ενορ-

χηστρωμένη αιφνίδια ολοκληρωτική επι-

δρομή, την καταστροφική  εφίππευση εγώ θα

έλεγα, επάνω σε λαούς, έθνη και κράτη, την

ώρα που οικονομικά ψυχορραγούσαν από διά-

φορες αιτίες και αφορμές.

Η καταρράκωση των λαών ή κρατών αυτών,

είχε ήδη αρχίσει ή είχε επέλθει από ενδογε-

νείς ή εξωγενείς  καταστάσεις, τυχαίες η σκό-

πιμα προκατασκευασμένες. Για την τελευταία

περίπτωση μάλιστα, θα ήταν απαραίτητος  και

ένας “Εφιάλτης” ή τέλος πάντων κάποιος εκ

των  “ένδον” συνεργαζόμενος, για να ανοίξει

πιο εύκολα την κερκόπορτα. Έτσι τότε ένας

ενορχηστρωμένος καπιταλισμός εξόντωσης

του δημόσιου συμφέροντος  παρουσιαζότανε

με το προσωπείο των επιχειρηματικών ευκαι-

ριών, και με το πρόσχημα  μιας παρεχομένης

βοήθειας για την αντιμετώπιση της όποιας οι-

κονομικής καταστροφής. 

Παράδειγμα απτό, οι πλημμύρες της Νέας Ορ-

λεάνης. Το 2005, εκεί η κατάρρευση των

φραγμάτων επέφερε καταστροφικές πλημμύ-

ρες    Τρείς μήνες μετά, ο λαός παρέμενε  στο

έλεός του, χωρίς ψωμί και χωρίς σπίτι ζώντας

μέσα σε καταυλισμούς του Ερυθρού Σταυρού,

ενώ τα περισσότερα από τα δοσμένα για την

αποκατάσταση  χρήματα, παραχωρήθηκαν σε

“φίλους” επιχειρηματίες  για να στήσουν ιδιω-

τικά εκπαιδευτήρια. Προ της πλημμύρας υπήρ-

χαν 123 δημόσια σχολεία. Κατά την άποψη

των κρατούντων σε αυτά, επειδή φοιτούσαν

παιδιά φτωχών οικογενειών,  ήταν φυτώρια

σοσιαλιστικών ιδεών. Για τον λόγο αυτό τα

κρατικά σχολειά  καταργήθηκαν, πλήν τεσσά-

ρων και  με τα χρήματα ιδρύθηκαν  ιδιωτικά

επιδοτούμενα ημέτερα εκπαιδευτήρια. Μαζί

απολύθηκαν 470 δάσκαλοι, οι οποίοι αμέσως

επαναπροσλήφθηκαν με χαμηλότερους μι-

σθούς. 

Στη Σρί –Λάνκα μετά το “τσουνάμι”,  οι ψαρά-

δες διώχτηκαν από το βιός τους και από τα

παραθαλάσσια χωριά τους, τα οποία παραχω-

ρήθηκαν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με το πρό-

σχημα ενός αναμενομένου τουριστικού

θαύματος που θα βοηθούσε, την κατά κυριο-

λεξία πνιγείσα οικονομία.  

Οι Χιλιανοί είχαν απολαύσει 160 χρόνια δη-

μοκρατικής διακυβέρνησης, όταν ο Πινοσέτ με

έξωθεν συνεργασία, την κατέλυσε εξοντώ-

νοντας ασύστολα και τον δημοκράτη εκλεγ-

μένο πρόεδρο Αλιέντε.  Η χώρα σε συνέχεια

περιήλθε στα ανώτατα όρια του πληθωρισμού

και τότε ζητήθηκε η βοήθεια από τους τεχνο-

κράτες (technos) και μάλιστα από τον ίδιο τον

Φρίντμαν του Σικάγο. Τα “Παιδιά” για την ανά-

καμψη,  ήρθαν σε μια χώρα, που η πολιτική

τάξη είχε χάσει την αξιοπιστία της. Τότε

εφήρμοσαν τη δική τους πειραματική θερα-

πεία: Τη θεραπεία Σοκ. Ιδιωτικοποίηση  μεγά-

λου αριθμού κρατικών επιχειρήσεων,

εφαρμογή νέας χρηματο-οικονομικής κερδο-

σκοπίας, ενίσχυση  ξένων  εισαγωγών, κατάρ-

γηση προστατευτικών μέτρων της εγχώριας

βιομηχανίας, θεσμών, περικοπή δημόσιων δα-

πανών και απολύσεις·  απολύσεις των πάντων

με εξαίρεση το στρατό. Αλλά και το σύνθημα

για να πέσει ο πληθωρισμός, οι τιμές δεν θα

ανεβούν,   μα  ούτε και οι μισθοί. Πρόσθετα

αντικοινωνικά μέτρα προέβλεπαν την κατάρ-

γηση του παρεχομένου γάλατος για τους μα-

θητές στο σχολείο, αύξηση της τιμής των

εισιτηρίων. Η δημόσια εκπαίδευση αντικατα-

στάθηκε με ιδιωτική, η φαρμακευτική περί-

θαλψη αφέθηκε στο προσωπικό βαλάντιο του

άλλοτε ασφαλισμένου πολίτη, τα νηπιαγωγεία

ακόμη  και τα νεκροταφεία ιδιωτικοποιήθηκαν.  

Το 1989, στην Κίνα το τρομοκρατικό σοκ από

τη σφαγή στην πλατεία Τιενανμέν**, έδωσε

την αφορμή στο Κομμουνιστικό Κόμμα, να δεί-

ξει την αντιλαϊκή εικόνα του. Με την ηγεσία

του,  μαζί της και αντάμα, προηγουμένως είχε

συνδιαλεχθεί  επίσημα προσκεκλημένος από

το Σικάγο,  ο πολύς Φρίντμαν.  Ο Φρίντμαν, συ-

νεργαζόμενος με την ηγεσία του κυβερνών-

τος, την Κίνα, κόμματος, είχε  δώσει τη

συμβουλή του και είχε γίνει αποδεκτή για να

θεριέψουν οι εξαγωγικές  (ιδιοτελείς;)  δρα-

στηριότητες της χώρας και οι εργάτες τρομο-

κρατημένοι και αλυσσοδεμένοι να μη μπορούν

να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Το 1993, ο Μπόρις Γιέλτσιν με τάνκς βομβάρ-

δισε το Κοινοβούλιο, φυλάκισε την αντιπολί-

τευση και άνοιξε το δρόμο στις

ιδιωτικοποιήσεις,  εκποιήσεις· με άλλα λόγια

στη στυγνή ολιγαρχία και σε μιά  συμπορευό-

μενη  παρακρατική εξουσία της χώρας. 

Εδώ βέβαια παρατηρούμε, ότι  τραυματικά γε-

γονότα ήσαν  εκείνα που επέφεραν  την εξα-

σθένηση των  αντιστάσεων της κοινωνίας.

Αλλού όμως, η κοινωνική αντίσταση κάμπτε-

ται  από  το φάσμα του χρέους, που έντεχνα

στήνεται και διογκούται  από  τις  ασύστολες

πελατειακές  κρατικές παροχές ή ενίοτε αυτή

η αντίσταση εξασθενείται  από το απειλητικό

δίλημμα «Εμείς ή  τα Τάνκς» ή με «Εμάς ή

χωρίς  εμάς αλλά και χωρίς ψωμί και μεροκά-

ματο». 

Το κακό άρχισε από παλιά, από τότε που

έφυγε το αντίπαλο δέος με την λήξη του ψυ-

χρού πολέμου. Όσο ο ψυχρός πόλεμος διαρ-

κούσε και η Σοβιετική Ένωση, με τα συν και τα

πλην της  ήταν ισχυρή, ο καπιταλισμός έπρεπε

να κερδίσει “πελάτες” προσφέροντας κίνητρα,

δελεαστικά. Ο κεϊνσιανισμός με τις παρεμβά-

σεις του, κρατούσε τις ισορροπίες, έτσι ώστε

ο καπιταλισμός να είναι ανταγωνίσιμος, αλλά

και κοινωνικά σε ένα βαθμό αποδεκτός. (ήτοι

προστασία εργαζομένων, συντάξεις, δημόσια

φαρμακευτική κάλυψη,  κρατική ιατρική περί-

θαλψη,  κοινωνικές παροχές και διευκολύν-

σεις). Αυτά ήταν τα όπλα του καπιταλισμού,

για να αντιμετωπιστεί η ισχυρή αριστερή ιδε-

ολογία,  αλλά και για να μπορεί να στέκεται

σταθερά στα πόδια του.  

Άλλωστε και το σχέδιο Μάρσαλ  της μεταπο-

λεμικής βοήθειας προς τις πληγείσες χώρες

είχε θεσπιστεί, ανάμεσα σε άλλους και  με

αυτόν τον σκοπό· δηλαδή να  αποδυναμώσει

την συνεχώς αναπτυσσόμενη  επαναστατική

αριστερά, δημιουργώντας θυλάκους ενδιάμε-

σης πολιτικής ιδεολογικής κατάστασης, που

σε τελική ανάλυση απώτερο στόχο είχαν την

επικράτηση και μακροβίωση   του καπιταλι-

σμού. Τώρα χωρίς το αντίπαλο δέος,  χωρίς

το φόβο του  ισχυρού ανταγωνιστή,  ο καπι-

ταλισμός ξεσπάθωσε, ξεσαλώθηκε  αποβάλ-

λοντας  και το παραμικρό κοινωνικό του

ψιμύθιο  και δείχνει  το πραγματικό του προ-

σωπείο:  Προκαλώντας την δημιουργία “Λευ-

κών σελίδων” των λαών, ή  όπως έλεγε ο

Αριστοτέλης στο “Περί Ψυχής”: «Ωσπερ εν

γραμματείω ώ μηθέν ενυπάρχει εντελεχεία

γεγραμμένον». Με δυό λόγια έλεγε ο Αρι-

στοτέλης ότι για να κάνεις υποχείριό σου τον

πολίτη, πρέπει προηγουμένως να του κάνεις

πλύση εγκεφάλου, απολευκαντική ιδεών:

Πρέπει πρώτα να τον εξουθενώσεις, να του

σβήσεις την εμπιστοσύνη που τρέφει στην πο-

λιτική του ηγεσία, να εξευτελίσεις τα ιδανικά

του, τα πιστεύω του, τους θεσμούς του  να

τον απολευκάνεις, να τον λειώσεις  και να τον

αποστειρώσεις από όλα αυτά,  και απογοη-

τευμένο, ανίκανο, χωρίς τη δύναμη ούτε καν

να “αγανακτήσει”, έτσι πιόνι σου άνευρο,   να

τον κάνεις ό,τι θέλεις· να τον κάνεις δούλο και

κτήμα σου.

Δηλαδή κάτι σαν μια “tabula rasa”. Αλλά  τότε

καλύτερη δεν θάταν  “η Λύση”, που μας δίνει

ο Μπρέχτ, “The Solution”, κατά το πρότυπο

κείμενο : «Δεν θάταν πιο απλό/  Η   κυβέρνηση

να διαλύσει αυτόν το λαό και να εκλέξει κά-

ποιον άλλο;», που θα είναι βρε αδερφέ  και

καραγκιόζης, μα και εκ γενετής του χεριού

της; Και μάλιστα εκεί πίσω από το πανί μέσα

στο σκοτάδι, θα μπορούσε, να διαφεντεύει, να

κινεί με τα αόρατα αιματηρά νήματά της

αυτόν τον φασουλή καινούριο  λαό,   κατά το

δοκούν και δικό της συμφέρον; **

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Στο επόμενο κείμενο  έρχονται οι λεπτομέρειες γι’ αυτά

που συνέβησαν τότε σ’ αυτή την πλατεία.

** Πάση ομοιότης και ταύτιση προσώπων και καταστάσεων

είναι τυχαία και φανταστική 
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Αυτόπτης μάρτυς!...

«Ψωμί, παιδεία, ελευθερία: Η Χούντα δεν τελείωσε το ‘73”, είναι

ένα από τα εκατοντάδες συνθήματα που γράφουν τα πανό στο

Σύνταγμα.

Είμαστε η γενιά του Πολυτεχνείου· εκείνοι που πάλεψαν και εκεί-

νοι που λούφαξαν τότε.

Είμαστε η γενιά που κυβερνάει σήμερα! Πολλοί από τους βουλευτές

έχουν ζήσει λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα εκείνα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ή Προστασίας του Πολίτη (πόσο ειρω-

νικό αλήθεια ακούγεται αυτο), είναι ένας απ’ αυτούς!

Πώς από αγωνιστές έγιναν προδότες!

Πώς είναι δυνατόν να επικαλούνται τα τανκς;

«Ή εμείς ή τα τανκς». «Ή εμεις ή η χρεωκοπία».

Πώς είναι δυνατόν να κατεβάζουν τις διμοιρίες των ΜΑΤ και να ψε-

κάζουν αδιάντροπα το λαό που διαδηλώνει ειρηνικά;

Πώς ξέχασαν τους αγώνες και αντί να σταθούν στο ύψος των πε-

ριστάσεων, ενεργούν έτσι,  που ούτε η Χούντα δεν το έπραξε.

Και εκείνοι που φώναζαν: “ψωμί, παιδεία, ελευθερία” πώς τολ-

μούν σήμερα και το φωνάζουν και από κανάλια ότι: θα ψηφίσουμε

το μεσοπρόθεσμο, αν και δεν το πιστεύουμε, ούτε το δεχόμαστε,

αλλά για να σωθεί η Ελλάδα!

Σήμερα βρέθηκα κι εγώ στο Σύνταγμα, να διαδηλώσω ειρηνικά,

κατά των μέτρων που ψήφισαν σήμερα ως αγέλη κατευθυνόμενη

η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ.

Αυτό που έζησα δεν περιγράφεται. Δεν είμαι άσχετη από διαδη-

λώσεις. Εχω ζήσει τις ημέρες της Χούντας του Παπαδόπουλου

και του Ιωαννίδη. Ημουν κι εγώ στα γεγονότα του Πολυτεχνείου,

όπως και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη!!!  Τέτοια Χούντα

όμως δεν  έχω ζήσει.

Απρόκλητα, κατευθυνόμενα και επιδεικτικά, επιτίθονταν διμοι-

ρίες των ΜΑΤ στους πολίτες που είχαν πλημμυρίσει τους δρό-

μους, ως ακρίδες και έριχναν τα καρκινογόνα χημικά τους πάνω

μας.

Τις πρώτες ώρες με κάθε χημικό που έσκαγε ο κόσμος τους χει-

ροκροτούσε επιδεικτικά.

Με οργανωμένο σχέδιο περιμετρικά εγκλώβισαν τους πολίτες σε

ορισμένα τετράγωνα και χτυπούσαν ανελέητα. Είδα γέροντες να

λιποθυμούν, νέους ανθρώπους να είναι πεσμένοι μπρούμυτα και

να ξερνάνε χολή... Ανθρωποι που έχαναν το φως τους από τα χη-

μικά. Δεν ήξερες πώς να προφυλαχθείς!

Και ενώ γίνονταν όλα αυτά 2 με 4 περίπου το μεσημέρι, στους

δρόμους προσπαθώντας να μας εξοντώσουν, οι "βουλευτές" μέσα

στη Βουλή ψήφιζαν την οικονομική μας εξόντωση. 

Και δεν σηκώθηκαν, έστω οι άλλες δυνάμεις που θα κατα-

ψήφιζαν, να φωνάξουν, να καταγγείλουν, να ταρακουνή-

σουν τη Βουλή! Πώς είναι δυνατόν να εξοντώνονται οι

πολίτες απέξω και μέσα να ψηφίζουν ως να μη συμβαίνει

τίποτα! Ντροπή τους.

Ανερυθρίαστα, χωρίς αιδώ, στήσανε τείχη για να περά-

σουν; Για να προστατευθούν; Πνίξανε την Αθήνα με τόν-

νους χημικά. 

Και να σκεφθεί κανείς ότι ονομάζονται σοσιαλιστές!

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Η Λευκή Σελίδα



Ως γνωστόν από καταβολής ανθρώπων τα λόγια που

‘χουν υποφέρει τα πάνδεινα, είναι εκείνα που μιλούν

γι’ Αγάπη, Έρωτα, Ελευθερία, Πατρίδα, Αλήθεια, Δη-

μοκρατία …

Ό,τι πιο ωραίο, πιο βαθύ, πιο δυνατό και πιο μεγάλο

μπορεί ν’ ανθίσει στην ψυχή τ’ ανθρώπου, ό,τι της

δίνει τον ήλιο, το νερό και τον αέρα που χρειάζεται,

θα βρεθούν σε κάθε τόπο, σε κάθε εποχή οι απατεώ-

νες και οι χυδαίοι, που θα το βρωμίσουν με λόγια και

έργα.

Δυστυχώς αυτοί δεν είναι μόνο οι ηγέτες του πολέ-

μου και της ειρήνης, δεν είναι μόνο οι «επίσημοι» ερ-

μηνευτές της κάθε θρησκείας και ιδεολογίας, δεν

είναι μόνο οι επαγγελματίες της πολιτικής, που τάχα

λησμόνησαν πως «πολιτεύομαι» σημαίνει αγωνίζομαι

για το καλό των πολιτών, της πολιτείας, του έθνους.

Είναι και οι άλλοι που στήνουν μαγαζιά στις λεγόμε-

νες Καλές Τέχνες, στα Γράμματα, στις Επιστήμες,

στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και ξέρουν όλοι

αυτοί για καλό δικό μας, το καλό το δικό τους που

έλεγε κι ο Νίτσε για τους υπερανθρώπους του.

Κάποιοι θεωρούν τον Γιώργο Παπανδρέου ως δίκαιη,

Θεία Τιμωρία των αμαρτιών, της ψυχικής μας κατά-

πτωσης και του εφησυχασμού μας. Προσωπικά πι-

στεύω ότι ο Ποιητής των πάντων έχει πολύ

σπουδαιότερα για ν’ ασχοληθεί από το να τιμωρήσει

δέκα εκατομμύρια Έλληνες κακοποιητές της πατρί-

δας μας, που ούτως ή άλλως διαθέτουμε διεθνώς και

διαχρονικά τα πρωτεία της αυτοτιμωρίας και ενίοτε

της απύθμενης μωρίας οι πάνσοφοι.

Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι ο πρωθυπουργός του

Μνημονίου αξίζει ένα Όσκαρ υποκριτικής, ίσως κι ένα

Νόμπελ ψεύδους. Θυμάμαι εδώ τι είχε δηλώσει ο

αλησμόνητος Μάνος Κατράκης όταν του είχαν ζητή-

σει τη γνώμη του για τους Έλληνες πολιτικούς: «Ορι-
σμένους τους θαυμάζω. Υποκλίνομαι μπροστά στο
ταλέντο τους. Ποτέ δεν θα μπορέσω να γίνω τόσο
καλός ηθοποιός όσο εκείνοι».

Γεγονός αδιαμφισβήτητο είναι ότι από συστάσεως

νεοελληνικού κράτους ουδείς εθνικός η εθνοκάπη-

λος ηγέτης κατόρθωσε στις ομιλίες του να χρησιμο-

ποιεί τόσο αφειδώς τις λέξεις Ελλάδα, Πατρίδα,

Έθνος, Πατριωτισμός, όσο ο μονίμως πονεμένος με

τους πόνους μας Γιώργος Παπανδρέου, που δεν ξέρω

πόσο πονούσε όταν δήλωνε παλιότερα πως προτιμά

να έχουμε μερικά στρέμματα Ελλάδας λιγότερα για

να κοιμόμαστε ήσυχοι· κι αναρωτιέμαι πόσο ψυχικό

ράκος έγινε όταν υπέγραφε νομοσχέδιο για Τούρ-

κους επιθεωρητές στα ελληνικά σχολικά βιβλία Ιστο-

ρίας, όταν φώναζε «ναι» στο Σχέδιο Ανάν και σε

τόσους άλλους πόνους του ανείπωτους.

Αλλά ας είναι καλά οι 88 σύμβουλοί του κι εμείς που

τους πληρώνουμε για να τον δασκαλεύουν πόση

δόση πατρίδας θα βάζει στους λόγους του, έτσι που

να σηκωνόμαστε κλαμένοι από την τηλεόραση όταν

μας μιλά –όσοι καταφέρνουμε να μην την σπάσουμε-

κάπως σαν τους παλιότερους όταν έβγαιναν από το

σινεμά και δήλωναν για την ταινία με τον Ξανθό-

πουλο και την Βούρτση: «Αχ, πολύ το φχαριστήθηκα.
Έκλαψα με την ψυχή μου». Αμ πως –που έλεγε κι ο

Χατζηχρήστος- 88 σύμβουλοι είναι αυτοί, δεν είναι

παίξε-γέλασε. Άμα δεν βγάζουν πόνο οι ομιλίες του

Γιωργάκη, άμα δεν μας κάνουν να τρέμουμε από ρίγη

πατριωτισμού, τότε τι τους πληρώνουμε; Ο Μέγας

Ναπολέων πάντως είχε ελάχιστους συμβούλους και

ήταν αρκετά έξυπνος για να μην εμπιστεύεται κανέ-

ναν, ειδικά τους συγγενείς του.

Κάθε, μα κάθε φορά που ακούω τον πονεμένο

Τζορτζ-Τζέφρυ να μιλάει για την Ελλάδα με «τα ψεύ-
τικα τα λόγια, τα μεγάλα» θυμάμαι ένα αγαπημένο

τραγούδι του υπέροχου Αντώνη Καλογιάννη, «Τα
λόγια της αγάπης» -σε στίχους του Μάνου Ελευθε-

ρίου και μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου- ντουέτο με

την Άλκηστη Πρωτοψάλτη:

Τα λόγια της αγάπης
αγόρασ’ ένας κάλπης
να τά ‘χει όταν θέλει να γελά.
Και βλέπεις μιά θυσία
με πόση αναισθησία
τη βάζει κάποιος να κατρακυλά.

Αυτά που λεν τις νύχτες
τα πήραν λωποδύτες
και τά ‘ριξαν για πλάκα στο νερό.
Κι ακούς ένα πηγάδι
κρυφά ν’ αναστενάζει
και λες μιλά η γη με τον Θεό.

«Τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα»
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  
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Υποκλίνομαι!

Θεωρώ υποχρέωσή μου, να σταθώ σε μία εικόνα την

ημέρα της 29 Ιουνίου, όπου τα ΜΑΤ έστησαν πόλεμο

απέναντι σε έναν άοπλο λαό που διαδήλωνε ειρη-

νικά.

Η ελληνικη σημαία κυριαρχούσε· επομένως η δι-

καιολογία ορισμένων συνδικαλισταράδων

ότι τους επιτέθηκαν επειδή κρα-

τούσαν την ελληνική ση-

μαία δεν ευσταθεί.

Κρατούσαμε πολλοί.

Τη στιγμή που περι-

γράφουν 1 - 1.30 στην

Οθωνός βρισκόμουν

εκεί. Δεν είδα 500 αναρχικούς με πέτρες και καδρό-

νια.

Αντίκρισα όμως, πολλές στιγμές την ελληνική ση-

μαία, σε πολύ ψηλό κοντάρι κοντά στην πάνω σκάλα

της πλατείας να κυματίζει από κάποιον άξιο πολίτη

που την κρατούσε, ενώ ο ίδιος δεν φαινότανε από

τους καπνούς των χημικών. Και όχι απλώς την κρα-

τούσε· την κυμάτιζε λέγοντάς μας “κρατάτε αδέρ-

φια” εδώ είμαστε. 

Εγώ του υποκλίνομαι.

Αννα Μπουζιάνη

Achtung…achtung…achtung!

Άπαντες οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκλήθησαν ίνα προ-

σέλθωσιν εις την ψηφοφορία δια το «μεσοπρόθεσμον»

Μνημόνιον. Η τοποθέτησίς των εις τα έδρανα εγένετο εις

συνθήκας απολύτου τάξεως, τουτέστιν συνεμορφώθησαν

ευπειθώς και υποδειγματικώς προς τας υποδείξεις του

γραμματέως της κοινοβουλευτικής ομάδος schnell…

schnell… raus και κατέλαβον τας προκαθορισμένας θέ-

σεις.

Άμα τη εισόδω εις την αίθουσα του προέδρου του

ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι βουλευτές του τον υπεδέχθησαν ορθοί δια

παρατεταμένου χειροκροτήματος και τας ουρανομήκεις

επευφημίας sieg heil.

Εις την συνέχεια διενεμήθη αυτοίς ψηφοδέλτιον αναγρά-

φον jawohl και εκλήθησαν ίνα ψηφίσωσι κατά συνείδησιν.

Η Πατρίς και η Δημοκρατία uber alles.

-Άϊντε Μαλάμω μ’...ψήφισε τσούπρα μ’ να σε χαρώ.
-Μπέεεε...
-Γειά σου μανάρι μ’, πρρρ ...!
Ένας τυφλός εψήφισε ΟΧΙ. Ένας τυφλός με ολάνοιχτα

και φωτεινά τα μάτια της ψυχής του εψήφισε υπέρ Αν-

θρώπου, Πατρίδος και Δημοκρατίας. Οι υπόλοιποι 154

«ανοιχτομάτηδες» της κυβερνητικής αγέλης εψήφισαν

«μπέεε». Με τα μάτια πεταμένα έξω από τον παρά φύσιν,

εθνική και κοινοβουλευτική, εθελούσιο συνουσιασμό τους

με τους βιαστές της Ελλάδος. 

Παναγιώτης Κουρουμπλής, ανεξάρτητος πλέον, βουλευ-

τής Αιτωλοακαρνανίας.

Του έπρεπε η τιμή να τον σηκώσουν στους ώμους τους οι

διαδηλωτές και να τον περιφέρουν κραυγάζοντες: «Ένας
Έλληνας Βουλευτής». Ο ένας που συχνά διά μέσου των

αιώνων δείχνει κι ανοίγει τον δρόμο.

Το 401 μ.Χ. ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εδέχετο την

έχθρα και την δυσμένεια της αυτοκρατορικής Αυλής, της

οποίας κατήγγειλε δια πύρινων λόγων την φαυλότητα.

Είχε καθαιρεθεί από επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και

του είχε επιτραπεί να λειτουργεί σε μιά μικρή εκκλησία,

όπου όμως όποιος πιστός τολμούσε να εισέλθει, φακε-

λωνόταν από τους ρουφιάνους του παλατιού. Μιά μέρα ο

ιερός Χρυσόστομος έχοντας ήδη τελέσει άνευ εκκλησιά-

σματος την Θεία Λειτουργία, ανέβηκε στον άμβωνα για

να κηρύξει.

-Δέσποτα, μόνον ένας άνθρωπος είναι στον ναό. Για έναν
άνθρωπο θα κηρύξεις; τον ερώτησε ο διάκονος. Πράγματι,

κρυμμένος πίσω από έναν κίονα του πρόναου, ένας άν-

δρας έκλαιγε, ποιός ξέρει κάτω από ποιό ψυχικό βάρος.

-Αυτόν τον ένα θέλω ... απάντησε ο μελίρρυτος Ιωάννης.

Αυτόν τον ένα.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η Πατρίς και η Δημοκρατία uber alles
Αποσυνάγωγος ένας τυφλός με ολάνοιχτους οφθαλμούς ψυχής



Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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αααααααααααααααααααα   αγανακτώωωωω!

Αρνούμαι να δεχτώ κι άλλη τρομοκρατία απ’ το κράτος!

Οργανωμένο, ομαδικό έγκλημα διαπράτουν τα ΜΑΤ με

εντολή της κυβέρνησης. Δεν τους νοιάζουν οι ανθρώ-

πινες ζωές. Μας περικυκλώσανε, μας ραντίσανε στην

κυριολεξία με ασφυξιογόνα χημικά, (μη τα λέτε δα-

κρυγόνα, δεν δακρύζουν απλά τα μάτια, σε πνίγουν),

άνθρωποι ξερνάγανε, προχωράγανε πιασμένοι χέρι –

χέρι κάνοντας αλυσίδα, γιατί πια δεν βλέπανε. Τόνους

χημικά, ασταμάτητα μέχρι να καταφέρουν να διαλύ-

σουν τον κόσμο που διαδήλωνε ειρηνικά. Δεν προκλή-

θηκαν από ΚΑΝΕΝΑΝ. Ήρεμα - ήρεμα καθόμασταν στα

κάγκελα του δρόμου, όταν ξαφνικά μας επιτέθηκε με

άγριες διαθέσεις διμοιρία των ΜΑΤ. 

Άκουγα να φωνάζουν συνέχεια γύρω μου άνθρωποι με-

γαλύτερης ηλικίας: «ούτε στη Χούντα δεν τα αντιμε-
τωπίσαμε αυτά!»

Θεέ μου, σε ποιά υποτιθέμενη δημοκρατία ζούμε.

Μου είχανε πει: στη Δημοκρατία πείθεις με το λόγο, με

επιχειρήματα... Εγώ δεν ακούω τίποτα, μόνο βλέπω

κουρδισμένα ανθρωπάκια να μου πετάνε χημικά, γιατί

αγωνίζομαι για το μέλλον της πατρίδας μας και το δικό

μου· το δικό τους τελικά. 

Ποιός θα αποδώσει δικαιοσύνη στο λαό; Ποιός θα δι-

κάσει όλους αυτούς τους εγκληματίες, που μου στε-

ρούνε την υγεία μου και το μέλλον μου. 155 προδότες

ψήφισαν το μεσοπρόθεσμο. Προδότες· δεν υπάρχει

άλλη λέξη που να τους χαρακτηρίζει. Κι όσο για τους

υπόλοιπους· πώς μπορούν να συμμετέχουν στην δια-

δικασία της ψηφοφορίας όταν έξω απ’ τη Βουλή, χτυ-

πιέται κόσμος και έχει αναλάβει δράση η χούντα;

Έπρεπε κι αυτοί να αποχωρήσουν απ’ τη Βουλή πριν

από την στρατευμένη εκβιαστική και αντισυνταγμα-

τική* ψηφοφορία και να διαμαρτυρηθούν για την κατά-

σταση που επικρατούσε έξω από το καβούκι τους.  

Τα τείχη που βάζουν, κάποια στιγμή θα σταματήσουν

να τους προστατεύουν. Η οργή του λαού θα τους πνί-

ξει. Κοιτάχτε τότε να προλάβετε να πάρετε και την

«καρέκλα» σας μαζί, γιατί μόνο αυτό σας νοιάζει. 

*Την αντισυνταγματικότητα την αποδεικνύει η διαγραφή του

…Κουρουμπλή από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ επειδή καταψήφισε κατά

συνείδηση. (άρθρα 5§2, 60 και 61 του Συντάγματος).

Αυτοί είναι οι κουκουλοφόροι και οι “ταραξίες” που υποτίθεται ότι κυνήγαγε η αστυνομία... Άλλοι αγκαλιασμένοι, άλλοι καθισμένοι
να πάρουν μια ανάσα ήταν οι διαδηλωτές, όταν τους επιτέθηκε από πίσω, ύπουλα διμοιρία των ΜΑΤ, στην οδό Φιλελλήνων.

Οχι άλλη κρατική τρομοκρατία!

Κι ενώ ο κόσμος προσπαθούσε να επιζήσει απ’ την βίαιη και αναί-
τια επίθεση των υποτιθέμενων σωμάτων προστασίας του πολίτη,
η ηλεκτρονική πινακίδα του Δήμου Αθηνών είναι “στον κόσμο
της”. Το μήνυμα που μεταφέρει είναι: “μπείτε στον κόσμο μας·
στον κόσμο των νικητών 25 Ιουνίου - 4 Ιουλίου”. Μάλλον θα πρέ-
πει να γράψουν, “βρίσκεστε στον κόσμο μας, στον κόσμο της τρο-
μοκρατίας και της βίας...”Αυτοί είναι οι κουκουλοφόροι και οι ταραξίες που ...χτύπαγαν τους αστυνομικούς;



γράφει ο Γιώργος Κόλλιας

Δεν το φαντάστηκα ποτέ.

Αλήθεια λέω.

Ήμουν νέος τότε. Νόμιζα ότι έβλεπα

μπροστά. Αλλά το «μπροστά» ήταν για

τα επόμενα 5-10 χρόνια.

Πάλευα για μια καλύτερη ζωή. Για μια

καλύτερη ΔΙΚΙΑ ΜΟΥ ζωή.

Αλλά τότε – νέος ήμουνα- ήθελα να

ζήσω την ζωή μου χωρίς μιζέρια,

άγχος, φτώχεια. Έβλεπα την ζωή των

γονιών μου και θλιβόμουνα. Μια χα-

μένη ζωή, έλεγα.

Και πέτυχα πολλά.

Δουλειά, καλά μεροκάματα, διακοπές,

διασκέδαση. Με δυσκολίες ναι, αλλά

καλή ζωή.

Και πέρασαν τα χρόνια. Από ένας,

έγινα δύο, μετά τρείς, μετά τέσσερις.

Καλά ήταν και πάλι. Με δυσκολίες ναι,

αλλά καλή ζωή.

Συνέχισαν να περνούν τα χρόνια.

Και ξαφνικά όλα αυτά γκρεμίστηκαν

σαν χάρτινος πύργος.

Η «καλή ζωή» μου ανατράπηκε. Μου

είπαν ότι βασιζόταν σε σαθρά θεμέλια.

Με δανεικά ζούσαμε τόσα χρόνια. Κά-

ποιοι το πήγαν και πάρα πέρα. «Μαζί

τα φάγαμε» μου είπαν.

Κι εγώ αποσβολωμένος να παρακο-

λουθώ τα γεγονότα και να αναρωτιέ-

μαι. Να αναρωτιέμαι πόσο έφταιξα,

πόσα έφαγα, με ποιόν μαζί τα έφαγα.

Και δεύτερες σκέψεις μετά. Δηλαδή

έφαγα τα λεφτά των παιδιών μου; Δη-

λαδή πέρασα καλά σε βάρος του μέλ-

λοντός τους;

Και αισθάνθηκα ντροπή.

Δεν ήμουν τίποτα άλλο παρά ένας εγωι-

στής, ατομιστής, συμφεροντολόγος.

Κι αυτό δεν το άντεχα. Γιατί εγώ

πάντα ένοιωθα ότι πάλευα στην πρώτη

γραμμή για μια καλύτερη κοινωνία, για

μένα και τα παιδιά μου.

Και μετά συνήρθα. Μετά κατάλαβα.

Δεν έφταιγα εγώ. Ή τουλάχιστον δεν

έφταιγα αποκλειστικά εγώ.

Κάποιοι ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΨΕΜΑΤΑ. Κά-

ποιοι με έπεισαν ότι δικαιούμαι να

ζήσω την ζωή που έζησα. Κάποιοι που

έδωσαν όσα μου έδωσαν, για να κοι-

τάω αλλού και να μη βλέπω τι έκαναν.

Όμως κάπου φταίω κι εγώ.

Γι΄ αυτό ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ 

ΣΑΣ ΖΗΤΑΩ ΣΥΓΝΩΜΗ.

Γιατί ΤΟΤΕ δεν κατάλαβα.
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Ξανά '"χτυπήσανε " στον Μαραθώνα με

φόλες έξω από το Δημαρχείο. Μετά από

την εξολόθρευση που έγινε, δεν επέζησε

κανένα από τα σκυλιά που ζούσαν εδώ, ρί-

ξανε φόλα χθες το βράδυ σε ένα καινούρ-

γιο σκυλάκι που εδώ και τρεις μέρες

"συχνάζει" στα μέρη μας. Ευτυχώς, υπάρ-

χουν και άνθρωποι· οι αστυνομικοί της νυ-

χτερινής βάρδιας του Αστυνομικού

τμήματος Μαραθώνα είδαν το ζώο να σέρ-

νεται με αφρούς και ζητήσανε βοήθεια από

έναν υπάλληλο του Δήμου, που συμπτω-

ματικά βρισκόταν εκεί, ο οποίος άνοιξε το

Δημαρχείο και τους έδωσε εμετικό, ατρο-

πίνες και ενέσεις, που πλέον έχουμε μό-

νιμα στο κτίριο, μετά τις τελευταίες

δηλητηριάσεις, και σώσανε το ζώο. Και να

σκεφθείτε ότι ο συγκεκριμμένος υπάλλη-

λος δεν ανήκει στην κατηγορία των "φιλό-

ζωων", αλλά είναι άνθρωπος. Μπράβο και

στα παιδιά του τμήματος που έκαναν τις

ενέσεις και ασχοληθήκαν, μπράβο σε

όλους στο Τμήμα που ταϊζουν και φροντί-

ζουν τα αδέσποτα και στον Διοικητή, που

ποτέ δεν ήταν αρνητικός για την παρουσία

των σκύλων έξω από το Τμήμα, αλλά και

το Δημαρχείο.

Όμως δεν είναι τυχαίο το δεύτερο χτύ-

πημα στο Δημαρχείο με φόλα, μόλις αντι-

ληφθήκαν ότι υπάρχει νέο ζώο εκεί. Κά-

ποιος ή κάποιοι έχουν αποφασίσει να μην

αφήσουν κανένα ζωντανό που βαδίζει στα

τέσσερα να ζήσει έξω από το Δημαρχείο.

Δεν γνωρίζουμε ποιοί είναι, το μόνο που

γνωρίζουμε είναι ποιοί έχουν εκφράσει

την δυσαρεσκειά τους για την παρουσία

των ζώων εκεί και απαιτούσαν την απομά-

κρυνσή τους είτε με έντονο και απειλητικό

τρόπο, με την μέθοδο της κλωτσιάς, που

λένε, τα σκυλιά όταν τους βλέπανε γινόν-

τουσαν Λούηδες!!!! ή με πράο και "πολιτι-

σμένο" τρόπο. 

Το δυστύχημα είναι ότι οι εκφραστές της

δυσαρέσκειας δεν είναι μόνο κάποιοι ηλι-

κιωμένοι δημότες που περνάνε τα πρωινά

τους απέναντι στο αγροτικό ιατρείο και

τρώγονται με τα ρούχα τους, αλλά και Δη-

μοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου μας που

εκτός από την έλλειψη ανθρωπιάς δεν δια-

θέτουν ούτε καν την γνωση ότι για την

φροντίδα και την καλύτερη ζωή των αδέ-

σποτων έχει ευθύνη πλέον ο Δήμος και

μόνο αυτός.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Μ. Βοσνάκη 

υπάλληλος &  δημότης Δήμου Μαραθώνα

Προηγείται η ασφάλεια

Ο αναγνώστης Παν. Αναπλιώτης μας κοινοποιεί
επιστολή που απευθύνει προς το Δήμο Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, όπου επισημαίνει κάποια
κυκλοφοριακά προβλήματα που πρέπει να επιλη-
φθεί η Δημοτική Αρχη.

Δεν διαφωνούμε, αλλά πρωτίστως, πρέπει να απο-

κτήσουν συνείδηση οι οδηγοί, οι οποίοι τρέχουν μέσα

στα στενά λες και βρίσκονται στην Αττική οδό!

Κυρίες, Κύριοι,

σας παρακαλούμε, εμείς οι κάτοικοι της περιοχής του

κέντρου της πόλης, να βγείτε έξω από τα γραφεία σας,

να δείτε ότι το κυκλοφοριακό έχει φθάσει στο μη πε-

ραιτέρω. Σε ασφυξία, αναρχία, κίνδυνο.

Αν θέλετε να μην έχετε θύματα, δημότες σας, επί της

θητείας σας.

Κάντε μονοδρομήσεις, τοποθετήστε STOP σε επικίν-

δυνες παρόδους (κι αυτά που έπεσαν), και βάλτε τους

κάδους απορριμμάτων σε εσοχές των πεζοδρομίων,

διότι αποτελούν σκόρπια, μετακινούμενα εμπόδια κό-

βοντας την ορατότητα των οδηγών στις διασταυρώσεις.

Αυτά έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότης σας, αλλά

μέχρι τώρα ...δεν βλέπετε τίποτα.

Για τους δημότες του κέντρου

Παν. Αναπλιώτης

επ ιστολές που λάβαμε

ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΑΩ ΣΥΓΝΩΜΗ Τα δίποδα ...ζώα
Υπάρχουν ζώα και ζώα. Ζώα τετράποδα, ζώα ασπόνδυλα και ζώα έρποντα.
Υπάρχουν όμως και ζώα δίποδα, που πολλές φορές προσβάλλουν τη λέξη ζώο,
με τη συμπεριφορά τους. Μια τέτοια μας περιγράφει η Μ. Βοσνάκη.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ζούμε στην εποχή της τσουβαλοποίησης.

Όλα σ’ ένα τσουβάλι. Αξίες, ήθη, πληρωμένες

απόψεις, συκοφαντίες, ανειδίκευτοι, ανίδεοι

και αναιδείς που κρύβονται πίσω από ταμπέ-

λες…επαγγελματικές. 

Για παράδειγμα ο κάθε ένας από εμάς μπορεί

να σηκώσει ένα ιντερνετικό  blog να αυτοβα-

πτιστεί δημοσιογράφος και να αρχίσει να γρά-

φει ως άλλο φερέφωνο. Γιατί ειλικρινά, δεν

ξέρω αν είναι δημοσιογραφία να κάθεσαι πίσω

από μια οθόνη και να γράφεις κάτω από ένα

«Ανώνυμος είπε…». 

Δεν ξέρω αν είναι δημοσιογραφία το να τρα-

βάς θέματα από τα μαλλιά για να γεμίσεις σε-

λίδες έχοντας και διάφορες -μη αδιάφορες-

σκέψεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου. 

Πείτε μου πως αλλιώς να εξηγήσω την εμ-

μονή σε θέματα που μόνο «περσινά ξινά στα-

φύλια» μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς και

που θα πάψει να τα διαβάζει ο ανυποψίαστος

αναγνώστης αν και εφόσον πέσουν τα μπικι-

κίνια…

Ξέρετε αυτά τα μπικικίνια στα οποία είναι μα-

θημένος ο ανθρώπινος αχόρταγος νους. Και

όχι μόνο…διότι μαθημένη είναι και η τσέπη

που αν μείνει άδεια, αρχίζουν τα χέρια και

γράφουν αηδίες εκβιάζοντας ζωές. 

Ας μιλήσουμε όμως με ονόματα.

Αξιότιμη κ. Π.Σ.

Πριν από καιρό όταν ξεκίνησα να διαβάζω

ανοησίες πότε με υπογραφή (στα ενυπό-

γραφα κείμενα, η γραφή ομολογουμένως

ήταν προσεκτική) και πότε στο κρεσέντο

επάνω με την ταμπέλα «Ανώνυμος»… είπα να

μην απαντήσω γιατί αν μή τι άλλο σε αυτή την

ηλικία έχω πια μάθει να μην τα βάζω με τη

βλακεία. 

Όταν όμως άρχισαν τις αηδίες να τις διαβά-

ζουν και τα παιδιά μου ομολογώ ότι ενοχλή-

θηκα. 

Βλέπετε υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν

όρια και ήθος.

Σε αντίθεση με άλλους που μέσα από τη συμ-

περιφορά τους δείχνουν περίτρανα πως δεν

έχουν κανενός είδους φραγμό και χρησιμο-

ποιούν τα πάντα κι όταν λέω τα πάντα, εννοώ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ και προς όφελος παντός είδους. 

Κυρία Σ., αλήθεια, συντηρείτε θέματα και κα-

ταστάσεις μόνο και μόνο για να γεμίζουν οι

σελίδες ενός blog; 

Επανέρχεστε και επαναλαμβάνεστε μόνο και

μόνο για  να σηκώνετε σκόνη επισκεψιμότη-

τας; 

Γνωρίζετε ποια η διαφορά μεταξύ «αναμό-

χλευσης» και «είδησης»; 

Ξέρετε ότι με τα κείμενά σας, τα ανυπόστατα,

τα βρώμικα ...  δημιουργείτε εντυπώσεις; 

Αυτός είναι ο σκοπός σας; 

Αυτή είναι η δημοσιογραφία που υπηρετείτε; 

Κι όλα αυτά τα κάνετε αγνοώντας επιδεικτικά

τις συνέπειες που έχει η λάσπη την οποία ρί-

χνετε στην ήδη ταλαιπωρημένη κοινωνία της

Κερατέας;

Εύγε και μπράβο σας!!!

Αυτή είναι δυστυχώς μια διαπίστωση που

ισχύει όχι μόνο για την Π.Σ. και τις μικρόψυ-

χες τακτικές της, αλλά και για πρώην και επό-

μενους εραστές της αναμπουμπούλας. 

Εραστές της ανωνυμίας και της κινδυνολο-

γίας… 

Για όλους εκείνους που έχουν λόγους να

υπάρχουμε ως θέμα στην επικαιρότητα. 

Για όλους εκείνους που με δόλιους τρόπους

και  πίσω σκέψεις καραδοκούν να αρπάξουν

ένα κομμάτι ύπαρξης στην τοπική κοινωνία

μας. 

Τι σας φταίει όμως μια πόλη ολόκληρη αν

εσείς δε θα έχετε λόγο ύπαρξης όταν λυθεί

το θέμα των στερεών αποβλήτων; 

Τι σας φταίμε που ξαναγυρίσατε στη μίζερη

καθημερινότητά σας και ψάχνετε για επανά-

σταση χωρίς αιτία; 

.........

Δημοσιεύουμε εκτεταμένο απόσπασμα επιστολής του Αντιδημάρχου Λαυρεωτι-
κής Βασίλη Θηβαίου, που αναφέρεται σε συγκεκριμένο blog δημοσιογράφου της
Ανατ. Αττικής, που βεβαίως έχει γενικό ενδιαφέρον, στη διασταλτική του αναφορά,
όσον αφορά την αμετροέπεια ορισμένων blogers.
Παραλείπουμε επίσης την πλήρη αναφορά του ονόματος της δημοσιογράφου που
αναφέρεται ο Βασ. Θηβαίος, λόγω της γενικής αρχής της εφημερίδας μας να μη
δημοσιοποιεί προσωπικές διαμάχες μεταξύ συμπολιτών μας, ασχέτως φιλικών ή
μη σχέσεών μας προς αυτούς.
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Αναψαν και φέτος οι φωτιές του Αη-Γιάννη στις γει-

τονιές, όσες απόμειναν με λίγο χώμα, που μπορεί να

στηθεί ένα γιορτάσι όπως παλιά.

Σε πολλούς Δήμους το γιορτάζουν το έθιμο, με φω-

τιές, χορό και κλήδονα!

Στη Βούλα, την πρωτοβουλία έχει αναλάβει ο εξω-

ραϊστικος Σύλλογος “Κάτω Βούλα”.

Ετσι την παραμονή 22 Ιουνίου, άναψαν οι φωτιές

στον αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βού-

λας, που πάντα προσφέρει το χώρο του στο Σύλλογο

για εκδηλώσεις και οι πάγκοι με τα μεζεδικά και τα

κρασιά στήθηκαν.

Η μουσική έπαιζε και η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φι-

λικ’ξ, αφού είναι από τις εκδηλώσεις, που συναντι-

ούνται οι παλιοί και γνωρίζονται οι νέοι.

Κάποιοι έφεραν και τα μαγιάτικα στεφάνια, όπως ορί-

ζει το έθιμο να καούν στη φωτιά.

Το γλέντι δεν άργησε να στηθεί· κάτι το κρασί, κάτι η

καλή μουσική αντάμωσε “φίλους και εχθρούς” στο

ίδιο τραπέζι.

Πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι ένθεν και ένθεν στο ίδιο

τραπέζι· το κρασί “λύνει τη γλώσσα” και σπάει τον

“πάγο”.

Χορός με πολύ κέφι απ’ όλο τον κόσμο και ανταλλαγή

ευχών για καλό καλοκαίρι.

Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές...

Η πρόεδρος Γωγώ Βι-
κελή και η Γραμματέας
Εφη Γαβριλάκη σε μια
στιγμή ανάπαυλας.
Ολοι έδωσαν τον καλύ-
τερο εαυτό τους και
βγήκε ένα ωραίο απο-
τέλεσμα.
Συγχαρητήρια αξίζουν
και στις γυναίκες του
χορευτικού, που έχει ο
σύλλογος, οι οποίες
βοήθησαν ιδιαίτερα.

Είχαμε γράψει στο προηγούμενο

φύλλο ορισμένα χρήσιμα πράγματα

για τα φωτοβολταϊκά. Για την

ισχύουσα νομοθεσία (κάθε ιδιοκτήτης

μπορεί να εγκαταστήσει Φ/Β ισχύος

μέχρι 10 kw/h), για τις διαδικασίες

(απλές και τις αναλαμβάνει συνήθως

ο εγκαταστάτης), για τη σύνδεση με

τη ΔΕΗ και την αγορά εκ μέρους της,

της παραγόμενης ενέργειας προς

0,55 € ανά kw/h (κιλοβάτ/ώρα).

Πριν πούμε όμως για την εγκατά-

σταση, πρέπει να επισημάνουμε ότι η

τεχνολογία εξελίσσεται και έχει φτά-

σει πλέον σήμερα σε καινοτόμους τε-

χνολογικές εξελίξεις, όπως οι

μεμβράνες από στερεά υλικά νονο-

τεχνολογίας οπτικά διαπερατά, που

χρησιμοποιούνται σαν κοινούς υαλο-

πίνακες (διπλά τζάμια παραθύρων).

Φωτοβολταϊκά στα τζάμια

Η εταιρία Brite Solar τονίζει ότι η συγ-

κεκριμένη τεχνολογία εκτός του ότι

είναι φιλική προς το περιβάλλον,

είναι και ανταγωνιστική ως προς το

κόστος.

Η αναπτυσόμενη τεχνολογία Φ/Β

είναι 3ης γενιάς. Η τεχνολογία που

χρησιμοποιεί η εταιρία επιτρέπει τη

λειτουργία του παραθύρου με ηλιακό

και τεχνικό φως!

Τα φωτοβολταϊκά είναι η νέα τεχνο-

λογία με πολλές προοπτικές ως Ανα-

νεώσιμη Πηγή Ενέργειας και γι’ αυτό

θα την παρακολουθούμε συνεχώς.

Κόστος εγκατάστασης

Αλλά ας μιλήσουμε για το κόστος εγ-

καταστασης στην ταράτσα, στις στέ-

γες, στα στέγαστρα βεραντών, από

την μάρκα των πάνελς και το υλικό

που χρησιμοποιούν και από άλλους

παράγοντες δευτερεύοντες. 

Το κόστος εξαρτάται βεβαίως από το

μέγεθος της επιφάνειας που θα κα-

λύψουμε. 

Μη ξεχνάμε και το νόμο της πληθυ-

παραγωγής και τον ανταγωνισμό

καθώς και την τεχνολογική εξέλιξη,

που θα ρίχνει συνεχώς το κόστος.

Στον αντίποδα, βεβαίως, το όφελος

πώλησης προς τη ΔΕΗ· από το 2012

μειώνεται κατ’ έτος κατά 5% για τους

νέους παρόχους.

Ας δούμε ένα ενδεικτικό μέγεθος κό-

στους: Αν έχετε, για παράδειγμα, μια

ελεύθερη επιφάνεια ταράτσας 5Χ6

μέτρα, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε

να τοποθετήσουμε πάνελς 30τ.μέ-

τρων.

Η συνολική ισχύς που θα μας αποδί-

δει είναι της τάξεως των 2,4kw. Σ’

αυτή την περίπτωση το κόστος εγκα-

τάστασης θ’ ανέλθει στις 11.000 με

11.500€.

Αν υποθέσουμε ότι καταβάλετε εξ’

ιδίων μια προκαταβολή 2000€ και δα-

νειοδοτηθείτε για το υπόλοιπο, τότε

θα έχετε μια απόδοση από τη ΔΕΗ

για 25 χρόνια 1.967 ευρώ ετησίως.

Τα πρώτα δέκα χρόνια θα έχετε μια

επιβάρυνση 1.152 ευρώ ετησίως για

τοκοχρεωλύσια και καθαρό κέρδος

απόδοσης 815 ευρώ ετησίως. Τα υπό-

λοιπα 15 χρόνια η ετήσια απόδοση

κερδών που θα συμψηφίζεται στο λο-

γαριασμό κατανάλωσής σας, ή η δια-

φορά θα πιστώνεται στον τραπεζικό

σας λογαριασμό, 1.967 ευρώ ετη-

σίως. Συμφέρει;

Συμφέρει κατά την άποψή μου, με

όποιες μικρές  αποκλίσεις, γιατί

εκτός του άμεσου προσωπικού οφέ-

λους αφορολογήτου ποσού, θα

έχουμε συμβάλλει στην οικονομία

της χώρας και στην απορρύπανση

της ατμόσφαιρας.

Ο ήλιος είναι για όλους

Καινοτόμες λύσεις

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
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Η Λίμνη έχει ρύπους στα νερά της. Είχε κάνει σο-

βαρή καταγγελία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο

Γρ. Κωνσταντέλλος με δείγματα από το ΠΑΚΟΕ

και ζητούσε από το Δήμαρχο να πάρει μέτρα για

να προστατεύσει τους πολίτες.

Ο Δήμαρχος αντέτεινε ότι δεν αποδέχεται τα νού-

μερα του ΠΑΚΟΕ. Ετσι ο Γρ. Κωνστανέλλος προ-

χώρησε σε μετρήσεις από άλλη αξιόπιστη

εταιρεία, οι οποίες έδειξαν τα ίδια αποτελέσματα,

τα οποία μας κοινοποίησε, όπως και του Δημάρ-

χου.

Ο Δήμαρχος, αντί να προχωρήσει σε μία σοβαρή

κίνηση μετρήσεως της ρύπανσης της λίμνης,

εξέδωσε μία ανακοίνωσε (δεν γνωρίζουμε πού),

πάντως στον τοπικό τύπο δεν την ειδαμε. 

Στη Βούλα δεν κυκλοφόρησε πάντως, στην

οποία αναφέρει ότι έκανε μετρήσεις με κρατικό

φορέα και τα νερά είναι καθαρά! Ούτε τον

φορέα βέβαια αναφέρει ούτε τίποτα παραπέρα.

Ετσι επανέρχεται ο Γρ. Κωνσταντέλλος με επι-

στολή του την οποία μας απέστειλε και παρα-

θέτουμε:

Βούλα, 24/6/2011

Ανακοίνωση

Μέσω μιας ανακοίνωσης μόλις 56 λέξεων, προσπαθεί

ο Δήμαρχος να «θολώσει» τα ήδη μολυσμένα νερά

της Λίμνης Βουλιαγμένης, ισχυριζόμενος χωρίς

καμία απολύτως απόδειξη ότι είναι καθαρά και κα-

τάλληλα για κολύμβηση.

Η ανακοίνωση αναφέρει αορίστως,  ότι κατόπιν δειγ-

ματοληψίας που γίνεται(!!!) από κρατικές υπηρε-

σίες(!!!), υφίσταται πλήρης καθαρότητα.

Αν όμως ισχύει κάτι τέτοιο, θα περίμενε κανείς να μας

αναφέρει ο Δήμαρχος πότε έγινε η εν λόγω δειγματο-

ληψία, από ποια «κρατική υπηρεσία» και ποια ακριβώς

ήταν τα ευρήματα. Ή ακόμα καλύτερα, να δώσει την έκ-

θεση στη δημοσιότητα, όπως ακριβώς έπραξε η παρά-

ταξή μας, προς ενημέρωση των πολιτών.

Η αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να παραθέσει συγ-

κεκριμένα στοιχεία για μια τόσο σοβαρή υπόθεση,

που αφορά την υγεία χιλιάδων λουομένων, είναι του-

λάχιστον ύποπτη, και δείχνει το μέγεθος της προ-

χειρότητας και της επιπολαιότητας με την οποία

αντιμετωπίζει καίρια ζητήματα του Δήμου. Η μεθο-

δολογία αυτή του κ. Κασιδόκωστα, αποτελεί σεμινά-

ριο πολιτικού σαλτιμπαγκισμού και θα μας βρίσκει

πάντα απέναντι.
Με Τιμή 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

1 Πώς μπορώ να κερδίζω έως 8.000 ευρώ το χρόνο και εγγυημένα για 25 έτη;
Τοποθετώ φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη - ταράτσα μου και παράγω ρεύμα, ενώ ταυτόχρονα υπογράφω σύμ-

βαση με τη Δ.Ε.Η., η οποία υποχρεούται να αγοράζει το παραγόμενα ρεύμα προς 0,55€/Kw εγγυημένα για 25 έτη.

Το εισόδημα που προκύπτει από τη Δ.Ε.Η. κατατίθεται κάθε δίμηνο στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Το

χρηματικό ποσό που κερδίζω κάθε δίμηνο είναι ανάλογο των πάνελς που τοποθετώ.

2 Πόσα χρήματα θα χρειαστούν;
Οι τράπεζες πλέον έχουν ειδικά χρηματοδοτικά προϊόντα που καλύπτουν το 100% της αξίας του φωτοβολταϊ-

κού συστήματος, ενώ η αποπληρωμή του δανείου γίνεται από τα έσοδα που εισπράττουν από τη Δ.Ε.Η.

Ο όμιλος New Planners είναι το αποτέλε-

σμα της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας,

μέσω του επιστημονικού ανθρώπινου δυ-

ναμικού και των ολοκληρωμένων λύσεων

για την μεγιστοποίηση των παραγόμενων

επενδύσεων.

Εχοντας ως βασικό γνώμονα την προστα-

σία του περιβάλλοντος, δημιουργεί και-

νοτόμες και πρωτοποριακές υπηρεσίες

- λύσεις που πρωταγωνιστούν στην

αγορά.

Η λίμνη Βουλιαγμένης είναι μολυσμένη, επιμένει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ο Δήμαρχος ενεργεί “μεσοβέζικα”
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ΤΑ ΕΛΤΑ δεν 

φέρνουν γράμματα...

Ο πρόεδρος του συλλόγου

"ΜΑΡΙΖΑ", Γιάννης Μαραζιώ-

της και ο επίτιμος πρόεδρος,

Λάμπρος Τέκος, πήγαν πριν

λίγες ημέρες στα ΕΛΤΑ στα

Γλυκά Νερά για να ζητήσουν

διευκρινήσεις σχετικά με το

πρόβλημα που έχει δημιουργη-

θεί στην περιοχή με την δια-

νομή της αλληλογραφίας, που

δεν φθάνει στους παραλήπτες!

Κατέθεσαν και σχετική επι-

στολή, η οποία πήρε αριθμό

πρωτοκόλλου στην οποία ανα-

φέρει μεταξύ άλλων:

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε

να μεριμνήσετε άμεσα για την αν-

τιμετώπιση του ζητήματος, δεδο-

μένου πως στον οικισμό μας,

υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι που

δεν έχουν τη δυνατότητα να μετα-

κινούνται εύκολα, έτσι ώστε να

παραλαμβάνουν μόνοι τους την

αλληλογραφία τους από το Ταχυ-

δρομείο.

Σχέδιο πόλης της

Παλλήνης

Αντιπροσωπεία του Συλλό-

γου στις 6/6 επισκέφθηκε τον

αντιδήμαρχο Παλλήνης, για

να ενημερωθεί σχετικά με το

σχέδιο πόλης της Παλλήνης.

Ο Αντιδήμαρχος Κ. Μπάκας

φάνηκε αισιόδοξος με το

σχέδιο και εξήγησε ότι:

«Εκτιμώ ότι μέχρι τέλος του

χρόνου θα έχει περάσει ΦΕΚ

το σχέδιο για την Παλλήνη.

Κανένα εξάμηνο έπειτα θα

χρειαστεί η διαδικασία στο

Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τέλη του χρόνου καταθέ-

τουμε την πράξη εφαρμογής.

Για να χτίσει λοιπόν κάποιος

και να μπορέσει να βγάλει

άδεια, πρέπει να κάνει αυτό

που σε γενικές γραμμές λέμε

τακτοποίηση, εισφορά σε γη.

Αυτό δηλαδή που γίνεται με

την πράξη εφαρμογής. Αυτό

υποθέτω ότι θα συμβαίνει σε

ένα ενάμισι χρόνο, μετά το

ΦΕΚ, δηλαδή κάπου στα

μέσα του 2013. Αλλά όλο το

θέμα, είναι να γίνει το ΦΕΚ.

Αν γίνει ΦΕΚ τυπικά είναι στο

σχέδιο η περιοχή».

«Κατασκευή 

Κεντρικών Αγωγών

Ύδρευσης ΟΣΔΥ»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Παλλήνης ομόφωνα

αποφάσισε την υποβολή

πρότασης χρηματοδότησης

του έργου: «Κατασκευή Κεν-

τρικών Αγωγών Ύδρευσης

ΟΣΔΥ – Μάριζας Δ.Ε. Παλλή-

νης»

Η πρόταση του Δήμου Παλ-

λήνης, εντάσσεται στο πλαί-

σιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ

και πιο συγκεκριμένα στο

πλαίσιο του Περιφερειακού

Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος Αττικής, όπου υπάρχει

ανοιχτή πρόσκληση για υπο-

βολή προτάσεων χρηματοδό-

τησης για την κατασκευή

δικτύων ύδρευσης.

Ελλάδα, χώρα της ευρωζώνης, υπό πτώχευση. Κανείς πολίτης δεν θα ανη-

συχούσε, για το συγκεκριμένο θέμα, αν πράγματι γνώριζε ότι η πτώχευση

είναι αδύνατο να συμβεί, με όρους που υπακούουν σε αυτό που αποκα-

λούμε «νομισματική ένωση». Είναι περίπου το ίδιο σαν να λέμε ότι θα πτω-

χεύσει (δηλαδή θα κηρύξει στάση πληρωμών) πχ, η πολιτεία του Τέξας

στις ΗΠΑ. Σαφώς, υπάρχει η διαφορά, ότι οι ΗΠΑ έχουν την δυνατότητα

του «Χολαργού», ενώ η αντίστοιχη δυνατότητα στην Ευρώπη του ευρώ

(δηλαδή το εκδοτικό προνόμιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), προ-

σκρούει στον σκόπελο πλήθους κυβερνήσεων που εκπροσωπούν χώρες

με διαφορετικά φορολογικά συστήματα και κουλτούρα.

Ωστόσο, η πτώχευση της χώρας είναι πλέον δευτερεύον θέμα και οι πε-

ρισσότεροι πολίτες, σε αυτή την δύσκολη χρονική συγκυρία, προσπα-

θούν να ισορροπήσουν στο τεντωμένο σχοινί της φορολογικής

λαίλαπας. Το μεσοπρόθεσμο είναι ένα σχέδιο δημοσιονομικής προσαρ-

μογής της χώρας, όπως θα λέγαμε απλά, ένα καινούργιο μνημόνιο, η

υλοποίηση του οποίου θα γίνει με σειρά νόμων. Η πρόταση των δανει-

στών μας που μάλλον ως απαίτηση εμφανίζεται, είναι ότι πρέπει να επι-

βληθούν επί πλέον φόροι.

Για να πάρουμε τις επόμενες δόσεις, αλλά και για να έχουμε την στήριξη

των εταίρων μας, αφού είναι αδύνατο να αναζητήσουμε κεφάλαια από

τις λεγόμενες αγορές, θα πρέπει να υπακούσουμε σε σκληρότερα

μέτρα. Ο πρώτος νόμος, ο «εφαρμοστικός», θα αφαιρέσει εισόδημα,

αγοραστική δύναμη από τα νοικοκυριά, με όλες τις αρνητικές συνέπειες

για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση. Η φοροδοτική ικανότητα των

φορολογουμένων έχει εξαντληθεί και η δυνατότητα άντλησης εσόδων

από τις ήδη ψαλιδισμένες αποδοχές των εργαζομένων, είναι μηδενική.

Μείωση του αφορολόγητου (άρα, αύξηση του φόρου εισοδήματος), ει-

δικές εισφορές, έκτακτες εισφορές (που τείνουν να γίνουν μόνιμες),

τέλη επιτηδεύματος, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, παράπλευρες

απώλειες από τις περικοπές σε δαπάνες που εκπίπτουν από το εισό-

δημα, ή μειώνουν τον φόρο, αλλαγή πορείας του ΦΑΠ (τουλάχιστον

στην νέα του έκδοση  πέρυσι, με την κατάργηση του ΕΤΑΚ, δεν επανα-

λήφθηκε η λέξη «Μεγάλη»!), περαιτέρω αύξηση τεκμηρίων κ.λπ. Στό-

χος, να «μεταφερθούν» 7 περίπου δις ευρώ από τους φορολογούμενους

στα δημόσια ταμεία. Όχι για να γίνουν έργα, όχι για να δοθούν σε έναν

αναπτυξιακό σχεδιασμό, όχι για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Απλά για να καλύψουν ελλείμματα και να διασφαλίσουν την αποπλη-

ρωμή του προηγούμενου χρέους.

Συγκέντρωση εσόδων από παντού. Ακόμη και από το ΕΚΑΣ του πλέον

χαμηλοσυνταξιούχου. Είσπραξη εσόδων και από φόρους στα μη αλ-

κοολούχα ποτά. Μέχρι τώρα πιστεύαμε, ως κοινωνία, ότι ο φόρος που

επιβαλλόταν στο αλκοόλ, ήταν κυρίως αποτρεπτικός στην κατανάλωση

των παραγώγων του, για λόγους προστασίας της υγείας των πολιτών.

Λάθος! Να εισπραχθούν έσοδα ήταν ο στόχος.

Συνέχεια φόρων, χωρίς τέλος. «Φωτισμένος  νους» (ελπίζουμε όχι από

το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά από κάπου αλλού) σκέφθηκε ότι ευ-

καιρία είναι να «διορθωθεί» η λάθος εκτίμηση που έγινε με το «κτίσιμο»

του αφορολόγητου και κυρίως, με την επιδότηση του φορολογουμένου,

ο οποίος θα προσκόμιζε μεγαλύτερο ποσό αποδείξεων. Σε προηγούμενο

σημείωμα, εκφράσαμε την απορία ότι είναι αδιανόητο, στο Υπουργείο,

να μην έκαναν «ασκήσεις επί χάρτου» για την αποτελεσματικότητα και

την φορολογική  απόδοση του μέτρου αυτού. Επιχειρήθηκε λοιπόν, να

ενσωματωθεί διάταξη στον «εφαρμοστικό» και  να απαιτηθεί από τους

πολίτες να επιστρέψουν(!) την έκπτωση αυτή του φόρου που εξασφάλι-

σαν προσκομίζοντας τις αποδείξεις που συνέλεξαν  το 2010, ευθυγραμ-

μιζόμενοι με την φορολογική νομοθεσία. Ευτυχώς που λειτούργησε το

πολιτικό ένστικτο του νέου υπουργού, αφού ήδη έχουν εκκαθαρισθεί πε-

ρίπου 4 εκ. φορολογικές δηλώσεις.

Είναι δύσκολο να βρεθούν χαρακτηρισμοί για μια τέτοια σκέψη. Κατά

την άποψή μας, είναι διαφορετικό πράγμα να αλλάζει ένας νόμος (για

ποικίλους  λόγους), όπως θα γίνει τώρα με τις σχετικές διατάξεις περί

του μηχανισμού αυτού («κτίσιμο αφορολόγητου κ.λπ.) και ανήκει σε

άλλη σφαίρα ο συλλογισμός, να υπάρξει «αναδρομική διόρθωση» σε

βάρος του φορολογούμενου, ο οποίος, στο τέλος της γραφής, βοήθησε

το κράτος στην είσπραξη ΦΠΑ (όσο αυτό είναι δυνατόν, μέσα στο χάος

της ύφεσης), με την απαίτηση της έκδοσης αποδείξεων από τους επιτη-

δευματίες.
epixeirisi.gr

Το μεσοπρόθεσμο, ο «εφαρμοστικός» και οι αποδείξεις
Να λοιπόν που μάθαμε και την λέξη «εφαρμοστικός». Μέχρι τώρα γνωρίζαμε τα παράγωγα του μεταβατικού
και σύνθετου ρήματος «εφαρμόζω» (επί + αρμόζω): εφαρμογή, εφαρμόσιμος, εφαρμοστής, εφαρμοστός και
βέβαια εφαρμοστέος. Το «εφαρμοστικός», δεν το χρησιμοποιούσαμε και πολύ σωστά δεν χρησιμοποιείται
κατά την γνώμη μας, ως όρος αδόκιμος. Ας δούμε όμως την ουσία.

Τέσσερις ημέρες επιπλέον τι-

μητική άδεια τον μήνα θα παίρ-

νουν στο εξής οι στρατιώτες

που υπηρετούν στις 23 πιο

«σκληρές» παραμεθόριες και

απομακρυσμένες μονάδες -

κυρίως στο βόρειο μέρος του

Εβρου και σε μικρονήσια. Επί-

σης φύλλο πορείας για την

Αθήνα ή άλλη περιοχή της επι-

θυμίας τους λαμβάνουν πλέον

έπειτα από έξι μήνες θητείας

όσοι υπηρετούν σε Καστελλό-

ριζο, Τήλο, Νίσυρο, Σύμη και

Σαμοθράκη.

Στις δυο αυτές διορθωτικές κι-

νήσεις για τη θητεία προχώ-

ρησε χθες το υπουργείο

Αμυνας στο πλαίσιο σειράς

μέτρων για τον εξορθολογι-

σμό του συστήματος τοποθε-

τήσεων - μεταθέσεων των

στρατευμένων νέων του Στρα-

τού Ξηράς και με γνώμονα,

όπως ανακοινώθηκε, «την αν-

τιμετώπιση με δικαιοσύνη

όσων υπηρετούν τη θητεία

τους σε εξαιρετικά δυσμενείς

μονάδες».

Αναλυτικά ο υπουργός Εθνι-

κής Αμυνας Πάνος Μπεγλίτης

με απόφασή του καθόρισε τα

εξής:

Οι άδειες. 

Θεσμοθετείται δικαίωμα

λήψης 2 ημερών τιμητικής

άδειας σε όσους υπηρετούν

σε στρατιωτικές μονάδες που

συγκεντρώνουν πάνω από 180

μόρια δυσκολίας για κάθε πλή-

ρες 15ήμερο υπηρεσίας. Οπως

ανέφεραν αρμόδιοι συνεργά-

τες του Π. Μπεγλίτη, η άδεια

αυτή αποτελεί επιπλέον πα-

ροχή και από την κανονική (18

ημέρες στη διάρκεια της θη-

τείας) και την υφισταμένη τι-

μητική άδεια 2 ημερών τον

μήνα που ισχύει για όλες τις

παραμεθόριες μονάδες. Εξη-

γούν ακόμα οι αρμόδιοι ότι η

λήψη της άδειας αυτής θα

λαμβάνεται υποχρεωτικά

εντός του κάθε 15ημέρου και

δεν θα μεταφέρεται.

Ο διοικητής θα κανονίζει - με

γενική οδηγία - και την απου-

σία για οδοιπορικά. 

Οι μεταθέσεις από μεθόριο: 

Αποκτούν δικαίωμα μετάθε-

σης με τη συμπλήρωση

6μηνης υπηρεσίας από την

ημερομηνία κατάταξής τους οι

υπηρετούντες στις φρουρές

Μεγίστης, Τήλου, Νισύρου,

Σύμης και Σαμοθράκης. Προ-

ϋπόθεση είναι να έχουν του-

λάχιστον 2 από τους 6 μήνες

σε μονάδα επιχειρησιακής εκ-

παίδευσης (δηλ. στα νησιά

αυτά). Η εφαρμογή της από-

φασης αφορά και τους κατα-

ταγέντες με τη 2011 Α' ΕΣΣΟ.

http://www.trelokouneli.gr

Κίνητρα για στρατιωτική θητεία

στην παραμεθόριο
Δράσεις του Συλλόγου “Μάριζα” Παλλήνης

ΑΔΑ : 4Α3ΑΩΨΖ-4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Bούλα 29.06.2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 40723
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18, 16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ:  ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ - ΤΗΛ: 2132020131, 2132019955
FAX : 2109657131                                                                                                     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί
της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής του οικείου Υπουργείου για την« ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου,
συνολικού  προϋπολογισμού  564.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 60/07 και 118/07
,του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, την Τεχνική Μελέτη με
α/α  04/2011 και την με αρ. πρωτ. 39959 / 24.06.11 σχετική Διακήρυξη ,για
την οποία έχει υποβληθεί αίτηση προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.
Ε. στις 24/06/2011- ID:2011-088046 και η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Ε.Ε. (ιστοσελίδα TED ) με αριθμό 2011/S 121-200813 στις
28.06.11
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011 και ώρα 10.00 , κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδι-
κασία αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης ήτοι ποσό 28.200,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-
ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου (
Αλεξ. Δουρίδα, Δ Μπιτέλης ) καθημερινά    από  Δευτέρα έως Παρασκευή
8.30-14.00 μέχρι 18/08/2011, Τηλ.: 2132020131 , 2132019955                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
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Στο Δημοτικό θέατρο Βάρης ο Εκπολι-

τιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος

Χερώματος Βάρης «ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ»

διοργάνωσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέ-

ρουσα βραδιά για την πολιτιστική κλη-

ρονομιά της περιοχής με τίτλο

«ΠΕΡΠΑΤΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΜΟΥ»  (12 Ιουνίου) στο Δημοτικό Θέ-

ατρο Βάρης.

Η ομιλήτρια αρχαιολόγος  κα Κασίμη -

Σούτου, με τα στοιχεία που παρέθεσε

για την ιστορία της περιοχή μας καθώς

και για το πώς μπορεί να ζει αρμονικά

το Παρελθόν, με το Παρόν και το Μέλ-

λον, κράτησε τους ακροατές με αμεί-

ωτο ενδιαφέρον.

Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση με

τη μορφή υποβολής ερωτήσεων από

το κοινό και απαντήσεων. 

Η ιστορία της περιοχής της Βάρης

είναι μεγάλη και σημαντική, γι΄αυτό

απαιτεί και δικαιούται ανάλογη προ-

βολή. Είναι γεμάτη από αρχαιολογικά

ευρήματα (όπως το σπήλαιο του Νυμ-

φόληπτου, την Ακρόπολη της Λαθού-

ριζας, τους ταφικούς περιβόλους και

πολλά άλλα).

«ΠΕΡΠΑΤΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ»

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκ-

παίδευσης  και ευαισθητοποίησης, τα

νήπια του 1ου Νηπιαγωγείου Σπάτων

οδηγήθηκαν στην παραλία του Δήμου

Σπάτων-Αρτέμιδος (όπισθεν του γηπέ-

δου), όπου πραγματοποίησαν εθελον-

τικό καθαρισμό της ακτής μαζί με τη

διευθύντρια Κωνσταντίνα Μάντη.  

Το 1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων σε δράση

Εκδήλωση Χορωδιών αφιερωμένη στον Νίκο Χατζηαποστόλου

“Η Χρυσή Εποχή της Ελληνικής οπερέτας”

Η Χορωδία Δημοτικής Ενότητας Κερατέας και η Χορωδία ΚΑΠΗ

Κερατέας  παρουσίασαν ένα απολαυστικό πρόγραμμα το Σάββατο

25 Ιουνίου στον δροσερό υπαίθριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου

Κερατέας αφιερωμένο στον Νίκο Χατζηαποστόλου: “Η Χρυσή
Εποχή της Ελληνικής οπερέτας” με αποσπάσματα από οπερέτες και

δύο Χορωδιακά αποσπάσματα από όπερες του G.Verdi. 

Τις Χορωδίες διεύθυνε,  αλλά συνόδευσε ταυτόχρονα  στο πιάνο, ο

καταξιωμένος μαέστρος Αναστάσιος Λαζάρου.

Μία συναυλία που απόλαυσαν όλοι όσοι την παρακολούθησαν. Το

Πολιτιστικό ήταν κατάμεστο από κόσμο, που καταχειροκρότησαν

τους χορωδούς και τον μαέστρο.

Κρίση, “απεχθές” Χρέος και αθέτηση πληρωμών
Το ελληνικό….δίλημμα

παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Τόλιου

Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του οικονομολόγου-ερευνητή Γιάννη Τόλιου, με τίτλο:

«Κρίση, “απεχθές” Χρέος και αθέτηση πληρωμών - Το ελληνικό….δίλημμα» πραγματο-

ποιήθηκε τη Δευτέρα 27η Ιουνίου, στο «Αμφιθέατρο του Δήμου» Καλυβίων.

Το νέο βιβλίο του Γιάννη Τόλιου, εστιάζει σε ένα πολύ κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα. Στο

ζήτημα της Κρίσης και του Δημόσιου Χρέ-
ους και των εναλλακτικών «αφηγήσεων»

αντιμετώπισης του στην ελληνική κοινω-

νία. Με αφετηρία την παγκόσμια κρίση και
την κρίση της «ευρωζώνης», το βιβλίο

επικεντρώνεται στην ανάλυση των αιτίων

και των συνεπειών του χρέους ως «συμ-

πυκνωμένη» έκφραση της κρίσης του ελ-

ληνικού καπιταλισμού και του πολιτικού

συστήματος κυριαρχίας του. Διερευνά τις

προεκτάσεις των μέτρων του «Μνημο-
νίου» και της πολιτικής της «ελεγχόμενης
πτώχευσης» που προωθούν κυβέρνηση

και «τρόϊκα» με την υποστήριξη της χρη-

ματιστικής ελίτ σε εθνικό και υπερεθνικό

επίπεδο. Προβάλλει την ιδέα της «αθέτη-
σης πληρωμών» του μεγαλύτερου μέρους

του χρέους ως προϋπόθεση εξόδου από

την κρίση, ενώ εμπλουτίζει την ελληνική

βιβλιογραφία με την ανάδειξη του «επαχ-

θούς» χρέους και την αναγκαιότητα συγ-

κρότησης ειδικής «επιτροπής λογιστικού

ελέγχου» (ΕΛΕ) του δημόσιου χρέους. Στο τέλος ακολούθησε συζήτηση.
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Πραγματοποιήθηκε στις 15/6/2011, στην έδρα της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη, συνάντηση εργα-

σίας για την ενίσχυση της απορροφητικότητας πόρων από το

ΕΣΠΑ. Η συνάντηση αυτή διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Αν-

τιπεριφερειάρχη ΕΣΠΑ και Καινοτομίας Λεωνίδα Αθανασιάδη, στο

πλαίσιο της επιτάχυνσης απορρόφησης των κονδυλίων του  και

εν’ όψει της επικείμενης αναθεώρησής του. Στη συνάντηση  συμ-

μετείχαν αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες των Δήμων της

Ανατολικής Αττικής και του Βόρειου Τομέα, της Περιφέρειας Ατ-

τικής καθώς και των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων, αλλά

και περιφερειακοί σύμβουλοι των περιοχών αυτών. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν να συντονιστούν οι προσπάθειες

για ωρίμανση των έργων που θα ενταχθούν ή είναι ήδη ενταγμένα

στο ΕΣΠΑ. 

Η αρμοδιότητα διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ μεταφέρεται

στην Περιφέρεια από 1-7-2011. Πρόκειται για τους μόνους διαθέ-

σιμους πόρους που πρέπει να απορροφηθούν εγκαίρως, ώστε να

γίνουν αναγκαία και σημαντικά έργα υποδομής και ανάπτυξης

τόσο στην Ανατολική και Βόρεια Αττική, αλλά και στο σύνολο της

Περιφέρειας. 

Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα,

στο χαιρετισμό της στην έναρξη της συζήτησης, τόνισε τη βού-

ληση της να μη χαθεί ούτε ευρώ από το ΕΣΠΑ, και γι’ αυτό ζήτησε

από όλους τους εμπλεκόμενους σωστή προετοιμασία και συνερ-

γασία, ώστε να υπάρχουν ώριμα έργα, έτοιμα για χρηματοδότηση. 

Στην τοποθέτηση του, ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΣΠΑ και Καινοτο-

μίας Λ. Αθανασιάδης,  ανέφερε ότι μέχρι τώρα η συνολική απορ-

ροφητικότητα από τα ενταγμένα έργα είναι ιδιαίτερα χαμηλή,

μόλις 3,76%. Ο άμεσος στόχος είναι να επιτευχθεί μέγιστη απορ-

ροφητικότητα και να εκταμιευθούν 170 εκ.€ μέχρι το τέλος του

χρόνου. 

Θα δρομολογηθεί υποστήριξη 

στους Δήμους για ώριμες μελέτες

Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Αττικής, ως διαχειριστής του ΠΕΠ

Αττικής από 1/7/2011, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της θα δια-

θέσει προσωπικό για την υποστήριξη των υπηρεσιών των Δήμων,

ώστε σε συνεργασία να ελεγχθούν  μια-μια οι μελέτες, με συνέ-

πεια και μεθοδικότητα, ώστε από το Σεπτέμβριο που πρόκειται να

ανοίξουν όλοι οι κωδικοί του ΕΣΠΑ, να υπάρχουν όλες οι προ-

ϋποθέσεις για να ενταχθούν έργα που είναι ώριμα, έτοιμα για δη-

μοπράτηση. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Λ. Αθανασιάδης «αφού δεν πάει

ο Μωάμεθ στο βουνό, θα πάει το βουνό στο Μωάμεθ», τονίζοντας

έτσι την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η Περιφέρεια Αττικής ώστε

να ενταχθούν άμεσα στο ΕΣΠΑ μελέτες ώριμες για την κατα-

σκευή έργων. Προτεραιότητα θα δοθεί καταρχήν στα αντιπλημ-

μυρικά, υδραυλικά, ύδρευση – αποχέτευση καθώς και στην

κατασκευή παιδικών σταθμών*.  

Στη συζήτηση που ακολούθησε, εκπρόσωποι των Δήμων της Αν.

Αττικής, η Αντιδήμαρχος Ηλέκτρα Τσιριγώτη από τα 3Β και οι Δή-

μαρχοι Κορωπίου Δ. Κιούσης και Ραφήνας – Πικερμίου Γ. Χρι-

στόπουλος, είχαν την ευκαιρία να αναφέρουν και να θέσουν

ερωτήματα και προβληματισμούς. 

Ανάλογες συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί και για τις άλλες

Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής.

Σ.Σ.: Καλό είναι να κτίζονται Παιδικοί Σταθμοί, αλλά να λειτουρ-

γούν κιόλας. Οχι όπως στη Βούλα, για παράδειγμα, που είναι τρία

χρόνια κλειστοί γιατί δεν υπάρχει προσωπικό!

Συνάντηση εργασίας στην Παλλήνη για την ενίσχυση 

της απορροφητικότητας πόρων του ΕΣΠΑ
«να μη χαθεί ούτε ευρώ από το ΕΣΠΑ»

Στην εισήγηση του ο Περιφερειάρ-

χης Αττικής επισήμανε μεταξύ

άλλων: 

«Ο προς ψήφιση Οργανισμός περι-

λαμβάνει αυτό που θεωρούμε ότι θα

είναι λειτουργικότερο για το πρώτο

μεταβατικό στάδιο συνένωσης των

τεσσάρων πρώην Νομαρχιών, της

Υπερνομαρχίας  και των μεταφερό-

μενων Διευθύνσεων από την Απο-

κεντρωμένη Διοίκηση και το

Υπουργείο Υποδομών. 

Είναι ένας Οργανισμός με ορίζοντα

εξαμήνου. Από αύριο κιόλας, τίθεται

σε αξιολόγηση προκειμένου η ανα-

θεώρησή του τον Ιανουάριο, να είναι

προς την κατεύθυνση της μείωσης

Διοικητικών δομών (Διευθύνσεων

και Τμημάτων) προκειμένου να γίνει

πιο ευέλικτος και στο πνεύμα της

εποχής, όπως προκύπτει και από τις

προτάσεις των Παρατάξεων που τέ-

θηκαν υπόψη μας, προκειμένου να

επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλε-

σμα. 

Να δούμε πώς και πότε θα έρθουν οι

νέες Διευθύνσεις, με τι αρμοδιότη-

τες, τι έργα θα εκτελούν και πόσο

προσωπικό, και μόλις βγάλουμε τα

πρώτα συμπεράσματα, θα ξεκινή-

σουμε συλλογικά, τη συζήτηση για

τις αναγκαίες συγχωνεύσεις  και συ-

νενώσεις.  Για να κάνουμε ένα σχήμα

συνεκτικό, λειτουργικό και με σαφή

οριοθέτηση ρόλων και αρμοδιοτή-

των. 

Προτάσεις και υποδείξεις από την

Αξιωματική Αντιπολίτευση και τις

άλλες παρατάξεις έχουν κατατεθεί ή

θα κατατεθούν τις προσεχείς ημέ-

ρες. Τις καταγράφουμε, τις λαμβά-

νουμε σοβαρά υπόψη  και στην

επόμενη τροποποίηση του οργανι-

σμού, που δεν θα αργήσει, θα τεθούν

στο τραπέζι του διαλόγου, χωρίς πα-

ρωπίδες, αγκυλώσεις και κομματικές

δεσμεύσεις. Δεσμεύομαι ότι  εφόσον

κινούνται στην κατεύθυνση της μεί-

ωσης των δαπανών, της εύρυθμης

λειτουργίας των υπηρεσιών και της

ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώ-

πινου δυναμικού, θα ενσωματωθούν

πλήρως στο νέο Οργανισμό. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής δεσμεύ-

τηκε επί των προτάσεων, για την

άμεση σύσταση  ομάδας εργασίας

που θα αποτελείται από Περιφερει-

ακούς Συμβούλους και εργαζόμε-

νους της Περιφέρειας και η οποία θα

επεξεργαστεί το νέο σχέδιο τροπο-

ποίησης του Οργανισμού με χρονικό

ορίζοντα τον Ιανουάριο του 2012,

ενώ παράλληλα ευχαρίστησε το

Σώμα για το κλίμα συναίνεσης και

την ωριμότητα των τοποθετήσεων. 

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών 

της Περιφέρειας Αττικής  με ορίζοντα εξαμήνου
Ψηφίστηκε (27 Ιουνίου), κατά τη διάρκεια της 16ης  Συνεδρίασης  του Πε-

ριφερειακού Συμβουλίου Αττικής,  η τροποποίηση του Οργανισμού Εσω-

τερικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την  εισήγηση

του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού και με την αυξημένη πλει-

οψηφία των 2/3ων  που απαιτεί ο Καλλικράτης ( 77 ψήφοι υπέρ, 11 ψήφοι

κατά και 1 λευκό).
Υπέρ του Οργανισμού 

και ο Γιώργος Σμέρος

Σε ένα μακρύ λόγο ο περιφερειακός σύμβουλος Γ. Σμέρος, υπεραμύνθηκε

της τροποποίησης του Οργανισμού λέγοντας μεταξύ άλλων: «Εμείς, πρέπει
να αποδείξουμε στους συμπολίτες μας, εμπράκτως και όχι θεωρητικά, ότι ο
νέος θεσμός της αιρετής Περιφέρειας, μέσα από τις πρωτοφανείς για την
χώρα μας δυσκολίες, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» , που χρόνια το Κίνημα της Αυτο-
διοίκησης διεκδικούσε, σήμερα έστω και μέσα από τα προβλήματα που μπο-
ρεί να υπάρχουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να αποδείξει, μέσα
από την δομή του νέου Οργανισμού που θα ψηφίσουμε απόψε, ότι προ-
σβλέπει ουσιαστικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, διαχειρίζεται
και αξιοποιεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, αφουγ-
κράζεται τις ανησυχίες και μελετά τις προτάσεις των εργαζομένων, δημι-
ουργεί τις προϋποθέσεις, με ευέλικτες και δομημένες Υπηρεσίες να υπάρχει
διαφάνεια για κάθε έργο και προμήθεια, αλλά και να αξιοποιεί το κάθε έσοδο
και να συρρικνώνει τις δαπάνες.
...Είμαστε έτοιμοι, με δομημένες και ευέλικτες Υπηρεσίες του υπάρχοντος
Οργανισμού να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις και στα αυτονόητα, ή
θα συνεχίσουμε στους ¨εύκολους  και υποκριτικούς λόγους»; 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Καλύβια 30/06/11       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ Πρωτ.14005/11      
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ         
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρ. Φεραίου
Τηλέφωνα: 22993-20300
Fax: 22990-48289
Email: dkalivia@otenet.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σαρωνικού  Αττικής, έχοντας υπόψη:
Τον ΕΚΠΟΤΑ, Υ.Α 11389/23-03-93 ΦΕΚ 185Β. 
Toν Ν. 3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 
Τον  Ν. 2286/95 (Προμήθειες Δημ. Τομέα κ.λ.π.).
Tην απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-
ΦΕΚ1789/12.11.2010.  
Tην απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του  Ε.Π.Π. [σύμφωνα
με την οποία εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες κάτω των 60.000,00
€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)].
Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της     Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Tον προϋπολογισμό του Δήμου στο  Κ.Α. 20-7135.007 που έχει ψηφιστεί
με την 68/2011 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής.
Tην 68/2011απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής.
Προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης  την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά
ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
μίας (1) μεταλλικής χοάνης ογκωδών αντικειμένων πλήρως τοποθετη-
μένης» ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.500,00ευρώ χωρίς ΦΠΑ
(44.895,00ευρώ με ΦΠΑ 23%) με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές (με-
λέτη 6/2011της  Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου) 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα  γραφεία του Δήμου Σαρωνικού , Αθη-
νών & Ρήγα Φεραίου   Τ.Κ. 19010 Καλύβια,  (5) μέρες μετά τη δημοσί-
ευση, ήτοι την 08 του μηνός Ιουλίου 2011ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30
π.μ  έναρξη κατάθεσης προσφορών εώς 10:00 π.μ λήξη κατάθεσης των
προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που ορίσθηκε με την
29/2011απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προ-
ϋπολογισμού της προμήθειας (36.500,00€ Χ 5%= 1.825,00 €) και θα προ-
έρχεται με ισόποση εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ
Για παραλαβή των τευχών της σχετικής δημοπρασίας και για περισσότε-
ρες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  εργάσι-
μες ημέρες και ώρες στα  γραφεία του Δήμου Σαρωνικού , Αθηνών & Ρήγα
Φεραίου Τ.Κ. 19010 Καλύβια,  τηλ 2299320300, fax 229904828, η αρμό-
διος υπάλληλος Βαρελά Μαρία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ



Η φτωχή ΑΓΕΛΑΣ

Σαράντα κλέφτες... και νονοί
αρμέγουν μια γελάδα...
φυλακισμένη στο παχνί,
στην κλινική “ΤΡΕΛΛΑΔΑ”.

Κι είν’ όλοι μέσα κει τρελλοί
με όνειρα, μεγάλα
Θέλουν να πιούνε, οι φτωχοί
αγνό, μια στάλα, γάλα...

Κι άλλοι τριακόσιοι στη Βουλή
για χρόνια την αρμέγουν...
κι εκατομμύρια μουρλοί
κι άβουλοι τους εκλέγουν...

Αχ αδυνάτισε πολύ
πως είναι πτώμα λέγουν...
Γάλα να βγάλει, δε μπορεί 
το δάκρυ της αρμέγουν...

Κι έγιν’ έτσι η καημένη
να την κλαις ή να γελάς
απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
η φτωχή η αγελάς...

Νικός Μικρόπουλος

Της λευτεριάς
λουλούδι

Δυσβάσταχτο φορτίο
οι αδύναμοι λαοί
καλούνται να σηκώσουν.

Του μαρασμού το βράχο, όπου Γης

με μια πνοή κυλίστε
ο ήλιος να εισχωρήσει
για να βλάστησει ελεύθερα
η σπορά ζωης, ο σπαραγμός
χαράς τραγούδι να γενεί.

Της λευτεριάς λουλούδι να ανθίσει

όλη η Γη να πλημμυρίσει
χρώματα και ευωδιές.

Μελτέμι ανοιξιάτικο
να γίνει η πνοή σας,
των άστρων οι ιριδισμοί
της καρδιάς σας οι παλμοί.

Παιδιά της φύσης γίνετε,
συλλέκτες της μαγείας της
ένας κρύσταλλος κάθε ψυχή
της απεραντοσύνης,
κάθε σκιά να εξοστρακιστεί.

Σοφία Θεοδωράκη

Γλυκό πουλί της νιότης

Μέσα στην ώρα της χαράς
γλυκό πουλί της νιότης,
ψηλά πετάς και τραγουδάς
να μάθεις επιδιώκεις.

Στη φλόγα του παράλογου 
μη πέσεις δίχως σκέψη,
μη ζαλιστείς, μη μαγευτείς,
ο πόνος θα σε μπλέξει.

Σε μονοπάτια σκυθρωπά
να πας να περπατήσεις,
με μοναξιά και υπομονή
τα πάντα θα κερδίσεις.

Ο πόνος είναι δυνατός
αν θες να τον περάσεις,
σε μονοπάτια σκυθρωπά
θα πρέπει να λουφάξεις.

Και όταν νιώσεις δυνατός
και ανδρωθείς γενναία,
όλη η ζωή είναι μπροστά
η λάμψη της μοιραία.

Γιούλη-Ρήττα Φαρατζή

Η σιωπή των αμνών
προς της κατακραυγής

των σεμνών

Διαβάζω στην Εβδόμη
που έχει άποψη και γνώμη
και της απαντώ ευθέως
με σαφήνεια και δέος.

Που με θάρρος αναφέρει
και σηκώνει το μαχαίρι
ως το κόκαλο να φτάσει
και τους ένοχους να πιάσει.

Αυτούς που απαντούν “παρών”
με τη σιωπή κουφών αμνών
που πνίγουν με κλειστών των
οφθαλμών
την κατακραυγή κάποιων σεμνών.

Και με την ευκαιρία
μου χαράζει την πορεία
να κραυγάσω με αγωνία
τη δική μου τυραννία.

Σ.Β., Βουλιαγμενιώτης

ε π ί κ α ι ρ η  π ο ί η σ η
Παρουσιάζουμε ένα μέρος από ποιήματα που μας στέλνουν αναγνώστες, κατά καιρούς, και που είναι δύ-
σκολο να δημοσιεύουμε σε κάθε φύλλο.
Κατά καιρούς λοιπόν να βάζουμε μία σελίδα ποίηση για να “αλαφρώνει”  ψυχή μας λιγάκι.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ή Μνημόσυνο

Τι χρείαν έχομεν ως Πατριώτες τέτοια Βουλή
να βγάζει Νόμους βάσει Μνημονίου με ΔοΝηΤη
Γιατί κουραζομεν τριακόσιους Βολευτές;
δεν μας αρκούνε οι τρεις της Τρόικας ελεγκτές.

Αναριγούν των Ελλήνων τα οστά τα ιερά
του Παπαφλέσσα, Κολοκοτρώνη, Νικηταρά
ψάχνω να βρω τους τριακόσιους και το Λεωνίδα
και ο Σωκράτης μου απαντάει “Ουδένα οίδα”.

Πήγα στα Αγραφα, ψάχνω να βρω το Βελουχιώτη
μα βρήκα μόνο του, σε μια ραχούλα τον Καπτάν
Γιώτη
ήπιαμε τσίπουρα, μεζέδες, καλαμπουράκια
κι ο αθεόφοβος τι μου ζητούσε; απ’ τη Μαρίκα δυο
ντολμαδάκια.

Πήγα στην Κω, ψάχνω τον Ιπποκράτη
μου παν πως έφυγε σε ξένα μέρη, σε ξένα κράτη
γυρνώ στην Τήνο να προσκυνήσω την Παναγιά
μα ήταν κρυμμένη μέσ’ το χρυσάφι και τα φλουριά.

Γύρισα πάλι στην Αθήνα, στον Ελαιώνα
βρήκα τον Πλάτωνα να ατενίζει τον Παρθενωνα.
Ευθύς τον ρώτησα· ο Καλλικράτης αν θα πετύχει
και μου απάντησε: “χωρίς Φειδία δεν έχει τύχη”

Βασίλης Σιαμέτης

Περί δήθεν Ελευθερίας, τιμιότητος...

Στη χώρα αυτή που έγινε λίκνο ελευθερίας,
κι ανδρώθηκαν και οι θεσμοί αγνής δημοκρατίας,
παράλληλα γεννήθηκε και η μαύρη διαφθορά, 
και πήρε φόρα κι έφτασε πρώτη με διαφορά.

Κι έτσι οι δήθεν τίμιοι και δήθεν δημοκράτες,
τις κοινωνίες κατέστρεψαν και των θεσμών τις
στράτες,
κι αφού ηγέτες γίνανε με κόλπα πονηρά,
αλώσανε τη χώρα μας άλλη μία φορά.

Δεν ξέρεις όταν συναντάς ηγέτη κορδωμένο,
εάν βλέπεις άνδρα τίμιο ή σάπιο διεφθαρμένο,
διότι όλοι κόπτονται ηχηρά για χέρια καθαρά,
μα ορισμένοι τα βουτούν κρυφά και φανερά.

Και ο πολίτης απορεί τι να πρώτο-πιστέψει,
αυτό που τίμιος φαίνεται κι όλα τα έχει κλέψει,
ή κάποιον άλλον που βοά και καταγγέλλει πάντα,
και έχει βίλες, κότερα και offshore στην Ουγκάντα.

Κι έτσι φίλε πολίτη μου  με απορία θα μείνεις,
στην εφορια να τ’ ακουμπάς, κοτόχορτο να τρως,
και για τις απορίες σου απάντηση να δίνεις,
ανάλογα με τί φρονείς, τον κάθε έναν καιρό.

3/12/10

Μιχάλης Αβούρης

ΕΒΔΟΜΗ  2 IOYΛIOY -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Ελλάδα μην κλαις

Δάκρυα πλημμυρίζουν
τα μάτια μου.
Ελλάδα μην κλαις.
Φωτιά πιάνουν τα σπλάχνα μου.
Θρηνούν τρεις καρδιές.

Μολότωφ, πέτρες μαστίγια
μαύροι καπνοί.
Φλόγες τυλίγουν τα πάντα
μαύρισαν οι ουρανοί.
Ελλάδα μην κλαις.
Πού είναι οι αρμόδιοι,
που είναι οι πολιτικοί;
Χάος τρανό άνοιξαν
πού είναι οι ικανοί;
Ελλάδα μην κλαις.

Βουλιάζεις, θάβεσαι
αρχίζεις να πονάς.
Πώς τα κατάφερες,
γιατί δεν πολεμάς;
Σε θάβουνε σε άβυσσο 
βαθειά,

παραμονεύουν τα θεριά.
Ελλάδα μην κλαις.

Μαύρες κουκούλες,
μαύρες καρδιές,
σε μαύρισαν,
Ελλάδα μην κλαις.
Δεν είσαι εσύ για να πεινάς,
δεν πρέπει να λυγίσεις,
μόνο να ‘σαι περήφανη
ως να βρεθούνε λύσεις.

Ελλάδα μου ταράχτηκα
μ’ έπιασε αγωνία,
να ξαναρχίσω απ’ την αρχή
να ζω, με μια λυχνία.

Ελλάδα μου,
αγαπημένη μου πατρίδα,
είσαι μια λάμψη, μια ομορφιά,
στον κόσμο αλλού δεν είδα.
Σε αγαπώ πολύ.
Μην κλαις!

6/5/2010, ώρα 9π.μ.

Ευγενία Παπασταύρου - 

Δασκαλάκη
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο 27.06.2011
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13418
Κουντουριώτη 1, Λαύριο 19500
Fax: 2292 022413

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει ότι εκτίθεται, έπειτα από την υπ’
αριθ. 80/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε επαναληπτικό πρό-
χειρο διαγωνισμό  για “προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος
για ένα (1) έτος”, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης 58.320,00 € (μη συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ).
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα των προ-
σφερόμενων ειδών σε ποσοστό 15% και 30% αντίστοιχα, με την ίδαι τιμή
που θα πετύχει κατά τη δημοπρασία, οπότε αντίστοιχα θα αυξηθεί ή θα
μειωθεί και η συνολική δαπάνη.
Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
Λαυρεωτικής, οδός Κουντουριώτη 1, στις 8 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 11.00 οπότε λήγει η προθεσμία παραλαβαής των προσφο-
ρών, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Οι προσφορές
μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 195.00,
μέχρι την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011, προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διε-
ξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει
να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμλό, ποσού που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 3.295,08€.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής
και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στο Δήμο Λαυρεωτικής καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, αρμόδιες υπάλληλοι: Σ.
Σκλέπα, Γ. Μαργαρίτη και στα τηλέφωνα: 2292 320162 & 20147.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Κωνσταντίνος Λεβαντής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν.3316/05
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Δήμος Παιανίας, Καρολή και Δημητρίου 38Α, 19002 Παιανία, κ. Σοφοκλής
Γρηγοριάδης.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ. 1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι “Μελέτη Αποχέτευση ακα-
θάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας”.
ΙΙ.1.1. Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της
μελέτης αποχέτευσης των Γλυκών Νερών, ο οποίος μετά ην εφαρμογή του
ν.3852/2010 περί νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Καλ-
λικράτης) υπάγεται στον ενιαίο Δήμο Παιανίας με έδρα της Παιανία.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν
κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προ-
σφορές. 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: α) Συνολική: 306.659,00 πλέον ΦΠΑ 23%
Β) Ανά κατηγορία μελέτης: Υδραυλική Μελέτη: 202.962,00 Η/Μ Μελέτη:
2.837,00. Τοπογραφική Μελέτη: 46.590,00 Στατική Μελέτη: 1.633,00, Γεω-
τεχνική Μελέτη: 10.019,00, Περιαλλοντική Μελέτη: 16.652,00, Τεύχη Δη-
μοπράτησης: 22.140,00 και ΣΑΥ-ΦΑΥ: 3.826,00.
Διάρκεια της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αν-
τικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την υπογραφή
του ιδιωτικού συμφωνητικού.
ΤμήμαΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες
1. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Εγγύηση Συμμετοχής:
Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε
6.135,00€ (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής
της σύμβασης). 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπο-
γραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 15.333,00€ (5% επί της προεκτιμώμε-
νης αμοιβής της σύμβασης)
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου ή από το Ταμείο
Συνοχής (μέσω ΕΠΠΕΡΑΑ) εφόσον ενταχθεί στο οικείο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 30 του ν.3316/05.
3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κ/ξ, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει
συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κ/ξ σύμφωνα με τον ν.3316/05.
4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της
σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν.
3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελε-
τών και παροχής συναφών υπηρεσιών”. 
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων
αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της αναλυτικής προκήρυξης. Τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.1 του τεύχους της αναλυτικής Προ-
κήρυξης, ενώ στην παράγραφο 21.3 του ιδίου άρθρου αναφέρονται τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Στο διαγωνισμό καλούνται: α) Ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι
ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών
και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων
Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν.3316/2055 (ή μέχρι την έναρξη εφαρμογής
αυτού του άρθρου του Ν.716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων),
στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:
- στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Γ’ ή Δ’  ή Ε’
- στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία τάξης Α’
- στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξης Β’
- στην κατηγορία μελέτης 8, πτυχία τάξης Α’ 
- στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξης Α’
- στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξης Γ’
β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ που τη-
ρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2. της προκήρυξης), σύμφω-
ναμε το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και
κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή 

γ) αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες – μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ που δεν τη-
ρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης) ή κράτη που έχουν κυ-
ρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στην περίπτωση αυτή να είναι εγγε-
γραμμένοι στα Επαγγελματικά/Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος ΙΧ Γ της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέ-
τουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα
ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες
κατηγορίες μελετών κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2055, ως εξής:
- για την κατηγορία μελέτης 13, τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας
στην εν λόγω κατηγορία
- για την κατηγορία μελέτης 9, τουλάχιστον 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας
στην εν λόγω κατηγορία
- για την κατηγορία μελέτης 16, τουλάχιστον 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας
στην εν λόγω κατηγορία
- για την κατηγορία μελέτης 8, τουλάχιστον 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας
στην εν λόγω κατηγορία. 
- για την κατηγορία μελέτης 21, τουλάχιστον 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας
στην εν λόγω κατηγορία
- για την κατηγορία μελέτης 27, τουλάχιστον 1  μελετητή 12ετούς εμπει-
ρίας στην εν λόγω κατηγορία
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει τις συνολικές απαιτήσεις
των παρ.1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμ-
πίπτει σε μια από τις περιπτώσεις της παρ.2 και να συμμετέχει σε ένα και
μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοι-
νοπραξίας στην οποία μετέχει. 
Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή/ και σε διαφορετικές κατηγορίες
των επιμέρους μελετητών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία
μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3) επί ποινής απο-
κλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

ΤΜΗΜΑ ΙV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικει-
μένου της μελέτης (βαρύτητα 35%).
2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης
(βαρύτητα 40%)
3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%)
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για την παροχή εγγράφων και πληροφο-
ριών: 23/08/2011, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγρά-
φων 20,00 ευρώ.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών: 31/08/2011 και ώρα 10:00, κατά την
οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής
Διαγωνισμού. ΤΑ έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην
ελληνική γλώσσα. 
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος των προσφορών: τουλάχιστον 6 μήνες από
την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το Ν. 2522/97) κα-
τατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ήτοι στη Διεύθυνση ΤΕ-
χνικών Υπηρεσιών Δήμου Παιανίας, από την οποία μπορούν επίσης να
ληφθούν σχετικές πληροφορίες. 
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
Α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο
επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
Β1. Κατά του Πρακτικού Ι (Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες.
Β2. Κατά του πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες.
Β3. Κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες.
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης
της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απε-
στάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 24/06/2011. 
Παιανία, 30/6/2011

Ο Δήμαρχος 
Δημήτρης Γ. Δάβαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κορωπί 28.6.11
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 7354
Κύπρου 62 Κορω πί, τηλ. 210 6020611, 6626.689

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκηρύσσει δημόσιο
ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη
τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάδειξη συνεργείου κα-
θαρισμού των κάτωθι κτιρίων:
1. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1.072,00τ.μ.
2. Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1.062,50τ.μ.
3. Υγειονομικός Σταθμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 386,00τ.μ.
4. Υγειονομικός Σταθμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 164,00τμ.

――――――――――――
Σύνολο         2.684,50τ.μ.

Η σύμβαση θα ισχύει για δώεκα μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομη-
νία γνωστοποίησης στον ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης καιη συνολική
δαπάνη αρνέρχται στο ποσό των 77.959,20€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Κύπρου
62, Κορωπί) την 08/09/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30π.μ. στον τρίτο
όροφο (3ο ορ.) του κτιρίου.
Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.

Ο Διευθυντής
Μιχαλάκης Ηλίας

Με υπόμνημά τους ο Σύλλο-

γος εργαζομένων του Ταχυ-

δρομικού Ταμιευτηρίου,

καταθέτει τους λόγους για

τους οποίους δεν πρέπει να

ιδιωτικοποιηθεί το Ταχυδρο-

μικό Ταμιευτήριο, που επί

110 χρόνια είναι το καταφύ-

γιο των μικροαποταμιευτών

και μικροδανειοληπτών, ανά

την επικράτεια. Ανθρώπων

που ήθελαν να στεγάσουν

την οικογένειά τους. Είναι

εκείνο που θεσμοθέτησε την

έννοια της αποταμίευσης

στην ελληνική κοινωνία.
Μερικά από τα στοιχεία:

Μεγάλα έργα υποδομής που

έδωσαν πνοή στην ελληνική

ύπαιθρο χρηματοδοτήθηκαν

από το Τ.Τ. (από τη λίμνη Μα-

ραθώνα έως την Εγνατία οδό).

― Το 2010 πέτυχε την υψηλό-

τερη βαθμολογία μεταξύ των ελ-

ληνικών τραπεζών. Κατέχει την

330ή θέση μεταξύ των 1000 ισχυ-

ρότερων τραπεζών του κόσμου.

Την τελευταία 5ετία το Ελλη-

νικό δημόσιο άντλησε 3 δις €

από το Τ.Τ.

Το Τ.Τ. μετατράπηκε σε Ανώ-

νυμη Τραπεζική Εταιρία το

2002 με το νόμο Ν. 3082/2002.

α) Με τη μετρατροπή του σε

Α.Ε. κατεβλήθη προς το ελλη-

νικό δημόσιο το ποσό των

665.796,857€

Πραγματοποιήθηκαν 2 μετοχο-

ποιήσεις:

Η 1η 6.5.06 με 38,84%  και η 2η

11.7.07 σε  επενδυτές με 20%.

Σύνολο από μετοχοποιήσεις

1.121.524,446€

Συνολικά από το 2002 μέχρι σή-

μερα κατεβλήθησαν στο δημό-

σιο 2.682.858,461€

Οι δύο μετοχοποιήσεις το ‘06 &

‘07 πραγματοποιήθηκαν με

13,50€ τιμή εισαγωγής ενώ σή-

μερα η τιμή είναι 2.75€.

«Κανένας σοβαρός οικονομο-
λόγος δεν προτείνει πώληση
μετοχών, όταν η τιμή είναι χα-
μηλή. Οσοι το πράξουν αγγί-
ζουν τα όρια του ποινικού
δικαίου», δήλωνε ο Υπουργός

Οικονομικών. Τώρα;

“Μόνο η επιπολαιότητα, η αλα-
ζονεία, η ανικανότητα μπορούν
να οδηγήσουν στην απόφαση
να πουλήσουν το Τ.Τ.” καταλή-

γει ο Σύλλογος και το προσυ-

πογράφουμε.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Λαύριο 27.06.2011 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 844
Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη Λαύριο  - 195 00
Τηλέφωνο: 2292 0 26570 - Fax: 2292 0 26512

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, 

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
σε ακέραιες μονάδες επί του τιμολογίου της μελέτης, για την προμήθεια
των απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης, που απαιτούνται για τη λει-
τουργία και συντήρηση του δικτύου της πόλης για το 2011, συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης  59.951€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα ενώ-
πιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στα Γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., που βρίσκονται στην οδό Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, με ώρα
έναρξης στις 09:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 10:00.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης προμηθευτών, κατάθεση ασύμφορων προ-
σφορών, μερική κατακύρωση κ.λπ. ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις
18 Ιουλίου 2011 , στον ίδιο τόπο, τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους. 
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 2.997,55 € και κατατίθε-
ται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύ-
πτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την
εντολή προμήθειας να παραδώσει την παραγγελθείσα ποσότητα στον
τόπο που εκτελεί εργασίες το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια διέπονται από τις διατά-
ξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τη δια-
κήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.,
στην οδό Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ. 19500, τηλ. 22920-26570 έναντι
του ποσού των 20 €, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30-15:00) έως
την Παρασκευή 08.07.2011.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Αντωνίου Νικόλαος 

Οχι στην ιδιωτικοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
από τον Σύλλογο Εργαζομένων του
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
120 δίσκοι 33 στροφών, σπάνιοι - συλλε-

κτικοί, κλασικής και ελληνικής μουσι-

κής. Τηλ. 6937583101 (πρωινές ώρες)

ΑΔΑ:4Α3ΣΩΛ6-3
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Kορωπί  27/06/2011
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 12790
Ταχ. Δ/νση: Βασ  Κων/νου 47 - 194 00 Κορωπί - FAX: 6624963
Πληροφορίες:κ. Μωραΐτη, Τηλέφωνο: 2106625682  εσωτ. 163                                                                                                                                                                                                       

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει  επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω-
σης την χαμηλότερη  τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και
κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του
Ν. 2286/95, για την  «Προμήθεια ελαστικών», για την αντικατάσταση των
φθαρμένων ή των κατεστραμμένων ελαστικών των οχημάτων των υπη-
ρεσιών του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η Ιουλίου
2011  με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα
λήξης την 10:30π.μ..                
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
65.032,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.  Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του
Δήμου.
Τα είδη της προαναφερόμενης προμήθειας θα παραδίδονται σταδιακά
κατά την χρονική διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα υπο-
γραφής της σύμβασης.
Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, ΤΚ 19 400.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,
ορίζεται η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 
- Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοι-
νοπραξίες  ημεδαπά και αλλοδαπά.
-Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρου-
σία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς.  Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα
πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερο-
μηνίας του διαγωνισμού.  Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος  για ποσό που θα κα-
λύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.  Η εγγύηση
αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες από την
επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχον-
ται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του
Δήμου (υπεύθυνη   κ. Μωραΐτη τηλ.2106625682, εσωτ. 163).   

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑ-
ΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
17ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος - 15351 Παλλήνη 
Πληροφορίες: Κ.Κορτέσης - Ε. Καλογεροπούλου,  Κ.Φραντζή
Τηλέφωνο:2132005347,2106032904, 

2132005347, 2132005355, 2132005367
e-mail: u15709@minagric.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Ανατ. Αττικής ανα-
κοινώνει ότι για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2011 πρόκειται να
προσλάβει:
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΙΩΝ:3 παγιδοθέτες, 3 αρχιεργάτες, 6 ψεκαστές
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ: 2 παγιδοθέτες, 2 αρχιεργάτες, 5 ψεκαστές
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ: 2 παγιδοθέτες, 2 αρχιεργάτες, 4 ψεκαστές
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ: 2 παγιδοθέτες, 3 αρχιεργάτες, 9 ψεκαστές
Το παραπάνω προσωπικό θα πραγματοποιήσει  μέχρι 60 ημερομίσθια κατά
ανώτατο όριο, για το χρονικό διάστημα από Ιούλιο έως Οκτώβριο 2011.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις πρόσλη-
ψης στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, 17ο χλμ Λ.Μαραθώνος, Παλλήνη,
το χρονικό διάστημα από 21-06-2011 έως και 4-07-2011. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : 4Α3ΣΩΛ6-Μ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    Κορωπί  27 Ιουνίου 2011
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                        Αριθμ. Πρωτ. 12721
Βασ . Κωνσταντινου 47 - 194 00 Κορωπί - FAX: 6624963
Πληροφορίες:κ. Μωραΐτη Κ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη  προ-
σφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέ-
στερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για
την  «Προμήθεια και τοποθέτηση κατεστραμμένων παιδικών χαρών».
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 32.514,00 Ευρώ
πλέον ΦΠΑ 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι
την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 στα γραφεία του Δήμου και  ώρα 10:00
π.μ. έως και 10:30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106625682 εσωτ. 163.   

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος   Ν.  Κιούσης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛ6-Ψ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                    Κορωπί  27 Ιουνίου 2011
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                        Αριθμ. Πρωτ. 12717
Βασ . Κωνσταντινου 47 - 194 00 Κορωπί - FAX: 6624963

Πληροφορίες:κ. Μωραΐτη Κ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη  προ-
σφορά σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέ-
στερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για
την  «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 35.970,00 Ευρώ
πλέον ΦΠΑ 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την
Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 στα γραφεία του Δήμου και  ώρα 11:00 π.μ. έως
και 11:30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106625682 εσωτ. 163.   

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος   Ν.  Κιούσης 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Προς τους Εξωραϊστικούς

Εκπολιτιστικούς Συλλό-

γους Βούλας

Παρακαλώ εάν είναι δυνατόν
να ευρεθούν δύο εθελοντές,
προκειμένου κάθε Κυριακή
πρωί στης 6 30’ να πηγαί-
νουμε  στον πεζόδρομο της
Βούλας (μεταξύ κέντρου
Σμαράγδι & πρώην ΒΟ) και να
μαζεύουμε  τα σκουπίδια από
τα καλάθια τα οποία είναι γε-
μάτα και πολλά πεσμένα απ’
έξω, δείχνοντας μια πολύ
άσχημη εικόνα.
Εάν γίνει αυτό, οι οικογέ-
νειες με τα παιδιά τους,
που έρχονται αργότερα
στον πεζόδρομο δεν θα
βρίσκονται  μπροστά στο
θλιβερό αυτό θέαμα.
Δυστυχώς ο Δήμος τα μα-
ζεύει Δευτέρα πρωί.
Την παράκληση κάνω σαν πο-
λίτης της Βούλας κι’ όχι σαν
αντιπρόεδρος του Συλλόγου
‘’ΕΞΟΧΗ’’ Βούλας.
Ελπίζω να βρει ανταπό-
κριση η  παράκλησή μου.

Ευχαριστώ

Δημήτριος Ιωαννίδης  

τηλέφωνο 2108950581 

κιν. 6944656707
Ioannidis1929@yahoo.gr  

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ- ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΙΤΣΙ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ   ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ‘Η ΑΝΟΙΞΗ’

Ο Σύλλογος ενημερώνει ότι εξεδόθη το νέο Προεδρικό

Διάταγμα για τον Υμητό (16/6, ΦΕΚ 187. Σ’ αυτό ορίζον-

ται τρεις ζώνες προστασίας του Υμηττού: Α, Β, Γ.

Ζώνη Α: Απόλυτη προστασία της φύσης και των μνη-

μείων.

Ζώνη Β: Περιφερειακή Ζώνη προστασίας

Στη ζώνη Β έχει παραμείνει ένα μικρό τμήμα στην είσοδο

του οικισμού από το “Τζάμπο” μέχρι ενός σημείου του

κτήματος “Φλεριανού”.

Ζώνη Γ: Αρχαιολογικής προστασίας. Η ζώνη αυτή καθο-

ρίζεται ως περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων.

Στο τμήμα αυτό εντάσσεται και το μεγαλύτερο μέρος που

ενδιαφέρει τους κατοίκους του οικισμού μας, των γειτο-

νιών “Ανοιξη” και “Βούρβατσι”.

Ο Σύλλογος καλεί τους κατοίκους να ενημερωθούν για

το Διάταγμα και να ενεργήσουν αναλόγως.

Ο Δήμος Κρωπίας οργανώνει συζήτηση στο αμφιθέατρο

την Κυριακή 3 Ιουλίου, ώρα 11πμ. για το θέμα αυτό.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ- ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

“Η ΠΡΟΟΔΟΣ” κοντά 

στο “Χαμόγελο του Παιδιού”

Ο Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος

Πανοράματος “Η Πρόοδος” που εδρεύει στην

Αγία Μαρίνα Κορωπίου επί της οδου Πάρου και

Αγίων Αποστόλων, στην προσπάθειά του να

βοηθήσει το “Χαμόγελο του Παιδιού” συλλέγει

χρήματα, υποδήματα, καθώς και παιδικά και

εφηβικά ρούχα ελαφρώς χρησιμοποιημένα ή

καινούργια.

Τηλέφωνο επικοινωνίας του Συλλόγου

6971872954 Δημήτριος Βλαχοδιονυσόπουλος

(πρόεδρος).

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της

ΜΑΡΙΑΣ το γένος ΜΑΚΡΥΛΙΩΤΑΚΗ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ και η ΜΑΡΙΑ ΧΑ-

ΡΑΛΑΜΠΟΥΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ, το

γένος ΜΑΤΣΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί

στην ΠΑΛΛΗΝΗ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στη

Νέα Μάκρη. 

ΓΑΜΟΙ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ 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

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ -

ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004
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Γνωστό σε πολλούς ως λουμπάγκο, σημαίνει άλγος

στην οσφύ δηλαδή πόνος στην μέση και δεν είναι πά-

θηση αλλά σύμπτωμα, που υποδηλώνει λειτουργικές

διαταραχές που οφείλονται σε κάποια αίτια. 

Η οσφυαλγία αποτελεί την δεύτερη σε σειρά συχνό-

τητας πάθηση του ανθρώπου μετά το κοινό κρυολό-

γημα.

Κλινική εικόνα: παρατηρείται έντονος πόνος στην

μέση συνήθως μετά από μια απότομη κίνηση. Ο πόνος

μπορεί να είναι τοπικός ή να ανανακλά στα πόδια ή

στον γοφό και να συνοδεύεται από ισχιαλγία, μυϊκή

αδυναμία των κάτω άκρων, εφιππιοδειδή αναισθησία

και ορθοκυστικές διαταραχές. (σ. Μπουρίδος).

Η οσφυαλγία μπορεί να επιμένει για χρονικό διά-

στημα ενός και πλέον έτους στο 10% του πάσχοντος

πληθυσμού. Μπορεί σαν πάθηση να φαίνεται με την

πρώτη ματιά εύκολη και απλή στην διάγνωση όμως

τα αίτια που την προκαλούν είναι πολλά και γι’ αυτό

ο ιατρός καλείται να διαχωρίσει ποιά από τα αίτια

είναι μηχανικής αιτιολογίας και ποιά κρύβουν συστη-

ματικά νοσήματα.

Στα μηχανικής αιτιολογίας ανήκουν η πρόπτωση του

μεσοσπονδυλίου δίσκου, οστεοαρθρίτιδα, στένωση

σπονδυλικού σωλήνα, σπονδυλολίσθηση, σκολίωση,

αυχενικό τραύμα. 

Τα συστηματικά νοσήματα όμως μπορεί να κρύβουν

ρευματικές παθήσεις όπως αρθρίτιδες, (ρευματοειδή,

ψωριασική, αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα αντιδρα-

στική), διάχυτη ιδιοπαθής σκελετική υπερόστωση,

Νόσος Αδαμαντιάδη και άλλες: μεταβολικές (οστεο-

πόρωση, οστεομαλάκυνση, ωχρονοσία, Νόσος Paget

κ.α.). Νευροψυχιατρικές: κατάθλιψη, νευροπάθειες. 

Λοιμώδεις, νεοπλασματικές, αιματολογικές, ουρο-

ποιογεννητικές παθήσεις όπως νεφρός, ουρητήρας,

κύστη, μήτρα, ωοθήκη, προστάτης και από αγγειακές

ή γαστρεντερικές όπως πάγκρεας, έντερο, κοιλιακή

αορτή. 

Για όλους αυτούς του λόγους, ο ρευματολόγος σή-

μερα που είναι ο παθολόγος του μυοσκελετικού, κα-

λείται να λύσει ένα παζλ από διάφορες αιτίες που το

κοινό τους σημείο είναι το ίδιο σύμπτωμα· δηλαδή ο

πόνος στη μέση. 

Λήψη ιστορικού, λεπτομερής φυσική εξέταση, ακτι-

νογραφικός έλεγχος, εργαστηριακός έλεγχος και

MRI είναι τα εργαλεία του σύγχρονου ιατρού να

λύσει το «μυστήριο της μέσης». 

Θεραπεία: Ανάλογα λοιπόν με την αιτία που προκά-

λεσε τον πόνο στη μέση γίνεται και η ανάλογη θερα-

πευτική αντιμετώπιση. Αν προκλήθηκε από μηχανικά

αίτια τότε ο συνδυασμός σωστής εκγύμνασης, απλά

παυσίπονα, ανάπαυση και θερμικών επιθεμάτων όπως

θερμοφόρα, ζεστό νερό είναι τα πρώτα βήματα. Σε

έντονες και επίμονες οσφυαλγίες μπορεί να χορηγη-

θούν και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Η φυσιοθε-

ραπεία εδώ σίγουρα έχει θέση για την αντιμετώπιση

της δεν είναι άλλη παρά η χειρουργική. Καταστάσεις

που οδηγούν επίσης στο χειρουργείο είναι οι κήλες

μεσοσπονδυλίων δίσκων, η σπονδυλολίσθηση, η πρό-

πτωση του ινώδους δακτυλίου του δίσκου, η σπονδυ-

λόλυση. Στις υπόλοιπες καταστάσεις η θεραπεία είναι

ανάλογη της υποκείμενης πάθησης. 

«Προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν»

Σίγουρα υπάρχουν τρόποι πρόληψης.

Η φυσική κατάσταση, η γυμναστική ολόκληρου του

σώματος, η αποφυγή αύξησης σωματικού βάρους, η

ξεκούραση ακόμα και ο ύπνος ειναι πολύ σημαντικό

να γίνονται με σωστό τρόπο.

Αποφυγή άρσης βάρους και απότομης κίνησης είναι

τα μικρά μυστικά για αποφυγή σ’ αυτό που χαρακτή-

ριζε η αείμνηστη Σαπφώ Νοταρά: «γιατρέ πρόσεξε
γιατί έχω και τα λουμπάγκα μου». 

Σπυριδούλα Γ. Καρόγιαννη

Ιατρός Ρευματολόγος

Τα ’’ψωμάκια’’ είναι υγεία!

Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν σώμα ’’αχλάδι’’ και

άλλοι σώμα ’’μήλο’’; 

Αυτό που αρχικά πίστευε η επιστημονική κοινότητα

είναι πως το λίπος λειτουργεί ως αποθήκη ενέργειας.

Σήμερα γνωρίζουμε πως ο λιπώδης ιστός είναι ενδο-

κρινολογικό όργανο, που εκκρίνει ουσίες στον οργα-

νισμό, με αποτέλεσμα να έχει άμεση σχέση με την

υγεία. Ειδικότερα, το λίπος είναι παράγοντας που

συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση καρδιαγγειακών

παθήσεων, σακχαρώδη διαβήτη  και πιθανό κίνδυνο

εμφάνισης καρκίνου. 

Όπως όμως φαίνεται σύμφωνα με πρόσφατα δεδο-

μένα, το λίπος δεν κάνει πάντα κακό!  Αρκεί να απο-

θηκεύεται στο…σωστό σημείο, δηλαδή στους μηρούς

και στους γλουτούς. 

Έχει αποδειχθεί λοιπόν, πως το κοιλιακό λίπος έχει

αρνητική δράση στον οργανισμό, καθώς αυξάνει τις

πιθανότητες να νοσήσει κάποιος από διαβήτη ή να

υποστεί στο μέλλον έμφραγμα. 

Αντίθετα, εκείνοι που έχουν λίπος στα πόδια φαίνεται

να είναι ’’προστατευμένοι’’, αφού ο αντίστοιχος κίν-

δυνος να νοσήσουν μειώνεται σημαντικά. 

Σημαντική παράμετρος σύμφωνα με νεώτερα δεδο-

μένα, είναι οι λιποαποθήκες, όπου στο κοιλιακό λίπος

απελευθερώνει πιο εύκολα λιπίδια συγκριτικά με το

λίπος όπου απελευθερώνεται στα πόδια. 

Υπάρχει όμως, κι ένας ακόμα παράγοντας που χαρί-

ζει πόντους στα ’’ψωμάκια’’. Το λίπος στους μηρούς

εκκρίνει προστατευτικές ορμόνες, την λεπτίνη και

την αδιποκίνη, οι οποίες βοηθούν τον οργανισμό να

μεταβολίζουν καλύτερα τους υδατάνθρακες και τα λι-

πίδια.

Παρ’όλα αυτά και ίσως λόγω της μόδας που επιμένει

στο αδύνατο σώμα, τα ευρήματα αυτά, ποτέ δεν προ-

τάθηκαν ως μια βασική παράμετρος προαγωγής της

υγείας.

Μην ξεχνάτε λοιπόν, τα ’’ψωμάκια’’ είναι υγεία! 

Οσφυαλγία
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-

ήθηκε το τέταρτο αποχαιρετιστήριο

καλοκαιρινό BBQ πάρτι του Nea Makri

Tennis Club!

Η διασκέδαση ξεκίνησε  το βράδυ της

Παρασκευής, όπου στo Αθλητικό

Πάρκο κατέφτασαν τα μέλη και οι

φίλοι και εξελίχθηκε η βραδιά μια ση-

μαντική παρέα με φαγητό και ποτό.

Η έφορος Σόνια Γεροδήμου καλωσό-

ρισε τους παρευρισκόμενους ανάμεσά

τους και τον δημοτικό σύμβουλο Μα-

ραθώνα Ιωάννη Μπούσουλα, τον νέο

πρόεδρο του Επιμορφωτικού συλλό-

γου Ν.Μάκρης Γιάννη Δημητριάδη

καθώς και μέλη του διοικητικού συμ-

βουλίου.

Ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκ-

δήλωσης, που κάθε χρόνο τους στηρί-

ζουν σε κάθε εκδήλωση του N.M.T.C

και τους εθελοντές που πάντα προ-

στρέχουν στην προετοιμασία της εκ-

δήλωσης.

Στη συνέχεια έγινε απονομή των κυ-

πέλων και των  διπλωμάτων (χορηγία

Bizart Παλλήνης) για το «3ο Εσωτε-

ρικό Τουρνουά» που πραγματοποι-

ήθηκε τον Ιούνιο από την προπονήτρια

Πένυ Αλεβιζοπούλου και τον υπεύ-

θυνο προπονητή Μιχάλη Γεροδήμο.

Στην 1η θέση στην κατηγορία 13-18

ετών βρέθηκε η Καραμολέγκου Βάσω

ενώ στην κατηγορία 8-12 ετών βρέ-

θηκε ο Βαμβακάς Αντώνης και η απο-

νομή πραγματοποιήθηκε από τον

δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Μπού-

σουλα. Στην κατηγορία 4-7 ετών νικη-

τής ήταν ο Δημητριάδης Οδυσσέας

και η βράβευση έγινε από τον έφορο

Ιωάννη Αλεβιζόπολουλο. Νικητής για

το 2ο εσωτερικό πρωτάθλημα ανδρών

ήταν ο Εξαδάκτυλος Πέτρος και η

απονομή πραγματοποιήθηκε από τον

ταμία του Ε.Σ.Ν.Μ. Νίκο Μοριανό ενώ

νικήτρια στο 2ο εσωτερικό πρωτά-

θλημα γυναικών ήταν η Αλεξανδρή

Τζοβάνα και τη βράβευση έκανε ο

έφορος Ιωάννης Αλεβιζόπουλος. Στη

συνέχεια δόθηκαν διπλώματα  συμμε-

τοχής. Η βραδιά έκλεισε με χορούς σε

latin ρυθμούς.

Το τμήμα αντισφαίρισης του Επιμορ-

φωτικού Συλλόγου Νέας Μάκρης

έκλεισε έξι χρόνια λειτουργίας και συ-

νεχίζει τα μαθήματα μέχρι τέλος Ιου-

λίου και μετά παλι από 1η Σεπτεμβρίου

στο νέα γήπεδα του Αθλητικού Πάρ-

κου Ν. Μάκρης. Πληροφορίες στο 697

2244 897 και στο facebook group:

Ν.M.T.C

Με απονομές, μουσική και χορό έκλεισε τη χρονιά

το “Nea Makri Tennis Club”

Ποδηλατοπορεία, με τη συμμετοχή

120 ποδηλατών, διοργανώθηκε την

Παρασκευή 24 Ιουνίου το απόγευμα

στους κεντρικούς δρόμους της πόλης

του Κορωπίου από εθελοντές νέους

και μέλη της Δημοτικής Αρχής  με επι-

κεφαλής τον Δήμαρχο Δημήτριο

Κιούση. 

Η ποδηλατοπορεία,  ήταν μια ιδέα

νέων του Κορωπίου και μελών της δη-

μοτικής αρχής, που γρήγορα διαδό-

θηκε  «από στόμα σε στόμα» και  έχει

ως στόχους: 

α) την προώθηση του ποδηλάτου ως

εναλλακτικού μέσου μετακίνησης 

β) τη συγκρότηση  ομάδας έργου εθε-

λοντών και Δήμου Κρωπίας για την

προετοιμασία μελέτης  με αντικείμενο

τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και

την αρμονική συμβίωση του ποδηλά-

του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και

το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Και νέα την Τετάρτη 6 Ιουλίου

Η νέα ποδηλατοπορεία διοργανώνεται

πλέον από το Δήμο Κρωπίας, την Τε-

τάρτη 6 Ιουλίου στις 7.30μμ με σημείο

συνάντησης την Πλατεία Αγάλματος

στη Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου. 

“Cage Tournament 2011

με το ΤΟΣΥΝ Βούλας

Εκλεισε ο κύκλος αγώνων 3on3 “Cage Tournament 2011”

που διοργανώθηκε με  από το Τοπικό Συμβούλιο Νέων

(ΤΟ.ΣΥ.Ν.) της Βούλας. Η τελική φάση (top16 – top8 –

final4 – final) επεφύλαξε πολλές συγκινήσεις για αθλητές

και προπονητές.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές του τουρνουά ήταν

ο πρόωρος αποκλεισμός της ομάδας “Ξυνοί”, οι οποίοι

είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση το 2009 και 2010! Οι

“Ξυνοί” αποκλείστηκαν από τη φάση του  top 16 από τους

πολύ δυνατούς «Cookies» οι οποίοι όμως σταμάτησαν

στο final4. 

Ακόμη οι «Highflyers» απέκλεισαν το ΤΟ.ΣΥ.Ν. Βούλας»

για 2η συνεχή χρονιά!!! 

Η ευχάριστη νότα του διημέρου ήταν η πρόκριση της

κλασσικής “βιολογικής” ομάδας “m-RNA” των Σαρρή, Λιό-

λιου και Μελιτζανη.

Οι «Rose & friends» του Γ.Ευκαρπίδη ήταν αήττητοι όλο

το διήμερο και έδειξαν ότι βάζουν γερές βάσεις να πα-

ραμείνουν ψηλά και τα επόμενα χρόνια.

Την απονομή των μεταλλίων έκανε ο πρόεδρος του

ΤΟΣΥΝ Μ. Ανδριόπουλος και ο αρχηγός της μείζονος μει-

οψηφίας των 3Β, που παρευρέθη, Γρ. Κωνσταντέλλος.

Αναμνηστική φωτογραφία των προπονητών με τους παίκτες του N.M.T.C. του ΕΣΝΜ.

Αυθόρμητη Ποδηλατοπορεία

στο Κορωπί!

Υδρόβιος Σαρωνικού
Ναυαγοσωστική – Α’ Βοήθειες

Η ομάδα “Υδρόβιος Σαρωνικού” οργανώνει την

πρώτη της δράση, που θα πραγματοποιηθεί σε συ-

νεργασία με την “Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσω-

στικής” και το “Diving Store“, την ΤΕΤΑΡΤΗ 6

Ιουλίου, στην παραλία του Αγίου Νικολάου στο Λα-

γονήσι, στις 6.00-9.00μμ.

Θέμα δράσης:  Ναυαγοσωστική – Α’ Βοήθειες.

Θα υπάρξουν διάφορα δρώμενα-εκπλήξεις.

Για επικοινωνία με την ομάδα “Υδρόβιος Σαρωνι-

κού”, στείλτε e-mail:  ydrovios-saronikou@yahoo.gr



Με 55 αθλητές από διάφορες περιο-

χές της Ελλάδος πραγματοποιήθηκε

το 2ο Πανελλήνιο ατομικό πρωτα-

θλημα Βετεράνων Επιτραπέζιας Αντι-

σφαίρισης  (15/5) στο Κλειστό

Γυμναστήριο του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ με ορ-

γανωτή τον ΠΟΦΕΠΑ και με τη συνερ-

γασία της ΕΦΟΕΠΑ. 

Πρώτοι στη γενική κατάταξη ήρθαν οι

Βετεράνοι Δήμου Βούλας.

Μια ημέρα νωρίτερα το Σάββατο

14/5/2011 διεξήχθησαν στο ίδιο Γυ-

μναστήριο τα play offs των ομαδικών

αγώνων ΠΟΦΕΠΑ που συμμετείχαν οι

4 πρωταθλήτριες ομάδες των περιφε-

ρειών ΑΤΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΙΑ - ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΑΝΑΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ. Και τις δύο

ημέρες έγιναν αξιόλογες αναμετρή-

σεις και με μερικά πολύ σημαντικά παι-

χνίδια με ποιότητα και ανταγωνισμό.

Μετά τη λήξη των ομαδικών αγώνων

(Σάββατο βράδυ), ο ΠΟΦΕΠΑ απέ-

νειμε τα έπαθλα στις νικήτριες ομάδες

σε ταβέρνα της περιοχής, 

Η προσπάθεια αυτή του ΠΟΦΕΠΑ για

διοργάνωση τέτοιου είδους μακριά

από το Κέντρο (Αθήνα-Θεσ/νίκη) απο-

δείχθηκε ένα εγχείρημα πολύ κουρα-

στικό για εκείνους που ασχολήθηκαν

με την διοργάνωση από πολύ κοντά,

παρ’ όλα αυτά όμως εξακολουθούν να

πιστεύουμε ότι τέτοιες προσπάθειες

πρέπει να συνεχιστούν και εύχοναι

σιγά-σιγά να αρχίσουν να κινητοποι-

ούνται όλο και περισσότερο οι φίλοι

του αθλήματος της Επιτραπέζιας Αντι-

σφαίρισης.

Εδωσαν λοιπόν ραντεβού για του χρό-

νου στο 3ο Πανελλήνιο Ατομικό Βετε-

ράνων σε μια άλλη πόλη πέραν της

Αθήνας και Θεσ/νίκης.

Τα πλήρη αποτελέσματα κατά κατηγο-

ρία:

ΑΤΟΜΙΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ

1. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚ.

3. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ι.-ΚΕΛΙΑΦΑΝΟΣ Ι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ

1. ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓ.

2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡ.

3.Α ΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝ.-ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 60 & ΑΝΩ

1. DIGRAN BOZOGLANJIAN

2. MΑΓΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

3. ΚΟΥΜΠΗΣ Κ.-ΣΙΨΑΣ Κ.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ (ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ

2. ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ Κ.

3. ΒΑΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝ-ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞ.

PLAY OFFS ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΟΦΕΠΑ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ Δ.ΒΟΥΛΑΣ-ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ 5-1

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡ.

-ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0-5

ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ - ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5-4

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ Δ.ΒΟΥΛΑΣ 

- ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡ 5-0

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡ. - ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ 0-5

ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΒΕΤ.Δ. ΒΟΥΛΑΣ 0-5

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

2. ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

3. ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

4. ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εκ του ΠΟΦΕΠΑ - info@pofepa.gr

2ο Πανελλήνιο Ατομικό πρωτάθλημα Βετεράνων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

Πρώτοι στη γενική κατάταξη 

οι Βετεράνοι Δήμου Βούλας
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Παγκόσμιοι Αγώνες 

Special Olympics 
ΣαββατοΚύριακο στο Μαρκόπουλο

Το άθλημα της Ιππασίας, των Special Olympics, θα διε-

ξαχθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκοπούλου από τη Δευ-

τέρα 27 Ιουνίου έως και την Κυριακή 3 Ιουλίου, με την

συμμετοχή 126 αθλητών απ’ όλο τον κόσμο. 

Το πρόγραμμα των αγώνων της Ιππασίας, ξεκινάει από

τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλες τις ημέρες και οι αθλη-

τές μας περιμένουν για το χειροκρότημά μας.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

Το Δ/Σ/ Αθλητικού Συλλόγου “Αρης” Βούλας,  κατά τη συ-

νεδρίασή του της 27.6.2011, συγκροτήθηκε σε σώμα

όπως παρακάτω:

1) Πρόεδρος Παναγιώτης Θεμελίδης

2) Α΄Αντιπρόεδρος Παύλος Τσελίκος

3) Β΄Αντιπρόεδρος  Ευάγγελος Ιωαννίδης

4) Γεν. Γραμματέας  Παναγιώτης Πάσσας

5) Ειδικός  Γραμματέας Γιάννης Μακρής

6) Ταμίας  Γιώργος Φατσέας

7) Γενικός Αρχηγός Ανδρέας Διγενής

Μέλη:  Ιωάννης Νιτερόπουλος και ΄Αγγελος  Μακρής.

Το νέο Δ.Σ. ενημερώνει ότι οι εγγραφές για τη νέα αθλη-

τική χρονιά θα αρχίσουν όπως πάντα το πρώτο  δεκαή-

μερο του Σεπτεμβρίου  2011.

Την Τρίτη 21 Ιουνίου στο Αθλη-

τικό Κέντρο του Αγίου Κοσμά

στο Ελληνικό, διεξήχθησαν οι

Τελικοί των Πρωταθλημάτων

ποδοσφαίρου όλων των Κατη-

γοριών των Κατηχητικών Συνά-

ξεων (Δημοτικού, Γυμνασίου,

Λυκείου, Αποφοίτων Αρρένων

και Θηλέων) στα πλαίσια του

Αθλητικού Οργανισμού «Ο

ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» της Ιεράς Μη-

τροπόλεως Γλυφάδας. Ύστερα

από συναρπαστικές αναμετρή-

σεις, όλες κάτω από το πνεύμα

του υγιούς αθλητισμού, πρωτα-

θλητές για το εκκλησιαστικό

έτος 2010-2011 αναδείχθηκαν:
1) Πρωταθλητές Ποδοσφαίρου Αρρέ-

νων Δημοτικού: ΡΩΜΗΙΟΙ  ΔΙΚΗ-

ΓΟΡΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

2) Πρωταθλητές Αρρένων Γυμνα-

σίου: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΦΑ-

ΔΑΣ.

3)  Πρωταθλητές Αρρένων Λυκείου:

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

4) Πρωταθλητές Ποδοσφαίρου Αρ-

ρένων Αποφοίτων: ΑΡΓΟΝΑΥ-

ΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

5) Πρωταθλήτριες Ποδοσφαίρου

Θηλέων Αποφοίτων: ΆΓΙΟΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥ-

ΦΑΔΑΣ.

Τις απονομές στους νικητές,

έκανε ο Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύ-

λος, καθώς και τα μέλη της

Επιτροπής Νεότητος: π. Κων-

σταντίνος Στρατηγόπουλος, π.

Γεώργιος Φειδόπουλος και π.

Αντώνιος Χρήστου. Αξίζει να

σημειωθεί ότι νικητές και νικη-

μένοι χειροκρότησαν ο ένας

τον άλλον χωρίς κανένα ίχνος

ανταγωνισμού.

Μετά τις απονομές των κυπέλ-

λων και των μεταλλίων, δόθηκε

κέρασμα  σε όλα τα παιδιά που

συμμετείχαν στα πρωταθλή-

ματα και ανανέωσαν το ραντε-

βού τους για το Σεπτέμβρη

όπου θα ξεκινήσουν τα καινού-

ρια.  

Τελικοί των Πρωταθλημάτων ποδο-

σφαίρου των Κατηχητικών Συνάξεων

της Μητρόπολης Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγαπώ την πατρίδα μου. Αγαπώ τους ανθρώπους της.

Αγαπώ την εφημερίδα μας, που το κύρος της και η εμπι-

στοσύνη που εμπνέει στους φίλους αναγνώστες “χτίστηκε”

με πολύ κόπο, υπεύθυνη εργασία, μεράκι, μέσα από ανυ-

πέρβλητες συμπληγάδες.

Αγαπώ την επιχείρησή μας, που στήναμε επί 45 χρόνια με

ιδρώτα και υπεράνθρωπη εργασία, αφού την αναστήσαμε

μετά την πλημμυρική καταστροφή της το 1993, έχοντας

αντιμετωπίσει και τότε ένα ανάλγητο, κουτοπόνηρο και

άδικο κράτος. 

Μ’ αρέσει το σπίτι μου που έχτιζα χρόνο με το χρόνο.

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ ΤΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ

της ανίκανης και εθελόδουλης κατοχικής κυβέρνησης, της

άβουλης Βουλής και των αρπακτικών της Τρόικα.

Δεν έπαψα ν’ αγωνίζομαι για ν’ αποτραπεί η διάλυση της

χώρας μας και ν’ ανατραπούν οι ραγιάδες που παριστά-

νουν την κυβέρνηση. Αξιοι μόνο της περιφρόνησής μου,

μέχρι πρότινος. Η απύθμενη αδιαφορία τους, η υποκρισία

τους, η προδοτική τους στάση επισύρουν πλέον την αγα-

νάκτηση και την οργή μου.

Αηδίασα κι αn δεν μπορώ να διώξω τους επιβήτορες πλέον

της εξουσίας, φεύγω εγώ από τη χώρα, που αγαπώ και που

θα έδινα και το αίμα μου για την ανεξαρτησία της και την

αξιοπρέπειά της.

Φεύγω και τα πουλάω ΟΛΑ, προτού μου τ’ αρπάξουν, οδη-

γώντας μας σε καθημερινή κατάθλιψη. 

ΣΚΟΤΩΣΑΝ ακόμη και τα ΟΝΕΙΡΑ μας!

Οι αχρείοι...

Περιορισμός: Πωλούνται μόνο σε Ελληνες που έχουν το

κουράγιο ακόμη ν’ αγωνιστούν γι’ αυτή τη χώρα. Αποκλεί-

ονται αλλοδαποί και ιδιαίτερα δυτικοευρωπαίοι και Αμερι-

κανοί.

Διευκρίνιση: Η φυγή δεν είναι του χαρακτήρα μου. 

Το “φεύγω” σηματοδοτεί την αγανάκτηση και την οργή

μου.

Θα μείνω και θ’ αγωνιστώ μέχρις εσχάτων, απελευθερω-

μένος από τ’ αδύνατα στοιχεία κρατικής εξάρτησης. Ο

νοών νοείτω.

� ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

� ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

� ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ

ΔΩΡΟ η Βάρκα μου

Κώστας Βενετσάνος


