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ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ
ΠΤΩΧΕΥΣΗ

και άλλα ...εδέσματα

Η απληστία οδήγησε και πάλι το “σύστημα” σε

αδιέξοδο.

Η “εταιριοκρατία” - όπως πολύ εύστοχα χαρακτηρίζει

ο οικονομολόγος John Perkins1 το σύστημα της παγ-

κόσμιας οικονομικο-πολιτικής αυτοκρατορίας - παρ’

όλη την τεράστια οικονομική ισχύ, τα μέσα, τις αδί-

στακτες μεθοδεύσεις και την οργάνωση που διαθέτει,

πάλι την “πάτησε”!

Η πολυπλοκότητα της διεθνούς οικο-

νομίας, η κοινωνική και ατομική ψυχο-

λογία, ο άγριος ανταγωνισμός, παρ’

όλες τις φαινομενικές και εφήμερες

συνεργασίες, διαπνεόμενος από το

ακόρεστο και ακατασίγαστο πάθος για

κέρδος, για νέες κατακτήσεις, για

υπεροχή και παγκόσμια κυριαρχία,

είχαν για μια ακόμη φορά ως επακό-

λουθο να χάσουν οι μαριονετίστες τον

έλεγχο των εξελίξεων. Η κατάσταση ξέφυγε απ’ τα

χέρια τους. Των ποιών; Δεν είναι οι ΗΠΑ, η Γερμανία,

η Γαλλία, η Αγγλία, ως κράτη και κοινωνίες.

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου*

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΜΙΚΗ
στον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας

σελίδες 16-17

ΜΕ ΧΡΥΣΑ απ’

την ΟΣΤΡΑΒΑ
σελίδα 22

ΚΑΤΕΠΕΣΑΝ οι
ενστάσεις για 

ΙΠΠΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
σελίδα 17

Η ΤΑΝΙΑ 
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
μιλά στον Κ.Β.

σελίδα 3

Το γερμανικό “θαύμα” 

στήθηκε στις πλάτες των

άλλων λαών.
Ενδιαφέρουσα 

συνέντευξη στο 

περιοδικό Der Spiegel σελίδα 18

Σελίδα 4

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ

ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

24 Ιουλίου, 7μ.μ.

Αυγουστιάτικο φεγγάρι...

Σειρήνες, Λαιστρυγόνες, Κύκλωπες, και τα άλλα “θεριά” της θάλασσας μπορεί να μη συνάντησαν οι ιστιοπλόοι
του Αιγαίου, στο ράλλυ που εξελίσσεται, αλλά δύσκολα νερά για γερά νεύρα σίγουρα αντιμεώπισαν· άλλοτε
με άπνοια και άλλοτε με εκείνο το δυτικο-νοτιο-ανατολικό Αίολο να ξεφυσάει μπερδεύοντας πανιά και ιστία...
photo: nikos Alevromytis/www.alen.gr Σελίδα 22

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Στρουθοκαμηλισμός, ατολμία και “στρατιωτική
πειθαρχία” για το “μεσοπρόθεσμο”

“Αδυνατούμε να πληρώσουμε”
28 Δήμοι ζητούν να απαλλαγούν από το τέλος

για τις ελεύθερες παραλίες

Σελίδα 12,14

Σελίδα 6
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Είναι το μεγάλο Κεφάλαιο. Το Κεφά-

λαιο, με προσωπεία τους διάφορους

“ηγέτες” και ηγετίσκους κρατών και

μια στρατιά υποτακτικών, golden

boys, πολιτικών καριέρας, διεφθαρ-

μένων και φιλόδοξων στρατιωτικών,

δικαστικών, αστυνομικών, μονοδιά-

στατων επιστημόνων, οικονομολό-

γων, δικηγόρων, καθηγητών -

ανάξιων και αδιάφορων υπηρετών

της επιστήμης.

Ανάξιων και αδιάφορων γιατί στε-

ρούνται φιλότητας προς τη σοφία,

την αναζήτηση της βαθύτερης, της

πραγματικής αλήθειας. Με “ήσυχη”

τη συνείδησή τους ώστε να έχουν

έναν ήρεμο ύπνο τα βράδυα, αφού

φρόντισαν να ενστερνιστούν μια

ψευδοθεωρία καθήκοντος προς την

πατρίδα και τη “δημοκρατία”!

Το “σύστημα”, λοιπόν, που είχε βάλει

στόχο ν’ αρπάξει τις πλουτοπαραγω-

γικές πηγές και της Ελλάδας (πετρέ-

λαιο, φυσικό αέριο, ορυκτά, νησιά,

παραλίες, θάλασσα, τον τουριστικό

πλούτο, ακόμη και τον ...ήλιο της(!),

είδε ξαφνικά - χωρίς να παραιτηθεί

απ’ το βασικό του στόχο - ότι η τε-

χνική της “πτώχευσης” οδηγεί σε μια

αλυσιδωτή έκρηξη την παγκόσμια οι-

κονομία, γιατί δεν χρωστάει μόνο η

Ελλάδα, αλλά ακόμη και οι ΗΠΑ - ο

σιδηρόφρακτος ιππότης και κορυ-

φαίος της τεθλασμένης τραπέζης -

είναι καταχρεωμένες!

(Είναι εκείνο που έγραφα απ’ αυτήν

εδώ τη στήλη, από πέρυσι περί

“ισχύος του αδυνάτου”, όταν βε-

βαίως, την γνωρίζει και τολμά και

θέλει να τη χρησιμοποιήσει).

Ξεπήδησαν τα φράκταλς - οι απρό-

βλεπτοι παράγοντες - των κοινωνιών

και της παγκόσμιας οικονομίας. Οι

αντιδράσεις των λαών, το ντόμινο

των οικονομιών, οι τεχνολογικές δυ-

νατότητες, οι επιστημονικές εξελί-

ξεις και “πού είσαι ακόμη”!

Ευτυχώς, η φύση δεν έχει ακόμη “μι-

λήσει”. Ψάχνουν για όσο το δυνατόν

ανώδυνα μπαλώματα, για το σύ-

στημα, βεβαίως. 

Ελεγχόμενη πτώχευση, “επιλεκτική

χρεοκοπία” και άλλα φληναφήματα...

Το νέο σχέδιο “διάσωσης” της Ελλά-

δας - για το οποίο θριαμβολόγησαν,

όπως αναμενόταν, ο Ευαγγ. Βενιζέ-

λος και ο Γ.Α.Παπανδρεόυ - προβλέ-

πει μείωση των ειτοκίων του

δανεισμού μας από την Ευρωπαϊκό

μηχανισμό χρηματοπιστωτικής στα-

θερότητας (EFSF) στο 3,5% και επι-

μήκυνση του χρέους στα 30 χρόνια.

Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι τελικοί

τόκοι που θα καταβληθούν θα είναι

πολλαπλάσιοι της “βοήθειας”.

Το κυριότερο είναι ότι αυτό θα γίνει

με εμπράγματες δεσμεύσεις (υποθή-

κες). Αυτό απλά μεταφράζεται σε

ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιου-

σίας και των πλουτοπαραγωγικών

πηγών. Αντίο δηλ. πετρέλαια, παρα-

λίες  κλπ.

Γιατί το πρόβλημα δεν είναι η Ελ-

λάδα. Δεν είναι της Ελλάδας, της Ιρ-

λανδίας και της Πορτογαλίας. Το

πρόβλημα το έχει η ΟΝΕ η Ευρω-

παϊκή Ενωση (ποια “Ενωση”;), οι

ΗΠΑ...

Και δεν ξέρει κανείς “αύριο” τί ξημε-

ρώνει.

Διερωτώμαι στ’ αλήθεια, μαζί με σας

σίγουρα, αυτό που κάποιες στιγμές

οδύνης για την απώλεια προσφιλούς

προσώπου, όλοι λέμε με μια πηγαία

φιλοσοφική αναλαμπή: “προς τί”;

― Προς τί τα εκατομμύρια φόνων, εκ

προμελέτης και αδιαφορίας;

― Προς τί οι δολοπλοκίες, οι μηχα-

νοραφίες, οι πιέσεις, οι, οι, οι...

― ...“Προς τί το μίσος, ο αλληλοσπα-

ραγμός, και η αλληλεξόντωση”, που

έλεγε μια παλιά επιθεώρηση.

― Προς τί οι προδοσίες, οι απάτες,

τα ψεύδη, ο ραγιαδισμός... “ων ουκ

έστι αριθμός” για την προσβολή και

την ύβρι του ανθρώπινου γένους. Του

“τελειότερου”(!) πλάσματος.

Τι έγινε η αυτοεκτίμηση και ο αυτο-

σεβασμός; Και ποιός ο παραδειγμα-

τισμός για τους επερχόμενους;

Ο θεός του χρήματος, της ισχύος και

των εφήμερων απολαύσεων και των

διακρίσεων είναι επίπλαστος, αλλά

υπαρκτός.

Γιατί σε τελική και απλή ανάλυση,

όταν κλείσει ο βιολογικός κύκλος του

κάθε ανθρώπου - ισχυρού ή ταλαίπω-

ρου - ουδείς συναποκομίζει ουδέν.

Απλά, κανένας δεν παίρνει τίποτα

μαζί του. Ούτε την ισχύ του, ούτε τα

πλούτη του, ούτε τις δόξες του, ούτε

καν τις αρρώστιες του και τα πάθη

του. Ούτε τις πληρωμένες γκόμενές

του.

Θα πεθάνουμε ΟΛΟΙ. Θα πάμε όλοι

στην “ανακύκλωση” της ύλης μας.

Δεν είναι πεσιμιστικό αυτό. Είναι ρε-

αλιστικό. Θα πεθάνω κι εγώ, όπως και

το τριτοκοσμικό βρέφος από ασιτία.

Θα πεθάνουν όμως κι αυτοί, με φυ-

σικό ή βίαιο θάνατο και... με πολυ-

τελή κηδεία!

Για να μην επαναλάβω αυτό που είπε

ο Καραϊσκάκης.

Σας εύχομαι μακροημέρευση, γιατί

έχουν πολλά ακόμη να δούνε τα μα-

τάκια μας κι έχουμε πολλά να κά-

νουμε κι εμείς για να τα δούμε.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
και άλλα ...εδέσματα

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
έπεσε στο βωμό του εθελοντισμού

Πενθεί, η Βάρη και όλη η Ελλάδα το 19χρονο

παλληκάρι, τον Ορέστη Μυλωνάκη, που έπεσε

στο βωμό του εθελοντισμού, στο φαράγγι της

Σαμαριάς.

Χορευτής παραδοσιακών χορών, γελαστός και

πρόσχαρος.

Υιός της Βάνας Σαλταπίδα που έχει το Λαο-

γραφικό Ομιλο Βάρης “Σεμέλη” και του Χαρ.

Μυλωνάκη.

Η εξόδιος ακολουθία γίνεται σήμερα Σάββατο

23/7 στο νέο νεκροταφείο του Κορωπίου.

Μάνα - πατέρα κουράγιο!

Εκεί που μας χρωστάγανε, μας

πήραν και το βόδι
μέχρι και η Siemens, αφού την έβγαλαν “λάδι” στη Βουλή

θα μας κάνει μήνυση για διαφυγόντα κέρδη!!!
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Κ.Β.: Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρ-

νησης παρά τις αντιδράσεις ψηφίστηκε τελικά.

Ποιές θα είναι κατά την άποψή σας, οι συνέπειές

του για τη χώρα;

Τάνια Ιακωβίδου (Τ.Ι.): Το μεσοπρόθεσμο είναι

ένα βήμα ακόμη στον λάθος δρόμο, ένα βήμα που

μας φέρνει πιο κοντά στην χρεοκοπία. Μετά την

πλήρη αποτυχία του μνημονίου 1 που οδήγησε

στην ψήφιση ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου-τα-

φόπλακα για τον ελληνικό λαό, ο πρωθυπουργός

συνεχίζει την εφαρμογή της  ίδιας  συνταγής

στην λογική της αφαίμαξης των εισοδημάτων του

ελληνικού λαού. Τα μέτρα που έρχονται εν μέσω

θέρους θα οδηγήσουν

στην φτώχεια και την

ανέχεια χιλιάδες συμ-

πολίτες μας. 

Περικοπές, φόροι, απο-

λύσεις, αύξηση ΦΠΑ,

που ειναι σε όλους γνωστά. Φυσικά όλα αυτά

είναι υπό αίρεση προς το χειρότερο αφού οι επι-

τηρητές που θα έλθουν και θα μπουν “καπέλο”

στους υπουργούς μπορεί να ζητήσουν και νέα

μέτρα. Όλη αυτή η κατάσταση αν συνεχιστεί είναι

μαθηματικά προδιαγεγραμμένο ότι θα μας οδη-

γήσει στην πλήρη χρεοκοπία της ελληνικής οικο-

νομίας και για αυτό η ΝΔ καταψήφισε στη Βουλή

το μεσοπρόθεσμο.

Κ.Β. : Θεωρείται πως με  το μεσοπρόθεσμο πρό-

γραμμα τελείωσαν τα δεινά των πολιτών ή θα

υπάρξει και συνέχεια  με ένα άλλο μνημόνιο εν-

δεχομένως;

Τ.Ι. : Οι αντοχές του πληθυσμού έχουν πλέον μη-

δενιστεί και το νέο πακέτο μέτρων που φέρνει το

μεσοπρόθεσμο μπορεί να αποδειχτεί η σταγόνα

που θα ξεχειλίσει το ποτήρι. Οι πολίτες δικαιολο-

γημένα αγανακτούν απέναντι σε μια κυβέρνηση

που είπε ότι “λεφτά υπάρχουν”, ενώ γνώριζε ότι

δεν υπήρχαν. Αυτό που παρακολουθούμε πλέον

είναι πρόσκληση σε δείπνο με μενού την ίδια

την… Ελλάδα και σε αυτό το σημείο, μας έφερε

η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τις επιλογές της. 

Κ.Β.: Μπορεί να εγγυηθεί η ΝΔ την έξοδο της

χώρας  από το αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί

και με ποιό τρόπο;

Τ.Ι.: Το Ζάππειο 2 και η επανεκκίνηση της ελληνι-

κής οικονομίας είναι η μοναδική λύση για να βγει

ο τόπος από το αδιέξοδο στο οποίο μας έχει οδη-

γήσει η εγκληματική πολιτική του Γιώργου Πα-

πανδρέου. 

Με την ανεργία να καλπάζει, τα μαγαζιά να κλεί-

νουν το ένα μετά το άλλο σε μια περίοδο παρα-

τεταμένης και οξείας ύφεσης το μόνο

αποτέλεσμα που θα επιφέρει το τσουνάμι των

νέων φορολογικών βαρών είναι και νέα λουκέτα

στις επιχειρήσεις, δραματική αύξηση απώλειας

φορολογικών εσόδων και βέβαια περαιτέρω αύ-

ξηση της ανεργίας που ήδη βρίσκεται σε δραμα-

τικά επίπεδα. 

Η ΝΔ προτείνει επαναδιαπραγμάτευση του μνη-

μονίου για την επανεκκίνηση της οικονομίας, για

να βγούμε από το μνημόνιο μια ώρα αρχήτερα. Αν

εφαρμοστεί τότε θα αλλάξει και η ψυχολογία της

αγοράς που είναι το 50% της οικονομίας και σε

τρία χρόνια το έλλειμμα θα πέσει στο 1% ενώ τον

επόμενο χρόνο θα έχουμε πλεόνασμα. Διαφορε-

τικά  θα συνεχίζουμε εγκλωβισμένοι σε έναν

φαύλο κύκλο αφού κάθε φορά που δεν θα πιά-

νουμε τους στόχους η κυβέρνηση  που είναι υπο-

χείριο των πιστωτών μας  θα ζητάει και νέα μέτρα

από τους Ελληνες πολίτες.

Κ.Β.: Βλέπετε ως μοναδική πλέον τακτική λύση

για τη χώρα μας τη διενέργεια  εθνικών εκλο-

γών; 

Τ.Ι.: Τα ανταλλάγματα για την δανειοδότηση της

χώρας είναι δυσβάστακτα και ανεπίτρεπτα και ο

ελληνικός λαός δεν μπορεί να τα δεχθεί και να τα

υποστεί άλλο. Η κυβέρνηση, υποβάλλοντας σε

πρωτοφανείς θυσίες τον ελληνικό λαό, σε συν-

δυασμό με το ξεπούλημα της δημόσιας περιου-

σίας, δημιουργεί όρους αποικιοκρατικού

χαρακτήρα και μας γυρνάει σε άλλες εποχές που

θυμίζουν αν μη τι άλλο μεσαίωνα. Σε αυτό το

τοπίο καμένης Γής το οποίο δημιούργησε η κυ-

βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τις αδιέξοδες πολιτικές

της, η μόνη λύση είναι η διενέργεια πρόωρων

εκλογών και ο σχηματισμός μιας άλλης κυβέρνη-

σης που με την οικονομική της πολιτική μπορεί και

θέλει να βγάλει τον τόπο από το αδιέξοδο.

Κ.Β.: Δεν είναι στις προθέσεις μου να μπούμε σε

βαθιές μακροοικονομικές αναλύσεις  με ιστορι-

κές και γεωστρατηγικές προεκτάσεις, αλλά

επειδή και το κόμμα σας δεν εχει κάνει τολμηρές

πολιτικο-οικονομικές προτάσεις -για τις οποίες

παραπέμπω στην αρθρογραφία μου και τη διεθνή

αρθρογραφία γνωστών αναλυτών, πείτε μου, σας

παρακαλώ, πιστεύετε πως έχει καταφέρει η Ν.Δ.

να κερδίσει  την εμπιστοσύνη των πολιτών,

μετά μάλιστα, την ήττα που υπέστη στις προ-

ηγούμενες εκλογές;

Τ.Ι. : Η ΝΔ κατάφερε μέσα σε 20 μήνες όχι μόνο

να εκμηδενίσει την διαφορά με το ΠΑΣΟΚ αλλά

να δημιουργήσει και μεγάλη υπεροχή στην παρά-

σταση νίκης.  Καταγράφεται πλέον στις δημο-

σκοπήσεις  η πλειοψηφική αποδοχή της πρότασης

της ΝΔ για επαναδιαπραγμάτευση των όρων του

μεσοπρόθεσμου προγράμματος, όπως και η

σαφώς μειοψηφική θεώρηση ότι η νέα κυβέρνηση

του ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική

και να εφαρμόσει πιο δίκαιη πολιτική.

Κ.Β.: “Επαναδιαπραγμάτευση” ναι, προς ποιά

όμως κατεύθυνση; 

Ας αλλάξουμε όμως θέμα: Σε ποιά κατάσταση

βρίσκονται οι  κοινωνικές δομές  σε όλη τη χώρα

και ιδιαίτερα στη δική μας περιοχή;

Τ.Ι.: Αυτό που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα

είναι η απόλυτη κατάρρευση του κράτους πρό-

νοιας. Τα ιδρύματα δεν έχουν χρήματα για να κα-

λύψουν ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα κάτι που

διαπίστωσα ιδίοις όμμασι επισκεπτόμενη ως αρ-

μόδια αναπληρώτρια γραμματέας τα ΚΕΚΙΚΑΜΕΑ

που βρίσκονται στην Χίο και στην Ρόδο.

Την ίδια στιγμή το τσουνάμι των περικοπών της

κυβέρνησης δημιουργεί ένα μείγμα ανάλγητης και

άδικης πολιτικής απέναντι σε πολίτες που ειδικά

τώρα χρειάζονται την στήριξη και την βοήθεια του

ελληνικού κράτους . Θεωρώ αδιανόητο να κόβον-

ται ακόμα και τα βοηθήματα που χρησιμοποιούν

τα ΑΜΕΑ όταν την ίδια στιγμή οι σπατάλες του

ελληνικού κράτους παραμένουν στα ίδια  επίπεδα

Κ.Β..Τι είναι αυτό  που επιτακτικά σας ζητούν οι

πολίτες στις επαφές που έχετε μαζί τους;

Τ.Ι.: Οι πολίτες αισθάνονται προδομένοι από ένα

πολιτικό σύστημα που κατέρρευσε σαν χάρτινος

πύργος μετά το μνημόνιο 1 και  το μεσοπρόθε-

σμο. Ζητούν παραδειγματική τιμωρία για όσους

καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα και δεν έχουν

πάει ακόμα στην φυλακή, ενώ αυτό που τους εν-

διαφέρει είναι η ασφάλεια και το όραμα της ελπί-

δας που η κυβέρνηση φρόντισε να εξαφανίσει

μέσα σε 18 μήνες οδηγώντας μας σε εθνική κα-

τάθλιψη!

Κ.Β.: Για τα προβλήματα σε σημαντικούς τομείς

όπως της υγείας της παιδείας και των συγκοι-

νωνιών δεν έχω ερωτηματικά. Θα ήθελα όμως

τις δικές σας απόψεις.

Τ.Ι.: Η αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής μπο-

ρεί να χαρακτηριστεί πλέον ως καθολική. Εκτός

από τα μεγέθη της οικονομίας τα οποία καταρρέ-

ουν, στον όλεθρο έχουν οδηγηθεί και οι κοινωνι-

κές δομές της χώρας και κυρίως η υγεία και η

εκπαίδευση

Το τελευταίο διάστημα είδαμε πανεπιστημιακά

νοσοκομεία να μένουν εκτός εφημεριών, αφού

δεν υπήρχαν χρήματα για να πληρωθούν οι για-

τροί, αναλώσιμα στοιχειώδη υλικά να εξαφανί-

ζονται αφού οι προμηθευτές υγείας περιμένουν

να πληρωθούν εδώ και 1 χρόνο, ενώ αναστέλ-

λουν την λειτουργία τους τμήματα ΤΕΙ και ΑΕΙ

λόγω χρεών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της

μείωσης των προϋπολογισμών τους.

Η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην ασκού-

μενη πολιτική του μνημονίου που κόβει από δα-

πάνες απαραίτητες για την εύρωστη λειτουργία

του κράτους, όταν την ίδια στιγμή οι σπατάλες

συνεχίζονται ασύστολα  για μετακινήσεις και τα-

ξίδια υπουργών. Σκεφτείτε ότι για μονοήμερη με-

τακίνηση υπουργού στο Παρίσι πληρώσαμε 50

χιλιάδες ευρώ.

Κ.Β.: Δεν έχουν κοπάσει οι αντιδράσεις των πο-

λιτών για όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει η κυ-

βέρνηση. Τι σηματοδοτεί η οργή των πολιτών;

Τ.Ι.: Το πολιτικό σύστημα όπως το γνωρίζαμε

μέχρι σήμερα καταρρέει και τα νέα δεδομένα για

να βγει η χώρα μας από την κρίση απαιτούν την

σύναψη ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου με-

ταξύ των πολιτικών και των πολιτών.

Αυτός ο κόσμος που βρίσκεται συγκεντρωμένος

στις πλατείες έχει χάσει την δουλειά του, έχει δει

την σύνταξη του να κόβεται, μέσα σε 20 μήνες

είδε να του παίρνουν ό,τι κατάφερε να συγκεν-

τρώσει με τις οικονομίες

μιας ζωής.

Άρα ζητάει δικαιοσύνη και

εμπιστοσύνη  από τα πολι-

τικά πρόσωπα που διαχει-

ρίζονται τις τύχες του

τόπου. Το μοναδικό κόμμα που μπορεί να φέρει

δραστικές θεσμικές αλλαγές, αλλά και να επανα-

κτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι το

κόμμα της ΝΔ.

Κ.Β. Εχω τις επιφυλάξεις μου, αλλά ας το ελπί-

σουμε. Ισως με νέους ανθρώπους και φρέσκες

αντιλήψεις και κυρίως αλλαγή νοοτροπίας. Μπο-

ρείτε να περιγράψετε τους στόχους που έχετε

θέσει με βάση και τις αρμοδιότητες που σας

έχουν ανατεθεί;

Τ.Ι.: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή

τη στιγμή είναι η διάλυση της κοινωνικής συνο-

χής και η εξαφάνιση της τάξης των μικρομεσαίων.

Ο ελληνικός  λαός απαιτεί τομές ριζοσπαστικές·

απαιτεί στήριξη αλλά και νέους θεσμούς. Η γραμ-

ματεία κοινωνικής συνοχής την οποία υπηρετώ

ως αναπληρώτρια επεξεργάζεται πολιτικές για τις

ομάδες του πληθυσμού, που χτυπήθηκαν ανεπα-

νόρθωτα από το μνημόνιο για τους άνεργους

τους ηλικιωμένους την οικογένεια αλλά και πολι-

τικές δράσεις που αφορούν τα ναρκωτικά  και άλ-

λους τομείς. Στόχος μας η ανάδειξη των

προβλημάτων και η διασφάλιση της προστασίας

των πολιτών μέσα από πολιτικές που έχουν εφαρ-

μοσθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ώστε εκεί

που υστερούμε  να ανακτήσουμε σύντομα το χα-

μένο έδαφος. 

Κ.Β. : Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ιακωβίδου. Σας

εύχομαι επιτυχία στο έργο σας και καλή τύχη.

Τ.Ι. : Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βενετσάνε,

που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω τις

απόψεις μου, προς ενημέρωση του αναγνωστι-

κού σας κοινού.

Η Τάνια Ιακωβίδου
μιλάει στον Κώστα Βενετσάνο

Η Τάνια Ιακωβίδου είναι συνάδελφος δημοσιογράφος, αναπληρώτρια Γραμματέας

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης της ΝΔ και πολιτευτής της ΝΔ στην  ΠΕΡΙΦΕ-

ΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Μας έδωσε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί της και έδωσε ενδιαφέρουσες απαν-

τήσεις στα ερωτήματά μας για τα τρέχοντα “καυτά” πολιτικά θέματα και το αντικεί-

μενο της υπεύθυνης θέσης που την έχει τοποθετήσει το κόμμα της.

Ας την παρακολουθήσουμε λοιπόν και ας οδηγηθούμε από τις απαντήσεις της, στην

κριτική μας σκέψη.

Το πολιτικό σύστημα καταρρέει
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Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος

ολοκληρώνει τον κύκλο των εκθέ-

σεών της αυτής της περιόδου με

την ομαδική έκθεση "Αυγουστιά-

τικο Φεγγάρι" που θα διαρκέσει

από τις 4 έως και τις 13 Αυγού-

στου 2011, ημέρα της Αυγουστιά-

τικης Πανσελήνου. 

Η λήξη της έκθεσης  πραγματοποιεί-

ται το βράδυ της πανσελήνου με

στόχο να συμμετάσχει η αίθουσα τέ-

χνης στο πλήθος των πολιτιστικών εκ-

δηλώσεων εκείνης της μέρας και

ιδιαίτερα του αρχαιολογικού χώρου

της Ακρόπολης. 

Οι καλλιτέχνες εμπνέονται και δημι-

ουργούν με θέμα την πανσέληνο. 

Συμμετέχουν οι:  Μανώλης Αναστα-

σάκος | Ρένα Ανούση | Νίκος Αποστο-

λόπουλος | Μάγδα Βαμβατήρα |

Ιωάννα Βασδέκη | Άννα Γεραλή | Γιάν-

νης Γουρζής | Νάνση Εξάρχου |  Πέ-

τρος Ζουμπουλάκης | Ανδρέας

Κοντέλλης | Αλίνα Μάτσα |Γεύσω Πα-

παδάκη | Ειρήνη Ποδηματά | Florence

Χρηστάκη | Girair Palamoudian και 

ταυτόχρονα, εκτίθενται  δέκα βραβευ-

μένα έργα  μικρών κατασκηνωτών.

Τα δέκα παραπάνω έργα ξεχώρισαν

ανάμεσα σε 150 έργα παιδιών ηλικίας

από 5 - 15 ετών που διαγωνίσθηκαν

τον Ιούλιο στα πλαίσια της έκθεσης "Η

τέχνη πάει κατασκήνωση" που οργα-

νώθηκε από τον Τεχνοχώρο  σε συ-

νεργασία με την κατασκήνωση "Ο Πα-

ράδεισος του Παιδιού". Εκτέθηκαν

έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών στο

πολιτιστικό κέντρο της κατασκήνωσης

και παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία σε

μικρούς και μεγάλους κατασκηνωτές

να εκφραστούν ελεύθερα και να δημι-

ουργήσουν έργα με θέμα την Αυγου-

στιάτικη Πανσέληνο. 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ  

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 20:00

Διάρκεια έκθεσης 

4 - 13 Αυγούστου 2011 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: 
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή

12:00 - 15:00 & 18:00 - 21:00

Σάββατο 6 Αυγούστου  12:00 - 17:00

και το Σάββατο 13 Αυγούστου 12:00 -

16:00 και 20:00 - 24:00.

Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος

Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη, Αθήνα

117 42, metro Ακρόπολη

Τηλέφωνο 211 182 38 18

Κάθε Τετάρτη λειτουργεί κινηματογραφική λέσχη στον κινηματο-

γράφο “Άστρον” στην Αρτέμιδα (Νηρηίδων 9). 

Συνεχίζονται οι προβολές, που ξεκινούν στις 23:00 όπως παρακάτω:

Κινηματογραφική Λέσχη στην Αρτέμιδα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

27/7 Ματσούκα

3/8 Ένας προφήτης μα τι προφήτης

10/8 Το μίσος

17/8 Η Διεθνής

24/8 Ζαμπρίνακι Πόϊντ 

31/8 Αλεξάνδρα

7/9 Η μάχη του Αλγερίου

14/9 Αφιέρωμα στο Θανάση Βέγγο 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 9.00 μ.μ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 11.00 μ.μ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ «ΜΕ-

ΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» (Λεωφ. Ειρήνης 50, Πλατεία Εθνικής

Αντίστασης, Άνω Ηλιούπολη,

τηλ. 210 9919818, 210 9941199, 210 9914732,

WWW. klh.gr, e-mail:cineclubilioupolis@gmail.com)

μπορείτε να απολαύσετε επιλεγμένες κινηματογραφικές

ταινίες.

• ΤΡΙΤΗ 26/7/2011 ΜΠΟΝΙ ΚΑΙ ΚΛΑΪΝΤ (BONNIE AND

CLYDE) του Άρθουρ Πεν (ΗΠΑ, 1967, έγχρωμη, 111΄)

• ΤΡΙΤΗ 2/8/2011 ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΝΓΚΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

(ULTIMO TANGO A PARIGI) του Μπερνάρντο Μπερτολού-

τσι (ΙΤΑΛΙΑ/ΓΑΛΛΙΑ, 1972, έγχρωμη, 129΄)

• ΤΡΙΤΗ 9/8/2011 Ο ΘΕΙΟΣ ΜΠΟΥΝΜΙ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟ-

ΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΖΩΕΣ ΤΟΥ (ΛΟΥΓΚ ΜΠΟΥΝΜΙ ΡΑΛΕΟΥΚ

ΤΣΑΤ) του Απίτσατπονγκ Βιρασετάκουν (ΤΑΪΛΑΝΔΗ, 2010,

έγχρωμη, 114΄)

• ΤΡΙΤΗ 16/8/2011 ΑΥΓΟ (YUMURTA) του Σεμίχ Καπλάνο-

γλου (ΤΟΥΡΚΙΑ/ΕΛΛΑΔΑ, 2007, έγχρωμη, 97΄)

• ΤΡΙΤΗ 23/8/2011 MELI (BAL) του Σεμίχ Καπλάνογλου

(ΤΟΥΡΚΙΑ, 2010, έγχρωμη, 103΄)

• ΤΡΙΤΗ 30/8/2011 ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΚΕΙ (TAMO I OVDE)

του Ντάρκο Λουνγκούλοφ (ΣΕΡΒΙΑ / ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ ΗΠΑ,

2008, έγχρωμη, 85΄)

• ΤΡΙΤΗ 6/9/2011 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΩ-

ΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ (ΣΒΕΤΑΤ Ε

ΓΚΟΛΙΑΜ Ι ΣΠΑΖΕΝΙΕ ΝΤΕΜΠΝΕ ΟΤΒΣΙΑΚΑΝΤΕ) του

Στέφαν Κομαντάρεφ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ ΓΕΡΜΑΝΙΑ/ ΟΥΓΓΑ-

ΡΙΑ/ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 2008, έγχρωμη, 105΄)

• ΤΡΙΤΗ 13/9/2011 ΚΑΘΕ ΨΕΜΑ ΚΡΥΒΕΙ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ

(KAWASAKIHO RUZE) του Γιαν Χρέμπεκ (ΤΣΕΧΙΑ, 2009,

έγχρωμη, 100’)

• ΤΡΙΤΗ 20/9/2011 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ (INCENDIES)

του Ντενί Βιλνέβ (ΚΑΝΑΔΑΣ/ΓΑΛΛΙΑ, 2010, έγχρωμη,

130΄)

• Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ συμπλή-

ρωσε φέτος 23 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Η δραστη-

ριότητά της όλο αυτό το διάστημα υπήρξε πλούσια και

πολύπλευρη και συνεχίζει.

Αυγουστιάτικο φεγγάρι Ομαδική έκθεση

"Η αυγουστιάτικη πανσέληνος στην Ελλάδα, είναι από τα ωραιότερα θεάματα στα μάτια του καθενός.
Φωτίζει την πλάση, φωτίζει τις καρδιές, αναζητά τον έρωτα, αναζητά την ομορφιά, αναζητά τον άνθρωπο.... Αγγίζει με
τη λάμψη της, τις ψυχές μας, μας ηρεμεί, μας γαληνεύει, μας μεταμορφώνει και εμείς ταπεινά πλάσματα της φύσης, απο-
λαμβάνουμε την παρουσία της στο ουράνιο στερέωμα, και νιώθουμε λιγότερο γήινοι και περισσότερο εραστές της!!!!
Το ολόγιομο φεγγάρι του Αυγούστου, εμπνέει και συνεπαίρνει ποιητές, ζωγράφους, μουσικούς, καλλιτέχνες... "

Ξυλογραφία της Ειρήνης Ποδηματά
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ριχάρδος ο  Γ’ στην Επίδαυρο

Λόγω της μεγάλης ζήτησης εισιτηρίων της παράστασης

του Bridge Project Ριχάρδος ο  Γ’, προστίθεται και τρίτη

ημέρα παράστασης, την Κυριακή 31 Ιουλίου.

Η προπώληση των εισιτηρίων για την παράσταση της Κυ-

ριακής (31/7) ξεκίνησε ήδη την Τρίτη 12 Ιουλίου.

Ο Ριχάρδος Γ΄ αποτελεί την τελευταία παράσταση ενός τρίχρο-

νου θεατρικού εγχειρήματος που κατάφερε να ενώσει τις δύο με-

γαλύτερες θεατρικές πρωτεύουσες του κόσμου, το Λονδίνο και

τη Νέα Υόρκη, την Ακαδημία Μουσικής του Μπρούκλιν στη Νέα

Υόρκη από τη μία, και το Old Vic του Λονδίνου από την άλλη δί-

νοντας την ευκαιρία σε κορυφαίους καλλιτέχνες να δουλέψουν

πάνω σε κλασσικά κείμενα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Το Σαιξπηρικό έργο

Ο «Ριχάρδος ο Γ!» γράφηκε από τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ το 1570.

Καταγράφει την μακιαβελική άνοδο στην εξουσία του τελευταίου

του οίκου των Γιορκ, που το τέλος του σήμανε την άνοδο του

οίκου των Τιούντορ στην εξουσία. Το έργο ξεκινά με τον Ριχάρδο,

Δούκα του Γκλούτσεστερ να περιγράφει την άνοδο στην εξουσία

του αδελφού του Εδουάρδου του Ε!, μεγαλύτερου γιου του απο-

θανόντα Ριχάρδου, Δούκα του Γιορκ ως «χειμώνα της δυσαρέ-

σκειας μας».

Όπερα «Ναμπούκο» 

του Τζουζέπε Βέρντι

26, 27, 28 και 29 Ιουλίου η Όπερα «Ναμπούκο» του Τζου-

ζέπε Βέρντι, παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που

θα παρουσιαστεί εκτός Φεστιβάλ. 

Η σκηνοθεσία είναι του Βασίλη Νικολαΐδη και η μουσική

διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη.

Οι τρεις «Κυριακάτικες Πεζοδρομή-

σεις» της κεντρικής πλατείας Μαρκο-

πούλου αποδείχτηκαν ιδιαίτερα

ενθαρρυντικές, καθώς η ανταπόκριση

των πολιτών ήταν μεγάλη.  

Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο

δήμαρχος, στόχος τους είναι, αυτές οι

δράσεις να γίνουν θεσμός για τον

τόπο. Θεωρούν, ότι εάν η έγνοια για

τους δημόσιους χώρους δεν καταγρα-

φεί στη συνείδηση των πολιτών, οι

προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής

για βελτίωση της καθημερινότητας, δε

θα αποδώσουν τα επιθυμητά αποτε-

λέσματα· και έτσι είναι.

Ετσι «Πεζοδρομήσεις» της Κεντρικής

Πλατείας Μαρκοπούλου συνεχίζονται

και αυτήν την Κυριακή, 24 Ιουλίου,

μετά τις 9:00 μ.μ., με ορχήστρα που

θα παρουσιάσει λαϊκό πρόγραμμα.

Επίσης, το Σάββατο 23 Ιουλίου, μετά

τις 9:00μ.μ., η Φιλαρμονική του Δήμου

Μαρκοπούλου θα παρουσιάσει το

έργο της, στo Λιμάνι του Πόρτο

Ράφτη, μπροστά από το άγαλμα του

Ναύτη.  

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται

στα πλαίσια της προσπάθειας που

κάνει ο Δήμος Μαρκοπούλου για την

ανάδειξη της σημασίας των δημόσιων

χώρων και την «επιστροφή» των πο-

λιτών σ’ αυτούς.

Μουσικές εκδηλώσεις στο Μαρκόπουλο

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΠ ΤΕΣΤ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου έχει επιλεγεί μεταξύ

των Κέντρων Υγείας της χώρας, στα οποία θα υλοποιηθεί

η πρώτη φάση του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγ-

χου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. 

Άμεσος στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των γυναι-

κών με μειωμένη πρόσβαση, λόγω γεωγραφικών, κοινω-

νικο-οικονομικών και άλλων φραγμών, που εξετάζονται

για τον παραπάνω καρκίνο. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος,  προβλέπεται η δωρεάν

εξέταση Τεστ Παπανικολάου των γυναικών μεταξύ 25 και

65 ετών στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου

Επικοινωνήστε στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, στα

τηλέφωνο 2299-3-20500, 2299-3-20502 και 2299-3- 20540

(υπεύθυνες κ. Κοζικοπούλου Μαρία, Λουκά Ελένη και

Γκανάτσιου Ειρήνη), προκειμένου να προγραμματίσετε

ένα ραντεβού για Τεστ Παπανικολάου.   

Για το ραντεβού σας, θα χρειασθείτε τον Αριθμό Μη-

τρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).   

Οι «Δημιουργικές Γέφυρες»

ταξιδεύουν στη Νέα Μάκρη

Έχεις ενέργεια μέσα σου; Προτάσεις; Ιδέες;

Σ’ αρέσει η μουσική, το θέατρο, η ζωγραφική, οι εικαστι-

κές τέχνες, το διάβασμα, οι ταινίες, οι συζητήσεις, οι

γνωριμίες με καινούργιους ανθρώπους;

Είσαι νηπιαγωγός, καθηγητής, εργάτης, καταστηματάρ-

χης, φοιτητής, επιχειρηματίας ή άνεργος και ζεις στην

περιοχή της Ανατολικής Αττικής;

Διαθέτεις ένα ταλέντο που θέλεις να αναδειχθεί ή μια

άποψη που θες να καταθέσεις; Κάποιο υλικό αντικείμενο

που δε σου χρειάζεται πια και επιθυμείς να προσφέρεις; 

Έλα να συμμετάσχεις στο 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ

«ΣΚΕΨΗ & ΠΡΑΞΗ» με θέμα «Άνθρωπος & Πλούτος». 

Έλα όπως είσαι, πες το όπως μπορείς! Λεφτά υπάρχουν;

Είσαι πολύτιμος! Ένα δημιουργικό καλοκαίρι σε περιμένει!

Μπορείς να προσφέρεις. Μπορείς να μάθεις.

Μπορείς να ανακαλύψεις νέα πράγματα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Δηλώσεις συμμετοχής ως το τέλος Ιουλίου στο e-mail:

festival3dg@gmail.com και στο τηλ.: 6979177824 
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Κατά τη διάρκεια εκδίκασης

της αίτησης των ΕΤΑ για επι-

βολή ασφαλιστικών μέτρων

στο Δήμο Σαρωνικού, που

πραγματοποιήθηκε στο Ειρη-

νοδικείο Λαυρίου 14/7/2011, ο

δικηγόρος που εκπροσωπούσε

την εταιρία των ΕΤΑ Α.Ε. επι-

καλέστηκε ότι κατείχε επι-

στολή της Χρ. Χριστοφακη,

που είχε αποστείλει στα ΕΤΑ

χωρίς όμως να την αναγνώσει

ή να την καταθέσει.

Οπως ήταν φυσικό, η αναφορά

αυτή προκάλεσε  οξύτατες αν-

τιδράσεις από το ακροατήριο

και τη Δημοτική Αρχή, με απο-

τέλεσμα να διακοπεί η συνε-

δρίαση. 

Η Χριστίνα Χριστοφάκη επ’

αυτού δηλώνει ότι μία μονα-

δική επιστολή έχει αποστείλει,

που δεν έχει καμία σχέση με

την υπόθεση, τουναντίον ανα-

φερόταν σε συζήτηση που

έγινε κατά τη διάρκεια του

18ου Δημοτικού Συμβουλίου

Σαρωνικού και συγκεκριμένα

σε θέμα περί αίτησης της εται-

ρείας Αλέξανδρος  Ξ.Τ.Ψ. ΚΟΙ.

Ε.ΑΕ. Ξενοδοχειακές Επιχει-

ρήσεις.

Γράφει δε προς τα ΕΤΑ:

«Θέλω να πιστεύω ότι αυτό

έγινε διότι δεν είχε μελετήσει

επαρκώς την υπόθεση και τα

στοιχεία της, είτε γιατί δεν κα-

τανόησε το περιεχόμενό της.

Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι

πρόκειται για μια απλή κίνηση

εντυπωσιασμού, όπου δολίως

και εν γνώσει του διαστρέ-

βλωσε την επιστολή μου για

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες

της επιχειρηματολογίας του».

Τα ΕΤΑ απάντησαν διευκρινί-

ζοντας ότι μπερδεύτηκε ο δι-

κηγόρος και αναφέρθηκε σε

λάθος επιστολή. Η επιστολή

της Χρ. Χριστοφάκη «αφο-

ρούσε καντίνα στην παραλία

Πεύκο, στο 41,5χλμ. της Λ.

Αθηνών - Σουνίου». 

Σ.Σ. είναι η καντίνα στην πα-

ραλία Πεύκο, που  στην επι-

στολή της η Χρ. Χριστοφάκη

καταγγέλει ότι ο ιδιοκτήτης

της «παράνομης» καντίνας

πολλαπλασιάζει καθημερινά

τις ομπρέλες που έχει στήσει

στην παραλία με αποτέλεσμα

να δυσκολεύει, ακόμα και τη

διέλευση των πολιτών και ζη-

τάει να εξεταστεί:

1.  Αν ο ιδιοκτήτης έχει άδεια

τοποθέτησης και λειτουργίας

για την καντίνα.

2. Ποιος την έχει παραχωρήσει

αν υπάρχει.

3. Αν ο ιδιοκτήτης έχει άδεια

για ομπρέλες και ξαπλώστρες

στην παραλία.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Το ΕΒΕΑ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχει-

ρήσεων – μελών του, που είναι εγκατεστημένες στην

Ανατολική Αττική, έχει ιδρύσει και λειτουργεί το Περι-

φερειακό Γραφεία του ΕΒΕΑ στο Κορωπί, στη διεύ-

θυνση Νικ. Ντούνη 7, Τ.Κ. 194 00, (Τηλ. 210 6621131-2,

Fax. 210 6621133, e.mail: ebea-kor@acci.gr),  στο

μέσο της απόστασης μεταξύ του λιμένος Λαυρίου και

της Αγίας Παρασκευής, πάνω στον άξονα της Αττικής

Οδού και της Λεωφόρου  Κορωπίου – Βάρης, που εξυ-

πηρετείται από τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο και έχει

τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμιγώς βιομηχανικών

επιχειρήσεων

Το  Περιφερειακό Γραφείο του ΕΒΕΑ στο Κορωπί,

έχει στελεχωθεί με το αναγκαίο προσωπικό και διαθέ-

τει όλο τον εξοπλισμό ώστε να διεκπεραιώνονται

άμεσα και έγκαιρα όλα τα αιτήματα των επιχειρήσεων

μελών του.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις υπηρεσίες που προσφέ-

ρει είναι: εγγραφή μελών, είσπραξη συνδρομών & έκ-

δοση πιστοποιητικών, έκδοση βεβαιώσεων για χρήση

επωνυμιών και τίτλων (ίδρυση επιχειρήσεων), έκδοση

βεβαιώσεων ταμειακής ενημερότητας για θεώρηση βι-

βλίων και στοιχείων στις Δ.Ο.Υ., έκδοση πιστοποιητι-

κών καταγωγής προϊόντων και καρνέ ΑΤΑ, καθώς και

διεκπεραίωση άλλων υπηρεσιών που θα ζητηθούν από

τους ενδιαφερομένους. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών,

συνεχίζει με υπευθυνότητα το σημαντικό του έργο και

υλοποιεί τις δεσμεύσεις του, με μοναδικό γνώμονα την

περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων του αλλά

και την αμεσότερη επαφή των υπηρεσιών του με τα

μέλη του προς όφελος πάντα του επιχειρηματικού κό-

σμου. 

Συντονιστική Επιτροπή στις Αχαρνές

Το Πανελλήνιο Αρμα πολιτών, που ηγούνται ο Γ. Δημα-

ράς και Β. Οικονόμου, μας ενημέρωσαν ότι η Συντονιστική

Ομάδα Στήριξης του Πανελλήνιου Άρματος Πολιτών στο

Δήμο Αχαρνών, αποτελείται από τα εξής μέλη:

Συντονιστής Γκαγκαστάθης Νίκος

Αν. Συντ/στρια Ντελινταδάκη Λίτσα

Μέλη Ζάχαρης Βαγγέλης, Δημητρέση Ελένη,

Ελτζίδης Γρηγόρης, Γρηγορόπουλος Γιάννης, Σαρρή

Ιωάννα, Ρεβενίδου Βιβή, Ακρινόπουλος Γιώργος, Μαρίνης

Σωτήρης, Γκαγκαστάθης Νίκος, Αποστολόπουλος Νίκος.

Αλλα υποσχέθηκε ο Παπανδρέου

Mε αφορμή τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξε-

λίξεις, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΝΕΛΛΗ-

ΝΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Βασίλης Οικονόμου, έκανε

στη ΝΕΤ, την ακόλουθη δήλωση:

«Ο κ. Παπανδρέου μας υποσχέθηκε ότι, θα γλυτώσει τη
χώρα από τη χρεοκοπία. Σήμερα, συζητάει τη μορφή της
χρεοκοπίας. Ιδού η αξιοπιστία του!. Η ώρα της σκανδά-
λης έφτασε».

Αδυναμία καταβολής ανταλλάγματος

για χρήση αιγιαλού, δηλώνουν εικο-

σιοκτώ Δήμοι της χώρας με κοινή επι-

στολή τους που απευθύνουν στους

αρμόδιους Υπουργούς, στους βου-

λευτές και στον Περιφερειάρχη.

Η επιστολή αυτή εστάλη ως απάν-

τηση στο έγγραφο από 19/5/11 της

Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περι-

ουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων

– Δ/νση Δημόσιας Υπηρεσίας –

Τμήμα Β΄ (Αιγιαλού – Παραλίας), που

τους κοινοποίησε  στις 30 Ιουνίου η

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Με δυο λόγια ζητάνε από τους Δη-

μους το 20% των εσοδων από την πα-

ραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων

χώρων αιγιαλού και παραλίας. Και ο

εκβιασμός: αν δεν τα στείλουν να

στείλουν άμεσα τους ισολογισμούς

τους!

Προφανώς δεν γνωρίζουν οι ιθύνον-

τες ότι η παραχώρηση χρήσης μιας

παραλίας κοινόχρηστης και κοινόκτη-

της δεν αποφέρει κέρδη, γιατί είναι

όπως έτσι πρέπει να είναι - ελεύθε-

ρες στον πολίτη. Και οι παραλίες πρέ-

πει να καθαρίζονται και να

διατηρούνται ευπρεπισμένες.

Ετσι λοιπόν οι 28 Δήμαρχοι των αντί-

στοιχων Δήμων, σημειώνουν μεταξύ

άλλων στην επιστολή τους:

Επειδή τα χρήματα που καταβάλ-
λουμε κάθε χρόνο προκειμένου οι πα-

ραλίες μας να είναι καθαρές προς
χρήση των λουομένων (απομάκρυνση
σκουπιδιών, μπάζων, φυκιών, πρόσ-
ληψη μόνιμου προσωπικού για την
καθαριότητα των ακτών, πρόσληψη
ναυαγοσωστών κλπ.) είναι πολλά και
επειδή ήδη και φέτος, με την εφαρ-
μογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης
«Καλλικράτης» και στο πλαίσιο των
μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω της

οικονομικής κρίσης, η τακτική επιχο-
ρήγηση προς τους Οργανισμούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης έχει μειωθεί
επιπλέον κατά 30% σε σχέση με
πέρσι, σας ενημερώνουμε ότι αδυνα-
τούμε να καταβάλλουμε το παρα-
πάνω τέλος.
Για τους παραπάνω λόγους, παρακα-
λούμε όπως εξετάσετε τη δυνατό-
τητα να μην επιβληθεί το
συγκεκριμένο τέλος για τη φετινή πε-
ρίοδο και να μην προβείτε στην ανά-
κληση της παραχώρησης της χρήσης
του αιγιαλού.
Οι πολίτες – λουόμενοι αναγνωρί-
ζουν μόνο τους Δήμους ως υπεύθυ-
νους για την καθαριότητα και την
ομαλή λειτουργία των ακτών και
αυτήν την περίοδο καταβάλλουμε με-
γάλη προσπάθεια για να διατηρή-
σουμε τις ακτές καθαρές με
υπέρογκο κόστος και σημαντικές δα-
πάνες για το σκοπό αυτό. 

Μεταξύ των Δήμων που υπογράφουν

είναι και οι Δήμοι της Ανατ. Αττικής: 

ΔΗΜΟΣ 3Β

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                           

Οι παραλίες είναι κοινωνικό αγαθό και

προσφέρονται ελεύθερα στους πολίτες
Αδυνατούμε να πληρώσουμε αντάλλαγμα 

για τις παραλίες, δηλωνουν 28 Δήμοι 

Τα ΕΤΑ Α.Ε. αναγνωρίζουν λάθος τους και δικαιώνουν την Χριστοφάκη
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Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων

του Δήμου Σαρωνικού  ανταποκρίθηκαν θε-

τικά στην πρόταση του Δημάρχου, Πέτρου

Φιλίππου, για τη δημιουργία Διαπαραταξια-

κής Επιτροπής με αντικείμενο εργασίας τον

έλεγχο και την υποστήριξη της πρότασης

που έχει ήδη υποβάλει ο Δήμος για την κα-

τασκευή του μείζονος σημασίας έργου, της

αποχέτευσης της παραλιακής ζώνης.

Η πρώτη συνάντηση της επιτροπής πραγ-

ματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Ιουλίου στο δη-

μαρχείο Σαρωνικού, στην οποία

παρέστησαν, ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου,

η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Χρι-

στίνα Χριστοφάκη καθώς και οι επικεφαλής

των παρατάξων Σταμάτης Γκίνης και  Νίκος

Βολάκος. Απουσίασε ο  Γιώργος Μπιθυμή-

τρης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. 

Στην επιτροπή συμμετέχει και ο αντιδήμαρ-

χος Μανώλης Τσαλικίδης που χειρίζεται το

θέμα εκ μέρους της πλειοψηφίας.

Σε αυτήν την πρώτη σύσκεψη οι συμμετέ-

χοντες συμφώνησαν στην ανάγκη συνερ-

γασίας όλων των παρατάξεων για το κρίσι-

μης σημασίας έργο της αποχέτευσης.

Ο δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου τόνισε χαρα-

κτηριστικά: «Το ζήτημα της αποχέτευσης
αποτελεί για το δήμο μας μια σημαντική

αναπτυξιακή εξέλιξη. Στη βάση αυτή ανα-
ζητούμε τη βέλτιστη τεχνολογικά λύση, που
θα είναι περιβαλλοντικά συμβατή και θα αν-
ταποκρίνεται πλήρως στις διευρυμένες
ανάγκες των δημοτών μας.
Παράλληλα αναγνωρίζουμε την εκφρα-
σμένη βούληση όλων των δημοτικών παρα-
τάξεων να συνεισφέρουν στην
επεξεργασία, την αναζήτηση και την υλο-
ποίηση αυτής της βέλτιστης λύσης.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε προκειμένου
να συσταθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή,
με αντικείμενο αφενός την πρόκριση της
μελέτης αυτής που συγκεντρώνει όλες τις
παραπάνω προϋποθέσεις, αφετέρου την
παρακολούθηση των εργασιών εγκατάστα-
σης του Κ.Ε.Λ». 

Κλίμα συνεργασίας

Η επικεφαλής του συνδυασμού «Ζούμε μαζί

στο Δήμο Σαρωνικού», Χριστίνα Χριστα-

φάκη, υπογραμμίζοντας τη σημασία του

έργου, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή δι-

ευρύνει τη διαπραγματευτική δυνατότητα

του Δήμου και ισχυροποιεί τη δημοκρατική

εκπροσώπηση.

Σε παρόμοιο κλίμα συνεργασίας κινήθηκαν

και οι τοποθετήσεις του Σταμάτη Γκίνη και

Πέτρου Βολάκου.

Την επομένη ημέρα Τετάρτη 6 Ιουλίου, η

Επιτροπή επισκέφθηκε τον Ειδικό Γραμμα-

τέα Υδάτων Ανδρέα Ανδρεαδάκη. Στην συ-

νάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος, ο

αντιδήμαρχος, οι επικεφαλής των παρατά-

ξεων Χριστίνα Χριστοφάκη και Νίκος Βολά-

κος, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και

υπηρεσιακοί παράγοντες της διαχειριστικής

αρχής.

Υπάρχουν τα χρήματα!

Ο ειδικός Γραμματέας υδάτων Α. Ανδρεα-

δάκης, επεσήμανε στην Επιτροπή, ότι υπάρ-

χουν τα χρήματα που απαιτούνται για την

χρηματοδότηση όλων των ωρίμων προτά-

σεων και ότι η διαχειριστική αρχή περιμένει

την πρόταση του Δήμου για τη χωροθέτηση

του ΚΕΛ, το αργότερο μέχρι  τέλος Ιουλίου.  

Επεσήμανε  ακόμη, ότι η η διαχειριστική

αρχή, εφόσον κατατεθεί συγκεκριμένη και

τεκμηριωμένη πρόταση της ΕΥΔΑΠ για να

συγκεντρώσει τα λύματα της Αττικής στις

εγκαταστάσεις της Ψυτάλειας, θα την εξε-

τάσει.

Από την πλευρά του Δήμου Σαρωνικού ο Π.

Φιλίππου ισχυροποίησε την θέση του

Δήμου, και την  απόφαση να προχωρήσουν

ταχύτατα σε όλες τις ενέργειες για να χρη-

ματοδοτηθεί το έργο. Όπως τόνισε: «Θα εί-
μαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και
στα χρονοδιαγράμματα του Υπουργείου.
Έχουμε ήδη αναθέσει μελέτη που θα ελέγ-

ξει τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί και
μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχουμε καταλήξει
στη χωροθέτηση».

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Μ. Τσαλικίδης

δήλωσε: «Σχεδιάζουμε ένα νέο έργο που
σε κάθε περίπτωση θα σημάνει το τέλος
των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων που συνεπάγεται η απουσία σύγχρο-
νου συστήματος αποχέτευσης. Η
δημιουργία της διαπαραταξιακής επιτροπής
εγγυάται με τον καλύτερό τρόπο αυτή την
προοπτική για το Δήμο και τους συμπολίτες
μας».
Η Διαπαραταξιακή επιτροπή πρόκειται να

αναλάβει σημαντικές περαιτέρω πρωτοβου-

λίες για τη δρομολόγηση του έργου.

Σημαντικό βήμα για την αποχέτευση στο

παραλιακό μέτωπο του Δήμου Σαρωνικού
Συστήθηκε Διαπαραταξιακή Επιτροπή

“Φέρτε μου μελέτες, χρήματα υπάρχουν”, απαντούν οι αρμόδιοι

Εκστρατεία 

“καθαρές παραλίες” 
Ο Δήμος Σαρωνικού έχει ξεκινήσει από

την Παρασκευή 22 Ιουλίου  εκδηλώσεις με

σύνθημα «ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» που

πραγματοποιεί σε συνεργασία με την εται-

ρεία JTI και την Ελληνική Ένωση Προστα-

σίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

(HELMEPA). Η εκστρατεία  θα  διαρκέσει

μέχρι και την Τρίτη 26 Ιουλίου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις παρα-

λίες:  Ανάβυσσος, Π. Φώκαια, Άγιος Νικό-

λαος,  Μαύρο Λιθάρι, Σαρωνίδα, Λαγονήσι,

Γαλάζια Ακτή.

Παρά τη δύσκολη οικονομική κατάστασή
του, ο Δήμος Μαρκοπούλου εγκαινιάζει
από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου, ΔΩΡΕΑΝ δρο-
μολόγια για τα μέλη των ΚΑΠΗ και τους
δημότες, καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής
περιόδου.
Αναχώρηση:
9.00 π.μ. από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου
9.15 π.μ. Παρ. Αγ. Σπυρίδωνα
9.25 π.μ. ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη
9.30 π.μ. Παραλία Αγ. Μαρίνας
9.35 π.μ.  Παραλία Πρασιαί (ΑΒ)

9.40 π.μ. Δημ. Πλαζ Αυλακίου

Επιστροφή:
12.00 μ.μ. Δημ. Πλαζ Αυλακίου
12.05μ.μ. Παραλία Πρασιαί (ΑΒ)
12.10 μ.μ. Παραλία Αγ. Μαρίνας
12.15 μ.μ. ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη
12.25 μ.μ. Παρ.Αγ. Σπυρίδωνα
12.35 μ.μ. ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Τρεις απλούς κανόνες στην παραλία,
για να μπορέσουμε να απολαύσουμε
ένα ομορφότερο και καθαρότερο κα-

λοκαίρι προτείνει ο Δήμαρχος:
1. Καθαρίζω από γόπες και απορρίμματα
το σημείο που έχω επιλέξει να κάτσω.
2. Απολαμβάνω το μπάνιο μου, συνειδητο-
ποιώντας ότι οι άλλοι λουόμενοι είναι τώρα
συγκάτοικοί μου. Η θάλασσα κι η παραλία
είναι το σπίτι μου.
3. Διαφυλάττω την καθαρότητα της παρα-
λίας και της θάλασσας πριν φύγω, μα-
ζεύοντας σε μια σακούλα ό,τι
απορρίμματα δημιούργησα ή βρήκα.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Θαυμάστε εκτόπισμα!

«Διαπραγματευόμαστε με επιτυχία και χάρη στο πολι-

τικό εκτόπισμα και ανάστημα του Γιώργου Παπανδρέου,

στην Ευρώπη, την εσπευσμένη, απελευθέρωση ευρω-

παϊκών κονδυλίων αλλά και τη μειωμένη εθνική συμμε-

τοχή σε αυτά».
Μιχάλης Καρχιμάκης

Τη μειωμένη εθνική κυριαρχία θέλει να πει, και το ξε-

πούλημα της Ελλάδας στους ιδιώτες, λέμε εμείς.

Το τραγικό δεν είναι ότι τα λένε, αλλά ότι τα πι-

στεύουνε! Κάποιες άλλες εποχές μου θυμίζουν!

Θαυμάστε συλλογιστική Υπουργού:

Αφού δεν υπάρχει απόφαση υπουργικού

συμβουλίου, κάνω ό,τι θέλω εγώ

«Το άνοιγμα όλων των επαγγελμάτων έχει ήδη νομοθετηθεί.
Εσείς από πλευράς σας, σας το είχα πει και την προηγούμενη
φορά, είχατε πράγματι καταλήξει σε μια συμφωνία με τον προ-

ηγούμενο Υπουργό. Αυτό δεν σας το αμφισβήτησα ποτέ. Μια συμ-
φωνία, η οποία θα κατέληγε σε ένα Προεδρικό Διάταγμα, που
ποτέ όμως δεν καταλάβατε ότι αυτό το Προεδρικό Διάταγμα δεν
θα το υπέγραφε ο Δημήτρης ο Ρέππας, αλλά θα το υπέγραφε ο

Γιάννης ο Ραγκούσης, με τον οποίο δεν είχατε μιλήσει ποτέ.
Υπάρχει για εσάς το εύλογο ερώτημα: δεν υπάρχει συνέχεια στην
κυβέρνηση; Βεβαίως υπάρχει, όταν υπάρχουν αποφάσεις συλλο-
γικών οργάνων. Εάν είχε συνέλθει το υπουργικό συμβούλιο, και εί-
χαμε αποφασίσει με τη συμμετοχή και τη δική μου ως υπουργού
εσωτερικών, μετά από εισήγηση, ότι πρέπει να μείνει κλειστό το
επάγγελμα των ταξί και είχαμε πάρει τέτοια απόφαση, τότε αυτό
βεβαίως και θα δέσμευε τον οποιονδήποτε ερχόταν στη θέση του
κ. Ρέππα. Όμως, σας το είπα και την προηγούμενη φορά ότι τέτοια
απόφαση σε συλλογικό κυβερνητικό όργανο ποτέ δεν λήφθηκε. Η
απόφαση ήταν της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, όπως θα
μπορούσε να είναι και οποιουδήποτε άλλου Υπουργού στο πλαί-
σιο των περιθωρίων που έχει από το Σύνταγμα και το νόμο, να χει-
ρίζεται κάποια θέματα όπως νομίζει. 
Αλλά εδώ, έφτασε το θέμα την υπογραφή μου να την βάλω εγώ,
ο οποίος έχω άλλη άποψη, και δεύτερον δεν έχω μια κυβερνητική
απόφαση να με δεσμεύει, μια συλλογική κυβερνητική απόφαση·
για το αντίθετο μάλιστα υπάρχει απόφαση».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Απόσπασμα του Υπουργού Γ. Ραγκούση στη συζήτηση με τους

εκπροσώπους του Συνδικάτου αυτοκινητιστών ταξί Αττικής

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Είχα χρόνια πολλά να διαβάσω Ιλία Έρεμ-

πουργκ. Αυτόν  τον Ρώσο αιρετικό συγγρα-

φέα, τον είχα γνωρίσει για πρώτη φορά στα

φοιτητικά μου  με την “Πτώση του Παρισιού”
και το “Ενατο κύμα”, χωρίς από ότι μπορώ  να

θυμηθώ, να με είχε τότε ενθουσιάσει. Σήμερα

διαβάζω, ή μάλλον ρουφώ  και μελετώ  το βι-

βλίο του ‘‘Η Θυελλώδης ζωή του Λάζικ Ροϊ-
τσβάνιετς’’.
Τον συγγραφέα  Έρενμπουργκ (1891-1967),

τον είπανε  αιρετικό, γιατί τέτοιος ήταν στην

πραγματικότητα, αφού με την λεπτή του δη-

κτική ειρωνεία, καίτοι διευθυντής κομματικής

προπαγάνδας και τιμημένος για το συγγρα-

φικό του έργο με το βραβείο Στάλιν (‘42 &

43) και το βραβείο Λένιν το 1952, στάθηκε

αντιμέτωπος στο στρατευμένο παραλογισμό

που επικρατούσε εκείνη την εποχή στις

χώρες των Σοβιέτ, πράγμα που το πλήρωσε.

Έτσι κατά περιόδους αναγκάστηκε να ζήσει

σαν  δημοσιογράφος και να συγγράφει στο

Παρίσι. Το εν λόγω βιβλίο του, ενώ επανεκ-

διδόταν συνεχώς στη Δύση, στη Σοβιετική

Ένωση είχε καταδικαστεί σε πλήρη απομό-

νωση.           

Στο εν λόγω βιβλίο, ο ήρωάς του ο Λάζικ,

ένας  μικρόσωμος άσημος ραφτάκος, δηλώ-

νει Πολωνός την υπηκοότητα και Εβραίος το

θρήσκευμα, βιώνοντας   σαν θύμα του καθε-

στώτος, μια απίθανη  τραγελαφική περιπέ-

τεια. Έναυσμα και αιτία για το  πρώτο του

κομματικό κυνηγητό,  υπήρξε ένας αυθόρμη-

τος βαθύς αναστεναγμός  που του βγήκε από

τα εσώψυχά του, καθώς αναπολούσε τον

μοναδικό και ανεκπλήρωτο έρωτα του. 

Το πρώτο κακό ήταν, πως ο αναστεναγμός

αυτός βγήκε ενώ περνούσε μπροστά από μια

αφίσα, εκλιπόντος  ηχηρού κομματικού πα-

ράγοντος. Το δεύτερο κακό ήταν, πως τον

αναστεναγμό τον άκουσε ένα ασήμαντο θη-

λυκό κομματικό στέλεχος, που τυχαία περ-

νούσε από εκεί.  Τον εξέλαβε σαν δυσμενή

σχολιασμό, αμέσως τον κατέδωσε και το ποι-

νικό δικαστήριο  αποφάνθηκε με ποινική κα-

ταδίκη σε φυλάκιση για προσβολή εθνικού

συμβόλου. Από εκεί αρχίζουν ο ι περιπέτειές

του που περιγράφει, από τις οποίες θα στα-

χυολογήσω  αφηγήσεις και αναφορές  αλλη-

γορικές.

Σήμερα αρχίζω από την πρώτη. 

Σαν παραμύθι μας φέρνει κοντά της,  ένας

τρελός γέρος Εβραίος, που στο διάβα του

κειμένου παρεισφρύει στην γενική αφήγηση:  

(Η ιστορία αρχίζει σε κάποιο ασαφή παλιό

χρόνο πριν.  Ήταν τότε που στην  Ρώμη δια-

φέντευε ο Πάπας της. Ήταν κατά πως λένε,

κάτι σαν ο πιό μεγάλος κομισάριος του

τόπου. Καθόταν στο παλάτι, έκανε ταξιδάκια

και συμμετείχε ασμένως και ιδιοτελώς στα

θρησκευτικά του καθήκοντα. Λέγεται μάλι-

στα,  ότι το πρωί ήθελε όμορφες κοπέλες να

τον ξυπνάνε  και όταν καλοξύπναγε, μετά το

πλούσιο πρωϊνό του, φιλόστοργα άφηνε και

τους πιστούς να του φιλήσουν το χρυσό του

παπούτσι. 

Τότε ήταν, που είχανε καρναβάλι στη Ρώμη.

Αλλά στη Ρώμη ζούσαν και αυτοί οι Εβραίοι

που δεν ξέρω, πως τολμούσαν να ζούν στην

ίδια πόλη με τον Πάπα. Όσο αυτός δεν τους

‘’πήγαινε’’, τόσο αυτοί όλο και βγαίνανε

μπροστά του. Ο Πάπας την κατάσταση αυτή

δεν μπορούσε  να την χωνέψει. Αλλά σαν

καλός χριστιανός δεν μπορούσε να τους

χώσει όλους φυλακή και μάλιστα χωρίς σο-

βαρή αιτία.  Σκαρφίστηκε λοιπόν να σπάσει

πλάκα μαζί τους.  «Για να σας ανέχομαι,

τώρα μάλιστα  που έχομε τις γιορτές καρνα-

βαλιού, θέλω τη συμμετοχή σας. Θα μου δώ-

σετε εσείς οι Εβραίοι, σαν δείγμα  αγάπης

και  σεβασμού,    έναν άνθρωπό σας. Αυτός

ο Εβραίος, τη μέρα του καρναβαλιού, ολόγυ-

μνος θα τρέχει γύρω από τη Ρώμη κάνοντας

τρείς γύρους. Θα καλπάζει  παριστάνοντας

το άλογο κούρσας. Έτσι θα με ευχαριστή-

σετε, θα με κάνετε να γελάσω,  καθώς θα κά-

θομαι στα χρυσά μου καθίσματα, αγκαλιά με

τις κοπέλες μου και τους φίλους μου. Θα γε-

λάμε με αυτό το ανθρωποάλογο». 

Άναυδοι οι κακόμοιροι οι Εβραίοι. Αλλά τι να

κάνουν· Πάπας κομισάριος ήταν αυτός. Αλλά

έτσι είναι και οι απόκριες. Σαν τις άλλες γιορ-

τές. Αλλοι γλεντάνε και άλλοι πεινάνε.

Άλλοι έχουν καράτια και άλλοι δωρεάν δά-

κρυα. 

Τω καιρώ εκείνω, για τον λόγο αυτό,   οι

Εβραίοι μαζεύτηκαν σε σύσκεψη στη Συνα-

γωγή, δηλαδή για το  ποιός θα γίνει το αν-

θρωποάλογο. Ο Ραβίνος;  «Εγώ  αδύνατον.
Είμαι σπουδαγμένος». Ο πλούσιος με τα κα-

ράτια;  «Αδύνατον, εγώ ο κακόμοιρος εκείνη
την ώρα θα τρώω. Δεν γίνεται να παρατήσω
τη χήνα μου». Κάθε Εβραίος έδινε ακόμα και

ένα χρυσό, αρκεί  να μην τρέξει. Και οι πιο

φτωχοί έδιναν το κάτι τις τους. Ξέμεινε ο

Λάζαρος, ο ραφτάκος, ο πάμπτωχος. Αυτός

το μόνο που είχε, ήταν η γυναίκα και τα  έξη

παιδιά του. Έπρεπε να πληρώσει με τον εξευ-

τελισμό του εαυτού του. 

Τα παιδιά και η γυναίκα ολοφύρονταν  και

έκλαιγαν, ο Λάζαρος ολόγυμνος ξεφώνιζε

«Αντίο γυναίκα, αντίο παιδιά μου, αντίο
ζωή», το ανόσιο χέρι κατέβαζε το κνούτο στη

ράχη και ο Πάπας γελούσε και σφράγιζε τα

αυτιά του για να μην ακούει. Και πίσω από το

χρυσό κάθισμα του, η καδρονισμένη εικόνα

ενός χρυσοαλυσσοδεμένου  Χριστού δά-

κρυζε. Το κνούτο κατέβηκε, η παράσταση άρ-

χισε. Ο αλογοάνθρωπος χωρίς παντελόνι,

ολόγυμνος, κάλπαζε. Η ζέστη αφόρητη. Στη

διαδρομή γονάτιζε. Το κνούτο, που παρακο-

λουθούσε πίσω τον γολγοθά του, ξανάπεφτε.

Το πλήθος στο Κολοσσαίο,  αλάλαζε «Τρέχε
ψωφάλογο». «Μα τρέχω», διαμαρτυρόταν το

θύμα στους εκατό ιπποκόμους, που  από

κοντά του δεν τον άφηναν για μια ανάσα. Σε

λίγο απόκαμε, πέφτει κατά γής. Το πλήθος

ξεσηκώνεται. Και εκεί αιφνίδια μια σκιά τον

δροσίζει. Γυρίζει και βλέπει ένα ξερακιανό

ξυπόλητο, σκυμμένο στοργικά από πάνω του.

Πετσί και κόκκαλο και ο ιδρώτας βρέχει ανα-

κατεμένος με αίμα τα γένια του, ολάκερο το

κορμί του και στάζει,  μεταλαμπαδεύεται  και

δροσίζει το εξουθενωμένο κορμί του ραφτά-

κου.  «Ποιός είσαι εσύ. Δεν σε ξέρω. Μα σαν
να σ΄έχω ξαναδεί». «Δεν με ξέρεις γιατί
είναι χρόνια πολλά που εγώ έχω πεθάνει,
ενώ εσύ είσαι ακόμη ζωντανός. Δεν με ανα-

γνωρίζεις, αλλά  κάθε μέρα με βλέπεις μόνο
μέσα στη χρυσή κορνίζα μου, εκεί που με  βά-
λανε. Ποιος είμαι;  Ένας φτωχός  Εβραίος
σαν και σένα. Εσύ ήσουνα ράφτης, εγώ
ήμουνα μαραγκός. Με  λένε Ιησού. Ήθελα να
βασιλεύει στον κόσμο αλήθεια. Κανείς όμως
δεν την ήθελε.  Ούτε  την δικαιοσύνη,   ούτε
την αγάπη και την  ευτυχία. Ήμουνα με τους
φτωχούς ενάντια στους πλουσίους, με τους
αδυνάτους ενάντια στους ισχυρούς. ΄Ηθελα
τον ήλιο να λάμπει και τα παιδιά να χαίρον-
ται. Στην αρχή με σκοτώσανε. Μα δεν στα-
ματήσανε. Με σκοτώνουν κάθε μέρα.
Σημαίες στήνουν και ψεύτικα δακρύζουν
στην πονεμένη μορφή μου.  Ομνύουν στο
όνομά μου  για να αναστατώνομαι από αγα-
νάκτηση  μέσα από στον τάφο μου. Την ει-
κόνα μου την κορνιζώνουν με χρυσάφι μαζί
και το λόγο μου  και βάζουν τα παιδιά που
πεινάνε να την προσκυνάνε. Και εδώ μπρο-
στά στην χρυσοαλυσσοδεμένη εικόνα μου,
καραγκιόζηδες χαίρονται με τον γολγοθά
σου, που είναι  και δικός μου γολγοθάς. Κά-
θησε εκεί που βρίσκεσαι ξαπλωμένος. Εγώ
θα συνεχίσω και θα τρέξω για σένα στη θέση
σου. Κανείς δεν θα καταλάβει τη διαφορά». 
«Άσε να τρέξομε μαζί» αναφωνεί ο Λάζαρος.

«Κάτσε εκεί που βρίσκεσαι», έρχεται ηχηρή η

αυστηρή  απάντηση.  «Άλλωστε εδώ κοντά,
κοντά σε κάποιον άλλο τόπο, σε κάποια άλλη
πόλη, εγώ θα τρέχω για  κάποιον που σί-
γουρα θα σκοτώνουν στο όνομά μου». Το

κνούτο τώρα ανεβοκατεβαίνει  στη ράχη του

ξυπόλητου μαραγκού, που δεν αργεί να φτά-

σει στο τέρμα μπροστά στα πόδια του Πάπα,

που ‘ χει ξεραθεί από τα γέλια.

«Έλα κοντά μου Εβραίε, παλιάλογο, να σε
μάθω εγώ  τι θα πει να είσαι  ο Πάπας,  ο απο-
κλειστικός αντιπρόσωπος του φιλεύσπλα-
χνου Χριστού μου, γι’ αυτό θα σου δώσω και
εγώ τώρα εκατό  βουρδουλιές δώρο για να
τις θυμάσαι, εσύ που τον σταύρωσες».
Και ο Χριστός τρέχει ακόμα...

Με τον Έρενμπουργκ όμως  έχομε και συνέ-

χεια. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

―――――――――
Βοηθήματα

1) Εγκυκλ. Υδρία, Κέϊμπριτζ, Ήλιος

2) Ιλία Έρενμπουργκ:’’Η Θυελλώδης ζωή του Λάζικ

Ροϊτσβάνιετς’’ Εκδ, Θεμέλιο 

Χριστιανισμός  σε παρέκκλιση
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Μνημόνιο, Δανειακή Σύμβαση, Μεσοπρόθεσμο Μνημόνιο,

μακροπρόθεσμη Κατοχή...Σελίδες επί σελίδων γράφτηκαν

και θα γράφονται, αναλύσεις επί αναλύσεων, αλλά ας ακού-

σουμε τι μας λέει ο αείμνηστος λαογράφος μας Νικόλαος

Πολίτης για την αξία της δημοτικής μας ποίησης: «Ο στί-
χος των δημοτικών τραγουδιών έχει την πυκνότητα και την
μεστότητα των αρχαίων ελληνικών επιγραμμάτων». Όσα κι

αν ειπωθούν για τη νέα μας τραγωδία, ίσως την χειρότερη

μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, τα έχει πει πιο σπα-

θάτα, με μόνο δυό αράδες, ο ανώνυμος λαϊκός στιχουργός,

όταν οι Άγγλοι πουλήσανε την Πάργα στον Αλήπασα: «Τ’
άσπρα πουλήσαν τον Χριστό, τ’ άσπρα πουλάν κι εσένα»,

θρηνούσε τότε το ηπειρώτικο μοιρολόγι και αυτή είναι η

ουσία των όσων ζούμε τώρα και των χειρότερων που θα ζή-

σουμε, αν δεν ξεσηκωθούμε πριν οι Γιωργάκηδες πουλή-

σουνε και της Παναγιάς τα μάτια. 

«Και τότε γιατί γράφεις κι εσύ και τόσοι άλλοι, γιατί προ-

σπαθείτε να συνεγείρετε, να αφυπνίσετε»; θα μπορούσε να

ειπωθεί εύλογα ένα τέτοιο ερώτημα. Πράγματι η αφύπνιση

είναι το πρώτο βήμα, αλλά από μόνη της δεν αρκεί αν δεν

ακολουθήσει η εξέγερση, η εθνεγερσία. Θυμάμαι εκείνο το

σημαδιακό διήγημα που δημοσίευσε παλιά η Ηλέκτρα Βε-

νετσάνου στην «Εβδόμη» για ένα βατραχάκι στην αναμένη

χύτρα, που κολύμπαγε και δεν πεταγόταν έξω από τη

χύτρα όσο το νερό γινόταν από χλιαρό, ζεστό κι ύστερα

καυτό, μέχρι που άρχισε το νερό να βράζει και το βατρα-

χάκι κατάλαβε, πολύ αργά πλέον, ότι θα πέθαινε.

Στη σωστή κατεύθυνση όλες οι ακομμάτιστες πρωτοβου-

λίες, από την «Σπίθα» που άναψε ο αιώνιος έφηβος Μίκης

Θεοδωράκης μέχρι την πολυπληθή λαϊκή οργή στο Σύν-

ταγμα κι αλλού, αλλά όλα αυτά τα ρυάκια και τα ποταμάκια

πρέπει να μπούνε σε μιά κοίτη και να ενωθούν σε ορμητικό

ποτάμι, που θα παρασύρει όλους τους προσκυνημένους.

Λείπει προς το παρόν ο άνεμος που θα μπορούσε να σαλα-

γήσει όλα τα «όχι» τα μικρά στο ένα «ΟΧΙ» το μεγάλο. Και

στο μεταξύ η Ελλάδα αργοπεθαίνει, τα νιάτα της ξενι-

τεύονται, το βιός της ξεπουλιέται.

Καιρό πολύ για «ζυμώσεις» δεν έχουμε. Χρειαζόμαστε μιά

νέα Φιλική Εταιρεία. Μιά πανστρατιά Ελλήνων, που όπως

εκείνη η παλιά αδελφοσύνη του ξεσηκωμού δεν θα κάθεται

ν’ ακούει παρηγόριες «ακόμα τούτη η άνοιξη ραγιάδες, ρα-
γιάδες, τούτο το καλοκαίρι καημένη Ρούμελη, ώσπου να
‘ρθεί ο Μόσκοβος ραγιάδες, ραγιάδες, να φέρει το σεφέρι
Μοριά και Ρούμελη». Κανένας «Μόσκοβος» δεν πρόκειται

να έρθει και το μόνο «σεφέρι» που ξέρω είμαστε όσοι αγα-

πάμε την Ελλάδα και δεν καταλάβαμε ποτέ εκείνο το φτη-

νόψυχο «όπου γης και πατρίς».

Όμως, εκείνη η παλιά Φιλική Εταιρεία ήταν μυστική οργά-

νωση. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ούτε στη σημερινή

σκλαβιά μας μπορεί να ανατραπεί η Κατοχή των ξένων και

των ντόπιων λακέδων τους με ανακοινώσεις, διαμαρτυρίες,

ειρηνικές συγκεντρώσεις, συνάξεις τεϊου και συμπάθειας,

ή εκλογές. Πάρτε το χαμπάρι. Το «διατηρητέο» δεν μερε-

μετίζεται άλλο. Έχει γίνει φωλιά φιδιών και αρουραίων,

θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο.

Όσοι Φιλικοί για την Ελλάδα πρέπει να γνωριστούμε με-

ταξύ μας και να συνεννοηθούμε τι κι από ποιά θέση μπορεί

να προσφέρει ο καθένας όταν σημάνει η καμπάνα. Αλλά

αυτή η συνεννόηση δεν μπορεί να γίνει ούτε μέσω διαδι-

κτύου, ούτε μέσω τηλεφώνου, ή εφημερίδων. Δεν είμαστε

παιδάκια, το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι; Κάποιοι είναι σε

θέση να προσφέρουν πιο πολλά, πιο αποτελεσματικά και ο

νοών νοείτω. Αν περιμένουν όμως το πότε θα ξεχυθεί ο κό-

σμος στους δρόμους, ίσως να ‘ναι αργά για δάκρυα, όταν η

Τουρκιά θα ‘χει βρει την ευκαιρία να μας φάει δυό-τρία

νησιά και την Θράκη, πάνω στην αναμπουμπούλα. Και μετά

θα μαζευόμαστε σε κάποια «Λέσχη» ενδόξων να συζητάμε

πάνω από τα ουϊσκάκια τι έφταιξε και πέσαμε τόσο άδοξα.

Όπως αναλύουμε ακόμα τι έφταιξε το ’74 στην Κύπρο. Έτσι

λεβέντες «τοις κείνων ρήμασι ...κοιμώμενοι»;

Ανάμεσα στις χαρακιές της ψυχής μου είναι και μιά ιστο-

ρία, έτσι όπως μου την διηγήθηκε παλιά ένας δικαστικός

επιμελητής, κλητήρας δηλαδή, απαίσιο επάγγελμα κάποιες

στιγμές. Έχουνε μπει, λοιπόν, οι κλητήρες και οι μεταφο-

ρείς σ’ ένα σπιτικό και το αδειάζουν. Καταμεσίς στο σαλόνι,

σ’ έναν καναπέ, κάθεται μιά παιδούλα έξι-εφτά χρονών και

κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της την κούκλα της. Πίσω της

όρθια η μάνα, την κρατά από τους ώμους, λες κι έτσι θα

‘παυε το τρέμουλο της μικρούλας, το ασταμάτητο. Πατέ-

ρας δεν υπήρχε. Παίρνουν τις πολυθρόνες που κουλουρια-

ζότανε κι έβλεπε τηλεόραση, το τραπέζι όπου τρώγανε, το

κρεβατάκι της, σφίγγει την κούκλα όλο και πιο πολύ, κοι-

τάζει ολόϊσια στην πόρτα, εκεί που έφευγε φορτωμένος σε

ξένα χέρια ο κόσμος της. Σταθήκανε μπροστά της: «Κυρία
πάρτε το παιδί, πρέπει να πάρουμε τον καναπέ». Έσφιξε κι

άλλο την κούκλα. Πως δεν είχε σπάσει εκείνη η κούκλα κι

εκείνη η καρδούλα. Τη σήκωσε με δυσκολία η μάνα. «Έλα
μωρό μου, πάμε, μας περιμένει η θεία για φαγητό». Σηκώ-

θηκε μα έτρεμε σύγκορμο... «Θα μου πάρουν και την κού-
κλα μου μαμά»; -«Όχι ψυχή μου, δεν θα στην πάρουν, μη
φοβάσαι».

Μη φοβάστε, μόνο το σπίτι και τα έπιπλα θα μας πάρουν.

Ότι κρατάμε πάνω μας θα μας τ’ αφήσουν, μάλλον. Εκτός κι

αν αποφασίσουμε ν’ αφήσουμε την κούκλα και να πάρουμε

στα χέρια μας «την όμορφη πατρόνα». Και να μην περιμέ-

νουμε «πότε θα κάμει ξαστεριά» για να κατεβούμε στον

ομαλό, γιατί μόνο αν σηκώσουμε ψηλά τις ψυχές μας θα

ξαστερώσει. Ή την πατρόνα στα χέρια αντράκια μου, ή τους

πάτρωνες στο σβέρκο μας. Λίγο ακόμα να το μπεγλερί-

σουμε αν θα κατεβούμε στον ομαλό, θα ‘ναι αλλωνών ο

ομαλός κι η στράτα των Μουσούρων θ’ ανήκει στους Μου-

σούρους και στους Μαυρογιαλούρους. Κι εμείς θα κρατάμε

σφιχτά το κινητό μας, ή το λάπτοπ, για να μην πω και τι

άλλο, μήπως τους έρθει η ιδέα να μας το κόψουν κι αυτό.

Μιά νέα Φιλική Εταιρεία, ΤΩΡΑ
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος

είναι να διαγράψεις την μνήμη του.

Μίλαν Κούντερα

Κάποτε ευημερούσαν οι αριθμοί και επένοντο οι

πολίτες, άλλοτε συνέβαινε το αντίθετο. Σήμερα

ούτε οι αριθμοί ευημερούν ούτε οι πολίτες! Τι

συμβαίνει λοιπόν; Πώς φθάσαμε ως εδώ; Ας αρ-

χίσουμε από την αρχή. Μερικοί λένε ότι υπάρχει

παγκόσμια κρίση του Καπιταλισμού, ο οποίος με-

τασχηματίζεται και προσαρμόζεται στις νέες οι-

κονομικές, κοινωνικές  και  γεωπολιτικές  και

οικονομικές ανάγκες.  Άλλοι λένε ότι η κρίση

δεν αφορά τον Καπιταλισμό αλλά τους λαούς.

Διότι οι κεφαλαιούχοι δεν έχασαν τα λεφτά

τους. Απλούστατα τα μετέφεραν από τη

Δύση(ΗΠΑ, Ευρώπη)  στην Ασία.  Σήμερον δεν

υπάρχει ο Καπιταλισμός υπό την έννοια της

Ελεύθερης Αγοράς, διότι αυτή είναι κεντρικά

ρυθμιζόμενη από μια δράκα μαφιόζων επενδυ-

τών και τοκογλύφων –τραπεζιτών, (τραπεζών,

πολυεθνικών,  αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστι-

κών οργανισμών κ.α). Αυτή η ομάδα ανθρώπων-

οικογενειών έχει ονόματα και διεύθυνση και

ελέγχει το 90% της παγκόσμιας οικονομίας  Οι

περισσότεροι   Εβραίοι (George Soros, Rotchild,

Rockefeller. Buffet κ.α)

Επομένως του λοιπού δεν πρέπει να ομιλούμε

για Καπιταλισμό και Ελεύθερη Αγορά, αλλά για

μια πρωτόγνωρη μορφή ασφυκτικά ελεγχόμενης

όχι μόνον της παγκόσμιας  Αγοράς  και Οικονο-

μίας, αλλά το χειρότερο και της Πολιτικής, του

Πολιτισμού και της Κοινωνίας. Βέβαια και στο

παρελθόν οι κεφαλαιούχοι επηρέαζαν  τις κυ-

βερνήσεις με σκοπό την ψήφιση ευνοϊκών

νόμων για αύξηση των κερδών τους. Όμως σή-

μερα η συγκέντρωση και ο γιγαντισμός του κε-

φαλαίου στα χέρια μιας μικρής ολιγαρχίας είναι

αυτοσκοπός προκειμένου να επιβάλλει τους

όρους της στις κυβερνήσεις –μαριονέτες τις

οποίες ελέγχει απόλυτα, ανεξαρτήτως του κόμ-

ματος εξουσίας.  Οι πολιτικοί είναι  νάνοι και “κο-

πέλια” των τοκογλύφων. Τούτο είναι πλήρως

εμφανές στην Ε.Ε, η οποία βρίσκεται στο στάδιο

της διαλύσεως της Ευρωζώνης, διότι οι τραπεζί-

τες (ΕΚΤ κ.α) και οι διεθνείς τοκογλύφοι  επι-

βάλλουν τους όρους τους στην Ευρωζώνη και

στις Κυβερνήσεις, για το πρόβλημα του χρέους

των χωρών του Νότου. Όρους που ουσιαστικά

καταδικάζουν τους λαούς σε ανεργία, πείνα,

φτώχεια, μιζέρια, καταστροφή και διαρπαγή του

πλούτου τους (γη, ακτές, νησιά,  εταιρείες, ορυ-

κτά, υδρογονάνθρακες κ.α) προς εξόφλησιν  των

επαχθών τοκογλυφικών δανείων. Σημειωτέον ότι

αυτά έχουν αποπληρωθεί στο πολλαπλάσιο και

όμως αντί να μειώνονται αυξάνουν με γεωμε-

τρική πρόοδο.  Η Νεοφιλελεύθερη πολιτική απα-

ξιώνει την λαϊκή βούληση και τη λαϊκή κυριαρ-

χία και εξασθενεί  το δημοκρατικό πολίτευμα,

υπέρ της  ληστοσυμμορίας των δανειστών-τοκο-

γλύφων. 

Πώς  συνέβη η αλλαγή; Ο Νεοφιλελευθερισμός

-το ιδεολογικό κίνημα της παγκόσμιας πλουτο-

κρατίας των Θάτσερ-Ρήγκαν-εισέβαλε και ισο-

πέδωσε τις ανθρωπιστικές αξίες. Στη θέση τους

έφερε την “αξία” του Κέρδους.Τούτο αναγορεύ-

τηκε νέος θεός!! Δεν έχει σημασία τι μετέρχεσαι

για να το αποκτήσεις. Σημασία έχει το Κέρδος.

Έτσι άνοιξαν οι πύλες του σύγχρονου φρενοκο-

μείου που μετέβαλε τον κόσμο σε συντρίμμια. Το

Κεφάλαιο και η υλικοτεχνική βάση της Δύσης-

καθώς έπεσαν οι  θεσμικοί περιορισμοί-μετανά-

στευσε  στην Ασία (Κίνα, Ινδία κ.α) όπου

υπάρχουν εξευτελιστικά  ημερομίσθια, δίχως ερ-

γασιακή πρόνοια, ασφάλιση, προστασία περι-

βάλλοντος.   

Έτσι ενώ το Κεφάλαιο κερδίζει αστρονομικά

ποσά-διότι παράγει φθηνά και πουλάει ακριβά-

καταδικάζει τον Δυτικό Κόσμο (Αμερική και ιδία

την Ευρώπη) σε Ανεργία, κατάρρευση και  εξα-

θλίωση. Και όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία, αλλά

για την επιβολή της παγκόσμιας κυριαρχίας.

Προς τον σκοπό αυτόν εργάσθηκε συστηματικά-

και συνωμοτικά θα λέγαμε- εδώ και δεκαετίες

για  να περάσει στις κοινωνίες  το παρόν μον-

τέλο (νέος Παραλογισμός),  που δεν έχει σχέση

με το διαχρονικό τρόπο σκέψεως. Πρόβαλε

δήλα-δη  νέες Απαξίες σε αντικατάσταση των

διαχρονικών και δοκιμασμένων επί αιώνες Αξιών.

Με  την καταιγιστική προπαγάνδα  με τα ελεγ-

χόμενα μέχρι ασφυξίας ΜΜΕ, κατόρθωσε να ακι-

νητοποιήσει τους λαούς και  τώρα  εφαρμόζει με

τις κυβερνήσεις-ανδρείκελα  τα πιο αντιλαϊκά,

τα πιο εγκληματικά, τα πιο ανελέητα και σατα-

νικά μέτρα σε βάρος  τους. Οι  αχυράνθρωποι

ιθύνοντες   της Ευρώπης -και ιδιαίτερα η  Κατο-

χική Κυβέρνηση ΓΑΠ-έχουν επιλέξει τη λύση

των τοκογλύφων, καταδικάζοντας τον Ελληνικό

λαό σε τελεία καταστροφή.

Επομένως είναι ανάγκη να γίνουν εκλογές για

να εκλέξει ο λαός εκείνους που θα διαπραγμα-

τευθούν σοβαρά με τους Ευρωπαίους: «Ή Πτώ-

χευση της Ελλάδος και  η καταστροφή της

Ευρωζώνης  - και όχι μόνον αυτής - ή  Σωτηρία

της Ελλάδος  και άρση των εξοντωτικών μέ-

τρων». Μέση λύση δεν υπάρχει. Εμείς δεν  θα

γίνουμε το θύμα της Ευρώπης. Η κρίση δεν είναι

οικονομική. Είναι σύνθετη: πολιτιστική και κρίση

Αξιών. Η λύση της βρίσκεται στον Ελληνικό

τρόπο  σκέψεως (Αρχαία Ελληνική Γραμματεία).  

Επομένως τίθεται πλέον ωμά το ερώτημα: ή

ΑΥΤΟΙ ή ΕΜΕΙΣ!!  Ή οι  Έλληνες  ή οι τοκογλύφοι.

Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης

Υποστράτηγος ε.α 
μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

http://amphiktyon.org/

http://amphiktyon.blogspot.com/

Ή  ΑΥΤΟΙ 

Ή ΕΜΕΙΣ
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Περιστατικό που συνέβη πρό-

σφατα σε ζευγάρι, που βρήκε

το αυτοκίνητό τους σπασμένο,

ενώ βρίσκονταν σε ένα παι-

χνίδι ποδοσφαίρου, πρέπει να

μας βάζει σε σκέψεις ώστε

τουλάχιστον να μη διευκολύ-

νουμε την ζωή των επίδοξων

ληστών. 

Το αυτοκίνητό τους ήταν δίπλα

στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο

παρκινγκ των φιλάθλων. Με-

ρικά από τα αντικείμενα που

κλάπηκαν απ’ το αυτοκίνητο,

ήταν το τηλεχειριστήριο της

πόρτας γκαράζ, κάποια χρή-

ματα και ένα GPS, το οποίο

είχαν αφήσει στο ταμπλό. 

Όταν τα θύματα επέστρεψαν

σπίτι, διαπίστωσαν ότι και το

σπίτι τους είχε ανοιχτεί και

κλαπεί.  

Οι κλέφτες είχαν χρησιμοποι-

ήσει το GPS για να τους καθο-

δηγήσει στο σπίτι. Στη

συνέχεια  χρησιμοποίησαν το

τηλεχειριστήριο του γκαράζ

για να ανοίξουν την πόρτα του

και να μπουν, σαν κύριοι, στο

σπίτι.    

Έτσι αν χρησιμοποιείτε GPS

είναι καλύτερο να μην τοποθε-

τείτε τη διεύθυνση του σπιτιού

σας σε αυτό. 

Βάλτε ένα κοντινό σημείο

ώστε να μπορεί να εντοπίσει

το δρόμο σας, αλλά κανένας

άλλος να μην ξέρει την ακριβή

διεύθυνση. 

Πρωτότυπους τρόπους αντίδρασης και

κατακραυγής του ξεπουλήματος της Ελ-

λάδας, βλέπουμε καθημερινά γύρω μας.

Στον χώρο της μόδας όμως δεν είχαμε συ-

ναντήσει κάτι.

Το μάτι μας, τράβηξε η διπλανή βιτρίνα

καταστήματος με ρούχα που σατιρίζει την

πολιτικοοικονομική κατάσταση της χώρας

μας με το 70% εκπτώσεων που προσφέρει

το κατάστημα. 

“Ξεπούλημαααα.....προλάβετεεεεεε....”

φωνάζει η βιτρίνα τους με φόντο την

Βουλή, τα αρχαία μας και τον χάρτη της

Ελλάδας...

Τα σχόλια δικά σας...

Μη σημειώνετε ποτέ την διεύθυνση του σπιτιού σας στα GPS

Τρένα που δεν σταματούν στους σταθμούς!
Στην εποχή της ταχύτητας και του άγχους, στην εποχή που κυριαρχεί η

έκφραση “ο χρόνος είναι χρήμα”, τα λεπτά που χρειάζονται για την επι-

βίβασή μας σε ένα μέσο μεταφοράς μπορεί να είναι καταλυτικά. 

Έτσι οι Κινέζοι, πρωτοπόροι σε νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, ανα-

κάλυψαν έναν τρόπο οι ταξιδιώτες να επιβιβάζονται και να αποβιβά-

ζονται στα τρένα χωρίς αυτά να σταματάνε στους σταθούς! 

Σας φαίνεται αδύνατο; Κι όμως είναι δυνατό. 

Παρακολουθείστε τον τρόπο: 

Για εκείνους που επιβιβάζονται στο τραίνο: Οι επιβάτες σε έναν σταθμό

επιβιβάζονται επάνω σε μια καμπίνα πολύ προτού να φθάσει ακόμη το

τραίνο στο σταθμό. Όταν το τραίνο πλησιάζει, επιβραδύνει· δεν στα-

ματά. Επιβραδύνει ακριβώς για να πάρει την καμπίνα που θα κινηθεί με

το τραίνο στη στέγη του τραίνου. Ενώ το τραίνο απο-

μακρύνεται ακόμα από το σταθμό, οι επιβάτες θα επι-

βιβαστούν στο τραίνο από την καμπίνα που

τοποθετείται στην οροφή του. Αφού ξεφορτώσει

όλους τους επιβάτες της, η καμπίνα θα κινηθεί προς

το πίσω μέρος του τραίνου, έτσι ώστε οι επόμενοι

εξερχόμενοι επιβάτες που θέλουν να κατέβουν στον

επόμενο σταθμό θα επιβιβαστούν στην καμπίνα στο

πίσω τμήμα της οροφής του τραίνου! 

Στην περίπτωση της αποβίβασης, Η καμπίνα που

έχει μείνει στο πίσω μέρος του τρένου, γεμάτη πλέον

με κόσμο, θα μείνει πίσω - στο σταθμό. Έτσι το τραίνο

θα ρίχνει πάντα μια καμπίνα στο πίσω τμήμα της στέ-

γης του και θα παίρνει μια νέα καμπίνα στο μπροστινό

μέρος της οροφής του τραίνου, σε κάθε σταθμό.

Εντυπωσιακό, αλλά τρομακτικό στην οικονομία του

χρόνου σε σχέση με τη ζωή μας!
Το μπλε-ασπρο κινούμενο που βλέπετε πάνω απ’ το τρένο, είναι η καμπίνα
που επιβιβάζει τον κόσμο πολύ πριν το τρένο εμφανιστεί στο σταθμό.
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Εικόνες που ασχημίζουν το Κορωπί

Αναγνώστης - νέος κάτοικος - της πόλης του Κορωπίου,

περιγράφει καταστάσεις που παρατηρούνται σε δρομους

του Κορωπίου. Μακροσκελής η επιστολή και δημοσιεύεται

αποσπασματικά. Οπως μας σημειώνει έχει αποσταλεί και

στην Αστυνομία και στον Δήμο και στον τοπικό τύπο.

Κύριε Δήμαρχε

Θεωρώ ότι είναι δικαίωμα άν όχι υποχρέωση στόν κάθε φο-

ρολογούμενο πολίτη να παρουσιάζει αυτά τά οποία οι δη-

μοτικές ή αστυνομικές αρχές αδυνατούν ή δέν θέλουν νά

προσέξουν. Αν οι υπηρεσίες λειτουργούσαν όπως υπο-

χρεούνται, άν πχ μαζεύανε τά δεκάδες παρατημένα αυτο-

κίνητα λίγα μόλις μέτρα από τήν Αστυνομία αλλοδαπών, ο

καθημερινός πολίτης δέν θά προβληματιζόταν μέ όλα όσα

βλέπει μέ θλίψη αλλά καί ανησυχία νά συμβαίνουν γύρω

του. Αν ελέγχανε πχ πόσες δεκαδες αλλοδαποί ζούνε

στην οδό Κονίτσης 10 καί μιά χωματερή σ’ αυτό τόν κεν-

τρικο  δρόμο, ένα σκουπιδαριό, παρατημένα ΙΧ (3),  το θέμα

θά ηταν διαφορετικό.  Πόσοι ζούνε σε ημιτελή οικοδομή

καί δέν τολμάς νά περπατήσεις, επί της Ζαλόγγου λίγα

μέτρα από Κονίτσης. Μέ κυάλια κοιτάνε τίς γύρω πολυκα-

τοικίες!! Πόσοι και μέ τί είδους άδεια και συμφωνητικά;

Ζω  με τήν οικογένεια μου σχεδόν τρία χρόνια στό Κο-

ρωπί, (περιοχή οδού  Ζαλόγγου) επιλέξαμε συνειδητά

αυτό τό χώρο διότι πιστεύαμε ότι θά ζούσαμε σέ ένα ελ-

ληνικό καθαρό και οργανωμένο προάστειο, γνωρίσαμε τόν

τοπικό ρατσισμό, καί αυτό μού επιβάλλει νά δεχθείτε με

σεβασμό  τήν ανωνυμία μου όχι από φόβο αλλά γιά να

αποφύγω κάθε παρεξήγηση. Σάς τά καταγράφω χωρίς

προκατάληψη με την ελπίδα ότι θα εκτιμήσετε αυτή μου

την πρωτοβουλία. Πρόθεση μου είναι η προστασία τής οι-

κογενείας μου από όλα οσα θά διαβάσετε.

1) Απαράδεκτο αλλά καί ιδιαίτερα επικίνδυνο τό γεγονός

ότι όλη η περιοχή  καί τά κενά οικόπεδα είναι γεμάτα - άν

όχι μπάζα που πετάνε οι καλοί περαστικοί  (πχ στην οδό Ε.

Λάμπρου, μπάζα σέ μεγάλες μπλε σακούλες από μήνες και

υπηρεσία καθαριότητος δέν υπάρχει) - αλλά καί  ψηλά

ξηρά χόρτα  κάτι που καί ο τελευταίος άνθρωπος γνωρίζει

πόσους κινδύνους κρύβει από ένα αναμμένο τσιγάρο. 

...Αν αύριο λαμπαδιάσουμε κ Δήμαρχε, διερωτώμαι ποιός

θά φέρει τήν ευθύνη, μήπως οι ιδιοκτήτες, ο Δήμος ή ποιός

τέλος πάντων σ´αυτη τήν επικίνδυνη περιοχή;  (Πυροσβε-

στικη Διάταξη 4, ΦΕΚ 724/ β/22.12.1987 οι ιδιοκτήτες υπο-

χρεούνται στόν καθαρισμό από χόρτα.    ΑΥΤΟ ΟΥΔΕΠΟΤΕ

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ, ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.) 

...

Στήν ιστοσελίδα σας διαβάζουμε ότι κατεδαφίστηκαν

παράνομες κατασκευές καντίνας στήν παραλία Αγ. Δημη-

τρίου. Κύριε Δήμαρχε τίς κατασκευές στή Ζαλόγγου & Κο-

νίτσης  δέν τίς βλέπετε;;; Αυτή η τριτοκοσμική κατάσταση

δέν σας προβληματίζει ούτε σας ενοχλεί;

Σ.Σ.: Προφανώς ο αναγνώστης και γράφων δεν γνωρίζει
ότι ο Δήμος δεν μπορεί να κατεδαφίσει ιδιοκτησία· ας είναι
αυθαίρετη, ας είναι παράνομη χωρίς να έχει τελεσίδικες
αποφάσεις από την Πολεοδομία· εν προκειμένω την πολε-
οδομία Μαρκοπούλου. Στον Αγιο Δημήτριο οι κατασκευές
ήταν σε κοινόχρηστο, δημοτικό χώρο.

3) Επί τής Ευαγγέλου Λάμπρου πρός Ζαλόγγου, λίγα μόλις

μέτρα από τά σπίτια μας, ''ευγενέστατος'' κύριος αφήνει

κάθε μέρα  τό τεράστιο αυτοκίνητο του γιά βοθρους  ή βυ-

τιοφόρο πού σημαίνει φυσικά κίνδυνο, (αριθμός πινακίδας

...)  ενώ τό πρωί αναγκαστικά όταν τό ξεκινά γιά να γεμί-

σουν τά φρένα, ξυπνάμε από δυσωδία, καυσαέριο, θόρυβο

κλπ. Καί όλα αυτά λίγα μέτρα από τά σπίτια μας.  Η ερώ-

τηση μας είναι αν επιτρέπει ό νόμος τέτοια αυτοκίνητα νά

σταθμεύουνε σε κατωκημένες περιοχές καί άν όχι γιατί

μέχρι τώρα καμία υπηρεσία είτε δημοτική είτε αστυνομική

δέν τόν έχει καταγγείλει. 

4) Η περιοχή έναντι τής Ζαλόγγου χαρακτηρίζεται από επι-

κίνδυνες παράγκες, προχειροκατασκευές, νεκροταφείο

αυτοκινήτων(!!!!)  από τό οποίο κυκλοφορούν βεβαίως

φίδια και αρουραίοι. Δέν υπάρχουν λόγια νά περιγράψει

κανείς τήν αθλιότητα αυτού τού χώρου, τήν περιβαλλον-

τολογική εξαθλίωση, ή τόν κίνδυνο σέ δυνατό αέρα, ενώ

υπάρχει καί...Ναυπηγείο τό οποίο μάς κερνά με αρωματικά

δηλητήρια, σιλικόνες, βαφές κλπ. 

....

5) Όί αλλοδαποί  - καί ας μη χαρακτηριστώ ρατσιστής -

εκτός από τό σύνηθες μεθύσι, θορύβους, μουσική για νά

ακούγεται στη ...Γλυφάδα σε ακατάλληλες ώρες κλπ χρη-

σιμοποιούν αυτοκίνητα - νεκροφόρες, κυριολεκτικά ερεί-

πια, χωρις πινακίδες καί φυσικά χωρίς ασφάλεια,

διπλωματα κλπ. Το ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί συχνά

είναι παληό αγροτικό χωρίς πινακίδες ή διακριτικά, τό οδη-

γούν δύο Πακιστανοί ή Ινδοί καί ασχολούνται κάπου κοντά

σε χωράφια.  Φανταστείτε τώρα κύριε Δήμαρχε νά  έχουμε

ένα ατύχημα μέ ένα όχημα που δέν περιγράφεται, πού

σέρνεται σέ τέσσερις τροχούς.  Αυτοκίνητο νεκροφόρα

στήν κυριολεξία.  Τούς έχω φωτογραφήσει καί αν μου τό

ζητήσετε θά σας στείλω τίς σχετικές φωτογραφίες.

...

Δέν έχω συνήθειο νά είμαι ενοχλητικός, όμως κ Δήμαρχε

ίσως δείτε τό δικηο μου, αλλά καί τη μεγάλη μου ανησυχία

γιά όλα αυτά τα θλιβερά καί επικίνδυνα. Ελπίζω και εύχο-

μαι οι δημοσιογράφοι νά βάλουν τό δικό τους χέρι γιά να

εκλειψει αυτή η αθλιότητα, που ασφαλώς δέν τιμά ούτε τό

Δήμο ουτε τό κράτος ούτε τίς Αρχές. Ισως μάλιστα η Πυ-

ροσβετική Υπηρεσία έλθει επι τόπου νά δεί τό δικηο τής

ανησυχίας μας πρίν κάποιος πετάξει ένα τσιγάρο.

Σας ευχαριστώ θερμά. 

Με αφορμή τη λήξη της σύμβασης με-

ρικής απασχόλησης 14 υπάλληλων του

Δήμου Κρωπίας και το θέμα της έλλει-

ψης προσωπικού στο Δήμο Κρωπίας

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ 

Κύριοι δημοτικοί  σύμβουλοι,

Πριν μερικές ημέρες έληξαν οι συμβά-

σεις των εργαζομένων μερικής απα-

σχόλησης του Δήμου Κρωπίας. Οι

υπάλληλοι αυτοί προσλήφθηκαν πριν

από δύο χρόνια και υπέγραψαν σύμ-

βαση μερικής απασχόλησης Οι 14 ερ-

γαζόμενοι με τους  οποίους

συνεργαστήκαμε ως  νέα Δημοτική

Αρχή από τον Ιανουάριο του 2011 έως

τον Ιούλιο του 2011 δεν βρίσκονται

πλέον στην υπηρεσία των δημοτών.

Θέλω εκ μέρους και όλων εσάς, του

δημοτικού συμβουλίου, να τους ευχα-

ριστήσουμε για τις υπηρεσίες που προ-

σέφεραν,  για το ήθος και την

εργασιακή αξιοπρέπεια που επέδειξαν. 

Με την λήξη της σύμβασής τους έρχε-

ται πάλι στην επιφάνεια το σύστημα

της εργασιακής ανασφάλειας και προ-

σωρινότητας, που βόλευε τους εκά-

στοτε κρατούντες από τη μεταπολί-

τευση έως σήμερα. 

Ως αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου

Κρωπίας, εκφράζω τη βαθύτατη αγα-

νάκτησή μου για τις πρακτικές αυτού

του συστήματος εργασιακής προσωρι-

νότητας, που διαρρηγνύει εδώ και δε-

καετίες την κοινωνική συνοχή και

δημιουργεί εργαζομένους πολλών τα-

χυτήτων.  

Ειδικότερα,  για τον θεσμό του υπηρε-

τούμε, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πι-

στεύω ότι  πρέπει να διεκδικήσουμε ως

δημοτικό συμβούλιο την άρση της από-

φασης για την εφαρμογή του μέτρου 1

πρόσληψη για 5 συνταξιοδοτήσεις (ή

το χειρότερο 1-10) για  Δήμους που

υπολείπονται του αναγκαίου προσωπι-

κού για την  άσκηση των σημαντικών

πλέον αρμοδιοτήτων τους. Ο Δήμος

Κρωπίας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά

και μαζί με άλλους Δήμους μπορεί να

υπαχθεί σε εξαίρεση. 

Είναι πεποίθησή μου ότι η μεγάλη

ύφεση της ελληνικής και ευρωπαϊκής

οικονομίας  δεν αντιμετωπίζεται με φο-

ρολογικές εισπρακτικές καταιγίδες, με

απολύσεις και τυπικές λήξεις συμβά-

σεων… που δεν ανανεώνονται. 

Οι άνεργοι νέοι του Κορωπίου και της

πατρίδας μας,  οι οικογενειάρχες, τα

νέα ζευγάρια και κάθε κοινωνική ομάδα

που βιαίως εξωθούνται στη νέα φτώ-

χεια πρέπει να έχουν κοινωνική προτε-

ραιότητα στη διασφάλιση της

εργασίας.

Η δημοτική αρχή και όλο το δημοτικό

συμβούλιο πρέπει να διεκδικήσουμε

μαζί με τα νέα συλλογικά όργανα της

Αυτοδιοίκησης καθαρές λύσεις στα ζη-

τήματα της εργασιακής απασχόλησης

στον Α και Β βαθμού Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης.

Η αντιμετώπιση του νέου «κοινωνικού

ζητήματος» που αναδεικνύεται στην

ελληνική κοινωνία πέφτει στις πλάτες

των Δήμων και των Περιφερειών.  

Η  Αυτοδιοίκηση ή θα γίνει λαϊκός θε-

σμός ή θα υποταχθεί στην εφαρμογή

των αντικοινωνικών και αντιαναπτυξια-

κών μέτρων που επιβάλλουν οι δανει-

στές μας. 

Νικόλαος Γιαννάκος

Δημοτικός σύμβουλος

Κορωπί, 14 Ιουλίου 2011

Συγχαρητήρια επιστολή 

Δημάρχου Κρωπίας

στους εθελοντές-πυροσβέστες

της Βάρης

Την Δευτέρα 18 Ιουλίου,  ο Δημάρχος Κρωπίας Δη-

μήτριος Κιούσης απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή

προς τους εθελοντές του δημοτικού διαμερίσματος

Βάρης του Δήμου Βουλιαγμένης-Βούλας-Βάρης, κκ

Ανδρέα Σαμαρά, Κωνσταντίνο Μπινιάρη, Κώστα

Παπαζαχαρία, Παντελή Μαυροθαλασσίτη, Στέλιο

Σαμαρά.

Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, οι συγκεκριμένοι εθε-

λοντές επέδειξαν απαράμιλλο ζήλο, εξαιρετική κα-

τάρτιση και αμεσότητα επέμβασης σε δέκα

τουλάχιστον περιστατικά πυρκαγιών με τελευταίο

αυτό της Παρασκευής 15 Ιουλίου σε εργοστάσιο

ανακύκλωσης στα διοικητικά όρια του Δήμου Κρω-

πίας. Ο Δήμαρχος Κρωπίας κλείνοντας την επι-

στολή του αναφέρεται στις δυνατότητες και τον

εξοπλισμό των εθελοντών-πυροσβεστών, που τους

επιτρέπει την άμεση δράση και προσβολή της φω-

τιάς και εκφράζει την επιθυμία να δημιουργηθεί και

στον Δήμο Κρωπίας μια αντίστοιχη ομάδα εθελον-

τών-πυροσβεστών. 

“Εκφράζω τη βαθύτατη αγανάκτησή μου για τις πρακτικές 
αυτού του συστήματος εργασιακής προσωρινότητας”
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Είπαμε να το συζητήσουμε, όχι και να απο-

φασίσουμε, ήταν τα λόγια του Δημάρχου Θ.

Ζούτσου προς τον Θ. Γκοτσόπουλο, στη δη-

μοτική συνεδρίαση 19/7, όπου μεταξύ των

άλλων θεμάτων είχε και το μεσοπρόθεσμο

και μάλιστα επί δύο. Ως πρώτο και τελευ-

ταίο 32 θέμα!

Η εξήγηση, που μπήκε δύο φορές, δόθηκε

από τον πρόεδρο Αν. Μπουντουβά.

Προτάθηκε η συζήτηση του μεσοπρόθε-

σμου στο Δ.Σ. από την μειοψηφία (Θ. Γκο-

τσόπουλο) και ο Δήμαρχος συμφώνησε.

Ετσι μπήκε στην ημερήσια διάταξη ως

πρώτο θέμα.

Παράλληλα όμως την επομένη ημέρα πρω-

τοκολλήθηκε ανάλογη αίτηση με υπογρα-

φές όλων των παρατάξεων της μειοψηφίας,

και ως εκ τούτου το έβαλε και ως τελευταίο

θέμα (βάσει νόμου είναι υποχρεωμένος ο

πρόεδρος).

Το είχαμε παρουσιάσει και εμείς στην ιστο-

σελίδα μας. Και θεωρούμε άκομψο να κυ-

κλοφορεί αίτηση προς το Δήμο χωρίς καν

να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο, αλλά δεν

είναι αυτό το θέμα.

Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι συμφώνησε με τον

Θ. Γκοτσόπουλο να εισηγηθεί το θέμα,

αφού είναι και μέλος της ΚΕΔΚΕ. «Συμφω-

νήσαμε και ως προς τον τίτλο, να είναι κα-
θαρά αυτοδιοικητικος» ξεκαθάρισε ο δή-

μαρχος.

Το μεσοπρόθεσμο, όσοι έχουμε ασχοληθεί,

γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι καταστρο-

φικό για την παραπέρα επιβίωσή μας και ως

λαού και ως χώρας. 

Θα περίμενε επομένως ο ακροατής να

ακούσει μία σοβαρή συζήτηση πάνω στο

θέμα, αλλά διαψεύστηκε.

Αφ’ ενός οι παρατάξεις της μειοψηφίας είχε

φέρει η κάθε μια και από ένα ψήφισμα (λες

κι αυτό είναι το ζητούμενο), αφετέρου ο

Δήμαρχος είχε αποφασίσει να μείνει το

θέμα στη συζήτηση και μόνο στη συζή-

τηση.

Εισάγοντας το θέμα λοιπόν ο Δήμαρχος

επεσήμανε ότι  είναι σοβαρό και αφορά
άμεσα όλους μας. Η στρεβλή οικονομική
ανάπτυξη τα 30 τελευταία χρόνια οδήγησε
τη χώρα σε έναν υπερδανεισμό.
Οτι το μεσοπρόθεσμο δημιουργεί νέα αρ-
νητικά δεδομένα για την κοινωνία και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.).
Εκτός της μείωσης κατά 30% της κρατικής
επιχορήγησης στους Δήμους, που είχαμε
το 2010 για το 2011 οι αριθμοί που αναγρά-
φονται στον φετινό προϋπολογισμό ήδη
ανατρέπονται από το μεσοπρόθεσμο.
― 285 εκατ. € μείωση των εσόδων της Τ.Α.
το 2011
― 250 εκατ. € μείωση  το 2012
Οτι πλήττεται ο θεσμός της Τ.Α. και η λει-
τουργία της.
Οτι πρέπει να δουν πώς θα εξοικονομήσουν
πόρους χωρίς να μειώσουν τις παροχές
στους δημότες. 

Στη συνέχεια το θέμα εισηγήθηκε ο Θ. Γκο-

τσόπουλος τονίζοντας ότι αν εφαρμοστεί

το μεσοπρόθεσμο η Τ.Α. δεν θα μπορέσει

να λειτουργήσει.

Επεσήμανε ότι: «την τετραετία 2010-2015
καλείται η Τ.Α. να αυξήσει από ίδιους πό-
ρους τα έσοδά της κατά 700 εκατομμύρια
ευρώ (βλ. αύξηση τοπικής φορολογίας,
τελών), και μείωση των δαπανών κατά 685
εκατ. € (δηλ. εξοικονόμηση χρημάτων από
απολύσεις - συνταξιοδοτήσεις και μείωση

επενδύσεων).
Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής ήδη φαι-
νονται με σαφή τροπο:
― όλο και μεγαλύτερη οικονομική δυσκο-
λία των δήμων να ανταποκριθούν στις στοι-
χειώδεις υποχρεώσεις τους.
― αδυναμία λειτουργίας κοινωνικών δομών
(βρεφονηπιακοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι,
ΚΔΑΠ, κ.ά.) οι οποίες οδηγούνται στην ιδιω-
τικοποίηση.
― πλήρης αδυναμία εκτέλεσης οποιουδή-
ποτε αναπτυξαικού έργου, αφού το ΕΣΠΑ
λιμνάζει, ο “Θησέας” τελείωσε, το περίφημο
“ΕΛΛΑΔΑ” καρκινοβατεί επειδή δεν υπάρ-
χουν χρηματα».
Και καταλήγοντας σημειώνει ότι «το Δ.Σ.

εκφράζει την αντίθεσή του στη συγκεκρι-

μένη αυτή πολιτική. Καλεί την κυβερνηση

και όλες τις πολιτικές δυνάμεις να μην οδη-

γησουν τη χώρα, με τη εφαρμογη αυτού

του προγραμματος, στην κοινωνική χρεω-

κοπία, στην πτωχευση των πολιτων, στη

διάλυση των Δήμων. Δηλώνει ότι:
Συνέχεια στη σελ. 14

Στρουθοκαμηλισμός, ατολμία και “στρατιωτική πειθαρχία” 

Συζήτηση και μόνο συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο!

Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Ο Δήμος Κρωπίας συνοδοιπόρος σε μια Καινοτόμα  Ευρωπαϊκή

Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα 

του έργου στο www.urban-nose.gr

Συμμετέχοντες Δήμοι

• Gela (Ιταλία - Leader)

• Κρωπίας (Ελλάδα)                             

• Αγρινίου (Ελλάδα) 

• Grenoble (Γαλλία)

• Xativa (Ισπανία)

• Αθιένου (Κύπρος)

• Pori (Φιλανδία)

• Alcobaça (Πορτογαλία)

• Brighton & Hove (Αγγλία)

Δημοτική Συνεδρίαση στην Παλλήνη (19/7) και πρώτο θέμα

συζήτησης το μεσοπρόθεσμο, μετά από πρόταση των μει-

οψηφιών.

Θα περίμενε κανείς να γίνει μία σοβαρή συζήτηση, γιατί το

μεσοπρόθεσμο, δεν μπορεί να το δει κανείς αποσπασματικά,

αφού ισοπεδώνει κυριολεκτικά όλους τους θεσμούς και τη

χώρα, ξεπουλάει δημόσια περιουσία και η Τοπική Αυτοδιοί-

κηση θα βρεθεί αντιμέτωπη, με την τρόικα, που θα ξεπου-

λάει ακόμη και τα Δημαρχεία. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά

στάθηκαν κατώτεροι των  περιστάσεων. 

Ο Δήμαρχος  εξέθεσε όλα τα αρνητικά του μεσοπρόθεσμου

για τον κάθε πολίτη, έκρινε όμως σκόπιμο (κομματικό “όρ-

γανο” ων) να μην παρθεί καμία απόφαση. Συζήτηση στο κα-

φενείο δηλαδή. Κατηγόρησε τον Θ. Γκοτσοπουλο, ότι

εψεύσθη, γιατί του ειπε ότι θα γίνει συζήτηση στο συμβού-

λιο και  τίποτα άλλο! 

Οι μειοψηφίες απ’ την άλλη, εκείνο που ήθελαν, ήταν να περά-

σουν ένα ψήφισμα, έτσι για να καταγραφεί στα πρακτικά! Μόνο

ο Αρ. Βίτσιος προσπάθησε για απόφαση με συναίνεση.

Ο Πρόεδρος κράτησε σκληρή, αμετακίνηση στάση, γιατί το

θέμα στην ημερήσια διάταξη μιλούσε για συζήτηση και όχι

για απόφαση! Ετσι έβαλε σε ψηφοφορία στο σώμα, την πρό-

ταση «να πάρουμε απόφαση;» Και η πλειοψηφία ως “στρα-

τιωτάκια ακούνητα κι αγέλαστα” σήκωσαν το χεράκι τους

αρνητικά. Να μην πάρουμε απόφαση. Πολύ ορθά είπε ο Γα-

βρας: «τέτοιες αλχημείες, τόσα χρόνια στα δημοτικά συμ-
βούλια πρώτη φορά βλέπω».
Γελοιοποίησαν και τους θεσμούς και την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση· ίσως παίρνοντας παράδειγμα από τη Βουλή των Ελ-

λήνων με τους 155!
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Το θεατράκι του Λαγονησίου, γέμισε το

ΣαββατοΚύριακο 16-17/7 από κατοίκους

που έσπευσαν να παρακολουθήσουν την

παραστάση της θεατρικής Ομάδας 

«Ανοιχτά Πανιά», με το έργο των Αλέξαν-

δρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου

«Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή».

Μία μαύρη κωμωδία που κέρδισε το πιο

θερμό χειροκρότημα των θεατών, αλλά και

κολακευτικά λόγια για την παράσταση.

Η υπόθεση ξεκινά με δύο αδερφές, οι

οποίες μετά το θάνατο του πατέρα τους,

πηγαίνουν στο χωριό τους για να συμπαρα-

σταθούν στη μητέρα τους και για να παρα-

βρεθούν στην κηδεία. Εκεί όμως αρχίζουν

να αντιλαμβάνονται πως οι συγχωριανοί και

φίλοι του μπαμπά δεν είναι συνηθισμένοι.

Το αγνό περιβάλλον του χωριού αρχίζει να

μεταμορφώνεται και σύντομα πολλοί είναι

εκείνοι που θα θελήσουν να «κερδίσουν μια

θέση» δίπλα στο νεκρό. 

Οι ηθοποιοί της Θεατρικής Ομάδας «Ανοι-

χτά Πανιά» υπό τη σκηνοθετική καθοδή-

γηση του σκηνοθέτη Γιώργου Πετρινόλη

απέδωσαν με μοναδικό τρόπο τους ρόλους

τους - σε μια παράσταση με καταιγιστικούς

ρυθμούς και γερές δόσεις μαύρου χιούμορ.

Η θεατρική πορεία «Ανοιχτά πανιά» δημι-

ουργήθηκε το χειμώνα του 2000 στο Πολι-

τιστικό Κέντρο Δήμου Καλυβιών στο

Λαγονήσι, μέσα από τα προγράμματα της

ΝΕΛΕ Ανατολικής Αττικής και συνεχίζει

μέχρι σήμερα τη δημιουργική της διαδρομή

με μεγάλη επιτυχίας με ανέβασμα πολλών

παραστάσεων και συμμετοχή σε διάφορα

φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις στο Δήμο Σαρωνικού συνε-

χίζονται όλο το Καλοκαίρι σε όλες τις κοι-

νότητες του Δήμου.

Πληροφορηθείτε σχετικά στις σελίδες μας

4 & 5.

«Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή»
με τη Θεατρική Ομάδα «Ανοιχτά Πανιά»

“Άσκηση του νου μέσω της τέχνης”

Μέσα σ’ αυτή τη χλαπαταγή των ιδεών, των θετικο-αρνητικών αντιλήψεων των εκφοβι-

σμών της ανυπαρξίας που ταλανίζουν την ψυχή μας, κάποιες μικρές σπίθες ελπίδας ξε-

προβάλλουν γύρω μας. 

Είναι οι διάφορες πολιτιστικές  και πολιτισμικές θα έλεγα εκδηλώσεις που διοργανώνον-

ται σε κάθε χωριό και πόλη, μας λέει η εικαστικός Αγγελική Τσεβά, που και φέτος πραγ-

ματοποίησε μια ωραία εκδήλωση με τη λήξη του εικαστικού της σεμιναρίου “Άσκηση του
νου μέσω της τέχνης”, που διοργανώνεται κάθε χρόνο.

Για να καταλάβει κανείς

την συγκεκριμένη δου-

λειά που γίνεται στο ερ-

γαστήτι της Αγγελικής,

θα έπρεπε να ακούσει τις

“μαθήτριες” με τι από-

σταγμα γνώσης του πράτ-

τειν και φιλοσοφείν

μίλησαν.

Η εκδήλωση πραγματοποι-

ήθηκε στο χώρο του Ελλη-

νικού Κέντρου και

Πολιτισμού στις 3 Ιουλίου

όπου εκτέθηκαν τα έργα

των μαθητών.

Οσοι επισκέφθηκαν την έκ-

θεση, θαύμασαν την προ-

σπάθεια των δημιουργών,

που η γνώση μέσα από την τέχνη, τους διδάσκει να μη τους φοβίζουν οι αντιξοότητες της ζωής.

Πανηγυρικός ο γιορτασμός 
της Αγίας Μαρίνας στην Αρτέμιδα

Γέμισε η  πλατεία Ελ. Βενιζέλου (15.7)  στην Αρτέμιδα, στο ξεκίνημα των εορταστικών εκ-

δηλώσεων για την  Αγ. Μαρίνα. Παράσταση χορού, με τη σχολή “La dance”.

Το Σάββατο 16/7  τελέστηκε πανηγυρικός

εσπερινός στον Ι.Ν. ΑΓ. Μαρίνας  Αρτέμιδος,

χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μεσο-

γαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαου. Παρέ-

στησαν οι αρχές της πόλης και της

Περιφέρειας και πλήθος κόσμου. Την εκδή-

λωση  εμπλούτισε  με την παρουσία της η Φι-

λαρμονική Αρτέμιδος,  υπο την διεύθυνση

του αρχιμουσικού  Καλούδη Γεωργίου. 

Την Κυριακή 17/7  το βράδυ στην πλατεία Ελ.

Βενιζέλου το συγκρότημα του Βασίλη Σδούκου  έδωσε μία νότα χαράς στον κόσμο που

τραγούδησε και χόρεψε με πολύ κέφι, βγαίνοντας για λίγο έξω από τη μιζέρια των ημε-

ρών...
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Συνέχεια από τη σελ. 12

1. Θα αγωνιστεί με το σύνολο της αυ-

τοδιοίκησης και με τους πολίτες για

την ακυρωση αυτής της πολιτικής.

2. Θα υπερασπιστεί από τυχόν εκποί-

ηση - τσιμεντοποίηση τις μεγάλες αδό-

μητες δημόσιες εκτάσεις του Δήμου

μας (στρατόπεδο Λάμπρου, Λόφος Κε-

ραίας).

3. Οχι μόνο θα αρνηθεί την αύξηση

των δημοτικών τελών, αλλά θα επιδιώ-

ξει την μείωσή τους συνολικά στο κα-

τώτερο συντελεστή, όπως επίσης και

όλων των συνεισφορών των δημοτών

μας (τροφεία, εισφορά στα προγράμ-

ματα του Δήμου).  

4. Θα αρνηθεί τις απολύσεις των ερ-

γαζομένων είτε άμεσα, είτε με άλλες

μορφές (εργασιακή εφεδρεία).

5. Θα επιδιώξει σε συνεργασία με τον

ΟΑΕΔ, τις τοπικές επιχειρήσεις, να

απασχολήσει ανέργους κατοίκους της

περιοχης μας.

6. Δημιουργία δικτύου κοινωνικής προ-

στασίας για τους έχοντες ανάγκη συμ-

πολίτες μας (παροχή δωρεάν

υπηρεσιών από επαγγελματίες της

πόλης, κοινωνικά παντοπωλεία κλπ.)

τα δύο τελευταία σε στενή συνεργα-

σία με τους πολίτες και τους φορείς

της πόλης, ιδιαίτερα με την ενεργο-

ποίηση και της επιτροπής διαβούλευ-

σης.

Τέλος κατέληξε ότι η «η ακραία

επιβάρυνση των δημοτών, κατα-

λύει την Τ.Α. και την κάνει παράρ-

τημα της κεντρικής διοίκησης».

Ομοφωνία ζήτησε ο Βίτσιος

Ο Αρ. Βίτσιος δήλωσε, χάριν ομο-

φωνίας αν συμφωνεί το σώμα στα

6 σημεία της εισήγησης θα συμ-

φωνήσει ως παράταξη. Αλλά η συ-

ζήτηση γίνεται για τη συζήτηση,

τόνισε και κατεληξε: «προτιμάτε

να δούμε την ουσία ή τον τύπο;»

“Ασπιρίνη για τον καρκίνο”, χαρα-

κτήρισε τα ψηφίσματα ο Νικ. Γα-

βράς. και αναφέρθηκε γενικότερα

στη λαίλαπα που φέρνουν τα

μέτρα και το μεσοπρόθεσμο στον

μέσο και χαμηλόμισθο εργαζό-

μενο και στην οικογένεια.

Βασιλικότερος του 

Βασιλέως ο Δ.Βελιώτης

Κι αφού μας είπε ο Βελιώτης ότι

δεν ήρθε στο Δ.Σ. να ακούσει τις

θέσεις των κομμάτων, αφού τις

ακούει στις πλατείες, στη Βουλή

και “φτάνει πια” αναλώθηκε στο τί

έκαναν και δεν έκαναν οι κυβερ-

νώντες επί Ν.Δ.! 

Δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με τη
θέση της αντπολίτευσης για το
θέμα γιατί: «θεωρώ ότι έχει κατά
κόρον συζητηθεί, από όλους τους
αρμόδιους φορείς της πολιτείας,
έχει εξαντληθεί και έχει ήδη ψη-
φιστεί από τη Βουλή των Ελλή-
νων. Ή σεβόμαστε τους θεσμούς ή
δεν τους σεβόμαστε(!) 
...Δηλαδή, τί θέλεις κ. Γκοτσό-
πουλε, την τοπική αυτοδιοίκηση
να μη συμμετέχει στην προσπά-
θεια της πατρίδος σου για να βγει
από το αδιέξοδο;
...Από όλες τις σοβαρές συζητή-

σεις που έγιναν τόσο στη Βουλή
των Ελλήνων όσο και στα διά-
φορα πάνελς, πείστηκα τελικά ότι
το μεσοπρόθεσμο ήταν μονόδρο-
μος για την πατρίδα μας.
...Αλλωστε δε νομίζω ότι όλοι οι
Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν την κα-
ταστροφή τους πατρίδος μας».

Σ.Σ.: Μήπως κορτάρει κάποια καρέ-
κλα μια που (από λάθος υπολογι-
σμό) βρέθηκε στην αντιπολίτευση;
Και συνεχίζει περισπούδαστα: «Η

Τ.Α. μπορεί να επιβιώσει με τα
χρήματα που έχει. Η οικογένεια
μπορει επιβιώσει με τα χρήματα
που έχει. Βεβαίως και να μει-
ώσουν· και ακόμη περισσότερο
να μειώσουμε.

Θα πρέπει να συμβάλλουμε κι
εμείς όταν βλέπουμε ότι η χώρα
μας κινδυνεύει».

Ο Σπ. Κωνσταντάς ήταν ο μόνος,

μετά το Ν. Γαβρά, που αναφέρ-

θηκε στην πραγματικοτητα που

βιώνουμε σημερα· το ξεπούλημα

της χωρας.

Στάθηκε σε 2 σημεία: στη μείωση

της εθνικής μας κυριαρχίας και

στο ξεπούλημα της κρατικής πε-

ριουσίας. «Με φοβίζει» τόνισε. και

επεσήμανε ότι διαταράσσεται ο

κοινωνικός ιστός του λαού και της

πόλης. Τα γρανάζια θα πρέπει να

εξυπηρετούν την μηχανή της κοι-

νωνίας. Και κατέληξε: «Ας διαφυ-
λάξουμε τον κοινωνικό ιστό στις
τοπικές κοινωνίες για να μην κα-
ταλήξουμε φοροεισπρακτικός μη-
χανισμός».

Ο Στ. Δρούγκας καυτηρίασε τους

συμβούλους που μίλησαν κομμα-

τικά, δήλωσε ότι έχει φέρει την

ομιλία του Ραγκούση, και θα μπο-

ρούσε να τη διαβάσει, αλλά δεν θα

το κάνει και μνημόνευσε την Σημί-

τεια εποχή!

Αννα Μπουζιάνη

Στρουθοκαμηλισμός, ατολμία και “στρατιωτική πειθαρχία” 
Συζήτηση και μόνο συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο!

Προωθείται ο φάκελος 

Πολεοδομικής Μελέτης

της  Ανθούσας

Έτοιμος προς εξέταση από το ΥΠΕΚΑ ο Φάκελος Πολε-

οδομικής  Μελέτης της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.

Με συντονισμένες ενέργειες Δήμου και Τεχνικής Υπη-

ρεσίας συντάχθηκαν εκ νέου και σύμφωνα με τις απαι-

τήσεις του νόμου, η μελέτη γεωλογικής

καταλληλότητας, η μελέτη οριοθέτησης  του ρέματος

Χαλκίδος κατά το τμήμα του ιδίου  ρέματος που διατρέ-

χει  την Ανθούσα καθώς και η μελέτη του ιδίου ρέματος

που διατρέχει  τα 250m. εντός διοικητικών ορίων της Δη-

μοτικής Ενότητας Παλλήνης στην εκτός  Γενικού Πολε-

οδομικού Σχεδίου περιοχή.

Τόσο η μελέτη γεωλογικής  καταλληλότητας  όσο και

αυτή της οριοθέτησης του ρέματος Χαλκίδος έχουν θε-

ωρηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες  και συμπλήρωσαν

τον ελλιπή φάκελο  της πολεοδομικής μελέτης της Δη-

μοτικής Ενότητας  Ανθούσας.  Έτσι  ο φάκελος είναι

πλέον ολοκληρωμένος και έτοιμος  να εξετασθεί από το

ΣΧΟΠ του ΥΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μελέτες είχαν υποβληθεί

από το 2009, αλλά είχαν κριθεί ατελείς και ως εκ τούτου

η ολοκλήρωση και η επανυποβολή τους ήταν απαραίτητη

και επιβεβλημένη· η δε έγκριση και θεώρηση  τους ήταν

αναγκαία για την πληρότητα και εξέταση του φακέλου

και την εντεύθεν  δυνατότητα εξέτασής του από το

ΣΧΟΠ του ΥΠΕΚΑ.

Με τον πλέον δραματικό τρόπο έληξε η

περασμένη συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου, ακριβώς έτσι όπως ξεκί-

νησε. Με μια δημοτική αρχή να είναι μα-

κριά από την πραγματικότητα και τους

πολίτες, στηριζόμενη στον κραταιό πα-

λαιοκομματισμό της, που την διατήρησε

όλα αυτά τα χρόνια στην εξουσία στον

παλαιό Δήμο Γέρακα. Δυστυχώς δεν

τόλμησε να ξεπεράσει τον ίδιο της τον

εαυτό-που παραμένει όλους αυτούς

τους μήνες κακός-, οπισθοχωρώντας

ακόμη και στα αυτονόητα. Αναγκασμένη

να φέρει στο σώμα προς συζήτηση, μετά

από αίτημα της αντιπολίτευσης, το με-

σοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής

στρατηγικής σε σχέση με την Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση, κατάφερε να πράξει το ακα-

τόρθωτο. Ούτε να φέρει κάποιο

ψήφισμα, αλλά και ούτε να δεχθεί κά-

ποιο άλλο, είτε υπέρ, είτε κατά του με-

σοπρόθεσμου. Μετά από μια γενικόλογη

και αποπροσανατολιστική παρέμβαση

του Θ. Ζούτσου για την σημερινή οικο-

νομική κατάσταση, οι περισσότερες από

τις παρεμβάσεις παρέμειναν είτε σε

κομματικό ύφος, είτε σε καθαρά θεωρη-

τικό. Η βούληση της δημοτικής αρχής να

γίνει μια θεωρητικού τύπου συζήτηση,

πυροδότησε οκνηρία μεταξύ των μελών

του ακροατηρίου, αλλά και εμού, όπου

προσωπικά παρόλο  που είχα τη διάθεση

να τοποθετηθώ ως νέος άνθρωπος κατά

του συγκεκριμένου σχεδίου που βάζει

ταφόπλακα στην αυτοδιοικητική λει-

τουργία και τον “Καλλικράτη”, απογοη-

τεύθηκα από το επίπεδο και την

θεωρητική βάση που ήθελε να βάλει στο

θέμα ο δήμαρχος, χωρίς τελικά να κάνω

παρέμβαση, βλέποντας ότι δεν θα

υπήρχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Δυστυχώς η δημοτική αρχή Παλλήνης,

παρόλες τις εσωτερικές αντιδράσεις

που υπάρχουν, βάζει το κομματικό συμ-

φέρον πάνω από το τοπικό και το κοι-

νωνικό, μη μπορώντας να καταγγείλει ή

να κριτικάρει το κόμμα που την στηρίζει

και την πολιτική του. Η κραυγαλέα από-

φασή της να διαθέσει μισθούς 1000€

στην σημερινή οικονομική κατάσταση

για τους προέδρους των νομικών προ-

σώπων (ΚΑΠΗ, Βρεφονηπιακών) και των

Σχολικών επιτρο-

πών, καθώς και

ήμισυ περίπου του

παραπάνω ποσού

για τους αντιπρο-

έδρους, ήταν η

σταγόνα που ξε-

χείλισε το ποτήρι, ακόμη και μέσα στην

ίδια την παράταξη της πλειοψηφίας, με

την απόσυρση των θεμάτων να γίνεται

λίγες ώρες από την έναρξη της συνε-

δρίασης του Δ.Σ. Και όλα αυτά σε έξι

μήνες μόλις διοίκησης του ενιαίου Δήμου

Παλλήνης, που φαίνεται ότι μετά τον

“κομματικό” συμπαραστάτη του δημότη,

να συνεχίζονται οι πρακτικές με έμμι-

σθες θέσεις σε τομείς που επιβάλλουν

εθελοντική προσφορά. Οι δημότες του

Γέρακα, της Παλλήνης και της Ανθούσας

ευελπιστώ ότι σύντομα θα διαπιστώσουν

τη λογική της σημερινής δημοτικής

αρχής, που επικεντρώνεται στη δημιουρ-

γία ομάδων επιρροής της, με αποκλει-

στικό στόχο την διατήρηση της εξουσίας

και τη δημιουργία επικοινωνιακών και

μόνο εντυπώσεων υπέρ της.

Μακριά από την πραγματικότητα και υποστηρικτής του

Μεσοπρόθεσμου παραμένει η Δημοτική Αρχή Παλλήνης
Γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής

Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος - Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης
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Οργανώνοντας το φετινό πότισμα των

δέντρων που φυτέψαμε πριν 2 χρόνια

στην καμένη δασική περιοχή Δασαμάρι,

απευθυνθήκαμε για τη διάθεση μιας

υδροφόρας στον θεωρητικά φυσικό σύμ-

μαχο: το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου. 

Δυστυχώς, ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου

δεν κατόρθωσε να φανεί αντάξιος των

πολιτών του (φαίνεται πως ακολουθεί τα

βήματα του πρώην κοινοτάρχη του Πι-

κερμίου).

Η τύχη του πρωτοκολλημένου αιτήματός

μας για την δίωρη διάθεση μιας υδροφό-

ρας είναι ένα σύντομο ανέκδοτο για το

πώς αντιλαμβάνονται το συμφέρον της

τοπικής κοινωνίας, διάφοροι που εκλέ-

γονται για να υπηρετούν αποκλειστικά

και μόνο το δημόσιο και όχι το ιδιωτικό

συμφέρον - θεωρητικά πάντα!

Τετάρτη 6 Ιουλίου, καταθέτουμε εγγράφως

το αίτημά μας (αρ. πρωτ. 6452/6-7-2011).

Περνάει λοιπόν μία εβδομάδα και το πρω-

τόκολλο σαν να κατάπιε το αίτημα! Κανείς

δεν ξέρει τίποτε. Ούτε ο δήμαρχος, ούτε ο

αντιδήμαρχος, ούτε η "επιτροπή ποιότητας

ζωής".

Την Τρίτη 12 Ιουλίου αναζητούμε τον

υπεύθυνο για τη σωστή διοίκηση των κοι-

νών. Μια κυρία στο γραφείο του δημάρ-

χου δεν ξέρει τίποτε, αλλά μας

πληροφορεί ότι ούτως ή άλλως ο δήμος

δεν μπορεί να μας χορηγήσει υδροφόρα,

γιατί η υδροφόρα είναι για τις φωτιές.

Της εξηγούμε ότι αν προκύψει φωτιά, όχι

μόνο η υδροφόρα, αλλά και εμείς θα εί-

μαστε στην πυρόσβεση. Όταν της λέμε

ότι ο δήμος  θα όφειλε να συνεισφέρει με

αυτή την ελάχιστη βοήθεια στην προσπά-

θεια των κατοίκων να διατηρήσουν τις

δασικές περιοχές, μας απαντά ότι ο δή-

μαρχος λείπει, θα το συζητήσει μαζί του

και θα επανέλθει. Άραγε ο δήμαρχος

είναι ακόμη σε διακοπές; ή είναι σαν να

είναι σε διακοπές;

Στο μεταξύ, επειδή ανακοινώθηκε καύ-

σωνας και τα δεντράκια κινδύνευαν, εί-

παμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας με

την "επιτροπή ποιότητας ζωής". Μιλή-

σαμε με ένα μέλος της, ο οποίος μας πα-

ρέπεμψε στον αντιδήμαρχο Δημ. Σακκά.

Τα επιχειρήματά του, ανάλογα της κυρίας

του γραφείου του δημάρχου. Κι όταν τα

επιχειρήματά του κατέπεσαν, η ύστατη

σανίδα σωτηρίας ήρθε με την ερώτηση:

"τι δουλειά κάνετε; εεε, αφού δεν δου-
λεύετε στο δημόσιο, δεν μπορείτε να κα-
ταλάβετε πώς δουλεύει το δημόσιο...
καλή η πρωτοβουλία σας, αλλά δεν
έχουμε υπάλληλο για την υδροφόρα."

Συμπεράσματα:

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου είναι ανίκα-

νος να διευθετήσει ένα δίωρο μιας μικρής

υδροφόρας και του οδηγού της; Είναι

θέμα μηδενικής οργάνωσης;

Ή μήπως είναι αδιάφορος στην αγωνία

των κατοίκων να διατηρηθούν οι δασικές

εκτάσεις της περιοχής;

Ή μήπως είναι πιο ευαίσθητος στα ιδιω-

τικά συμφέροντα που θέλουν να τις εξα-

λείψουν;

Ή αγνοεί ότι οι δημόσιοι/δημοτικοί φορείς

οφείλουν να είναι θεματοφύλακες των

δημόσιων αλλά και των ιδιωτικών δασι-

κών περιοχών;

Ή δεν έχει αντιληφθεί ότι ο δήμος πλέον,

εκτός από θάλασσα, διαθέτει και βουνό;

Ή μήπως είναι κάτι άλλο που μας διαφεύγει;

Ευτυχώς, ένας όμορος δήμος, ο Δήμος

Πεντέλης, μπόρεσε και πήρε κατά προτε-

ραιότητα την απόφαση να μας στείλει ένα

δημοτικό πυροσβεστικό / υδροφόρο

όχημα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Με-

ρόπη Καπετανοπούλου από το Δήμο Πεν-

τέλης για το γνήσιο ενδιαφέρον της, που

ανταποκρίθηκε στην αγωνία μας και μέσα

σε δύο μέρες είχαμε νερό για να ποτί-

σουμε έναν από τους τριπλοκαμένους λό-

φους του Πεντελικού. Ευχαριστούμε τους

χειριστές του πυροσβεστικού, Πέτρο και

Σταμάτη Γκίκα, εθελοντές πυροπροστα-

σίας του Δήμου Πεντέλης, που μας βοήθη-

σαν να γεμίσουμε νερό τους κουβάδες και

τα μπιτόνια για το πότισμα. 

Πλέον, το Σάββατο 16 Ιουλίου μπορέσαμε

να ποτίσουμε τα νεαρά δασικά δεντράκια.

Η ιστορία μιας άρνησης του υπόχρεου Δήμου
Ραφήνας - Πικερμίου 

και η εθελοντική προσφορά του όμορου Δήμου Πεντέλης
Από το “Δασαμάρι SOS” ενημερωθήκαμε - με δελτίο τύπου - για
τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από το  Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου
αρνούμενος να συνδράμει τους κατοίκους στην αναγέννηση των
καμένων δασικών εκτάσεων της περιοχής, ενώ αντίθετα ο Δήμος
Πεντέλης έσπευσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Ο Αντώνης Χαραλάμπους είναι ο εκλεκτός της Μαρίας Θωκταρίδου που ένωσαν τη ζωή

τους στον Αγιο Τρύφωνα στην Παλλήνη (18/6) σε ένα επίσημο γάμο, μια που η οικογένεια

Θωκταρίδη είναι γνωστή στην κοινωνία της

Παλλήνης, με καλεσμένους πρόσωπα εκλεκτά.

Γυμναστής ο γαμπρός, οικονομολόγος φορο-

τεχνικός η νύφη, άξια συνεχιστής της επιχεί-

ρησης του πατέρα της Νίκου Θωκταρίδη και

άξια επίσης γραμματέας επί σειρά ετών ston

Ροταριανό Ομιλο Γέρακα.

Τρεις οι κουμπάροι: ο Υποναύαρχος Δημήτριος

Τσιαδής, Ανώτερος Διοικητής του Νομού Αττι-

κής του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο-

φυλακής,  ο Ντίνος Παραδείσης οδοντίατρος

και π.Πρόεδρος Ροτ.Ομ. Γέρακα(2008-09) και ο

Μιχάλης Καλαβρυτινός, ορθοδοντικός και

τ.Πρόεδρος Ροτ.Ομίλου Γέρακα(2007-2009). 

Λεπτομέρεια: η μπουμπουνιέρα ήταν φτιαγμενη στο

βελονάκι από την μητέρα της νύφης και συνοδευόταν με λικεράκι μαστίχας από τη Μυροβόλο Χίο,
όπου και η καταγωγή της Μαρίας από μητέρα.

Εκλεκτοί γάμοι στην Παλλήνη

Από αριστερά  ο αδελφός της νύφης Γιώργος Θωκταρίδης (Προεδρος της παγκοσμιου Ομοσπονδιας kick boxing),
ο πατέρας της, η μητέρα της, οι νεόνυμφοι, οι κουμπάροι  Δημήτρης Τσιαδής, Μιχάλης Καλαβρυτινός και Ντίνος
Παραδείσης  και οι γονείς του γαμπρού.



16 ΣΕΛΙΔΑ - 23 IOYΛIOY 2011 ΕΒΔΟΜΗ

Εξοχώτατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο-

κρατίας 

Κύριο Κάρολο Παπούλια      

Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Από το Μάιο του 2010 που η Ελληνική Κυ-

βέρνηση σύνηψε με τις άλλες δεκαέξι

Χώρες της Ευρωζώνης και με το Διεθνές

Νομισματικό Ταμείο τις Συμβάσεις Δανει-

σμού (τη «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυν-

σης», το «Μνημόνιο Συνεννόησης» και το

«Διακανονισμό Χρηματοδότησης Αμέσου

Ετοιμότητας από το Διεθνές Νομισματικό

Ταμείο - Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευ-

ρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης»), ο Ελληνι-

κός Λαός υφίσταται την επιβολή μιας

πρωτοφανούς πολιτικής εξουσίας, η οποία

είναι εκτός της συνταγματικής, της ευρω-

παϊκής και της διεθνούς νομιμότητας. Από

τότε, ο Ελληνικός Λαός είναι μάρτυρας

μιας συνεχούς παράκαμψης των οργάνων

του πολιτεύματος, της Λαϊκής Αντιπροσω-

πείας και του Προέδρου της Δημοκρατίας

όσον αφορά στη διαδικασία επικύρωσης και

κύρωσης των εν λόγω διεθνών συμφωνιών,

που συνιστά σοβαρή παραβίαση του πολι-

τεύματος της αντιπροσωπευτικής δημοκρα-

τίας. 

Η επιβολή της εκτός νομιμότητας πολιτικής

εξουσίας στηρίζεται σε όρους των Συμβά-

σεων Δανεισμού που παραβιάζουν κατά-

φωρα θεμελιώδεις αρχές του

Συνταγματικού, του Ευρωπαϊκού και του

Διεθνούς Δικαίου. Οι αντίθετοι προς το

υπερκείμενο δίκαιο και πρωτοφανούς σκλη-

ρότητας αυτοί όροι απαντούν για πρώτη

φορά σε  κείμενα διεθνών συνθηκών και

διεθνών σχέσεων στο χώρο της Ευρώπης,

τουλάχιστον από το Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

μέχρι σήμερα. 

Αθέμιτοι όροι συμβάσεων 

δανεισμού

Οι αθέμιτοι όροι των Συμβάσεων Δανεισμού

που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα είναι οι

έξης:

1.- Ο όρος με βάση τον οποίο η Ελληνική

Κυβέρνηση  παραιτείται, απέναντι στους

δανειστές της «αμετακλήτως και άνευ

όρων», από το δικαίωμα επίκλησης όλων

των ασυλιών εθνικής κυριαρχίας και κάθε

άλλης ασυλίας που απολαύει η Ελλάδα με

βάση το εθνικό, το ευρωπαϊκό και  το διε-

θνές δίκαιο. Παραιτείται, δηλαδή, η Χώρα

μας από όλες τις εγγυήσεις του δικαίου που

έχουν οι λαοί της γης ως ελεύθερα, κυ-

ρίαρχα και ανεξάρτητα κράτη. Ο όρος αυτός

δεσμεύει ολοκληρωτικά υπέρ των δανει-

στών: την εθνική κυριαρχία και την κυριαρ-

χία του κράτους, την εθνική ανεξαρτησία,

καθώς και τα αγαθά ζωτικής σημασίας για

το ελληνικό κράτος και τον ελληνικό λαό,

όπως είναι τα αγαθά της πολιτισμικής και

της ιστορικής κληρονομιάς, οι εθνικοί δρυ-

μοί τα εθνικά πάρκα και, γενικά, ολόκληρο

το φυσικό περιβάλλον.

2.- Οι όροι που δεσμεύουν ολοκληρωτικά

τη δημόσια περιουσία και την ελεύθερη

αξιοποίησή της «υπέρ του Λαού», όπως

ορίζει το πρώτο άρθρο του Συντάγματος.

Με τους όρους αυτούς δεσμεύεται έντεχνα

υπέρ των δανειστών το σύνολο της περιου-

σίας του Ελληνικού Κράτους: η ακίνητη και

η κινητή  περιουσία, η ελεύθερη αξιοποίηση

των πηγών του ιστορικού, του πολιτισμικού

και του φυσικού περιβάλλοντος του ελληνι-

κού χώρου, οι υπόγειες και υποθαλάσσιες

πηγές του εθνικού πλούτου, οι κάθε κατη-

γορίας αξίες και αξιόγραφα, καθώς και κάθε

κατηγορίας δικαιώματα και έννομα συμφέ-

ροντα  οικονομικού περιεχομένου που ανή-

κουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

3.- Οι λεόντειοι όροι που είναι διάσπαρτοι

σε πλήθος διατάξεων των Συμβάσεων Δα-

νεισμού και παραβιάζουν τη θεμελιώδη

αρχή της συμβατικής ισότητας - της ισότη-

τας που πρέπει να διέπει  τη σχέση δικαιω-

μάτων και υποχρεώσεων οφειλέτη και

δανειστή στις συμβάσεις δανεισμού και σε

κάθε είδους αμφοτεροβαρή σύμβαση.

4.- Οι πρωτοφανούς σκληρότητας όροι των

Συμβάσεων Δανεισμού που παραβιάζουν

τις αρχές της αλληλεγγύης και του κρά-

τους δικαίου, τις οποίες, σύμφωνα με τις

αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και του Συμβουλίου της Ευρώπης, οφείλουν

να σέβονται τα κράτη μέλη των δύο κορυ-

φαίων υπερεθνικών Οργανισμών της Ευρώ-

πης.

5.- Οι επίσης πρωτοφανούς σκληρότητας

όροι που είναι διάσπαρτοι στη βασική Σύμ-

βαση Δανεισμού και στις Συμβάσεις εφαρ-

μογής της (Μνημόνια) και που παραβιάζουν

θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, του

πολίτη και των εργαζομένων. Παραβιάζουν

τα  δικαιώματα που εγγυώνται πάγια μέχρι

σήμερα: τα Συντάγματα των ευρωπαϊκών

κρατών, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμά-

των της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Όρ-

γανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Ευρώπης,

καθώς και το Διεθνές Δίκαιο.

6.- Οι όροι που παραβιάζουν άμεσα θεμε-

λιώδη κοινωνικά δικαιώματα των ασθενέ-

στερων κοινωνικών στρωμάτων καθώς και

των ασθενέστερων κοινωνικών επαγγελμά-

των και δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα

ευνοούν έμμεσα υψηλά κέρδη και εισοδή-

ματα. Οι όροι αυτοί προσβάλλουν στον πυ-

ρήνα τους τις θεμελιώδεις αρχές της

κοινωνικής δικαιοσύνης και της αναλογικό-

τητας των βαρών, που αποτελούν τις εγ-

γυημένες βάσεις του σύγχρονου

κοινωνικού κράτους δικαίου.

7.- Η διάταξη της «Σύμβασης Δανειακής Δι-

ευκόλυνσης» και η διάταξη του ν.

3847/2010, που επιβάλλουν της άμεση

εφαρμογή των κειμένων των Συμβάσεων

Δανεισμού, παρακάμπτοντας τα  Όργανα

του Πολιτεύματος: τη Βουλή των Ελλήνων

και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σ.Σ.: Τα υπογραμμισμένα και οι μεσότιτλοι

είναι δικά μας.

Έχοντας πλήρη συνείδηση των τεράστιων

ευθυνών όλων των Ελληνικών Κυβερνή-

σεων, από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα,

για την αδυναμία του ελληνικού κράτους να

αντιμετωπίσει σήμερα τη μεγάλη οικονο-

μική κρίση που πλήττει τη Χώρα μας, επιση-

μαίνομε, παρά ταύτα, τα ακόλουθα: 

1.- Η Δημοκρατία και το Δίκαιο, καθώς και

ο πολιτικός και ηθικός πολιτισμός των δη-

μοκρατικών χωρών ουδέποτε επέτρεψαν

τη δικαιολόγηση, τη νομιμοποίηση ή τον

συμψηφισμό επιβολής απάνθρωπων όρων

δανεισμού και παραβιάσεων θεμελιωδών

αρχών της νομιμότητας με τις ευθύνες των

κυβερνήσεων των λαών και των κρατών που

είναι οφειλέτες. Κάνεις δεν μπορεί να τι-

μωρεί λαούς για τις κακές κυβερνήσεις

τους.

2.- Ουδέποτε στον πολιτισμένο κόσμο ήταν

επιτρεπτά: ο περιορισμός και η άρση της

προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων των

πολιτών ή η επιβολή αθέμιτων όρων δανει-

σμού ή βοήθειας σε λαούς λόγω κατάστα-

σης οικονομικής ανάγκης. Το δίκαιο δεν

επιτρέπει ποτέ την καταπάτηση των δικαιω-

μάτων των ανθρώπων λόγω της φτώχιας

τους.

3.- Η αντίθεση προς θεμελιώδεις αρχές του

Δικαίου και της Δημοκρατίας των όρων των

Συμβάσεων Δανεισμού που γενικά περιγρά-

ψαμε καθιστά τους όρους αυτούς απάν-

θρωπους και επονείδιστους.

4.- Οι Συμβάσεις Δανεισμού: η «Σύμβαση

Δανειακής Διευκόλυνσης», το «Μνημόνιο

Συνεννόησης» και τα βάσει αυτών  τροπο-

ποιητικά ή «επικαιροποιημένα» Μνημόνια

που ακολουθούν, λόγω των όρων που κα-

ταγγέλλομε και λόγω του ότι δεν έχουν επι-

κυρωθεί από τη Βουλή ούτε κυρωθεί με τα

τρία πέμπτα του όλου αριθμού των μελών

της, είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα της

Ελλάδας, προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης

και προς το Διεθνές Δίκαιο και εξ αυτού

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΔΙΑΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών δημοσιεύει κείμενο του διαβήματός της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που φέρει

ημερομηνία 19 Μαϊου 2011 και υπογράφεται από τον Ιδρυτή της Κίνησης Μίκη Θεοδωράκη και τον Καθηγητή Γιώργο Κα-

σιμάτη διευκρινίζοντας ότι προβαίνει στην δημοσίευση του εν λόγω κείμενου σήμερα, δύο περίπου μήνες μετά την ιδιόχειρη

παράδοσή του στον Πρόεδρο, ώστε να δοθεί, όπως επιβάλλεται, επαρκής χρόνος για τη μελέτη του και τη λήψη σχετικής

θέσης απέναντι στην έκκληση του διαβήματος.          

Η Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών διευκρινίζει επίσης ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση της καμιά απολύτως  αντίδραση ή

θέση του Ρυθμιστή του Πολιτεύματος ως προς το περιεχόμενο και την έκκληση του διαβήματος. 



Μετά τη συζήτηση των ενστάσεων, ο Δήμαρ-

χος αναλύοντας το  θέμα, έκανε μία ιστορική

αναδρομή της υπόθεσης.

Οτι, γνώση για δημιουργία της Ιππικής Ακα-

δημίας, έλαβε το Μάρτιο 2011,  οταν το

ΥΠΕΚΑ απέστειλε στο Δήμο το φάκελο έγ-

κρισης της εν λόγω επένδυσης προκειμένου

να τηρηθούν οι τυπικές διαδικασίες ανάρτη-

σης και γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου. 

Ο Δήμος, εξήγησε ο δήμαρχος, κινήθηκε με

όλες τις νόμιμες διαδικασίες και έφτασε σή-

μερα στην συζήτηση των ενστάσεων.

Εκρινε ότι η εν λόγω υπόθεση εξυπηρετεί την

επιχειρηματολογία για την άρση των ακραίων

περιορισμών δόμησης και  την αξιοποίηση της

ιδιωτικής αλλά και δημοτικής περιουσίας σε μια

περιοχή που δεν εντάσσεται στο δασικό και

ορεινό οικοσύστημα του Υμηττού. Η δήμευση

ουσιαστικά της ιδιωτικής και δημοτικής περιου-

σίας σε τμήματα των ζωνών Α΄ και Β΄ του Υμητ-

τού στην περιοχή του Δήμου Κρωπίας δεν

μπορεί να γίνει ανεκτή. 

Σ.Σ. Εχουν ήδη προσφύγει δικαστικά για την
ανατροπή του Προεδρικού Διατάγματος.

Εκανε μία αναφορά για το πώς κινήθηκε η

προηγούμενη δημοτική Αρχή στην άλλη επέν-

δυση του προπονητικού κέντρο στη Μπο-

ουρμπουτσάνα, από ιδιώτη, που το έχει μι-

σθώσει στην ομάδα του Πανιωνίου, κάνοντας

προφανώς συγκρίσεις και υπενθύμισε τη θέση

του δικού συνδυασμού, ως αντιπολίτευση, για

το ίδιο θέμα.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας στάθηκε μάλιστα, υπέρ

του σκεπτικού της ένστασης των εκπροσώ-

πων του συλλόγου του Κίτσι «Η Ανοιξη»

όσον αφορά τις διακρίσεις στους περιορι-

σμούς που θέτουν και το παλαιό και το νέο

Π.Δ Προστασίας του Υμηττού σε περιοχές

που σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να εν-

τάσσονται σε ζώνες απολύτου προστασίας

και γενικότερα στο δασικό –ορεινό οικοσύ-

στημα του Υμηττού. 

Κράτησε επιφυλάξεις 

Κρατησε επιφυλάξεις και έθεσε κάποιες πα-

ρατηρήσεις τις οποίες θα παραπέμψει στο

ΚΣΧΟΠ με σημαντικοτερες (για εμάς), αν
υπάρχουν διαφορές της αρχικής επιφάνειας
των τετραγωνικών μέτρων της εγκατάστασης
με τη  μεταγενέστερη που εγκρίθηκε από το
ΚΣΧΟΠ και το θέμα των συντελεστών. Αν γί-
νεται διάκριση των βοηθητικών χώρων γύρω
από την κεντρική δραστηριότητα.

Επεσήμανε την κοινωνική αδικία που είναι

προφανής στα μάτια των πολιτών. Εκρινε ότι

οι σκοποί της επένδυσης εξυπηρετούν την

ήπια ανάπτυξη, την εκπαίδευση, την άθληση,

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύ-

ξηση της επισκεψιμότητας του Δήμου. 

(ΣΣ. Εμείς εδώ κρατάμε τις επιφυλάξεις μας).

Αποχώρησε η μειοψηφία

Ο Αντώνης Ντούνης ζήτησε το λόγο να απαν-

τήσει στο Δήμαρχο, θιγόμενος προφανώς

από την αναφορά του Δημάρχου στην προ-

ηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά ο Πρόεδρος

Γ. Σπέλλας αρνήθηκε μετ’ επιμονής. Ετσι η

μείζονα μειοψηφία αποφάσισε να αποχωρή-

σει διαμαρτυρομενη και εξέδωσε σχετική

ανακοίνωση την οποία δημοισιεύουμε στην

ίδια σελίδα.

Την απόφαση καταψήφισε η αντιπρόεδρος του

Δ.Σ και δημ. συμβουλος της μειοψηφίας που δεν

αποχώρησε (ίσως λόγω της θεσμικής της θέσης)

Ελένη Τσεβά,   ο δημοτικός σύμβουλος της πλει-

οψηφίας Σωτήριος Λάμπρου ο οποίος παρέ-

μεινε σταθερός στη θέση του και το

επικροτούμε. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊ-

κής Συσπείρωσης (Ε. Ρεμπάπης, Β.Κιτσάκης).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

«Η στάση του Δημάρχου είναι στάση ευθύνης
και υπεράσπισης όλων όσων θίγονται, των
πολιτών και του Δήμου Κρωπίας, από παρά-
λογες κρατικές αποφάσεις και πολιτικές. Τα
ερωτηματικά και τα υπονοούμενα που πάντα
συνηθίζουν να θέτουν οι συντάκτες της Σ.Ε
υποκρύπτουν μια «αρρωστημένη φαντα-
σίωση» που δεν έχουν ποτέ το θάρρος να τη
διατυπώσουν δημόσια. Η στρατηγική της «ρε-
τσινιάς» δεν περνάει πλέον.  Οι πολίτες αυτού
του βασανισμένου τόπου που λέγεται Ελ-
λάδα, μέρος του οποίου είναι και το Κορωπί,
θέλουν από τους άμεσους εκπροσώπους,
τουλάχιστον σοβαρότητα  και ορθή κρίση».

του λόγου ανυπόστατες ως διε-

θνείς συμβάσεις.

5.- Τα βάσει των Συμβάσεων αυτών

επιβαλλόμενα μέτρα και ο επίση-

μος έλεγχος εφαρμογής τους από

τα αρμόδια όργανα της Επιτροπής

της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας και του Διεθνούς Νομι-

σματικού Ταμείου («Τρόικα») απο-

τελούν πράξεις εκτός του

Συντάγματος και κατά το δίκαιο

ανυπόστατες.

6.- Από τη σκοπιά, ειδικώς, της ελ-

ληνικής συνταγματικής τάξης: α. ο

όρος παραίτησης απέναντι στους

δανειστές από την επίκληση των

δικαιωμάτων εθνικής κυριαρχίας

και κάθε άλλης ασυλίας, καθώς και

οι όροι καθολικής δέσμευσης της

δημόσιας περιουσίας, που έχουν

ως συνέπεια την πλήρη δέσμευση

της οικονομικής και της εξωτερι-

κής πολιτικής της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας, β. η εξουσία που

ασκείται και επιβάλλεται με βάση

την εφαρμογή των Συμβάσεων Δα-

νεισμού και γ. η μη επικύρωση και

κύρωσή τους σύμφωνα με το Σύν-

ταγμα αποτελούν σοβαρή παρα-

βίαση της αρχής της εθνικής

κυριαρχίας και «σφετερισμό της

λαϊκής κυριαρχίας», σύμφωνα με

το ακροτελεύτιο άρθρο 120 του

Συντάγματος.

Με τη γνώση και τη συνείδηση

ενεργών πολιτών δημοκρατικής

πολιτείας, με τις βαθιές ανησυχίες

ελλήνων πολιτών για το μέλλον

της Ελλάδας και για τις συνέπειες

των παραβιάσεων θεμελιωδών

αρχών της δημοκρατίας, αλλά και

με τις ανησυχίες ευρωπαίων πολι-

τών για το που οδεύει η ευρωπαϊκή

νομιμότητα, προβαίνομε στο διά-

βημα  αυτό, με την έκκληση προς

Εσάς, Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε

της Ελληνικής Δημοκρατίας, να

ασκήσετε, με το κύρος που αντ-

λείτε από το Σύνταγμα και τον Ελ-

ληνικό Λαό ως Ανώτατος

Λειτουργός του Κράτους, όλη την

επιρροή Σας, ώστε:

1.- Να απαλειφθούν από όλες τις

Συμβάσεις Δανεισμού οι αντίθετοι

προς τις θεμελιώδεις αρχές του δι-

καίου όροι, που είναι επονείδιστοι

για την Ελλάδα και την Ευρώπη,

και ακολούθως

2.- Οι Συμβάσεις Δανεισμού που,

ενδεχομένως, θα συνάψει η Ελλη-

νική Κυβέρνηση σύμφωνα με το

υπερκείμενο δίκαιο και υπέρ του

συμφέροντος του Ελληνικού Λαού

να συζητηθούν και να νομιμοποι-

ηθούν με την ελεύθερη θέληση της

Βουλής των Ελλήνων, όπως ορίζει

το Σύνταγμα.

Αθήνα, 19 Μαϊου 2011

Για την Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών

Μίκης Θεοδωράκης

Γιώργος Ι. Κασιμάτης
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Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις για την 

ανέγερση της Ιππικής Ακαδημίας

Τα μέλη της Σ.Ε. της “Αναγέννησης” Κορωπίου και

οι δημοτικοί σύμβουλοι ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον Πρό-

εδρο του Δημ. Συμβουλίου κ. Γεώργιο Σπέλλα,

θέσει θεματοφύλακα της δημοκρατικής λειτουρ-

γίας του Δ.Σ., για την αντιδημοκρατική και αντι-

δεοντολογική συμπεριφορά που επέδειξε στη

συνεδρίαση της 14/7/2011 έναντι του δημοτικού

συμβούλου της παράταξής μας κ. Αντώνη Ντούνη.

Η συμπεριφορά του αυτή ΕΞΑΝΑΓKΑΣΕ τη Δημο-

τική ομάδα της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» να αποχωρήσει

σε ένδειξη διαμαρτυρίας από το Δημ. Συμβούλιο.

Ο κ. Σπέλλας, μη τηρώντας τον κανονισμό, δεν

επέτρεψε, ως όφειλε, στον κ. Α. Ντούνη να ολο-

κληρώσει την υποστήριξη της προσωπικής του έν-

στασης για την μη δημιουργία της Ιππικής

Ακαδημίας στη θέση Κρέρεζι (Β Ζώνη Υμηττού)

που εκδικαζόταν στη συνεδρίαση αυτή.

Ο κ. Ντούνης, έχοντας το δημοκρατικό δικαίωμα

ως ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ να υποστηρίξει την

ένστασή του, ΦΙΜΩΘΗΚΕ από τον κ. Σπέλλα μη δί-

νοντάς του έτσι το δικαίωμα να απαντήσει στα

ψευδή και ατεκμηρίωτα επιχειρήματα του Δημάρ-

χου, ο οποίος ΣΥΝΗΓΟΡΗΣΕ υπέρ της κατασκευής

της Ιππικής Ακαδημίας, αγνοώντας όμως το περί

δικαίου αίσθημα έναντι των θιγόμενων συμπολι-

τών μας.

Η στάση αυτή του Δημάρχου δημιουργεί εύλογα

ερωτηματικά για το τι μπορεί να υποκρύπτει. 

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι η «Ανα-

γέννηση» δεν θα ήταν αντίθετη με τη δημιουργία

της Ιππικής Ακαδημίας, που προβλέπει εγκαταστά-

σεις διεθνών προδιαγραφών, που θα μπορούσε να

εξασφαλίσει θέσεις εργασίας σε συμπολίτες μας και

θα συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη και την προ-

βολή του Δήμου μας.

Είμαστε όμως αντίθετοι επειδή: 

η κατασκευή των εγκαταστάσεων μεθοδεύεται

κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προϊσχύον-

τος Π.Δ. 544/78. Η πάγια θέση της Δημοτικής

Αρχής της περιόδου 2009/2010 σύμφωνα και με

ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

να διατηρηθούν οι ισχύουσες χρήσεις γης και όροι

δόμησης και στο υπό έγκριση Π.Δ. και να διασφα-

λίζονται συνθήκες ισονομίας για όλους τους ιδιο-

κτήτες. 

Προσβάλλεται το περί δικαίου αίσθημα. Με βάση

το πρόσφατο Π.Δ. 187Δ/ΦΕΚ 16-6-2011 για τη

Ζώνη Β προστασίας του Υμηττού επιτρέπεται

στους συμπολίτες μας σε ιδιοκτησίες 20 στρεμμά-

των η ανέγερση ΜΟΝΟ βοηθητικών κτισμάτων 30

τ.μ. όσον αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Θεωρούμε ΑΔΙΚΟ την ίδια στιγμή να δίνεται με

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ τρόπο η δυνατότητα στην συγκε-

κριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα να οικοδο-

μήσει εγκαταστάσεις 14.500 τ.μ. ύψους 16 μέτρων,

προβλεπόμενο ύψος 5όροφης πολυκατοικίας!

Η Συντονιστική Επιτροπή

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Στη Δημοτική Συνεδρίαση της 14/7 στο Δήμο Κρωπίας, συζητήθηκαν οι ενστάσεις για την ανέ-
γερση της Ιππικής Ακαδημίας στην τοποθεσία Κρέρεζι, όπως έχουμε γράψει σε προηγούμενα
φύλλα μας.
Είχαμε γράψει επίσης ότι υπήρχε σκεπτικισμος και από την πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής για

το έργο, από τη στιγμή που το νέο Προεδρικό Διάταγμα για τον Υμηττό, αφαιρεί το δικαίωμα σε

όποιον ιδιώτη έχει μία μεγάλη στρεμματική έκταση, να χτίσει έστω και 100 τ.μ. κτίσμα, όταν στην

Ιππική Ακαδημία δίνει ειδικούς όρους δόμησης, έξω από κάθε λογική...

Ενστάσεις για την ανάρτηση του «τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου» είχαν καταθέσει ο πρ. πρόεδρος

του Δ.Σ. Αντώνης Ντούνης, ένας ιδιώτης, ο Σύλλογος του Κίτσι “Ανοιξη” και μία ομάδα 15 πολιτών.

Για την ιστορια πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι της Ιππικής Ακαδημίας ΜΑΡΤΙΠΠΟΣ
ΕΠΕ είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες έγκρισης και αδειοδότησης από το 2006, πριν την τρο-
ποποίηση του Π.Δ του Υμηττού, (ΠΔ.544/78).  
Βέβαια αυτό δεν μπορεί να “αθωώσει” κανέναν. Και η προηγούμενη και η νυν Δημοτική Αρχή
θα μπορούσαν να “στηλώσουν” τα πόδια και να αντιδράσουν, όπως έχουμε δει σε πολλούς Δή-
μους να γίνεται.
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Spiegel: Κυριε Ritschl η Γερμανία συζητάει
αυτό τον καιρό για περαιτέρω οικονομική
βοήθεια για την Ελλάδα σαν υπεράνω
όλων ηθικολόγος. Η κυβέρνηση ενεργεί με
ακαμψία σύμφωνα με τη ρήση: “λεφτά θα
πάρετε μόνο αν κάνετε αυτό που σας
λέμε”. Είναι δίκαιη αυτή η συμπεριφορά
Ritschl: Οχι, είναι απολύτως αδικαιολόγητη.

Spiegel: Μάλλον δεν το βλέπουν έτσι οι πε-
ρισσότεροι Γερμανοί.
Ritschl: Μπορεί, αλλά η Γερμανία έζησε τις

μεγαλύτερες χρεοκοπίες της νεότερης

ιστορίας. Την σημερινή οικονομική ανεξαρ-

τησία της και τη θέση της ως Διδασκάλου

της Ευρώπης την χρωστάει στις ΗΠΑ, οι

οποίες μετά τον 1ο αλλά και τον 2ο Παγκό-

σμιο πόλεμο παραιτήθηκαν από το δι-

καίωμα τους για τεράστια χρηματικά ποσά.

Αυτό δεν το θυμάται όμως κανείς.

Spiegel: Τι ακριβώς συνέβη τότε;
Ritschl: Η δημοκρατία της Βαϊμάρης κατόρ-

θωσε να επιζήσει από το 1924 μέχρι 1929

αποκλειστικά με δανεικά, τα δε χρήματα για

τις αποζημιώσεις του 1ου Παγκοσμιου πο-

λέμου δανείστηκε από τις ΗΠΑ. Αυτη η “δα-

νειακή Πυραμίδα” κατέρρευσε με την κρίση

του 1931. Τα χρήματα των δανείων των

ΗΠΑ είχαν εξαφανιστεί, η ζημιά για τις ΗΠΑ

τεράστια, οι συνέπειες για την παγκόσμια

οικονομία καταστροφικές.

Spiegel: Το ίδιο και μετά τον 2ο Παγκόσμιο
πόλεμο;
Ritschl: Η Αμερική τότε φρόντισε να μη

θέσει κανείς από τους συμμάχους αξιώσεις

για αποζημίωση. Εκτός από μερικές εξαιρέ-

σεις, ματαιώθηκαν όλες οι αξιώσεις μέχρι

μιας μελλοντικής επανένωσης των Γερμα-

νιών (ανατολικής και δυτικής). Αυτό ήταν

πολύ ζωτικό για την Γερμανία, ήταν στην

ουσία η οικονομική βάση του γερμανικού

μεταπολεμικού θαύματος. Αλλά παράλ-

ληλα, τα θύματα της γερμανικής κατοχής

ήταν αναγκασμένα να αποποιηθούν τα δι-

καιώματα τους για αποζημίωση, μεταξύ

αυτών και οι Έλληνες.

Spiegel: Στη σημερινή κρίση παίρνει η Ελ-
λάδα από Ευρώπη και ΔΝΤ 110 δις και συ-
ζητιέται ένα πρόσθετο πακέτο, που θα
είναι εξ ίσου μεγάλο. Πρόκειται δηλαδή για

πολλά χρήματα. Πόσο μεγάλες ήταν οι γερ-
μανικές χρεοκοπίες;
Ritschl: Αναλογικά με την οικονομικη επι-

φανεια που είχαν οι ΗΠΑ κατά την εποχή

εκείνη, τα γερμανικά χρέη της δεκαετίας

του 30 ισοδυναμούν με το κόστος της κρί-

σης του 2008. Συγκριτικά, λοιπόν, τα χρέη

της Ελλάδας είναι μηδαμινά.

Spiegel: Αν υποθέταμε ότι υπήρχε μια παγ-
κόσμια λίστα για βασιλιάδες της χρεοκο-
πίας, ποιά θα ήταν η θέση της Γερμανίας;
Ritschl: Αυτοκρατορική. Σε σχέση με την οι-

κονομική επιφάνεια της χώρας, η Γερμανία

είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του 20ου

αιώνα και πιθανόν της νεότερης οικονομι-

κής ιστορίας.

Spiegel: Ούτε η Ελλάδα δεν μπορεί να μας
ανταγωνιστεί;

Ritschl: Όχι, η Ελλάδα παίζει ένα δευτε-

ρεύοντα ρόλο. Υπάρχει, βέβαια, το πρό-

βλημα του κινδύνου της μετάδοσης της

κρίσης στις γνωστές ευρωπαϊκές χώρες.

Spiegel: Η ομοσπονδιακή δημοκρατία της
Γερμανίας θεωρείται ως ενσάρκωση της
σταθερότητας. Πόσες φορές έχει χρεοκο-
πήσει η Γερμανία;
Ritschl: Εξαρτάται πως το υπολογίζει κα-

νείς. Τον τελευταίο αιώνα τουλάχιστο τρεις

φορές. Μετά την τελευταία στάση πληρω-

μών στη δεκαετία του 30, ανακουφίστηκε η

Γερμάνια από τις ΗΠΑ με μια μείωση χρεών,

η αλλιώς ένα Haircut“, που ισοδυναμεί με

ένα μεγαλόπρεπο Afro-Look που μετατρέ-

πεται σε φαλάκρα. Από τότε κρατάει η

χώρα την οικονομική λάμψη της, ενώ οι

υπόλοιποι Ευρωπαίοι δούλευαν σαν τα

σκυλιά για να ορθοποδήσουν από τις κα-

ταστροφές του πολέμου και τη γερμανική

κατοχή. Κι ακόμη το 1990 είχαμε επίσης μια

στάση πληρωμών.

Spiegel: Πως είπατε;
Ritschl: Βεβαίως! Ο τότε καγκελάριος Kohl

αρνήθηκε να υλοποιήσει τη Συμφωνία του

Λονδίνου, του 1953. Η συμφωνία έλεγε ότι

οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις

στην περίπτωση της επανένωσης των Γερ-

μανίων θα πρέπει να τεθούν υπό επανα-

διαπραγμάτευση. Η Γερμάνια όμως δεν

πλήρωσε αποζημιώσεις μετά το 1990 (εκτός

πολύ λίγων) ούτε τα αναγκαστικά δανεια,

ούτε τα έξοδα κατοχής. Η Ελλάδα είναι ένα

από τα κράτη, που δεν πήραν δεκάρα.

Spiegel: Σε αντίθεση με το 1953, συζητείται
επί του παρόντος η διάσωση της Ελλάδας,
λιγότερο μέσω μιας μείωσης των χρεών
και περισσότερο μέσω μιας παράτασης του
χρόνου πληρωμής των κρατικών ομολό-
γων, δηλαδή μιας ήπιας αναπροσαρμογής
των χρεών. Μπορούμε εδώ να μιλάμε για
επαπειλούμενη χρεοκοπία;
Ritschl: Οπωσδήποτε. Ακόμη κι αν ενα κράτος

δεν είναι εκατό τα εκατό ανίκανο να ικανο-

ποιήσει τους πιστωτές του, μπορεί να είναι

υπό χρεοκοπία. Ακριβώς όπως στην περί-

πτωση της Γερμανίας τη δεκαετία του ‘50,

ειναι ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ότι η Ελ-

λάδα θα μπορέσει μόνη της να πληρώσει τα

χρέη. Και όποιος δεν το μπορεί είναι εξ ορι-

σμού χρεοκοπημένος. Τώρα θα έπρεπε να κα-

θοριστεί, ποια χρηματικά ποσά είναι έτοιμοι οι

πιστωτές να θυσιάσουν. Δηλαδή θα πρέπει να

βρούμε ποιός θα πληρώσει το μάρμαρο.

Spiegel: Το κράτος που πληρώνει τα πε-
ρισσότερα είναι η Γερμανία.
Ritschl: Μάλλον κάπως έτσι θα πρέπει να

γίνει. Αλλά ήμασταν στο παρελθόν πολύ

ανέμελοι. Η βιομηχανική μας παραγωγή

κέρδισε πολλά από τις υπέρογκες εξαγω-

γές. Οι αντιελληνικές θέσεις που προβάλ-

λονται από τα ΜΜΕ εδώ είναι πολύ

επικίνδυνες. Μη ξεχνάτε ότι ζούμε μέσα σε

ένα γυάλινο σπίτι: Το οικονομικό μας θαύμα

έγινε δυνατό αποκλειστικά και μόνο επειδή

δεν αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε απο-

ζημιώσεις.

Spiegel: Η Γερμανία δηλαδή θα έπρεπε να
είναι πιο συγκρατημένη;
Ritschl: Η Γερμανία στον 20ο αιώνα άρχισε

δυο πολέμους· τον 2ο δε τον διεξήγαγε ως

πόλεμο αφανισμού και εξολόθρευσης και

στη συνέχεια οι εχθροί της αποποιήθηκαν

το δικαίωμα τους εν μέρει ή και καθολικά

για αποζημιώσεις. Το ότι η Γερμανία πραγ-

ματοποίησε το θαύμα της πάνω στις πλάτες

άλλων Ευρωπαίων δεν το έχουν ξεχάσει οι

Έλληνες.

Spiegel: Τι εννοείτε;
Ritschl: Οι Έλληνες ξέρουν τα εχθρικά

άρθρα και γνώμες στα γερμανικά ΜΜΕ

πολύ καλά. Αν η διάθεση των Ελλήνων γίνει

πολύ πιο επιθετική, μπορεί να αναβιώσουν

οι παλιές διεκδικήσεις, αρχίζοντας από την

Ελλάδα, και αν η Γερμανία ποτέ αναγκαστεί

να πληρώσει, θα μας «πάρουν ακόμη και τα

σώβρακα». Θα έπρεπε αντίθετα να είμαστε

ευγνώμονες, να εξυγιάνουμε την Ελλάδα

με τα λεφτά μας. Αν εμείς εδώ παίξουμε το

παιγνίδι των ΜΜΕ, παριστάνοντας τον χον-

τρό Εμίλ, που καπνίζει το πούρο του και αρ-

νείται να πληρώσει, κάποτε, κάποιοι θα μας

στείλουν τους παλιούς λογαριασμούς.

Spiegel: Τουλάχιστον στο τέλος μερικές
ηπιότερες σκέψεις: Αν μπορούσαμε να μά-
θουμε κάτι από τις εξελίξεις, ποια λύση θα
ήταν η καλύτερη για την Ελλάδα και τη
Γερμανία;

Ritschl: Οι χρεοκοπίες της Γερμανίας τα πε-

ρασμένα χρόνια το δείχνουν: Το λογικότερο

είναι τώρα να συμφωνηθεί μια μείωση του

χρέους. Όποιος δάνεισε λεφτά στην Ελ-

λάδα, πρέπει να χάσει ένα μεγάλο μέρος

τους. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τις

τράπεζες, γι’ αυτό θα ήταν αναγκαίο ένα

πρόγραμμα βοήθειας. Μπορεί αυτή η λύση

να είναι ακριβή για τη Γερμανία, αλλά έτσι κι

αλλιώς θα πρέπει να πληρώσουμε. Κι έτσι

θα είχε και η Ελλάδα μια ευκαιρία για μια

νέα αρχή.

Το γερμανικό “θαύμα” στήθηκε στις πλάτες των άλλων λαών.

Η Γερμανία δεν πλήρωσε ποτέ. 

Ούτε τις δανειακές της υποχρεώσεις προς ΗΠΑ, 

ούτε τα αναγκαστικά κατοχικά δάνεια, 

ούτε τις μεταπολεμικές αποζημιώσεις στα θύματα

Ενδιαφέρουσα συνέντευξη που δημοσίευσε το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel (τ. 25/2011)

με τον καθηγητή της Ιστορίας της Οικονομίας Albrecht Ritsch
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
120 δίσκοι 33 στροφών, σπάνιοι - συλλε-

κτικοί, κλασικής και ελληνικής μουσι-

κής. Τηλ. 6937583101 (πρωινές ώρες)

Ο Αναστάσιος Δέδες σύμβουλος στη Δημοτική Κοινότητα

Αφιδνών, από το συνδυασμό “ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΗΣ”  με επι-

στολή του διαμαρτύρεται για τη λειτουργία του τοπικού

συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, που με

υπεκφυγές ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, δεν επέτρεψε

στον ίδιον να καταθέσει συγκεκριμένες ερωτήσεις, προ

ημερησίας, παραπέμποντας τον στο τέλος της συνεδρία-

σης, όπου όλοι σχεδόν αποχώρησαν.

Γράφει λοιπόν ο Αναστάσιος Δέδες:
― Ποιος είναι ο κανονισμός λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών; 

― Πώς τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία εθελοντικά εζήτησαν

την ψήφο του ΛΑΟΥ στις πρόσφατες εκλογές της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης και ο ΛΑΟΣ τα τίμησε, αντιμετωπίζουν τα προβλήματά

του και ακούνε τους πολίτες;

― Πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε την, με την συχνότητα

10ημέρου τον τελευταίο ενάμισι μήνα, ταλαιπωρία της οδού Καλ-

λιμάχου, αφού σπάει ο κεντρικός αγωγός του υδραυλικού δικτύου

και διαρρέουν στο ποτάμι 100δες κυβικά νερού, ιδιαίτερα αν η

διαρροή συμβεί Παρασκευή βράδυ ή Σαββατο, και ο δρόμος μετα-

τρέπεται σε χείμαρρο, ενώ είναι γεμάτος επικίνδυνες για την οδική

ασφάλεια λακκούβες, με στοιχειώδη έως ανύπαρκτη ή επικίνδυνη

σήμανση;

― Πότε θα ολοκληρώσετε την ονομασία όλων των δρόμων του

Δήμου καθώς και την αρίθμηση των κατοικιών;

― Σκέπτεστε να παρέμβετε στον ΟΣΕ, ώστε αφενός μεν να χρη-

σιμοποιούνται οι Γραμμές 1 και 2, με γνώμονα πάντα την ασφά-

λεια των σιδηροδρόμων,  αφετέρου δε να αποκατασταθούν άμεσα

οι βλάβες των ανελκυστήρων στην μεταλλική ανισόπεδη διάβαση

του ΣΣ Αφιδνών, γεγονότα που και τα δύο αναγκάζουν τους επι-

βάτες των τρένων, είτε να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν από τα

κλιμακοστάσια δύο φορές, είτε να διέρχονται μέσα από τις σιδη-

ροδρομικές γραμμές, γεγονότα το μεν πρώτο οδυνηρό για τους

ανθρώπους ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας, το δε δεύτερο επικίνδυνο

για την ζωή των ανθρώπων;

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΑ 3Β

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Με πολλά και σοβαρότατα θέματα συνεδριάζει ο Δήμος

3Β κτην 25η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

Συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 31 θέματα στην ημε-

ρήσια διάταξη. Επιλέγουμε:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαχείριση των αθλητι-

κών χώρων του Δήμου και την πολιτική του Δήμου σχετικά
με τον συλλογικό και μαζικό αθλητισμό».

2. Eνημέρωση επί της πορείας δικαστικής διαμάχης Δήμου Βού-
λας-Μετοχικής Εταιρείας Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας
(Μ.Ε.Ε.Κ.Β) ως προς το αναψυκτήριο «ΝΟΤΟΣ».

3. Πρωτοβουλία του Δήμου για την αναβάθμιση του Γ.Π.Ν Ασκλη-
πιείου Νοσοκομείου Βούλας. 

7. Έγκριση Προϋπολογισμού του Α.Ο.Δ.Β (Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Βουλιαγμένης οικονομικού έτους 2011). Σχετικά: Από-
φαση 3/2011 του Δ.Σ του Αθλ. Οργαν. Δήμου Βουλιαγμένης.

9. Λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων του έργου: «Νομιμοποίηση έργων που έχουν κατα-
σκευαστεί εντός αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας του
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Σχετικά: Απόφαση 80/2011
της Δημ. Κοιν. Βουλιαγμένης.

11. Ορισμό τριμελούς Επιτροπής καταγραφής ακινήτων και υπερ-
κειμένων συστατικών.

12. Μετατόπιση σχολάζοντος περιπτέρου της δικαιούχου Αικα-
τερίνης Πουλακάκη (απεβίωσε) επί της Βασ. Παύλου 100-102
σε νέα προτεινόμενη θέση επί της Ζακύνθου μεταξύ 19 & 21.

13. Μετατόπιση σχολάζοντος περιπτέρου της δικαιούχου Μαρίας
Βασιλάκου (απεβίωσε) που βρίσκεται επί της οδού Βασ. Παύ-
λου 2 και Λ.Κ. Καραμανλή στη νέα προτεινόμενη θέση επί της
οδού Λυκούργου 16 και Ξενοφώντος έναντι του κλειστού Γυ-
μναστηρίου και του 1ου Γυμνασίου-Λυκείου στη Βούλα.

16. Μετονομασία της οδού Θερμοπυλών που βρίσκεται στη συ-
νοικία «ΕΞΟΧΗ» στη Βούλα. 

21. Ακύρωση του άρθρου 6 του Κανονισμού εκτέλεσης πάσης φύ-
σεως οικοδομικών εργασιών (υπ´αριθμ. 26/2008 απόφαση
Δ.Σ) που αφορά την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών για
έκδοση οικοδομικών αδειών.

22. Έγκριση τροποποίησης κόμβου Αθηναϊδος-Καλύμνου στα
πλαίσια του έργου: «Κατασκευή ποδηλατοδρόμων στο Δήμο
Βούλας & ανάπλαση πρασίνου».

23. Έγκριση μερικής τροποποίησης μελέτης του έργου: «Κατα-
σκευή ποδηλατοδρόμων στη Βούλα & ανάπλαση πρασίνου».

24. Ορισμός μελών από εκπροσώπους Παραγωγικών Τάξεων στη
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου.

25. Ορισμός μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Αθλητι-
σμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής».

26. Ορισμός μελών Δ. Σ. της Δημ. Κοιν. Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.Β-Β-
Β.) σύμφωνα με τον Νόμο και το άρ. 7 του Καταστατικού της.

27. Λήψη απόφασης σχετικά με επιβολή ειδικού τέλους για τη
έκδοση οικοδομικών αδειών του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ

διαμαρτυρία για αντιδημοκρατικές συμπεριφορές

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορ., 107τ.μ., ΑΝΑΚΑΙ-

ΝΙΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΔΥΟ ΜΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,  A/C ΣΥΝΑΓΕΡ-

ΜΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου,

97τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ,  2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΜΠΑΝΙΟ,

WC, ΠΟΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,

A/C. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463

Με ερώτησή τους οι βουλευτές
Γιάννης Δημαράς και Βασίλης Οι-
κονόμου, που απευθύνουν στον
αρμόδιο Υπουργό επισημαίνουν
τις αρνητικές επιπτώσεις της πώ-
λησης του Ελληνικού Ταχυδρομι-
κού Ταμιευτηρίου, που εξυπηρετεί
και την πιο απομακρυσμένη γωνιά
της ελληνικής περιφέρειας.
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εδώ και

150 χρόνια αποτέλεσε το κατ’ εξοχήν

τραπεζικό Ίδρυμα, που εμπέδωσε την

αντίληψη της Αποταμίευσης στους

Έλληνες πολίτες.

Τα τελευταία χρόνια οι Κυβερνήσεις

τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο και της Νέας

Δημοκρατίας, είχαν δεσμευτεί ότι το

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, από κοινού

με τα ΕΛΤΑ, θα εκσυγχρονιστούν και

θα αποτελέσουν την Λαϊκή Τράπεζα,

την τράπεζα της Γειτονιάς.  

Η Κυβέρνηση σας όμως εξήγγειλε

εσπευσμένα την ΠΩΛΗΣΗ των Μετο-

χών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου,

παρόλο που η συγκεκριμένη χρονική

στιγμή, είναι ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ για την

Πώληση μετοχών του ΤΤ, αφού σή-

μερα η μετοχή του στο Ελληνικό Χρη-

ματιστήριο, Αποτιμάται στο 2,80 €,

ενώ πριν ένα χρόνο έφτασε τα 21 €.

Η πώληση λοιπόν ιδιαίτερα σε αυτή

την χρονική στιγμή που επιλέγετε,  θα

επιφέρει τεράστια απώλεια εσόδων

για το Ελληνικό Κράτος.  Με άλλα

λόγια η οποιαδήποτε πώληση μετο-

χών του ΤΤ, αυτή τη χρονική στιγμή θα

πρόκειται για πράξη ΚΛΟΠΗΣ κατά

του Ελληνικού Λαού και πλήττει εξό-

φθαλμα τα συμφέροντα του δημοσίου.

Πλημμελής λειτουργία των ΕΛΤΑ
ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου

Στη Βουλή έφερε το θέμα των καθυστερήσεων στην παρά-

δοση αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ στην Ανατολική Αττική ο

βουλευτής Γ. Βλάχος.

Στην ερώτησή του επισημαίνει πως στην Περιφέρεια Αττικής,

υπάρχουν πολλά παράπονα από τη μη έγκαιρη διανομή της

αλληλογραφίας, με αποτέλεσμα να χάνονται προθεσμίες για

συναλλαγές των πολιτών. Ιδιαίτερα δε τους θερινούς μήνες.

Έτσι σε Δήμους όπως αυτοί του Κορωπίου, της Αρτέμιδας, της

Νέας Μάκρης κ.α, όχι μόνο δεν εξυπηρετούνται οι οικισμοί,

αλλά και το κεντρικό οικιστικό συγκρότημα της πόλης.

Πώληση Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Ερώτηση των βουλευτών Γιάννη Δημαρά & Βασίλη Οικονόμου

ΑΔΑ:4ΑΣΓΩΨΖ-ΘΝ8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Bούλα     20/7/2011 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. πρωτ.:    45638
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
Κ. Καραμανλή 18, 16673, Βούλα          
ΠΛΗΡ:  ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ ,ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ     
ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955 , FAX : 2109657131                                                                                                                                                                                                                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩ-
ΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
45/11 μελέτης της Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών  και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡ-
ΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», προϋπολογισμού
70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% )
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 από-
φασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-
ΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων’ και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας) , την Τεχνική Μελέτη με α/α  45/2011 και την με αρ. πρωτ. 44981/
18.07.11 σχετική Διακήρυξη .  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την Δευτέρα  8  Αυγούστου 2011 και ώρα 11.00 , κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5 % επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.500,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου          (
Αλεξ. Δουρίδα, Δ Μπιτέλης ) καθημερινά    από  Δευτέρα έως Παρασκευή 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
α.α. ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ      
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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 ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

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



. . . γ ια την υγειά μας
Το κολύμπι

βελτιώνει την

ψυχική διάθεση και τη σωματική κατά-

σταση και αποτελεί ιδεώδες άθλημα

για όσους πάσχουν από χρόνια νοσή-

ματα όπως η αρθρίτιδα, η ινομυαλγία,

οι αγχώδεις διαταραχές και τα κάθε εί-

δους κινητικά προβλήματα.

Επιπλέον, είναι «φάρμακο» για τις εγ-

κύους που υποφέρουν από τις συνέ-

πειες της βαρύτητας, ενώ μελέτες

έχουν δείξει πως, σε σύγκριση με

όσους διάγουν καθιστική ζωή, όσοι κο-

λυμπούν συστηματικά ζουν καλύτερα

και περισσότερα χρόνια.

Οπου κι αν κολυμπάει κανείς, όμως,

αυτό που δεν επιθυμεί είναι να κολλή-

σει κάποια  λοίμωξη ή ερεθισμό που

προκαλείται από παθογόνους μικρο-

οργανισμούς ή χημικές ουσίες του

νερού.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και

Πρόληψης των Ασθενειών (CDC) των

ΗΠΑ, οι αόρατοι αυτοί παράγοντες

μπορεί να δημιουργήσουν προβλή-

ματα στα αυτιά, στα μάτια, στο δέρμα,

στο νευρικό σύστημα, στην πεπτική

οδό, στο αναπνευστικό σύστημα και

σε κάθε πληγή ή εκδορά που έχει το

δέρμα.

Γι’ αυτό προσοχή, πού κολυμπάτε!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ιθάκης 12- 153 44  Γέρακας Προυπ.: 266.900,00 € (με  Φ.Π.Α. 23%)

Πληροφορίες: Π. Καλδής  

Τηλέφ.: 210 66.04.652 

Fax: 21066.04.646 Πηγή: ΣΑΤΑ   -   Χρήση: 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης   Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδο-

τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προ-

σφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 7 του Π.Δ 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως

αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις

του άρθρου 13 του Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το

Ν.1418/84,το Π.Δ 609/85 και τον Ν.2229/94,ως επίσης και των Δ/των και

Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και

ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα

Π.Δ 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του

έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προϋπολογισμού Δαπάνης    266.900,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23 %) 

Η Δημοπρασία θα γίνει την   09-08-2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 πμ

(λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του    ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Αττικής  Ιθάκης  12 ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 15344.

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γί-

νονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ-

μένες στο ΜΕΕΠ τάξεως  Α2, 1η, 2η για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και εργολη-

πτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/ 01/27/

ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε.

που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις

του ΜΕΕΠ με την παρ. 9  του άρθρου 16 του Ν.1418/84 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 4.340,00 ευρώ. και θα απευθύ-

νεται προς Δήμο Παλλήνης Αττικής  

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης

Αττικής  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παρα-

πάνω διεύθυνση και τηλέφωνα.                                 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΟΥΤΣΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65595

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 45482/11 Από-
φαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών, ηλε-
κτρικών συστημάτων και αμαξωμάτων αυτοκινήτων του ΑΡΓΥΡΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Κλεισθένους 201, Γέρακας,  η οποία βρίσκεται στη διά-
θεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφα-
σης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65618

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Ανά-
πτυξης Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 415/11
Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-
λοντικών Όρων του εργαστηρίου κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων
και εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων της ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  Νερατζούλας 20, θέση Σούνα, Αχαρνές, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανά-
πτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). Κατά της
ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή
της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65625

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Ανά-
πτυξης Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 1560/11
Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-
λοντικών Όρων δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων (πετρε-
λαίου θέρμανσης) της ΕΛ. ΚΑΡΓΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε., Λουτρού 22, Θέση
Λουτρό, Αχαρνές, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερο-
μένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος,
Παλλήνη). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προ-
σφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15
ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65638

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως

αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.

37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Ανά-

πτυξης Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 1597/11

Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-

λοντικών Όρων της υπό ίδρυση Βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής,

επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου και λοιπών αγροτικών

προϊόντων (ρόδια, ξηροί καρποί) στη οδό Φράττι 24, Θέση Φούσα,

Κορωπί, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη

Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη).

Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμμα-

τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη

δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου

227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-

6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65624

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως

αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.

37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρω-

μένη Διοίκηση η με αρ. πρωτ. Φ.4529/2257/ΠΕΡΙΒ-9/2011 Απόφαση

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Έγκριση

Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ και

αποθήκευσης άχρηστων ανταλλακτικών οχημάτων της εταιρίας «Γ.

ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΑΕΒΕ» στο Ο.Τ. 1046 του Β.Ε.Π.Ε. Κερατέας, η οποία

βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην Αποκεντρωμένη

Διοίκηση (Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό).  Κατά της απόφα-

σης αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση στον Υπ. ΠΕΚΑ μέσα σε 30

ημέρες από τη λήψη της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65601

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Πε-
ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 44536/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων (σε ανανέωση της υπ’ αρ. πρωτ. 573/27-3-2008 ΑΕΠΟ) του
συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών αυτο-
κινήτων της ΔΟΥΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΕ, Ευβοίας Ο.Τ. 748,
Γέρακας,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτε-
χνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκη-
θεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα
σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ



22 ΣΕΛΙΔΑ - 23 IOYΛIOY 2011 ΕΒΔΟΜΗ

Περιπετειώδης ξεκίνησε η μετάβαση της

ελληνικής ομάδας στίβου στο ευρω-

παϊκό πρωτάθλημα νέων (έως 22 ετών)

στην Οστράβα, αφού φθάνοντας στο αε-

ροδρόμιο  της Βιέννης δεν τους περί-

μενε κανείς! Ετσι παρέμειναν εκεί 5

ώρες έως ότου τους μεταφέρουν. Αλλά

η περιπέτεια συνεχίστηκε, αφού κατά τη

διάρκεια της αναμονής, ειδοποιήθηκαν

στο αεροδρόμιο για βόμβα, οπότε εκκε-

νώθηκε έως ότου ελεγχθεί.

Παρ’ όλη όμως την ταλαιπωρία η απο- στολή είχε νικηφόρα αποτελέσματα,

αφού θα επιστρέψουν με χρυσά και αση-

μένια μετάλλια, τρία πανελλήνια ρεκόρ

και οκτώ συμμετοχές σε τελικούς.

Τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν η Βούλα

Παπαχρήστου στο τριπλούν (14.40μ.)

και ο Λυκούργος Τσάκωνας στα 200μ.

με 20.56, που αποτελεί και πανελλήνιο

ρεκόρ νέων. Αργυρό μετάλλιο με πανελ-

λήνιο ρεκόρ νέων κατέκτησε κι η Κατε-

ρίνα Στεφανίδη, που πέρασε τα 4.45μ.

στο επί κοντώ.

Πολύ κοντά στο βάθρο βρέθηκε κι η δι-

σκοβόλος Χρυσούλα Αναγνωστοπού-

λου, 4η θέση με 54.43μ., ενώ την

έκπληξη αποτέλεσε η Ουρανία Ρέμ-

πουλη, που κατέλαβε την 5η θέση σε

ένα αγώνισμα με ελάχιστες διακρίσεις

(10.000μ.), επιτυγχάνοντας μάλιστα νέο

πανελλήνιο ρεκόρ νέων γυναικών

(34.15.15).

Στους τελικούς αγωνίσθηκαν ακόμη ο

Γιώργος Τρέμος (10ος στη δισκοβολία

με 55.08μ.), η Λορέλα Μάνου (11η στο

επί κοντώ με 3.90μ.), ενώ η ομάδα σκυ-

ταλοδρομίας νέων ανδρών στα 4Χ100μ.

δεν τερμάτισε, αφού έπεσε η σκυτάλη

στην τρίτη αλλαγή (Κουτσουκλάκης,

Δαρδανελιώτης, Φραγγούλης, Τσάκω-

νας).

Νικητής στο kart 

o Αγγελος Σταθακόπουλος

Στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Kartgrandprix - στο 6ο  αγώνα -

έκανε την καλύτερη εμφάνιση ο Παλληνιώτης πρωταθλη-

τής αγώνων kart Αγγελος Σταθακόπουλος. 

Έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Στο προκριματικό σκέλος τερ-

μάτισε 2ος. Αισιόδοξος με το αποτέλεσμα των προκριματι-

κών, στον τελικό βρέθηκε μπροστά από τα πρώτα μέτρα του

αγώνα. Πρώτος στην πρώτη κιόλας στροφή, παρέμεινε στη

θέση σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. 

Με τη νίκη αυτή ο Σταθακόπουλος έχοντας 2 τρίτες θέσεις και

μία 1 νίκη, βρίσκεται στην 4η θέση του πρωταθλήματος. 

«Στον τελικό μπήκα αποφασισμένος για τη νίκη, επιτέθηκα
αμέσως και πέρασα πρώτος από την πρώτη κιόλας στροφή.

Οδηγώντας πολύ γρήγορα στο πρώτο μισό του αγώνα και
“μυαλωμένα” στο δεύτερο μισό, μπόρεσα να πανηγυρίσω
την 1η φετινή και 3η συνολικά νίκη μου στην Ιταλία». 

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Οστράβα

Με χρυσά και ασημένια επιστρέφουν οι αθλητές μας

Το Φιλανθρωπικό και Αθλητικό Σωματείο «Αγιος

Χριστοφόρος» (ΑΣΑΧ), με έδρα του την Παι-

ανία, έκλεισε γιορταστικά τις δραστηριότητες

του χειμώνα με την ευγενική συμπαράστηση

των μελών του,  στον κήπο της οικογένειας του

Ηλία και της κας Αυγής Τριανταφυλλοπούλου,

οι οποίοι ανέλαβαν την οργάνωση και την δα-

πάνη της εκδήλωσης.

Εμείς στον αθλητισμό πιστεύουμε στην προ-

σπάθεια· αυτή μετράει πρωτίστως. Και μετράει

πολλές φορές, όταν προέρχεται από άτομα με

ειδικές δυνατότητες.

Αθόρυβα αλλά δυναμικά, ο ΑΣΑΧ, παρουσιάζει

ανοδική πορεία με 42 αθλητές ΑμεΑ και 180 με-

τάλλια -χρυσά αργυρά και χάλκινα- και τις θαυ-

μαστές του επιδόσεις στα αθλήματα στίβου,

Boccia, κολύμβησης και άρσης βαρών,  σε Πα-

νελλήνια, Πανευρωπαϊκά,   Παγκόσμια,  Παραο-

λυμπιακά πρωταθλήματα.

Η Παραολυμπιονίκης Μαρία Σταματουλά, με συ-

νεχείς παγκόσμιες διακρίσεις, η οποία ανακη-

ρύχθηκε «η αθλήτρια της χρονιάς» του 2010,

κατέκτησε στην Ν. Ζηλανδία το ασημένιο με-

τάλλιο και πήρε εισιτήριο-πρόκριση για την Πα-

ραολυμπιάδα του Λονδίνου.

Ο Παραολυμπιονίκης Γρηγόρης Πολυχρονίδης

με συνεχείς διακρίσεις, πήρε το ασημένιο με-

τάλλιο στην Παραολυμπιάδα του Πεκίνου και

την πρόκριση για την Παραολυμπιάδα του Λον-

δίνου.

Επίσης οι αθλητές Παπαδάκης Αλέξανδρος,

Σουλάνης Παναγιώτης και Πρεάρης Γεώργιος,

διεκδικούν στις 18 Αυγούστου στο Belfast της

Ιρλανδίας, την πρόκριση για την Παραολυμ-

πιάδα του Λονδίνου.

Όλοι οι αθλητές του, διακρίνονται με χρυσά, αρ-

γυρά και χάλκινα μετάλλια και τιμούν μέσω της

Εθνικής Ομάδας, την Ελλάδα και την Παιανία.

Τους αξίζουν η αναγνώριση, η συμπαράσταση

και τα συγχαρητήρια, καθώς και στους εκλε-

κτούς προπονητές, Γεώργιο Τζίμα (ομοσπονδια-

κός), Ανδρέα Κεραμίδα και  Γεωργία Τσουκαλά. 

Λυκούργος Τσάκωνας Κατερίνα Στεφανίδη

Βούλα Παπαχρήστου

«ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» 
ΕΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑμεΑ 

ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η Μαρία Σταματούλα καμαρώνει με το μετάλ-
λιο και την οικογένεια περιτιργυρισμένη.

Στιγμιότυπο από τη γιορτή.

Με πανιά και ιστία στο Αιγαίο
Σε εξέλιξη το διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου

Την 8η μέρα πλεύσης συμπληρώνουν οι αγωνιζόμενοι ιστιοπλόοι του αγώνα

Aegean Rally, τις περισσότερες απ’ τις οποίες χωρίς αέρα, παρακαλώντας τον

“Αίολο” να φουσκώσει τα πανιά τους.

Στην πρώτη διαδρομή απ’ το Φάληρο στα Κατάπολα

Αμοργού, νικητής βγήκε το σκάφος Booker Ami-

tamotion με κυβερνήτη τον Δημήτρη Δεληγιάννη

(φωτο). Όλα τα πληρώματα πέρασαν δύσκολα

μέχρι να φτάσουν στην Αμοργό, αφού ο καιρός

«τους τα γύριζε» συνέχεια.  Μια δυνατοί άνε-

μοι, μια άπνοια…

Άλλα νησιά που επισκέφθηκαν ήταν η Σάμος

και οι Οινούσες, στις οποίες έφτασαν την

Παρασκευή, όπου ξεκουράστηκαν  απολαμ-

βάνοντας τοπική γιορτή, που είχαν διοργα-

νώσει οι ντόπιοι. 

Σήμερα, Σάββατο 23/7 ξεκινάει ο δρόμος

της επιστροφής για Σούνιο και η τελική

«κούρσα» των ιστιοπλόων, που θα βά-

λουν τα δυνατά τους στα τελευταία 128

ναυτικά μίλια, που θα διανύσουν για την

απόκτηση μιας καλής θέσης. 

Την Δευτέρα 25 του μήνα θα γίνει το

κλείσιμο ενός ακόμη χρόνου, της μεγά-

λης αυτής διοργάνωσης και η απονομή

των επάθλων στους νικητές. 

* Τo Aegean Rally, (Διεθνές Ιστιοπλοϊκό

Ράλλυ Αιγαίου) είναι ο παλαιότερος αγώ-

νας που διοργανώνεται στην Ελλάδα κάθε

χρόνο από το 1964, από τον Π.Ο.Ι.Α.Θ. (Πα-

νελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θα-

λάσσης) και συγκεντρώνει διαγωνιζόμενους

από την Ελλάδα κι ολόκληρο τον κόσμο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΝ-8ΒΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρκόπουλο 19.7.2011
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Αρ. πρωτ. 10991
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΝ»
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 89.143,51€ (με ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:
Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την: «Προ-
μήθεια ασφάλτου και μπετον», προϋπολογισμού δαπάνης 89.143,51€ με
ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 8/2011 θεωρημένη μελέτη του Δήμου
Μαρκοπούλου. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία την ΥΑ 11389/93, το Ν. 2286/95, το Ν. 3463/2006 καθώς και τις λοι-
πές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00πμ – 11:00πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι του Εσωτερικού που κατασκευά-
ζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ’
αριθμ. 8/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
13:00μμ στο τηλ. 22990 20000.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Παλλήνη  22 /07/2011                                                      
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                     Αρ. πρωτ:  25689

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 28η Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 πμ.
θα διεξαχθεί πρόχειρος  διαγωνισμός για την «προμήθειας  συστήματος
κυλιομένων αρχειοθηκών» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας εβδο-
μήντα τριών  χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ  (73.800,00 €) με το Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέ-

ρακας Τ_Κ: 153_44 )  την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά  εγ-
γυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού , ήτοι 3.690,00  €
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολο-
γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακή-
ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Σ. Οικονόμου –Β. Πα-
παϊωάννου τηλ: 210- 66 04 600).
Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΝ-9ΣΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρκόπουλο 19.7.2011
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Αρ. πρωτ. 10986
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ»
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 34.870,50€ (με ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την:
«Προμήθεια υδρομετρητών», προϋπολογισμού δαπάνης 34.970,50€ με
ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 11/2011 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία την ΥΑ 11389/93, το Ν. 2286/95, το Ν. 3463/2006 καθώς και τις
λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:30πμ – 10:00πμ (πέρας
κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι του Εσωτερικού που κατασκευά-
ζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 5% (1743,53€) της συνολικής προϋπολογισθείσης
τιμής της υπ’ αριθμ. 11/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς τον Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
13:00μμ στο τηλ. 22990 20000.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΝ-ΦΓΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρκόπουλο 19.7.2011
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Αρ. πρωτ. 10983
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 69.802,50€ (με ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας:
Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την:
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού δαπάνης
69.802,50€ με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 10/2011 θεωρημένη
μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ 11389/93, το Ν. 2286/95, το Ν. 3463/2006
καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 08:30πμ – 09:00πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι του Εσωτερικού που κατασκευά-
ζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 5% (3.491€) της συνολικής προϋπολογισθείσης
τιμής της υπ’ αριθμ. 10/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς τον Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
13:00μμ στο τηλ. 22990 20000.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65579

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. οικ. 53632/11
Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου κατα-
σκευής και λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 50 kw, που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο
50,2 στρεμμάτων, στη θέση Πεντέλη, Δήμου Μαραθώνα, στη διαδι-
κασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της υποκατηγορίας 4
της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 10 της με αριθ. Απόφ. 104248/
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ663β/2605-05), η οποία βρίσκεται στη διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμ-
φέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238
του Ν. 3852/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65585

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 29576/11 Από-
φαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
προς εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης και ανασυσκευασίας φαρ-
μάκων, Αναπλάσεως 4, θέση Αγία ‘Αννα, Αχαρνές, του ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ- ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, δ.τ.
‘’ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.’’ ,  η οποία
βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της
ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε
έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή
της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65590

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 44620/11 Από-
φαση Περιφερειάρχη Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μηχανικών μερών αυτο-
κινήτων του ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ,  Λ. Μαραθώνος & Αγ. Δη-
μητρίου, ‘Ανοιξη,  η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώ-
πιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65610

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του
Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε
από τη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής Περιφέ-
ρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. οικ. 1971/11 Απόφα-
σης Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής για Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων για το υπό εγκατάσταση
εργαστήριο κατασκευής πλαστικών διακοσμητικών

επενδύσεων τοίχων και οροφών της Χ.ΜΟΥΧΤΑΡΗ
& Μ.ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Ο.Ε., σε υφιστάμενο κτίριο στη
Θέση Πάροδο Σπηλαίου Πανός, Μαραθώνας, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομέ-
νου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ
Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). Κατά της ανωτέρω από-
φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιον-
δήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή
της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65615

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του
Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το
Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε
από τη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής Περιφέ-
ρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. οικ. 871/11 Απόφα-
σης Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής για Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων (ανανέωση της αριθ.
937/137/21-02-2005 όμοιας) της υφιστάμενης βιο-

τεχνίας παραγωγής προϊόντων ζύμης, ειδών ζα-
χαροπλαστικής και συναφών ειδών της Α. ΖΩΗΣ-
Χ. ΓΚΟΝΗΣ Ο.Ε., Λεωφ. Καραμανλή 215, Αχαρνές,
η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομέ-
νου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ
Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). Κατά της ανωτέρω από-
φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιον-
δήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή
της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65591

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Ανά-
πτυξης Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 1667/11
Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλ-
λοντικών Όρων του εργοστασίου κατασκευής ειδών χαρτοπωλείου
της ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε., που βρίσκεται επί της Ε.Ο.
Αθηνών-Λαυρίου, Κορωπί, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε εν-
διαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ. Μα-
ραθώνος, Παλλήνη). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να
ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώ-
πιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22/07/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ.: 65609

Πληροφορίες Γ. Γεωργιάδης Τηλ. : 213 2063534

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π.
37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από τη Δ/νση Περι-
βάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 53524/11 Από-
φαση Περιφερειάρχη Αττικής για Υπαγωγή του έργου Ανόρυξη και
λειτουργία αρδευτικής υδρογεώτρησης (Π-ΥΓ1) στον οδικό άξονα
Παιανία-Σπάτα-Λούτσα, στο τμήμα Σπάτα-Λούτσα, στη θέση
Χ.Θ.3+560, στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος της Περιφέρειας Αττικής,
στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) της υποκα-
τηγορίας 4 της Β’ Κατηγορίας του άρθρου 11 της ΚΥΑ
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ332/Β/20-3-03),   η οποία βρίσκεται στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου  στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρι-
κού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα).  Κατά της ανωτέρω από-
φασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρ-
θρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-5-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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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.

Περισσότερα από 2500 άτομα συνέρ-

ρευσαν την Παρασκευή 15 Ιουλίου

στην όμορφη παραλία του Αγ. Αλε-

ξάνδρου για να διαδηλώσουν  την αν-

τίθεση τους στο ξεπούλημα του

πρώην Aεροδρομίου του Ελληνικού

στα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα

και να εκφράσουν με αποφασιστικό

τρόπο την θέληση τους για την δημι-

ουργία ανοιχτού, δημόσιου, κοινωνι-

κού Μητροπολιτικού Πάρκου στην

περιοχή.

Ήταν μια υπέροχη πανσέληνος, η θά-

λασσα ήταν ζεστή και (σχεδόν) κα-

θαρή, οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι

και το Rave ήταν τέλειο!

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στην

ανακοίνωση του το «Κενό Δίκτυο»:

«Όλοι εμείς τα εκατομμύρια των εξε-
γερμένων, των οργισμένων, των αγα-
νακτισμένων  που συναντηθήκαμε
στις πλατείες της γης φέτος το καλο-
καίρι ξέρουμε πολύ καλά πού μας
οδηγούν τα Κοινοβούλια και οι Εται-
ρίες… Οι κάτοικοι αυτής της πόλης
έχουν πάρει την απόφασή τους: να
μετατρέψουν με την δύναμη της συμ-
μετοχής και της αυτοοργάνωσης το
Ελληνικό στο μεγαλύτερο Μητροπο-
λιτικό Πάρκο… 

Το σχέδιο των πολιτικών και των εται-
ριών είναι να πουλήσουν όλη αυτή τη
Γη που ανήκει σε όλους μας στον
Εμίρη του Κατάρ (ή σε όποιον άλλο
επιτήδειο)…Οι δύο κόσμοι έχουν
γίνει πλέον φανεροί. Τα σχέδιά τους
και τα σχέδιά μας είναι σε πόλεμο…
Να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια
μας…
Ενάντια στο ξεπούλημα του πρώην
αεροδρομίου Ελληνικού - Αγώνας για
την δημιουργία δημόσιου Μητροπολι-
τικού Πάρκου- Υπεράσπιση όλων των

ανοιχτών δημόσιων χώρων».

Όπως σε όλες τις εκδηλώσεις που

γίνονται στα πλαίσια του «Φεστιβάλ

αντίστασης και δημιουργίας στο Ελ-

ληνικό», η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται με τα

πόδια, από τη στάση του τραμ

«Άγιος Αλέξανδρος». 

Πληροφορίες  για το πρόγραμμα:

http://voidnetwork.blogspot.com

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

24 Ιουλίου, 7μ.μ.

Η Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών  και οι Σπίθες Αττικής,

έκαναν δεκτή την πρόταση της Σπίθας Κουκακίου-Νέου

Κόσμου, και  εν όψει της επικείμενης επετείου για την

Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, διοργανώνουν ανοιχτή

εκδήλωση  που θα πραγματοποιηθεί  στις 24 Ιουλίου στις

7μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά στην Βουλή.

Μαζί μας, φίλοι της Κίνησης, όλοι οι αγανακτισμένοι πο-

λίτες  καθώς και πολλά δημοκρατικά μέτωπα. Με τρα-

γούδια, συνθήματα και πολύ πάθος.

Σκοπός της εκδήλωσης, σε αυτήν την ζοφερή περίοδο

της κοινοβουλευτικής χούντας που διανύουμε,  είναι να

αναδείξουμε ότι ο Λαός  και μόνο αυτός μπορεί να γιορ-

τάζει,  διαμαρτυρόμενος πάντα ειρηνικά, το ΑΛΗΘΙΝΟ

ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

Οι Ανεξάρτητοι Πολίτες  είναι ο πραγματικός θεματοφύ-

λακας του θεσμού που καταπατείται, παραβιάζεται και

εξευτελίζεται από αυτούς που ψήφισαν το  Μνημόνιο, το

Μεσοπρόθεσμο και τον Εφαρμοστικό Νόμο, 

Στην Ιστορία αλλά και στη συνείδηση του ΛΑΟΥ, όλοι

αυτοί οι πολιτικοί θα περάσουν ως  προδότες.

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!!!

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 

ΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ!!!

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ


