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Να παραιτηθεί
ο ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
και ΟΛΟΙ που υπηρετούν

την ΕΤΑΙΡΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

Να βλέπετε τα κανάλια - ακόμη και το ΣΚΑΪ! Να

ακούτε ειδήσεις και τις αναλύσεις διαφόρων, εξ’

υποθέσεως ειδημόνων (ειδικών).

Αλλά να τις ακούτε με μυαλό ελεύ-

θερο, ακηδεμόνευτο. Ν’ ακούτε

“κουμπωμένοι”, με υποψία - όχι όπως

μας τα σερβίρουν. - Με υποψία1 ση-

μαίνει ότι πρέπει ν’ ακούμε κάτω,

έξω και πέρα από τα επιφαινόμενα.

Δεν είναι δύσκολο ν’ ανακαλύ-

πτουμε και ν’ αποκαλύπτουμε την

αλήθεια!

Αρκεί να σκεφθούμε ορθολογικά,

αναλογιζόμενοι πόσα και πόσα ψέ-

ματα μας σερβίρουν - πολιτικοί και δημοσιογραφικά

“παπαγαλάκια” - καθημερινά. Πόσα αποσιωπούν,

πόσα υποβαθμίζουν και πόσα διογκώνουν, κατά το

δοκούν.

Πάρτε για παράδειγμα την απεργία των ιδιοκτητών

ΤΑΧΙ.                                Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου*

Παραιτήθηκε
από σύμβουλος

ο Α.Αποστολάτος
σελίδα 12

Το Κορωπί
παίρνει
μέτρα!
σελίδα 9

...Εφυγε ο 
Μιχάλης 

Κακογιάννης
σελίδα 14Σελίδα 4-5

Τα κράτη που λαμβάνουν

βοήθεια πρέπει να παραχω-

ρούν μέρος της εθνικής

τους κυριαρχίας!

Σόιμπλε, Υπουργός Οικον. Γερμανίας

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις

το Τεχνολογικό & Πολιτιστικό 

Πάρκο Λαυρίου σελίδα 15

Βραβεύθηκε

Στον “πάγο” τα αθλητικά Σωματεία
από τη Δημοτική Αρχή στα 3Β

Οι Γερμανοί ξανάρχονται!
Αποικιοκρατικές ζώνες στην Ελλάδα

Σελίδα 3

Διεκδικείται η παραλία της
Βούλας από εταιρία “φάντασμα”

Με τις υπογραφές έν-

τεκα συμβούλων μειοψη-

φίας και πλειοψηφίας,

συζητήθηκε στο Δ.Σ. των

3Β  η τύχη των αθλητι-

κών Σωματείων, που τους

έχει κλείσει, ο Δήμαρ-

χος, τις πόρτες των

αθλητικών εγκαταστά-

σεων, μέχρι ...νεωτέρας.

Σοβαρότατο το θέμα,

αφού εξαρτάται η τύχη

των παιδιών που αθλούν-

ται για την επόμενη

σεζόν· 

Σελίδες 12, 13, 22

Σελίδα 24
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Οι Κυνηγοί προσέφυγαν για το

Διάταγμα Υμηττού Σελ.6

Μειώσεις τιμών στην πλαζ 
Αυλακιού στο Μαρκόπουλο Σελ. 7

Χρήστος Παπουτσής, “πού είσαι νιότη

που ‘δειχνες πως θα γινόταν άλλος” Σελ. 8

Ανοιχτή επιστολή στον Κάρολο

Παπούλια Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Γίνε ...πλούσιος μειώνοντας τα

έξοδά σου Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ.11

Ανοιχτό το πρόβλημα της Λίμνης 

Βουλιαγμένης Σελ. 12

Το χρονικό των χρεοκοπιών στην 

Ελλάδα και το σήμερα Σελ. 16,17,18

Η Επιτραπέζια Αντισφαίριση Βούλας

ξεκινάει τις προετοιμάσιες Σελ. 19

«Τα προσωπεία έπεσαν»
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου Σελ. 22

Ουρολοιμώξεις Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο σάλος που έχει δημιουργηθεί τις τε-

λευταίες ημέρες, όλο σχεδόν το μήνα

που διανύουμε και εκπνέει: “Πλήγμα για
τον τουρισμό” εν μέσω τουριστικής πε-

ριόδου, με τον αποκλεισμό λιμένων και

αεροδρομίων, λεωφόρων και ειδικών

χώρων. Ναι! ποιοι τα ‘καναν αυτά; Οι τα-

ξιτζήδες! Αυτή όμως είναι η μισή αλή-

θεια κι όπως είναι γνωστό, η μισή

αλήθεια είναι το πιο μπαγαπόντικο ψέμα.

Η αλήθεια παραλλαγμένη.

Δεν λένε, δεν το τονίζουν ποιος ευθύ-

νεται γι’ αυτήν την κατάσταση. Ποιος

εξώθησε τους ταξιτζήδες να προβούν σ’

αυτές τις αντιδράσεις. Ποιος “πέταξε

στο καλάθι των αχρήστων”, σύμφωνα με

την υπεροπτική δήλωση του ιδίου, το

διάταγμα Ρέππα, το οποίο είχε προκύψει

μετά από διάλογο με τους ενδιαφερόμε-

νους και συμφωνία των ταξιτζήδων.

Ποιος έκανε ό,τι του γουστάρει προκλη-

τικότατα, εν μέσω τουριστικής περιόδου,

γράφοντας στα παλαιότερα των υποδη-

μάτων του - τα εις Πάρο προφανώς ευ-

ρισκόμενα - την οποιαδήποτε συνέπεια

που οφείλει να έχει μία κυβέρνηση, στε-

ρούμενος μάλιστα το άλλοθι της Τρόι-

κας. Ποιος φταίει λοιπόν; Ποιος ήρξατο

χειρών αδίκων; - Την γνωρίζουν αυτή τη

φράση τα παπαγαλάκια; - Η απάντηση

είναι μία και αδιαμφισβήτητη: ο αρμόδιος

Υπουργός, ο Γιάννης Ραγκούσης. 

Τονίσανε οι επικοινωνιστές και τα φερέ-

φωνά τους, ενδεδυμένοι με διαφανή

παρεό, λόγω θέρους, με μια “ιδεολογία”

- άλλοθι περί “πατριωτισμού” - τον

οποίον ιδιαίτερα τονίζουν οι στερούμε-

νοι μάλιστα του αισθήματος αυτού - και

άλλα φληναφήματα, τονίσανε την αντί-

δραση. “Λησμόνησαν” όμως ότι η αντί-

δραση είναι φυσική συνέπεια κάποιας

δράσης. Είναι φυσικός νόμος και κοινω-

νικός, βεβαίως. 

Κάθε δράση δημιουργεί αντίδραση.

Την έντονη και προκλητική δράση την

αποτόλμησε ο Υπουργός. Επρεπε ν’

αναμένει, ως φυσική συνέπεια, την αντί-

δραση. Οι ταξιτζήδες αντέδρασαν.

Κάθε εχέφρων πολιτικός, μόλις αντιλαμ-

βανόταν το “λάθος” του, θα έκανε ευ-

σχήμως πίσω. Αμέσως! Προτού

εξαπλωθεί το κακό.

Οταν περισσεύει όμως ο εγωισμός και η

αλαζονεία δεν σου επιτρέπουν να λει-

τουργήσεις ψύχραιμα και λογικά. Σου

λέει “θα κάνω πίσω, Εγω, κοντζάμ

Υπουργός, “κολλητός” του Πρωθυπουρ-

γού, μπροστά στους ταξιτζήδες»;

Το “ταξιτζήδες”, απαξιωτικά! Βάλτε όσα

και όποια επίθετα θέλετε, που θα συνο-

δεύουν τις σκέψεις και τις εκρήξεις του

κυρίου Υπουργού και της αυλής του.

Αυτός λοιπόν που άφρονα και υπερ-

φίαλα ήρξατο χειρών αδίκων έπρεπε να

ζητήσει συγγνώμην από την ελληνική

κοινωνία πρωτίστως, από τον προκάτοχό

του Υπουργό και τον Υπουργό Οικονο-

μίας -  την οποία έπληξε βαύναυσα - από

τους τουρίστες και από τους ταξιτζήδες

και τις οικογένειές τους και να προχω-

ρήσει σε άμεση αναθεώρηση των από-

ψεών του.

Φοβούμαι ότι ο εγωισμός και η αλαζο-

νεία του, δεν του το επιτρέπουν.

Αν δεν μπορεί να κάνει πίσω, να παραι-

τηθεί! Αρκετή ζημιά έχει κάνει κι αυτός

και όσοι εξυπηρετούν και υπηρετούν την

εταιρειοκρατία2

Τώρα, τι “δουλειά” έχει το τελευταίο; Μα

αυτό έχει το “ζουμί”. Η “απελευθέρωση”

των επαγγελμάτων εκεί αποβλέπει: Στην

εγκατάσταση και δημιουργία μεγάλων

ανταγωνιστικότατων(!) εταιριών και

στην εξάλειψη των αυτοαπασχολούμε-

νων μικροεπαγγελματιών. Εταιρείες με-

ταφορών επιβατών και εμπορευμάτων,

Δικηγορικές εταιρείες, Φαρμακο-εμπορι-

κές εταιρείες και πάει λέγοντας.

Να σβήσει ο αυτοαπασχολούμενος

μικρο-επαγγελματίας, να τον πάρουν

υπάλληλο, για ένα κομμάτι ψωμί, αφού

εγκατασταθούν και εδραιωθούν οι εται-

ρείες, αφού κάνουν τις διαπλοκές τους

και τις εξαγορές συνειδήσεων και “υπη-

ρεσιών”, στο τέλος θα μας πάρουν και τα

σώβρακα ή τα “στρινγκ” αν θέλετε, κατά

τη γνωστή διαφήμιση.

Μήπως όμως ο όρος “εταιρειοκρατία’

είναι αδικαιολόγητα βαρύγδουπος; Κα-

θόλου· είναι γελασμένοι και αδιάβαστοι

όσοι νομίζουν ότι η ισχύς, το κράτος βρί-

σκεται στην πολιτική εξουσία. Δημοκρα-

τία ή και Μοναρχία όποιας αποχρώσεως,

υπό τις παρούσες συνθηκες, είναι θερα-

παινίδες μεγάλων πολυεθνικών εται-

ρειών του χρηματιστικού κυρίως

κεφαλαίου, των μεγάλων βιομηχανιών,

των ισχυρότατων κατασκευαστικών

εταιρειών. Οι πολιτικές ηγεσίες, ο στρα-

τός και η δικαιοσύνη ακόμη, είναι συνή-

θως διαπλεκόμενοι ή όμηροι των

μεγάλων εταιρειών· του μεγάλου κεφα-

λαίου. Με το θέμα θ’ ασχοληθούμε διε-

ξοδικότερα μελλοντικώς.

Θέλει ήθος, θέληση και κότσια η αντί-

σταση στην κραταιά δύναμη του κεφα-

λαίου.

Ποιοι διαθέτουν αυτά τα προσόντα;

――――――――
1. Υποψία: Υπό+όψις. Εκείνο που υπάρχει κάτω απ’

αυτό που φαίνεται.

2. Εταιρειοκρατία΅Ορος που καθιέρωσε ο οικονομο-

λόγος και μεταμεληθείς “οικονομικός δολοφό-

νος” John Perkins. Κοίτα αποκαλυπτικό βιβλίο του

“Εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου)

(σ.σ. κρατών και λαών). Εκδόσεις ΑΙΩΡΑ.

Να παραιτηθεί ο ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Παλλήνης
Aρ. πρωτ.: 26054/26-07-2011       Προϋπ. 112.697 ευρώ (με  Φ.Π.Α. 23 %)
ΚΑ: Πηγή: ΣΑΤΑ Χρήση 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Παλλήνης του Νομού  Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της
προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ 609/85 καθώς
και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε 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 εκ-
δόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερο-
μηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ 23/93 και 85/95, για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ

Προϋπολογισμού Δαπάνης    112.697 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23 %) 
Η Δημοπρασία θα γίνει την  16/08/2011  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 πμ
(λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ της
Περιφέρειας 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  Α1 (Κ/Ξίες), Α2, 1η, 2η(εντός νομού έδρας ή επι-
λεγμένο) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει
του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτο-
χοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια
στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9  του άρ-
θρου 16 του Ν.1418/84 
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 1.832 ευρώ. και θα απευθύνεται
προς ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Νομού   Αττικής
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗ-
ΝΗΣ του Νομού  Αττικής  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρί-
σκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 210 6604645                                

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

� Θα σας ευχηθούμε καλό Αύγουστο· κι

εμείς ξεκουραζόμαστε. Θα τα πούμε πάλι
το Σάββατο 20 Αυγούστου. Ως τότε καλές
βουτιές στη θάλασσα και στις σελίδες που
έχουν ...τροφή για σκέψη.
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ή-
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Η 24η Ιουλίου - εορτασμός της αποκα-

τάστασης της Δημοκρατίας συνοδεύ-

τηκε από την εκδήλωση στη πλατεία

Συντάγματος, η οποία συνδιοργανώ-

θηκε από όλα τα κινήματα της πλα-

τείας, έπειτα από κάλεσμα της Σπίθας

Κουκακίου-Ν. Κόσμου για λογαριασμό

της Κίνησης Ανεξάρτητων Πολιτών

του Μίκη Θεοδωράκη!

Η πλατεία πλημμύρησε από τραγούδια

του Μίκη Θεοδωράκη, εκστασιάζοντας

τους  παρευρισκόμενους, οι οποίοι δι-

ψασμένοι για αληθινή Δημοκρατία

"σηκώθηκαν λίγο ψηλότερα", πιο ψηλά

από την προκλητική παρουσία των

αστυνομικών δυνάμεων με τα χημικά

ανά χείρας, σε μία ημέρα που μοσχο-

βολούσε γιορτή!

Η εκδήλωση άρχισε από νωρίς, με τη

μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, τη μου-

σική όλων των ανεξάρτητων Ελλήνων

αγωνιστών, να αντηχεί από τα ηχεία

σε όλη τη πλατεία. Με το βασίλεμα

του Ήλιου, είχε στηθεί η σκηνή όπου

φιλοξένησε τις ομιλίες των μελών της

Κ.Α.Π. για τη Δημοκρατία, αλλά και για

το δημοψήφισμα της απομάκρυνσης

του τουρκικού προξενείου από τη

Θράκη. Σειρά είχε η απαγγελία απο-

σπάσματος από τον "Προμηθέα Δε-

σμώτη" του Αισχύλου, εκπλήσσοντας

όσους συνειδητοποίησαν τη διαχρονι-

κότητα του έργου, ενώ η συνέχεια πε-

ριελάμβανε ζωντανή μουσική από

φίλους της Κίνησης Ανεξάρτητων Πο-

λιτών.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης,

στη μέση της πλατείας Συντάγματος

είχε στηθεί με πρωτοβουλία της ΣΠΙ-

ΘΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ η "ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ

ΝΤΡΟΠΗΣ", μία δίμετρη λευκή πυρα-

μίδα, πάνω στην οποία αναγράφονταν

με μαύρα γράμματα τα ονόματα ΟΛΩΝ

των βουλευτών που ψήφισαν τα μνη-

μόνια (1 & 2)! Ακριβώς, όπως το είχε

αναφέρει ο ιδρυτής της Κίνησης,

Μίκης Θεοδωράκης, στην ομιλία του,

ενάμιση μήνα μετά την ίδρυση της

Κ.Α.Π. (17/01/2011): 

«...Για όλους αυτούς που ψήφισαν
αυτό τον μεσαιωνικό νόμο προτείνω
να στηθεί στο κέντρο της Πλατείας
Συντάγματος μια μαρμάρινη πυραμίδα
με όλα τα ονοματεπώνυμά τους γραμ-
μένα με μαύρα γράμματα και να ονο-
μαστεί “Στήλη της Ντροπής”.
Πρέπει να το βροντοφωνάξουμε πως
η Εξάρτηση σημαίνει ουσιαστικά ξένη
Κατοχή και επομένως ο αγώνας των
Ανεξάρτητων Ελλήνων Πολιτών είναι
αγώνας απελευθερωτικός. Και είναι
χρέος μας να διαφωτίσουμε τον ελλη-
νικό λαό για τον χαρακτήρα της προ-
σπάθειας που οφείλει να κάνει για να
σωθεί ο ίδιος, η οικογένειά του και η
χώρα του...».

Το μήνυμα ότι ο αγώνας συνεχίζεται,

στάλθηκε! Όλοι οι Ανεξάρτητοι Έλλη-

νες εξέφρασαν την απαίτησή τους για

αληθινή Δημοκρατία, σφίγγοντας το

χέρι και τραγουδώντας αποφασισμέ-

νοι: "...Θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν
το αίμα τους...".

Χρήστος Σωτηρόπουλος
Εκπρόσωπος  ΣΠΙΘΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Φωτίστηκε ο πεζόδρομος

στον Μαραθώνα

Ιδιαίτερα αισθητή είναι πλέον η διαφορά της νυχτερινής

εικόνας του παραλιακού πεζοδρόμου ύστερα από την

ολοκλήρωση των έργων εγκατάστασης ηλεκτροφωτι-

σμού που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλο τμήμα του,

από το εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής μέχρι την παρα-

λία Μαραθώνα. Τα έργα για την ανακατασκευή και την

επισκευή ζημιών σε τμήματά του πεζοδρόμου που από

ετών έχουν καταρρεύσει λόγω καθιζήσεων, δημοπρατή-

θηκαν πρόσφατα και πρόκειται να ξεκινήσουν μέχρι το

φθινόπωρο.

Σύντομα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες καλλωπισμού του

με δενδροφυτεύσεις και ανθοφυτεύσεις, αφού στόχος

του Δήμου Μαραθώνα είναι η ανάδειξη, η αισθητική και η

λειτουργική αναβάθμιση του ειδυλλιακού παραλιακού πε-

ζοδρόμου της πόλης που αποτελεί χώρο αναψυχής, πε-

ριπάτου και άθλησης για χιλιάδες κατοίκους και

επισκέπτες.

ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙ “ΣΠΙΘΕΣ”  ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ!

Γερμανικά δημοσιεύματα επισημαί-

νουν ότι μεταξύ των προτάσεων του

Γερμανού υπουργού για την προώθηση

των γερμανικών επενδύσεων στην Ελ-

λάδα είναι: «Η  δημιουργία περιφε-
ρειών με χαρακτήρα μοντέλου, που θα
υπόκεινται σε ‘ειδικό καθεστώς’ με
δικό τους εργατικό δίκαιο, ιδιαίτερο
φορολογικό σύστημα, καθώς και ειδικό
τρόπο σχεδιασμού των επιχειρήσεων. 
Όλα αυτά υπό την αιγίδα ενός εντε-
ταλμένου της κυβέρνησης, ο οποίος
θα βρίσκεται στην αποκλειστική υπη-
ρεσία των ξένων επενδυτών».
Ερώτηση σχετικά κατέθεσε στην Κομι-

σιόν, ο ευρωβουλευτής  Νίκος Χουντής.

Τονιζει δε στην ερώτησή του, ότι με βάση

τα δημοσιεύματα το  σχεδιαζόμενο πρό-

γραμμα είναι εις γνώση και συνεννόηση με

την Ευρωπαϊκή Ένωση, ρωτά την Κομισιόν

αν όντως γνωρίζει το εν λόγω πρόγραμμα,

και ζητάει να πάρει θέση για την προανα-

φερόμενη πρόταση.

Λεηλασία του δημόσιου πλούτου 

από το γερμανικό κεφάλαιο!

Ο Νίκος Χουντής δήλωσε σχετικά: Το

Μνημόνιο, το Μεσοπρόθεσμο και η τε-

λευταία συμφωνία των Βρυξελλών

αποκαλύπτουν το πραγματικό τους

πρόσωπο. 

Είναι η λεηλασία του δημοσίου πλούτου,

η δημιουργία ζωνών εργασιακού μεσαί-

ωνα  και φορολογικής ασυλίας, είναι τα

συμβόλαια-συμφωνίες για την  ανεξέ-

λεγκτη δράση του γερμανικού κυρίως

κεφαλαίου στην Ελλάδα. Είναι τελικά η

δημιουργία «αποικιοκρατικών» ζωνών

επενδύσεων με αποκλειστικό στόχο τη

μεγιστοποίηση του κέρδους. 

Η προωθούμενη δημιουργία περιφερειών

που θα υπόκεινται σε «ειδικό καθε-

στώς», βάζει την Ελλάδα σε  έναν νέο

ρόλο «πειραματόζωου», όπου η ενδεχό-

μενη  «επιτυχία», θα δρομολογήσει την

εφαρμογή του όχι μόνο στη χώρα μας

αλλά συνολικά στην Ευρώπη.  

Η λύση στο πρόβλημα της ανάπτυξης δεν

είναι η «κινεζοποίηση» της ελληνικής πε-

ριφέρειας και της Ελλάδας συνολικά, αλλά

η ανατροπή  των νεοφιλελεύθερων πολιτι-

κών της Ευρώπης και της ελληνικής κυ-

βέρνησης, οι οποίες εκτός των άλλων

ξηλώνουν και τα λίγα υπολείμματα κοινωνι-

κού κράτους που έχουν απομείνει.  

Κανείς δεν μπορεί να βγει 
από την ευρωζώνη

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό

Stern, ο υπουργός Οικονομικών της

Γερμανίας δήλωσε πως «ο μόνος τρό-
πος να πετύχει η Ευρώπη, είναι να κα-
ταστεί σαφές ότι τα μεμονωμένα
κράτη δεν μπορούν να εξέλθουν της
ευρωζώνης». 

Η ολοκλήρωση της Ευρώπης πρέπει να

προχωρήσει, δήλωσε, και σημείωσε

πως αυτό απαιτεί τα κράτη-μέλη που

δέχονται βοήθεια  να παραχωρούν

ως αντάλλαγμα μέρος της εθνι-

κής τους κυριαρχίας στις Βρυ-

ξέλλες. Πρόκειται για επιλογή "σε

κάθε περίπτωση καλύτερη από το να
εκδιωχθούν υπερχρεωμένα κράτη από
την ευρωζώνη", πρόσθεσε! 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ!
Σχεδιάζουν «αποικιοκρατικές» ζώνες επενδύσεων στην Ελλάδα!
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Τελευταίο Σαββατοκύριακο οι μικροί φίλοι

έχουν την δυνατότητα να πάρουν μέρος σε

δραστηριότητες που τους φέρουν πιο

κοντά στο περιβάλλον και τον πολιτισμό. 

Ο Μη Κερδοσκοπικός Φορέας Προστασίας

και Ανάδειξης Πολιτιστικών και Περιβαλ-

λοντικών Αγαθών "ΤΟ ΑΛΛΟΤΙΝΟ" σε συ-

νεργασία με το "Μουσείο Ελληνικής

Λαογραφίας", που βρίσκεται εντός του

"ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ", και είναι φτιαγ-

μένο σαν ένα μικρό γραφικό χωριουδάκι,

προσφέρει στα παιδιά ηλικίας 3 έως 15

ετών, μια σειρά από ολόφρεσκες δραστη-

ριότητες στη φύση.  Κάθε Σαββατοκύριακο

οι δραστηριότητες διαφοροποιούνται.

Συμπεριλαμβάνονται δράσεις που σχετί-

ζονται με την ζωή στο χωριό και την

φύση, την συντήρηση σπάνιων μου-

σειακών εκθεμάτων, περιβαλλοντι-

κές δραστηριότητες, εξερευνήσεις,

φροντίδα μικρών ζώων και πολλά

πολλά ακόμη...! 

Η απασχόληση είναι ωριαία και η

έναρξη των δραστηριοτήτων γίνεται

με την άφιξη των παιδιών, οποιαδή-

ποτε στιγμή από τις 11.00 π.μ. έως

και τις 14.00 μ.μ.

Στην ιστοσελίδα του  "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΚΟΥ"  www.politistikoparko.gr 

έχετε την ευκαιρία να δείτε περισ-

σότερες εικόνες των εγκαταστάσεων 

του "Μουσείου Ελληνικής Λαογραφίας" και

του Πάρκου που βρίσκονται σε έναν κατα-

πράσινο χώρο 25.000 τ.μ. μέσα στην φύση. 

16o χλμ. προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο

Γραμμές Επικοινωνίας: (0030) 22990 - 47999 /

67999 / 67770  - fax: (0030) 22990 - 47031

E-mail: draseis@politistikoparko.gr

www.politistikoparko.gr  

Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας
να γνωρίσουν την φύση

Κάθε Τετάρτη λειτουργεί

κινηματογραφική λέσχη

στον κινηματογράφο

“Άστρον” στην Αρτέμιδα

(Νηρηίδων 9). 

Οι προβολές, ξεκινούν

στις 23:00:
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

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 Θα-

νάση Βέγγο 

Κινηματογραφική
Λέσχη 

Αρτέμιδας

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 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.

ΔΩΡΕΑΝ

ΠΑΠ ΤΕΣΤ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Στο Κέντρο Υγείας Μαρκο-

πούλου θα υλοποιηθεί η

πρώτη φάση του προγράμμα-

τος πληθυσμιακού ελέγχου

για τον καρκίνο του τραχήλου

της μήτρας. 

Άμεσος στόχος είναι η αύ-

ξηση 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 προγράμμα-

τος,  προβλέπεται η δωρεάν

εξέταση Τεστ Παπανικολάου

των γυναικών μεταξύ 25 και

65 ετών στο Κέντρο Υγείας

Μαρκοπούλου

Επικοινωνήστε με το Κέντρο

Υγείας Μαρκοπούλου, στα

2299-3-20500, 2299-3-20502

και 2299-3- 20540 (Κοζικοπού-

λου Μαρία, Λουκά Ελένη και

Γκανάτσιου Ειρήνη).

Show S’6

Ένα νεανικό και ζωηρό δίδυμο ηθοποιών

ζωντανεύει έξι ιδιαίτερους χαρακτήρες,

μέσα από την σπαρταριστή και επίκαιρη κω-

μωδία Show S’6, στο ανοιχτό θέατρο Αλ-

σους Βεϊκου στο Γαλάτσι, στις 2

Αυγούστου, ωρα 9μ.μ.

Στιγμές σκληρής σάτιρας για τους πολιτι-

κούς, τη showbiz, τους νεοέλληνες, το εκ-

παιδευτικό σύστημα, τις δραματικές

σχολές και τη σύγχρονη οικογένεια.

Παίζουν: Γιώργος Γεροντιδάκης, Μαριάννα

Φουσκάκη

Κείμενα- Σκηνοθεσία: Άλκης Σδούγκος

(ALMA TEAM)

Ανοιχτό Θέατρο Άλσους Βεϊκου, Γαλάτσι.

'Φωνάζει ο κλέφτης'
Η ξεκαρδιστική κωμωδία του Δημήτρη

Ψαθά 'Φωνάζει ο κλέφτης' συνεχίζει την

καλοκαιρινή της περιοδεία, στο ανοιχτό θέ-

ατρο Αλσους Βεϊκου, 30 Ιουλίου, ώρα 9μ.μ.

Αριστοφάνους ‘11

Μετά την επιτυχία που σημείωσε το καλο-

καίρι, η παράσταση της λαϊκής μουσικοχο-

ρευτικής δράσης 'Αριστοφάνους 11' του

Σταμάτη Κραουνάκη και της ομάδας Ελλη-

νικού Μουσικού Θεάτρου Σπείρα Σπείρα συ-

νεχίζεται για επιπλέον 5 παραστάσεις το

Σεπτέμβριο, στο Αίθριο του Κέντρου Πολι-

τισμού 'Ελληνικός Κόσμος', Πειραιώς 254,

Ταύρος, Αθήνα - 6, 7, 8, 9 & 10 Σεπτεμ-

βρίου, ώρα 21:30

Καλοκαιρινές πολιτιστικές αποδράσεις



ΕΒΔΟΜΗ  30 IOYΛIOY -  ΣΕΛΙΔΑ 5

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Λαϊκή βραδιά στο λιμάνι

του Πόρτο Ράφτη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συνεχίζει με περισσό-

τερη ένταση και αφοσίωση τις πολιτιστικές εκδη-

λώσεις και δράσεις. 

Μετά την πρόσφατη συναυλία της Φιλαρμονικής

Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη, διοργανώνεται

λαϊκή βραδιά στο Λιμάνι του Πόρτο Ράφτη,

μπροστά από το Άγαλμα του Ναύτη, την Κυριακή

31 Ιουλίου και λίγο μετά τις 9 μ.μ.

Αντί καλοκαιρινών ευχών!!!

«Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα, ότι μου υπο-

λείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ' ότι έχω ζήσει έως τώρα... 

Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που κέρδισε μια σακούλα

καραμέλες: τις πρώτες τις καταβρόχθισε με λαιμαργία αλλά

όταν παρατήρησε ότι του απέμεναν λίγες, άρχισε να τις γεύε-

ται με βαθιά απόλαυση.

Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώσεις όπου συ-

ζητούνται, καταστατικά, νόρμες, διαδικασίες και εσωτερικοί

κανονισμοί, γνωρίζοντας ότι δε θα καταλήξει κανείς πουθενά.

Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλογους ανθρώπους

που παρά τη χρονολογική τους ηλικία, δεν έχουν μεγαλώσει.

Δεν έχω πια χρόνο για να λογομαχώ με μετριότητες.

Δε θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου παρελαύνουν

παραφουσκωμένοι εγωισμοί.

Δεν ανέχομαι τους χειριστικούς και τους καιροσκόπους.

Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να υποτιμήσουν

τους ικανότερους για να οικειοποιηθούν τη θέση τους, το τα-

λέντο τους και τα επιτεύγματα τους.

Μισώ, να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων που γεννά η μάχη

για ένα μεγαλοπρεπές αξίωμα. Οι άνθρωποι δεν συζητούν πια

για το περιεχόμενο... μετά βίας για την επικεφαλίδα.

Ο χρόνος μου είναι λίγος για να συζητώ για τους τίτλους, τις

επικεφαλίδες. Θέλω την ουσία, η ψυχή μου βιάζεται...Μου μέ-

νουν λίγες καραμέλες στη σακούλα...

Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με ανθρώπινη υπόσταση.

Που μπορούν να γελούν με τα λάθη τους.

Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους.

Που δε θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό, πριν από την ώρα

τους. Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους.

Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Και που το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν μαζί με την

αλήθεια και την ειλικρίνεια.

Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη ζωή.

Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που ξέρουν να αγγί-

ζουν την καρδιά των ανθρώπων... Άνθρωποι τους οποίους τα

σκληρά χτυπήματα της ζωής τους δίδαξαν πως μεγαλώνει κα-

νείς με απαλά αγγίγματα στην ψυχή.

Ναι, βιάζομαι, αλλά μόνο για να ζήσω με την ένταση που μόνο

η ωριμότητα μπορεί να σου χαρίσει.

Σκοπεύω να μην πάει χαμένη καμιά από τις καραμέλες που

μου απομένουν...Είμαι σίγουρος ότι ορισμένες θα είναι πιο

νόστιμες απ' όσες έχω ήδη φάει.

Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανοποιημένος και

σε ειρήνη με τη συνείδησή μου και τους αγαπημένους μου.

Εύχομαι και ο δικός σου να είναι ο ίδιος γιατί με κάποιον

τρόπο θα φτάσεις κι εσύ...»
www.kondyli.gr

Mario de Andrade 
Ποιητής, συγγραφέας, δοκιμιογράφος και μουσικολόγος από τη Βραζιλία)

«Μήδεια»

Γινόταν χαμός κυριολεκτικά το προηγούμενο  Σάββατο στην Επί-

δαυρο. Δεν έπεφτε καρφίτσα στο Αρχαίο θέατρο για την «Μή-

δεια». Ο κόσμος χειροκροτούσε και κατά την διάρκεια της

παράστασης. 

Παρά την κρίση, σε άλλους ορατή σε άλλους αόρατη, οι ουρές

στα ταμεία ατελείωτες και η διαθεσιμότητα δωματίων σε Επί-

δαυρο και Ναύπλιο για το συγκεκριμένο διήμερο μηδενική! 

Το Φεστιβάλ Αθηνών πρέπει να νιώθει βαθύτατα περήφανο για

τις υψηλές πωλήσεις εισιτηρίων.

Οι φίλοι του Αρχαίου Θεάτρου αναμένουν με αγωνία τον Ριχάρδο

τον Γ’. Προστέθηκε μάλιστα και τρίτη ημέρα παράστασης λόγω

απαίτησης του κοινού.

Το Φεστιβάλ θα κλείσει στις 6 Αυγούστου με τον «Ηρακλή μαινό-

μενο», από τα λιγότερα παιγμένα κείμενα του Ευριπίδη. Το δε μικρό

θέατρο της Επιδαύρου ολοκλήρωσε  τον κύκλο του για εφέτος.  

Μικρή και Μεγάλη Επίδαυρος μας συντροφεύουν χρόνια ολό-

κληρα στους καλοκαιρινούς μήνες.

Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αθήνα

Από τις 25 Αυγούστου και ως τις 18 Σεπτεμβρίου η Αθήνα θα φιλοξενή-

σει το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, όπως ανακοίνωσε, ο δήμαρχος της

πόλης, Γιώργος Καμίνης. 

Με πολλές παραστάσεις αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες κινηματο-

γραφικές ταινίες, για περισσότερο από είκοσι ημέρες, η πόλη θα ζει στον

ρυθμό της αρχαίας τραγωδίας... 

Η έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει  στις 25 Αυγούστου, στο Καλλιμάρμαρο,

με τον «Προμηθέα» του θεάτρου δρόμου ΗELIX, ενώ παράλληλα θα ξε-

κινήσει κύκλος σεμιναρίων υποκριτικής τεχνικής Αρχαίας Τραγωδίας

στον Πολυχώρο του Δήμου Αθηναίων. Για τη συνέχεια, στο θέατρο του

Αττικού Άλσους, θα εγκατασταθούν οι «Σκηνοβάτες» του Σταμάτη Φα-

σουλή από το Εθνικό Θέατρο (29/8) και ακολουθούν τα «Δυτικά Βήματα.
Στα βήματα της Ιεράς Οδού» από την Ομάδα Συν + Εργασία (31/8) καθώς

και παρέλαση εθελοντών με αποσπάσματα αρχαίας τραγωδίας στους

κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας (1/9).

Από 2 ως τις 7 Σεπτεμβρίου σειρά έχουν οι ταινίες με θέμα την τραγω-

δία ή κινηματογραφημένες παραστάσεις σε συνεργασία με την Ταινιο-

θήκη της Ελλάδος και το Τμήμα Θεάτρου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Λεπτομέρεις και πολλές ακόμη εκδηλώσεις θα ανακοινώσουμε σε επό-

μενο φύλλο μας. Πληροφορίες τηλ.: 210 36 21 601.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου φιλοξενεί και

παρουσιάζει μια σειρά παραστάσεων

στο ανοιχτό θέατρο Σάρας:

«ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ-ΠΑΝΤΑ»
13 Αυγούστου ώρα 9  

Το θέατρο «ΘΥΜΕΛΗ» ΕΛΛΗΣ ΒΟΖΙΚΙΑ-

ΔΟΥ παρουσιάζει μια μουσικοθεατρική πα-

ράσταση – έκπληξη σε τέσσερις ενότητες:

Παλιά Αθήνα, Παρίσι, θρυλικές μελωδίες

του Hollywood και αγαπημένα τραγούδια

από τον ελληνικό κινηματογράφο: Αθάνα-

τες, διαχρονικές μελωδίες θα σας κρατή-

σουν συντροφιά για δυόμισι περίπου ώρες

σε μια ζεστή θεατρική ατμόσφαιρα όπου το

θέατρο, ο κινηματογράφος και η μουσική

σκηνή δίνουν ραντεβού σε κλίμα νοσταλ-

γικό αλλά και κεφάτο, με εναλλαγές ρο-

μαντικές και εύθυμες. 

Είσοδος: 15 €

Παιδικό – φοιτητικό: 12 €

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΒΑΤΡΑΧΟΣ»
20 Αυγούστου στις 9 μ.μ.  

Η κλασσική ιστορία των αδερφών Γκριμ, με

τον μαγεμένο πρίγκιπα που έχει μεταμορ-

φωθεί σε βάτραχο. Για να λυθούν τα μάγια

πρέπει να καταφέρει να πλησιάσει την

πριγκίπισσα και να προκαλέσει την προ-

σοχή και την συμπάθειά της. Η πριγκίπισσα

που αισθάνεται μοναξιά στο παλάτι, έχει

μοναδική παρηγοριά και παιχνίδι ένα χρυσό

μπαλάκι. Κάποια φορά παίζοντας μ΄ αυτό

στον κήπο του παλατιού, της έπεσε μέσα

σε μία στέρνα. Στην προσπάθειά της να το

βρει, μια απρόοπτη συνάντηση άλλαξε τη

ζωή της!

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Συμεών, Κυριά-

κος Κάρκαλης, Απόλλων Μπόλλας, Έλλη

Λορέντη, Σπύρος Κατηφόρης.

Είσοδος: 12 €

«ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

28 Αυγούστου στις 9 μ.μ.

Γαλλική κωμωδία του Ευγένιου Σκριμπ σε

μετάφραση – σκηνοθεσία Αλέξανδρου

Αδαμόπουλου, σκηνικά – κοστούμια Ρού-

λας Αλευρά και φωτισμούς Γιώργου Δα-

νεσή. Με τη ΜΑΙΡΗ ΒΙΔΑΛΗ, το ΜΙΧΑΛΗ

ΜΑΡΚΑΤΗ, το ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΩΜΟΥ, τον

ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΥ, τη ΒΙΚΥ ΧΑΤΖΗ και τον

ΒΥΡΩΝΑ ΚΟΛΑΣΗ.

Ο Σκριμπ (1791 – 1861), κυριάρχησε στη

γαλλική σκηνή 30 χρόνια κι έγραψε μόνος

ή με συνεργασία πάνω από 400 έργα. Όλη

του η προσοχή είναι συγκεντρωμένη στη

δράση, στην πλοκή και ψάχνοντας το θεα-

τρικό παρελθόν της χώρας του, βρήκε για

πρότυπο τον Μπωμαρσαί. Ο Δουμάς υιός

τον έλεγε “ο Σαίξπηρ των σκιών”. 

Έδωσε ένα καλούπι θεατρικότητας στο ρο-

μαντισμό και τελικά πάνω σ’ αυτόν πάτη-

σαν συγγραφείς που καταπιάστηκαν με

σοβαρά προβλήματα της εποχής τους,

όπως ο Ίψεν. Εδώ, μας δίνει μια κωμωδία

συνεχών ανατροπών στο περίβολο ενός

καστρόπυργου με πρωταγωνιστή τον

έρωτα.

Είσοδος: 15 €

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΡΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Οι δύο νέες υπηρεσίες του Δημοτικού Υποκαταστήμα-

τος Πόρτο Ράφτη για πληρωμή Λογαριασμών Νερού

και Αιτήσεις Νέων Παροχών Ύδρευσης, έρχονται να

προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες, όπως η έκδοση και

παράδοση πιστοποιητικών του Δήμου σε μόλις τρεις ερ-

γάσιμες ημέρες, όπως επισημαίνεται σε επιστολή που

απέστειλε η αρμόδια αντιδήμαρχος Μαρία Κιμπιτζή.

Οπως σημειώνει η Αντιδήμαρχος Μαρία Κιμπιτζή: «Σή-

μερα ανταποκρινόμαστε σε ένα σημαντικό και πάγιο αί-

τημα των συμπολιτών μας και πραγματώνουμε για

πρώτη φορά μετά από λειτουργία τεσσάρων ολόκλη-

ρων χρόνων(!) – το χρησιμότερο ίσως ρόλο του Δημο-

τικού Υποκαταστήματος στο Πόρτο Ράφτη:

Να εξυπηρετεί τοπικά τον κάτοικο της ευρύτερης πε-

ριοχής του Πόρτο Ράφτη, στις συναλλαγές του με το
Δήμο, χωρίς να απαιτείται η μετάβασή του στο Δημαρ-

χείο Μαρκοπούλου».

Νέες υπηρεσίες στο Δημοτικό Υποκατάστημα στο Πόρτο Ράφτη

Ατυπη συνάντηση πραγματοποιήθηκε (15 Ιουλίου) στην αίθουσα

του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας, μεταξύ εκπροσώπων συλ-

λόγων Κορωπίου και του νομικού του Δήμου Απ. Παπακων-

σταντίνου, στον οποίο ανατέθηκε από το Δημοτικό συμβούλιο

η προσφυγή κατά του νέου Π.Δ Υμηττού, 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αλληλοενημέρωση,  τόσο

των συλλόγων για τις νομικές συνέπειες της προσφυγής όσο

και του νομικού εκπροσώπου του Δήμου για τα ιδιαίτερα αιτή-

ματα των συλλόγων και τα χαρακτηριστικά των αδικιών που δια-

πράττονται από την εφαρμογή του Διατάγματος. Συζητήθηκαν

δε, διατάξεις του νέου Π.Δ και νομικές διαδικασίες για όσους

προσφύγουν ατομικά κατά του νέου Π.Δ.  

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο νομικός του Δήμου, Απ. Παπα-

κωνσταντίνου, ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης, οι αντιδήμαρ-

χοι  Μ. Γρινιεζάκης, Θοδωρής Γρίβας, Αθανάσιος Πουλάκης, ο

δημοτικός σύμβουλος Νίκος Γιαννάκος και μέλη των συλλόγων,

«Ανοιξη»Κίτσι,  «Αγροτικός Συνεταιρισμός Κορωπίου», Πευ-

κώνα, Σκάρπιζας, Κυνηγετικός σύλλογος Κορωπίου, Βίλιζας,

«Ανάπλαση» Αγ. Νικολάου.

Ο Δήμος προτείνει, όσοι επιθυμούν, είτε ατομικά είτε συλλογικά,

να προσφύγουν με τους δικηγόρους της επιλογής τους, για το

επίμαχο Π.Δ.  να το κάνουν προ της  16ης Αυγούστου 2011 έτσι

ώστε να ασκηθεί έντονη πίεση προς τα αρμόδια Δικαστήρια και

να καταδειχθεί το μέγεθος του κοινωνικού προβλήματος. 

Ενημερωτική συνάντηση για τις προσφυγές στο Π.Δ. Υμηττού

Νομικού εκπροσώπου του Δήμου Κρωπίας 

με εκπροσώπους Συλλόγων  

Μείωση των τιμών στην

πλαζ Αυλακιού

Σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμε-

νων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους δημότες του, ο

Δήμος Μαρκοπούλου,  παρά την υπαγωγή του σε καθε-

στώς οικονομικής επιτήρησης, προσφέρει υπηρεσίες,

που ανακουφίζουν την καθημερινότητα του πολίτη, όπως

η ίδρυση ΚΑΠΗ στο Πόρτο Ράφτη, η μείωση των τρο-

φείων στους Παιδικούς Σταθμούς και η παροχή δωρεάν

δρομολογίων για τους λουόμενους. Αλλο ένα τέτοιο

μέτρο προστέθηκε από το Δήμο και είναι η μείωση του

κόστους των εισιτηρίων εισόδου στη Δημοτική Πλαζ Αυ-

λακίου.

Με βάση την απόφαση (6/7-6-2011) του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρ-

κοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), οι τιμές εισόδου για το 2011 έχουν

διαμορφωθεί ως εξής:

Για Δημότες Μαρκοπούλου

Γενική Είσοδος 3 € (από 6 € το 2010)

ή κάρτα απεριορίστων εισόδων 50 € (εκτός Σαβ-Κυρ) ή

κάρτα απεριορίστων εισόδων 80 € (με Σαβ-Κυρ)

Για Μόνιμους Κατοίκους (Μη Δημότες)

Γενική Είσοδος 3 € (από 6 € το 2010)

ή κάρτα απεριορίστων εισόδων 80 € (εκτός Σαβ-Κυρ)

ή κάρτα απεριορίστων εισόδων 120 € (με Σαβ-Κυρ)

Ελεύθερη είσοδος για παιδιά έως 4 ετών

Μη δημότες 4 έως 12 ετών

Γενική Είσοδος 3 €

ή κάρτα απεριορίστων εισόδων 40 €

Μη δημότες άνω των 60 ετών

Γενική Είσοδος 3 €

ή κάρτα απεριορίστων εισόδων 120 €

Για Ετεροδημότες

Γενική Είσοδος 5 € (από 6 € το 2010)

Στις 19-7-2011 κατατέθηκε στο Συμβού-

λιο της Επικρατείας (ΣτΕ) από την Κυνη-

γετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, τη Δ’

Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλά-

δος και τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κορω-

πίου, από κοινού αίτηση για την αναστολή

εκτελέσεως και ακυρώσεως του Π.Δ. δια-

τάγματος «Καθορισμός μέτρων προστα-

σίας της περιοχής του όρους Υμηττού και

των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή 

Ιλισσίων» (ΦΕΚ Δ΄187/16-6-2011), στο

οποίο προβλέπεται απαγόρευση θήρας σε

όλη την έκταση του Υμηττού.

Η προσφυγή των Κυνηγετικών οργανώ-

σεων είναι αναγκαία ενέργεια, τονίζουν

σε δελτίο τύπου,  προκειμένου να συνεχι-

σθεί η κυνηγετική δραστηριότητα στην

έκταση του Υμηττού που μέχρι πριν το

Προεδρικό διάταγμα επιτρεπόταν η θήρα.

Εκτός από νομικούς και τυπικούς λόγους

τους οποίους επικαλείται σε λεπτομέ-

ρειες η προσφυγή για να ακυρωθεί το

Π.Δ., γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και σε

ουσιαστικούς λόγους που βοηθούν απο-

τελεσματικά την προστασία του Περι-

βάλλοντος.

Αναφέρονται πλήθος φιλοθηραματικών

δράσεων των κυνηγετικών οργανώσεων

(σπορές, εγκατάσταση ποτιστρών, ανα-

δασώσεις κ.α.), στην περιοχή, τονίζεται

ότι η άσκηση της θήρας έχει προστατέψει

τον Υμηττό από πυρκαγιές και άλλες αυ-

θαιρεσίες, χωρίς να προκαλεί την παραμι-

κρή όχληση στην Άγρια Πανίδα. Τονίζεται

ότι με ενέργειες των κυνηγετικών οργα-

νώσεων, στελεχώνεται ετησίως πυροφυ-

λάκιο και έχουν τοποθετηθεί δεξαμενές

πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα στην επι-

τρεπόμενη περιοχή, θήρας, να έχει πολλά

χρόνια να εκδηλωθεί πυρκαγιά, κ.λ.π.

Για τους παραπάνω λόγους, τονίζουν,  η

προσφυγή στο ΣτΕ από τις Κυνηγετικές

Οργανώσεις κατά του Π.Δ. αποτελούσε

μονόδρομο για την προάσπιση της κυνη-

γετικής δραστηριότητας και την εξασφά-

λιση σε μεγάλο αριθμό χρηστών της

Υπαίθρου του νόμιμου και κατοχυρωμέ-

νου δικαιώματος τους να κυνηγούν. 

Η προσφυγή στο ΣτΕ αποτελεί τη μονα-

δική ελπίδα, ότι η θήρα στο Υμηττό θα

ασκείται και στο μέλλον, όπως ακριβώς

και στο παρελθόν.

Προσέφυγαν στο ΣτΕ οι Κυνηγοί για το

Διάταγμα του Υμηττού

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Μαρκο-

πούλου την Δευτέρα 2 Αυγούστου στις 1το μεσημέρι με

6 θέματα.
1. Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πιστώσεων 4ης Ανα-

μόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2011.

2. Απόφαση για καθορισμό τρόπου υλοποίησης της προμήθειας

«Προμήθεια φωτιστικών, λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλι-

κού», προϋπολογισμού δαπάνης 93.255,11€ χωρίς ΦΠΑ

23%, 114.703,79€ με ΦΠΑ 23% και έγκριση όρων διακήρυ-

ξης.

3. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της προ-

μήθειας «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» προϋπολογισμού δα-

πάνης 43.645,10€ χωρίς ΦΠΑ 23%, 53.683,47€ με ΦΠΑ και

έγκριση όρων διακήρυξης.

4. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας

«Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Μαρκοπούλου»

προϋπολογισμού δαπάνης 40.482,02€ συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 13% και έγκριση όρων διακήρυξης.

5. Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της προ-

μήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών σχολείων

ελαφριάς προκατασκευής» προϋπολογισμού 45.000€ + ΦΠΑ

23% 55.350€ και έγκριση όρων διακήρυξης.

6. Λήψη απόφασης για δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

O Δήμος Παλλήνης ευαισθητοποιημένος στις δύσκο-
λες δημοσιονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί
στην χώρα μας, ανακοινώνει την δημιουργία του «Κοινω-
νικού Παντοπωλείου».

Στόχος είναι, η δημιουργία ενός δικτύου συνεργαζό-
μενων επιχειρήσεων και εθελοντών πολιτών το οποίο θα
διευρύνεται καθημερινά, για να προσφέρει σε άπορους
και κοινωνικά αποκλεισμένους συμπολίτες μας διάφορα
είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως τρόφιμα και μη ευπαθή προ-
ϊόντα. 

Ετσι ο  Δήμος Παλλήνης συγκρότησε  τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και
την έκδοση Κάρτας Κοινωνικών Παροχών, τα οποία  ψη-
φίστηκαν κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

«Η ανάγκη των καιρών μας οδηγεί να αγκαλιάσουμε
όλοι αυτή την προσπάθεια η οποία θα αποτελέσει μια
«ανάσα ζωής» για πολλούς συμπολίτες μας και παράλ-
ληλα θα ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία, θα ενισχύσει
την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και κατ' επέ-
κταση θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πόλη
μας», επεσήμανε ο Δήμαρχος.

Μετά την σύσταση της Διαπαρα-

ταξιακής Επιτροπής για την απο-

χέτευση στο Δήμο Σαρωνικού,

που γράφαμε στο προηγούμενο

φύλλο, ήρθε το επόμενο βήμα

από τη Δημοτική Αρχή· η ενημέ-

ρωση του πολίτη.

Ετσι την την Κυριακή 24 Ιουλίου

πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά

Φώκαια, ανοιχτή εκδήλωση ενη-

μέρωσης για την πορεία της

υλοποίησης αποχέτευσης στο

Δήμο Σαρωνικού. 

Την ενημέρωση ανέλαβαν ο Δή-

μαρχος  Πέτρος Φιλίππου και ο

αντιδήμαρχος Μαν. Τσαλικίδης.

Η ενημέρωση αφορούσε το χρο-

νοδιάγραμμα υλοποίησης των

σταδίων του έργου και τις πρω-

τοβουλίες που έχει αναλάβει η

Διαπαραταξιακή Επιτροπή, που

έχει συσταθεί με αντικείμενο το

συγκεκριμένο έργο. 

Οπως σημειώνει το δελτίο τυπου

που μας απέστειλε ο Δήμος τα

βασικά στοιχεία της ενημέρω-

σης ήταν μεταξύ άλλων:

� Η αντίθεση της Κοινότητας

Παλαιάς Φώκαιας τα προηγού-

μενα χρόνια και της νέας Δημο-

τικής αρχής με την υπάρχουσα

από το 2000 μελέτη της ΕΥΔΑΠ

στην οποία προτείνεται ως

χώρος εγκατάστασης του ΚΕΛ η

Γερακίνα Π. Φώκαιας εξαιτίας:

― ξεπερασμένης τεχνολογίας

― μη εξασφάλισης περιβαλλον-

τικής αποκατάστασης του

πρώην ΧΑΔΑ, 

― πρότασης για διάθεση του

επεξεργασμένου λύματος στη

θαλάσσια περιοχή του Όρμου

Καταφυγή. 

― μη εξασφάλισης πρόσβασης

στο ήδη εγκεκριμένο νέο Κοιμη-

τήριο Π. Φώκαιας. 

� Η κατάθεση από το Δήμο Σα-

ρωνικού στο επιχειρησιακό πρό-

γραμμα του ΥΠΕΚΑ πρότασης

για ένα νέο, σύγχρονο έργο το

οποίο θα μελετηθεί και θα κατα-

σκευαστεί με τις πλέον σύγχρο-

νες τεχνολογικές μεθόδους,

ώστε να αίρονται οι οποιεσδή-

ποτε μέχρι σήμερα ενστάσεις

και επιφυλάξεις για την ποι-

ότητα του αποτελέσματος. 

Ο Δήμος διεκδικεί από το εν

λόγω πρόγραμμα χρηματοδό-

τηση ύψους 60-70 εκατ. ευρώ,

ποσό που θα καλύψει όλα τα

στάδια του έργου.

� Η ανάθεση μελέτης σε επι-

στημονική ομάδα για την υπό-

δειξη του σημείου

εγκατάστασης του ΚΕΛ. Η πα-

ραπάνω υπόδειξη αποτελεί απα-

ραίτητη προϋπόθεση για την

ένταξη του έργου στο επιχειρη-

σιακό πρόγραμμα.  

Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετά-

ζονται όλες οι μέχρι σήμερα

προταθείσες θέσεις εγκατάστα-

σης του ΚΕΛ (ΚΕΛ Λαυρίου, Ψυ-

τάλλεια, Αζήνια, 59 χιλ.,

Γερακίνα) υπό το πρίσμα όμως

του νέου έργου και των πλέον

σύγχρονων τεχνολογιών.  

Οποιαδήποτε νέα χωροθέτηση

θα πρέπει να εξασφαλίσει μέσα

στο προσεχές διάστημα περι-

βαλλοντική αδειοδότηση. 

� Βάσει των έως τώρα δεδομέ-

νων οι επιστήμονες κρίνουν εφι-

κτή τη σύνδεση των

μελλοντικών δικτύων αποχέτευ-

σης της παραλίας του Δήμου Σα-

ρωνικού με τις εγκαταστάσεις

του Δήμου Λαυρεωτικής, με την

προϋπόθεση ότι θα υπάρξει η

συναίνεση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου. Ως εκ τούτου ο Δήμος

Σαρωνικού έχει ζητήσει εγγρά-

φως τη σύμφωνη γνώμη του Δη-

μοτικού Συμβουλίου

Λαυρεωτικής από το οποίο και

αναμένεται απάντηση.

Ο  Σταμάτης Γκίνης, ο οποίος

συμμετέχει στη διαπαραταξιακή

δήλωσε αλληλέγγυος στις προ-

σπάθειες του Δήμου και πρό-

τεινε να εξεταστεί και η

προοπτική σύνδεσης της παρα-

λίας με το ΚΕΛ Μαρκοπούλου το

οποίο θα εξυπηρετήσει τις πε-

ριοχές των Καλυβίων και του

Κουβαρά.

Ο Γιώργος Μπιθυμήτρης μίλησε

για την ανάγκη ύπαρξης περιφε-

ρειακού σχεδιασμού όσον

αφορά στα συστήματα αποχέ-

τευσης.

Μετά τις ομιλίες των μελών του

Δημοτικού Συμβουλίου ακολού-

θησε συζήτηση με τους πολίτες.

Η Λαυρεωτική 

απέρριψε 

τη συνεργασία

Οπως μάθαμε το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Λαυρεωτικής απέρριψε

ομόφωνα την πρόταση του

Δήμου Σαρωνικού για σύνδεση

των δικτύων αποχέτευσης. 

Ηταν αναμενόμενο, γιατί και

πριν δύο χρόνια περίπου που

επιχειρήθηκε κάποια τέτοια

σκέψη, βρήκε πολύ αρνητικό

κλίμα στο Δήμο Κερατέας, τότε.

ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Η προαναγγελθείσα σύγκληση της οικονομικής Επι-

τροπής του Δήμου Κρωπίας, που είχε προγραμματιστεί

για τις 21/7 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κωλύματος μέ-

λους που κρινόταν απαραίτητη η παρουσία του.

Ο δημοτικός σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικο-

νομικής Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας Αντώνης Ντού-

νης μας έστειλε δελτίο τύπου στο οποίο σημειώνει ότι

ενώ ειδοποιήθηκε ότι δεν θα γίνει, διάβασε στον τύπο ότι

έγινε η συνεδρίαση.

Πιθανόν να είναι λάθος του συγκεκριμένου μέσου,

πάντως εμείς δεν γράψαμε κάτι τέτοιο.

Γράφει λοιπόν ο Αντώνης Ντούνης μεταξύ άλλων:
Στο site του Δήμου διάβασα την Τετάρτη 20/07/2011 ότι

θα συνεδρίαζε την Πέμπτη 21/07/2011 η Επιτροπή Οικονομι-
κών Υποθέσεων για υποθέσεις άνω των 300.000 €. Την ίδια
ανακοίνωση διάβασα και στον ηλεκτρονικό τύπο στις
21/07/2011.

Με έκπληξη όμως διάβασα στον γραπτό τύπο (Σάββατο
23/7/2011) ότι συνεδρίασε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέ-
σεων για υποθέσεις άνω των 300.000 € και συζητήθηκαν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνει δε ότι ενημερώθηκε την Πέμπτη το πρωί ότι

δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδριαση και ότι θα ορισθεί νέα

ημερομηνία.

«Ενημερώνω τους συμπολίτες μας ότι μέχρι και σήμερα

Πέμπτη 28/07/2011 και ώρα 12.00 δεν έχω παραλάβει πρόσκληση
για την νέα ημερομηνία σύγκλησης της Επιτροπής.

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται δυστυχώς περίτρανα η ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ  με την οποία ο Δήμαρχος
κ. Δ. Κιούσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής διαχειρίζεται τα σο-
βαρά θέματα του Δήμου μας.     

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΖΩΗΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ»

Εκκληση συστράτευσης από το Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Όλοι μας γνωρίζουμε ότι το χαμένο πράσινο δύσκολα αναπλη-

ρώνεται και η πατρίδα μας δυστυχώς είναι η χώρα με το μικρό-

τερο ποσοστό δασοκάλυψης απ΄ όλες τις χώρες της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Οι τελευταίοι πνεύμονες πρασίνου της Αττικής μειώθηκαν δρα-

ματικά από τις καταστροφικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν τα

τελευταία χρόνια. 

Οι δασοσκεπείς εκτάσεις του Δήμου είναι μια ανάσα ζωής για

τους κατοίκους και τους πολυάριθμους επισκέπτες μας. 

Διανύουμε την πιο δύσκολη και επικίνδυνη περίοδο του καλο-

καιριού, για πρόκληση πυρκαγιών και τόσο η Δημοτική Αρχή όσο

και η Δημοτική Ομάδα Πυρασφάλειας, σε συνεργασία με τις

Εθελοντικές ομάδες των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, αγωνί-

ζονται – σε 24ώρη και επταήμερη βάση – προκειμένου να δια-

φυλαχτεί   το πολύτιμο και σπάνιο πράσινο της πόλης μας. 

Ο Δήμος μας μετά από ενέργειες  την Νέας Δημοτικής Αρχής,

απέκτησε και δεύτερο Πυροσβεστικό όχημα από το ΣΠΑΥ,  το

οποίο θα επανδρωθεί από έμπειρα άτομα της Δημοτικής Ομά-

δας Πυρασφάλειας και σε συνεργασία με τον υπόλοιπο πυρο-

σβεστικό στόλο μας,   θα πραγματοποιούν  περιπολίες στην

ευρύτερη περιοχή του Ενιαίου Δήμου μας.  

Καλούμε  όλους τους πολίτες να ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΘΟΥΝ μαζί μας,

στον κοινό αγώνα  και να συμβάλουν ενεργά, με όλες τους τις

δυνάμεις στην προσπάθεια που καταβάλλεται,   για την πυρο-

προστασία της πόλης μας  καθώς επίσης να συμμετέχουν ως

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  στον αντιπυρικό μας αγώνα για την διάσωση του

φυσικού αγαθού του πρασίνου.  

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Ανοιχτή ενημέρωση για την 
αποχέτευση στο Σαρωνικό

Κατασκηνωτικά προγράμματα

για παιδιά  στην Κερατέα

Με δελτίο τύπου ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει ότι

κατά τη διάρκεια του εφετινού καλοκαιριού θα λειτουρ-

γήσουν ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα για παιδιά

στην Ζ’ κατασκήνωση Κερατέας, του Δήμου Λαυρεωτικής

– Δημοτικής Κοινότητας  Κερατέας  ως εξής: 

Για παιδιά και των δύο φύλων ηλικίας 6 έως 12 ετών 

•  1/8/2011 έως    10/8/2011: 200 παιδιά 

Για παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών

•  12/8/2011 έως  21/8/2011: 200 παιδιά  (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

•  23/8/2011 έως  1/9/2011: 200 παιδιά   (ΑΓΟΡΙΑ)

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ. Π1Β/Γ.Π. οικ. 79900/13-7-2011

απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης, το ποσό συμμετοχής  καθορίζεται για τους κατασκη-

νωτές (παιδιά) σε 30€, όταν το οικογενειακό εισόδημά τους

υπερβαίνει το ποσό των 12.000 €.

Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών και

τα άτομα με αναπηρίες δε θα καταβάλλουν συμμετοχή.

Ο αριθμός λογαριασμού στον οποίο θα  κατατίθεται το ποσό

της συμμετοχής, τηρείται στην Εθνική  Τράπεζα και είναι

144/54007320 και το διπλότυπο απόδειξης κατάθεσης θα δί-

δεται στον διαχειριστή της κατασκήνωσης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να γίνουν δεκτές οι αιτή-

σεις των ενδιαφερομένων είναι:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2. Πιστοποιητικό Υγείας

3. Εκκαθαριστικό Εφορίας για το έτος 2010 ή Υπεύθυνη Δή-

λωση περί μη υποχρεώσεως υποβολής φορολογικής δηλώ-

σεως, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα αναφέρεται

το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος

4. Καρτέλα κατασκηνωτή με σφραγίδα της αρμόδιας υγειονομικής

υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο υπογράφοντος ιατρού και φωτογραφία

του κατασκηνωτή. Καρτέλες που δε θα συνοδεύονται από τα ανω-

τέρω δε θα προωθούνται προς επιλογή.

Για παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπο-

ρούν να απευθύνονται στο Δήμο Λαυρεωτικής – Δημοτική

Κοινότητα Κερατέας  (κ. Σ.Καρράς,  Μ.Κουτσουνάκη τηλ.
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Δημοκρατικέ λαέ της Αθήνας,

Νέες και Νέοι,

Συμπληρώνονται φέτος πέντε χρόνια από τότε

που τα ηρωικά νιάτα της πατρίδας μας και μαζί

τους και ο λαός της Αθήνας, ο λαός της Ελλά-

δας έδινε τη μάχη ενάντια στη χούντα, στο φα-

σισμό και στον ιμπεριαλισμό, για τη Λαϊκή

Κυριαρχία και την Εθνική Ανεξαρτησία.

Τιμάμε σήμερα τους νεκρούς, που έπεσαν το Νο-

έμβρη του 1973 εδώ στο Πολυτεχνείο, για την

ελευθερία και τη Δημοκρατία.

Τιμάμε σήμερα όλους αυτούς, που αγωνίστηκαν

ενάντια στην εφτάχρονη δικτατορία, αυτούς που

γνώρισαν τις φυλακές και τις εξορίες, αυτούς

που έφυγαν και αυτούς που βρίσκονται ανάμεσα

μας.

Τιμάμε σήμερα την αδούλωτη νεολαία και τον

περήφανο λαό μας, που δεν κατέβασαν ούτε για

μια στιγμή τη σημαία του αγώνα, για μια Ελλάδα

Ελεύθερη, Ανεξάρτητη και Δημοκρατική.

Δημοκρατικέ λαέ της Αθήνας,

Νέες και Νέοι,

Ο λαϊκός ξεσηκωμός του Νοέμβρη ήταν η κορυ-

φαία αντιφασιστική, αντιϊμπεριαλιστική εκδή-

λωση της πάλης του λαού μας, στη διάρκεια της

δικτατορίας.

Το Πολυτεχνείο έγινε το κάστρο της ελευθερίας

και της δημοκρατίας. Εδώ ενώθηκαν οι φωνές

των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των

ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων ενάντια στη

χούντα των στρατιωτικών και τους υποστηρικτές

τους, τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ.

Η επέτειος του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου

είναι καθιερωμένη στη συνείδηση του λαού μας,

σαν μια ζωντανή εθνική επέτειος και δεν είναι

μια απλή γιορτή. Οι στόχοι του Πολυτεχνείου

αποτελούν εθνική υποθήκη. Υπάρχει ένα νήμα,

που συνδέει το Νοέμβρη του 1973 με κάθε κο-

ρύφωση της νεοελληνικής ιστορίας. Τα μεγάλα

ιδανικά και οι στόχοι του αγώνα του Πολυτε-

χνείου θα δείχνουν στο λαό μας το δρόμο για

μια ανεξάρτητη και δημοκρατική Ελλάδα, θα φω-

τίζουν τη νεολαία μας, θα μείνουν άσβεστα στη

συνείδηση μας.

Ακόμα και τώρα, παρ’ όλες τις αντίθετες προ-

σπάθειες και επιδιώξεις, τα μηνύματα του Πολυ-

τεχνείου είναι ζωντανά και επίκαιρα. Αποτελούν

και σήμερα τους βαθύτερους πόθους και τις ελ-

πίδες του λαού μας για ένα καλύτερο αύριο.

Τότε στα συνθήματα που φώναζαν χιλιάδες άο-

πλοι αγωνιστές, η χούντα απάντησε ωμά, με

τανκς και σφαίρες.

Τώρα, στον πόθο του λαού μας να γίνουν πράξη

οι στόχοι του Πολυτεχνείου, στέκεται απέναντι

μας η πολιτική του «ανήκομεν εις την Δύση», η

πολιτική της υποχώρησης και των συμβιβα-

σμών.

Ξέρουμε και τώρα ποιος είναι ο εχθρός μας. Και

τότε και σήμερα, ο αγώνας μας είναι ενάντια

στους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ. Ενάντια σε

αυτούς που επιβουλεύονται την Εθνική Ανε-

ξαρτησία της πατρίδας μας, ιδιαίτερα σήμερα

που η κατάσταση παρουσιάζεται εξαιρετικά κρί-

σιμη. Πρόσφατες είναι προκλήσεις των Τούρκων

στο Αιγαίο και στον Έβρο. Γνωρίζουμε όμως

πολύ καλά, πως ο Ελληνικός λαός δεν έχει τί-

ποτα να μοιράσει με τον Τούρκικο λαό. Αντίθετα,

υπεύθυνοι για την κατάσταση που δημιουργείται,

είναι ο ιμπεριαλισμός και οι υποστηριχτές του,

που χαλκεύουν δεσμά για τους λαούς. Και σή-

μερα, ο ελληνικός λαός ενωμένος, είναι αποφα-

σισμένος να αγωνιστεί όπως πάντα, για να

υπερασπίσει την Εθνική Ανεξαρτησία και την

εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Γιατί ξέρει

πολύ καλά ο λαός μας ότι ένας είναι ο εχθρός, ο

ιμπεριαλισμός.

Η Κύπρος, μετά την τουρκική εισβολή, εξακο-

λουθεί να παραμένει βασικό και άλυτο πρό-

βλημα. Οι 200.000 πρόσφυγες εξακολουθούν να

είναι μακριά από τα σπίτια τους. Οι Τούρκοι εξα-

κολουθούν να κατέχουν το 40% της Κύπρου.

Δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Ο.Η.Ε. και

προωθούνται «λύσεις» για τη διχοτόμηση του

νησιού, σύμφωνα με τα σχέδια των Αμερικάνων

και του ΝΑΤΟ. Και αυτό αντίθετα στη θέληση του

Ελληνικού και Κυπριακού λαού, που θέλουν ενι-

αία, ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία, με το

λαό κυρίαρχο, χωρίς ξένες βάσεις και στρατούς.

Στο Αιγαίο, οι Τούρκοι σωβινιστές που υποκι-

νούνται από τους Αμερικάνους ιμπεριαλιστές,

δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, εγείρουν

συνεχώς και περισσότερες απαιτήσεις. Διαγρά-

φεται έτσι σοβαρός κίνδυνος για την εδαφική

ακεραιότητα της πατρίδας μας. Εδώ θα πρέπει

να τονίσουμε τις ευθύνες της Κυβέρνησης, η

οποία υποχωρώντας στις πιέσεις των Αμερικά-

νων, δεν κρατάει μια αποφασιστική στάση, τέ-

τοια που να εξασφαλίζονται τα εθνικά μας

συμφέροντα και η ειρήνη στην περιοχή.

Διατηρούνται και συνεχώς ανανεώνονται οι συμ-

φωνίες για την ύπαρξη των ξένων στρατιωτικών

βάσεων στη χώρα μας, που δημιουργούν τερά-

στιους κινδύνους για την ασφάλεια στα Βαλκά-

νια και στη Μεσόγειο. Ενώ, παράλληλα, μεθο-

δεύεται και η τυπική επανένταξη της χώρας μας

στο ΝΑΤΟ.

Τις μέρες αυτές που ολόκληρος ο ελληνικός

λαός διαδηλώνει τα αντιφασιστικά αντιϊμπερια-

λιστικά του αισθήματα, γίνονται στα Βάτικα της

Λακωνίας αποβατική άσκηση του Αμερικανικού

Στρατού. Και είναι γνωστή η απαίτηση του λαού

μας, να φύγουν οι Αμερικάνοι από τον τόπο μας,

να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, να αποχω-

ρήσει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, για να μπορέσει

επιτέλους ο λαός μας να χαράξει τη δική του

ανεξάρτητη πορεία, μακριά από τις ξένες επεμ-

βάσεις και τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών.

Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς είναι δυνατό

να θεωρούμε συμμάχους και προστάτες, αυτούς

που είναι υπεύθυνοι για όλα τα δεινά της πατρί-

δας μας, για δεκαετίες τώρα, αυτούς που εγκα-

τέστησαν τη δικτατορία, αυτούς που υποκίνησαν

τον Τούρκικο Αττίλα να κάψει, να σκοτώσει, να

βιάσει και να αλυσοδέσει την Κύπρο, αυτούς που

είναι υπεύθυνοι για όλες τις εστίες του πολέμου

που άνοιξαν σε ολόκληρη τη γη, αυτούς που

στηρίζουν όλα τα φασιστικά καθεστώτα σε όλο

τον κόσμο.

Σήμερα χρειάζεται μια άλλη πολιτική στα εθνικά

μας ζητήματα. Μια πολιτική, που θα στηρίζεται

στο μαζικό λαϊκό κίνημα, στην υπεράσπιση της

Εθνικής Ανεξαρτησίας και προάσπιση της εδα-

φικής μας ακεραιότητας. Απαιτείται μια πολι-

τική, που απαγκιστρωμένη από τα

αμερικανονατοϊκά πλαίσια να στηρίζεται κύρια

στις δυνάμεις του λαού και να αξιοποιεί τη συμ-

παράσταση όλων των αδέσμευτων και φιλειρη-

νικών δυνάμεων. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε,

ότι η ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ. συνε-

πάγεται, όπως έχει αποδειχθεί, αρνητικές επι-

πτώσεις στην επίλυση των εθνικών μας

προβλημάτων. Ενώ ταυτόχρονα προϋποθέτει

ρυθμίσεις σε βάρος των εργαζομένων, όπως η

πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας, που εφαρ-

μόζει η Κυβέρνηση σήμερα.

Δημοκρατικέ λαέ της Αθήνας,

Νέες και Νέοι,

Στο αίτημα του λαού μας, για περισσότερη δη-

μοκρατία, για κάθαρση και αποχουντοποίηση

στη δικαιοσύνη, στο στρατό, και στην αστυνομία,

για χτύπημα και ξερίζωμα των χουντικών μηχα-

νισμών και του παρακράτους, η Κυβέρνηση ακο-

λουθεί μια πολιτική κάλυψης και ανοχής. Σήμερα

οι δολοφόνοι του Πολυτεχνείου και οι βασανι-

στές της χούντας κυκλοφορούν ανάμεσα μας

ελεύθεροι και μάλιστα αποθρασύνονται και δη-

μιουργούν επεισόδια σε βάρος δημοκρατικών

πολιτών.

...Μπροστά στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες

σήμερα, τι ζητάει ο λαός μας; Καλύτερες συν-

θήκες ζωής, κοινωνική προκοπή και δικαιο-

σύνη. Ποια είναι η απάντηση της Κυβέρνησης;

Λιτότητα για το λαό, ασυδοσία για τα μονοπώ-

λια. Αποτέλεσμα οι πλούσιοι να γίνονται πλου-

σιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και

ταυτόχρονα εμφανίζονται μια σειρά νομοσχέδια

που προσπαθούν να χτυπήσουν και να φιμώ-

σουν τις κινητοποιήσεις του λαού. Περνάνε οι

απεργιακοί νόμοι και ταυτόχρονα προσπαθείται

η αλυσόδεση του εργατικού κινήματος. Σε μια

τέτοια πολιτική εντάσσεται και το νόθο συνέδριο

της Γ.Σ.Ε.Ε. στην Καλαμάτα.

Στην Παιδεία, τα προβλήματα συσσωρεύονται

καθημερινά ολοένα και πιο πολύ. Ενώ με το

απάνθρωπο σύστημα των εισαγωγικών εξετά-

σεων, χιλιάδες νέες και νέοι δεν έχουν το δι-

καίωμα να σπουδάσουν, μπαίνουν ακόμα

παραπέρα φραγμοί στη μόρφωση. Ο πρόσφατος

νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή από τη κυβερ-

νητική πλειοψηφία, όχι μόνο δεν λύνει κανένα

πρόβλημα της ανώτατης εκπαίδευσης, όχι μόνο

δεν συμβάλλει στην άνοδο του επιπέδου των

σπουδών, αλλά αντίθετα διαιωνίζει την άθλια κα-

τάσταση που επικρατεί σήμερα και ταυτόχρονα

στρέφεται κύρια ενάντια στους εργαζόμενους

φοιτητές. Αυτός ο νέος νόμος με τη εφαρμογή

του, σε λίγα χρόνια θα έχει σαν αποτέλεσμα να

σπουδάσουν στα Πανεπιστήμια μόνο τα παιδιά

των πλουσίων.

...

Δημοκρατικέ λαέ της Αθήνας,

Νέες και Νέοι,

Στην πέμπτη επέτειο του Πολυτεχνείου, η σκέψη

μας είναι στραμμένη στους λαούς όλου του κό-

σμου που αγωνίζονται ενάντια στο φασισμό, το

σιωνισμό, τον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό. 

...Σήμερα, το Νοέμβρη του 1978, πέντε χρόνια

μετά τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, το σύν-

θημα «Ψωμί-Παιδεία- Ελευθερία- Εθνική Ανε-

ξαρτησία», διατηρεί την ίδια σημασία και

επικαιρότητα. Γιατί οι στόχοι που μπήκαν το Νο-

έμβρη του ’73, γραμμένοι με το αίμα των αγωνι-

στών παραμένουν ανεκπλήρωτοι.

...Όμως η νέα γενιά, οι φοιτητές, ο λαός μας, ξέ-

ρουν πολύ καλά γιατί έγινε το Πολυτεχνείο, ποιό

είναι το βαθύτερο και το πραγματικό του νόημα,

και απαιτούν να καθιερωθεί η 17η του Νοέμβρη,

σαν Εθνική επέτειος του λαού και της νεολαίας. 

Με τη σημερινή μεγαλειώδη παρουσία μας και

με την πορεία, που θα γίνει στη Βουλή, ανανεώ-

νουμε την υπόσχεση μας να συνεχίσουμε τον

αγώνα για την οριστική πραγμάτωση των ιδανι-

κών του Πολυτεχνείου.

Ο αγώνας συνεχίζεται για την προκοπή της πα-

τρίδας μας, την Εθνική Ανεξαρτησία, τη Δημο-

κρατία και τη Λαϊκή Κυριαρχία.

Σ.Σ. Συγκρίσεις και κρίσεις. Οι υπογραμμίσεις

είναι δικές μας. Και έχουν γίνει μικρές αφαιρέ-

σεις, λόγω χώρου.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΑ ΖΗΣΑΜΕ ΤΟΤΕ, ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ...

... ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΑ ΕΖΗΣΑΝ, ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΟΥΝ...
Πού ‘σαι νιότη που ‘δειχνες πως θα γινόταν άλλος!!!

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Ε. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ,19-11-1978 

ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Σήμερα Υπουργού Προστασίας του Πολίτη!
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Τίποτε δεν σ’ αγγίζει πιά 
...«Πρώτε Πολίτη»;
Όλα πάνε καλά με κόκα κόλα;
Όλα λοιπόν καλά;
Έφραξες μάτια και αυτιά,
βούλωσες την ψυχή σου με ψευτιά,
σε κείνο κει το μαυσωλείο-σπίτι
θλιβερέ, του «ναι σε όλα» ερημίτη,
δεν βλέπεις, δεν ακούς;
Δεν ξέρεις πως δεν ήτανε 
αυτός ο χαλασμός
η μόνη λύση;
Κι αυτός ο ξεπεσμός 
δεν είναι ότι ονειρεύτηκες
όταν εκείνο το ταξίδι είχες αρχίσει.

Τι περιμένεις πιά;
Πόσο πιό κάτω θα κατρακυλήσεις;
που λέει ο Παλαμάς.
Πόσα διατάγματα θα υπογράψεις άλλα;
Σε πόσες διαταγές ...«Ανώτατε Άρχοντα»
θα σκύψεις;
Πόσα καρφιά θα μπήξεις
στο σώμα της Πατρίδας;
Πόσα ραπίσματα θα δώσεις της ελπίδας;
Κάποιοι ακόμη αδυνατούν 

να το πιστέψουνε για σένα και ρωτούν:
«Μα δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν,
αυτός ο ευπατρίδης; ο Ηπειρώτης;
να γίνει εξωμότης»;

Πεθαίνει η ελπίδα τελευταία, λένε.
Μα συ τα μάτια του Λαού που κλαίνε,
δεν τα θωρείς, μόνο να υποχωρείς μπορείς
σ’ ότι σου λένε οι άλλοι οι σκυφτοί,
οι «εκλεγμένοι»,
της Ιστορίας όλοι καταδικασμένοι
στη ντροπή.

Μιά έντιμη παραίτηση
θα ‘ταν μιά κάποια λύση,
που λέει ο Καβάφης.
Σταμάτα πιά να βάφεις
με τη «συναίνεση» τ’ άσπρα σου τα μαλλιά.
Φύγε μακριά τους, σου κλέβουν την ψυχή,
όση σου έχει απομείνει.
Θα ζει, θα βλέπει η ψυχή σου,
όταν δικό σου τίποτε φθαρτό
δεν θα ‘χει μείνει,

θα καίγεται σε άσβεστο καμίνι
όταν θ’ ακούει τους γονιούς
να λένε στα παιδιά για σένα,
το πόσο στάθηκες σκυφτός στα διαταγμένα,
το πως δεν στάθηκες ορθός στα τιμημένα.

Κι αν πάλι δεν μπορείς,
παρά εκεί κι έτσι όπως είσαι
να μείνεις ως το τέλος,
θυμήσου στο επόμενο το διάταγμα
που την υπακοή σου θα προσφέρεις,
ότι δεν κράτησες, ως πρέπει, τη ζωή σου
που λέει ο Σεφέρης. 

Δεν κράτησες, ως πρέπει, τη ζωή σου

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     

ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Γνωστοποιούνται  προς τους δημότες τα εξής:

Σε όλη σχεδόν την πόλη μας παρατηρείται το

θλιβερό φαινόμενο της παράνομης  απόρριψης

βοθρολυμμάτων εντός του δικτύου ομβρίων υδά-

των κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ή κατά τη

διάρκεια της νύχτας από ασυνείδητους δημότες

προς αποφυγή ή μείωση του κόστους  αποκομι-

δής αυτών. Το φαινόμενο αυτό, που παρατηρεί-

ται στις περισσότερες γειτονιές του Κορωπίου,

είναι ιδιαίτερα έντονο στην  κεντρική πλατεία και

καταδεικνύει το θράσος και την προκλητική αδια-

φορία αυτών που το προκαλούν εις βάρος των

δημοτών και της δημόσιας υγείας αφού η μυρω-

διά είναι ανυπόφορη και  ιδιαίτερα τους θερινούς

μήνες ενώ ελλοχεύει μεγάλος κίνδυνος για δη-

μιουργία εστιών μολύνσεως και μεταδοτικών

ασθενειών.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και

αμαυρώνει την  εικόνα της πόλεως μας.

Στo  πλαίσιo της περιφρούρησης της  δημόσιας

υγείας των δημοτών και της εικόνας της πό-

λεως, γνωστοποιείται προς όλους τους δημότες

ότι, ο Δήμος είναι  παρών και οι ασυνείδητοι θα

τιμωρηθούν αυστηρά καθ’ όσον  θα ξεκινήσει

έλεγχος από κλιμάκιο του Δήμου με τη συν-

δρομή των αρμοδίων Υγειονομικών υπηρεσιών

και της Αστυνομίας. Θα ακολουθήσει  η τήρηση

των νόμιμων διαδικασιών. Για το λόγο αυτό η πα-

ρούσα ειδοποίηση είναι η τελευταία και οι παρα-

βάτες καλούνται να συμμορφωθούν προς τους

κανόνες δημόσιας υγείας σεβόμενοι το δικαίωμα

στην υγεία όλων των δημοτών αλλά και των επι-

σκεπτών της πόλεως 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εμμανουήλ Γρινιεζάκης

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θεόδωρος Γρίβας

Κόβεται η ανάσα σου στο Κορωπί. 

Ο Δήμος, επιτέλους, παίρνει μέτρα!

Με επείγουσα ανακοίνωση, ο Δήμος Κρωπίας, δια των αρμοδίων Αντιδημάρχων Εμμ. Γρι-

νιεζάκη και Θεοδ. Γρίβα, δηλώνουν ότι θα “πέσουν καμπάνες” σε όσους ρίχνουν βοθρο-

λύμματα στις απορροές των ομβρίων υδάτων.

Και είναι πράγματι μία τραγική κατάσταση, που δεν πάει άλλο, στο Κορωπί. Αν πάτε νύχτα,

μετά τις 11 - 12, δεν μπορείς να σταθείς από τη μυρωδιά που σου κόβει την ανάσα.

ΣΕ “ΥΠΗΡΕΣΙΑ” ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 3Β

Πολύτιμες φαίνονται οι υπηρεσίες του ζεύγους Καραγιάν στο Δήμο των 3Β και ιδιαίτερα

στο Δήμαρχο. Ετσι, αφού έβαλε τη Νανά Καραγιάν στους κόλπους του ψηφοδελτίου του,

κυριολεκτικά την τελευταία ώρα, αποσπώντας τη από άλλο συνδυασμό, εξελέγη δημο-

τική σύμβουλος. 

Στη συνέχεια διόρισε το σύζυγό της

Λίλο Καραγιάν ειδικό σύμβουλο σε τε-

χνικά θέματα  και τώρα με νέα από-

φαση αναθέτει  στη Νανά Καραγιάν

«την εποπτεία και το συντονισμό των

δράσεων στα θέματα που αφορούν την

προστασία των ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)

και την εξουσιοδοτούμε να υπογράφει

κάθε σχετικό διοικητικό έγγραφο τρε-

χούσης φύσεως σε συνεργασία με τις

υπηρεσίες του Δήμου».

Επίκαιρη η παροιμία “αλλού τα κακα-
ρίσματα...”.

Σε ερώτηση προς το Δήμαρχο των 3Β από

δημοτικό σύμβουλο για την ηχορύπανση

στην περιοχή, απάντησε ότι η ηχορύπανση

προέρχεται από τη Γλυφάδα, και προκλή-

θηκε έντονος ψίθυρος από το ακροατήριο.

Εδώ οφείλω να συμφωνήσω με το Δή-

μαρχο, γιατί μένω στην περιοχή που ταλαι-

πωρείται απίστευτα κάθε Τετάρτη,

ΠαρασκευοΣαββατοΚύριακο.

Η ένταση αρχίζει μετά τις 2 τη νύχτα και

προέρχεται από το συγκρότημα balux, που

βρίσκεται μέσα στα παλιά “Αστέρια”. Το

έχουμε ψάξει πολλές φορές και έχουμε

κάνει πάρα πολλές καταγγελίες στο Αστυ-

νομικό Τμημα.

Ο Δήμος σε ανακοίνωσή του στην ιστοσε-

λίδα του, σημειώνει επ’ αυτού: Σας ενημε-

ρώνουμε ότι προβλήματα ηχορύπανσης που

εντοπίζονται σε παραλιακά κέντρα της Γλυ-

φάδας και ταλαιπωρούν τους κατοίκους

μας, θα αντιμετωπισθούν από το Δήμο μας

σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Γλυ-

φάδας και στα πλαίσια λήψης μέτρων πε-

ριορισμού του θορύβου στην πηγή.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
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“[...] Ανασκουμπώθηκα κι άρχισα τις...περι-

κοπές! Ως -ΑΜΕΣΑ κι αιφνίδια - θιγόμενος,

καθώς τυγχάνω μεν δημόσιος υπάλληλος,

αλλά ''ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ...ΦΤΩΧΟΜΠΙΝΕ-

ΔΙΑΡΗ''!!-, έβαλα άμεσα σ’ εφαρμογή...''ΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΟΙ-

ΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ''... 

Είστε έτοιμοι να μάθετε ''την συνταγή'';;;

Πάρτε χαρτί και μολύβι: αρχικά, εξήγησα

στα παιδιά μου τί σημαίνει Δ.Ν.Τ. και τι πρό-

κειται να αλλάξει στην καθημερινότητά μας

(οσο...μπορούσα να το φανταστώ βέβαια κι

εγώ ο άμοιρος!) - στη συνέχεια:

― άλλαξα μάρκα τσιγάρων και πήρα φτη-

νότερη

― άλλαξα το πακέτο του κινητού και πήρα

πιο οικονομικό

― κατάργησα ΑΜΕΣΑ ενα δεύτερο κινητό

που είχαμε, γιατί μας έφαγε η ''ψωρο-

κωστιά'' μας σ' αυτήν τη χώρα!

-ψάχνω τις τιμές βενζίνης για να μην

με...πιάνουν ΚΙ ΑΛΛΟ Κώτσο στα βενζι-

νάδικα

― άνοιξα μια θυρίδα στην τράπεζα κι

έχωσα μέσα τα...βαφτιστικά σταυρου-

δάκια των παιδιών, για να μην βρίσκον-

ται σπίτι και με...λειώνει η αγωνία!

― πήρα ΕΝΑ ΨΑΛΙΔΙ κι...έκοψα στη μέση

την πιστωτική μου κάρτα!

― αγόρασα...κουρευτική μηχανή(!) κι

έκοψα το...κουρείο!

― πηγαίνω σε...λιγότερο φιρμάτα σουπέρ-

μάρκετ, για να αρκούμαι στα απαραί-

τητα και να μην...λυγίζω στους

ασύδοτους καταναλωτισμούς

― μίλησα με τον ασφαλιστή μου και μελε-

τήσαμε..λύσεις για ''κούρεμα'' στα

ασφάλιστρα που καταβάλλω

― σβήνω τις λάμπες που...φώτιζαν...μονα-

χικά δωμάτια που κάναμε...ώρες να

μπούμε μέσα

― πηγαίνω σινεμά μ’ ένα μπουκαλάκι νερό

και τσιπς, που παίρνω από το σπίτι (μερι-

κοί με λέτε ΗΔΗ ΓΥΦΤΟ, αλλά πρόβλημά

σας! 

Αρνείστε ακόμα να δείτε τη ...νέα πραγμα-

τικότητα ή πουλάτε ακόμα μούρη κι επι-

μένετε να σας νοιάζει τί ...θα πει ο

κόσμος!!... Εσάς τους ...δεύτερους, σας

λυπάμαι πιο πολύ από εσάς ...τους πρω-

τους).

― αγοράζω πιο οικονομικά δώρα για τους

αγαπημένους μου, αλλά με το ίδιο γού-

στο και ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ

ΕΧΩ ΠΑΝΤΑ!

― επιλέγω ποιοτικότερα τις εξόδους μου

και δεν πηγαίνω πια, σ' όποιο...σαβου-

ρομάγαζο βρεθεί μπροστά μου

― αγοράζω λιγότερο φιρμάτα ρούχα και

παπούτσια, για όλη την οικογένεια

― καλώ ένα πληκτικό σαββατόβραδο τους

καλούς μας φίλους στο σπίτι για ποτό

και βλέπουμε μαζί μια καλή ταινία στη

τηλεόραση

― βγαίνουμε, εναλλάξ με τους φίλους,

βόλτα με ένα αυτοκίνητο κάθε φορά και

δεν τρέχουμε σαν τα κορόιδα, δυο-τρία

αμάξια κομβόι!

― φτιάχνουμε κάθε πρωί τοστ και παίρ-

νουμε όλη η οικογένεια στη δουλειά και

στο σχολείο

― δίνω λιγότερο χαρτζιλίκι στα παιδιά για

τις βόλτες τους, ζητώντας τους να σε-

βαστούν ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 

Κι αν σας πω, οτι στο τέλος της προηγού-

μενης χρονιάς, είχα στην άκρη... περισσό-

τερα χρήματα  απο την προπέρσινη, θα με

πιστέψετε;;; κι όμως είναι αλήθεια!!! Κι όχι·

δεν είμαι μες την τρελλή χαρά. Παραμένω

ανασφαλής και τρομοκρατημένος για το

μέλλον της οικογένειας μου και των παι-

διών μου (κι ολόκληρης της χώρας συνολι-

κότερα!), αλλά παρ' όλα αυτά, πρέπει να

την παλέψω και να επιβιώσω! Το οφείλω

στα παιδιά μου και παράλληλα τους δίνω

...μαθήματα επιβίωσης...

Κι έχω γίνει ΟΠΑΔΟΣ του ...αποφθέγματος

του Κάρολου Ντίκενς, ο οποίος - κάτι αι-

ώνες πριν -  είχε πει τα εξής ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ:

''ετήσιο εισόδημα 20 λίρες. Ετήσια δαπάνη

19,6 λίρες. Αποτέλεσμα: ευτυχία.

Ετήσιο εισόδημα 20 λίρες. Ετήσια δαπάνη

20,6 λίρες. Αποτέλεσμα: Δυστυχία

Εξακολουθείτε κάποιοι να με

λέτε...γύφτο;;; πρόβλημά σας. Δεν το εί-

παμε; Και κακό του ...ξεροκεφαλιού σας.

Μόνοι μας - και θα αλλάξουμε και ΔΕΝ θα

βουλιάξουμε.

Αρκεί βέβαια να το πάρουμε απόφαση. Η

εποχή της ανεμελιάς πέθανε. Ας την πεν-

θήσουμε να ξεμπερδεύουμε. Καιρός να

πάμε παρακάτω”.
Γιώργος Κόλλιας

Αγνάντεμα... 
Ανοίγει το μάτι σου
βλέποντας το απέ-
ραντο γαλάζιο του 
Αιγαίου. 
Λίγες μέρες μακριά απ’
το γκρι των κτιρίων
της Αθήνας, τον θό-
ρυβο της καθημερινό-
τητας και τη βαριά
ατμόσφαιρα της 
πρωτεύουσας, είναι 
αναγκαίες, για να ξα-
ναγεμίσουν οι μπατα-
ρίες μας και να 
αντέξουμε τον νέο 
χειμώνα που απ’ ότι
φαίνεται θα είναι πιο
βαρύς, όχι καιρικά. 

Γίνε πιο ...πλούσιος μειώνοντας τα έξοδά σου

Έφτασαν οι πολυπόθητες ΔΙΑΚΟΠΕΣ!
Θυμάστε στο προηγούμενο φύλλο, την φωτογραφία με την βι-

τρίνα καταστήματος ρούχων που φώναζε ξεπούλημα 70% με

φόντο την Βούλή των Ελλήνων; Δεν άργησαν να φανούν οι

αντιδράσεις. 

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπής Ελέγχου Επικοινωνίας, έκρινε μετά

από προσφυγή της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττι-

κής, ότι η υπό κρίση διαφημιστική επικοινωνία, που υλοποιείται

μέσα από τις προθήκες των καταστημάτων PRINCE OLIVER,

έχει αποδέκτη κάθε και όποιον βρεθεί μπροστά στα καταστή-

ματα αυτά. Κατά την κρίση της Επιτροπής, η Βουλή των Ελλή-

νων και ο Παρθενώνας αναμφισβήτητα αποτελούν εθνικά

σύμβολα και για μέρος των Eλλήνων είναι συνδεδεμένα με την

έννοια της δημοκρατίας και του πολιτισμού και επομένως η

χρήση των εικόνων των συμβόλων αυτών, ως όχημα για την

προώθηση της εμπορικής δραστηριότητας των καταστημάτων

αυτών, είναι πιθανό να προσβάλλει το κοινό.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό

έλεγχο επικοινωνία παραβιάζει τα άρθρα 1 & 2 του ΕΚΔ-Ε και

πρέπει ανάλογα να τροποποιηθεί εντός 2 ημερών.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινω-

νίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του Κανονισμού της ΠΕΕΕ.

Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευ-

τεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανα-

σταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.

Διαφημιστικές καμπάνιες 

που ταράζουν τα νερά

Τώρα πια που την κρίση την έχουμε νιώσει στο πετσί μας και στο πορτοφόλι
μας, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι προκειμένου να βγούμε “καθαροί” απ’
αυτό το οικονομικό καπιταλιστικό παιχνίδι, πρέπει να κάνουμε κάποιους συμ-
βιβασμούς στην ζωή μας κυρίως όσον αφορά το καταναλωτικό μέρος της. 

Ο Γιώργος Κόλλιας, γράφει κάποιους απλούς τρόπους για το πώς μπορούμε
να γίνουμε πιο “πλούσιοι” μειώνοντας απλά τα έξοδά μας. 

Δημοσιεύουμε απόσπασμά του.
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Προς Δήμαρχο Παλλήνης κ. Αθανάσιο Ζούτσο

Κοιν: Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Μπουντουβά

Δημοτικούς - Τοπικούς Συμβούλους Συνδυασμού «ΑΝ-

ΘΟΥΣΑ-ΓΕΡΑΚΑΣ-ΠΑΛΛΗΝΗ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Η οικονομική κρίση αγγίζει και θα αγγίξει περισσότερο

όλους μας. Άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο.

Αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες το καθήκον κάθε Δημοτικής

Αρχής είναι να σταθεί αλληλέγγυα προς τους πολίτες και

να αποδείξει ότι δεν είναι κλεισμένη μέσα στο δημαρχείο.

Ειδικότερα όσοι ζήτησαν τη ψήφο των πολιτών θα πρέπει

να αποδείξουν πως διακατέχονται και πιστεύουν στο αί-

σθημα της ανιδιοτελούς προσφοράς και όχι στη λογική που

δυστυχώς τις προηγούμενες δεκαετίες επικρατούσε κατά

κόρον σε κάθε πτυχή της πολιτικής ζωής ‘προνόμια για λί-

γους εκλεγμένους και τους πέριξ αυτών’.

Την ώρα που το βιοτικό επίπεδο των πολιτών δέχεται ισχυ-

ρούς κλυδωνισμούς, την ώρα που ο βασικός μισθός των

νέων εργαζομένων είναι 560 ευρώ και των υπολοίπων 739

ευρώ, την ώρα που η ανεργία φτάνει το 20% ενώ των νέων

αγγίζει το 35%, θεωρώ πως είναι το λιγότερο προκλητικό

το δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης να ψηφίζει μισθούς (σε

θέσεις μη αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης) για

τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων και Σχολικών

Επιτροπών 1000 ευρώ και για τους αντιπροέδρους 400

ευρώ. Αναλογιστείτε μόνο το τι επιπτώσεις θα έχει η ψή-

φιση των παραπάνω μισθών αυτή τη δύσκολη οικονομική

συγκυρία ειδικά σε όσους νέους ανθρώπους πιστεύουν

στην εθελοντική προσφορά. Εξάλλου, η ενασχόληση με

την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την πολιτική αλλά και γενι-

κότερα με κάθε είδους κινηματική διαδικασία αποφέρει εξ’

ορισμού κέρδος, όχι όμως άμεσο άλλα έμμεσο, αφού ο

κάθε πολίτης που ασχολείται το πράττει για να αλλάξει με

τις ιδέες, τις προτάσεις και τις ενέργειές του την τοπική

και ευρύτερη κοινωνία για το συμφέρον του συνανθρώπου

του, το δικό του αλλά και των επόμενων γενεών. Δεν είμαι

υπέρμαχος βέβαια της μηδενικής αποζημίωσης αφού δεν

πιστεύω πως η ενασχόληση είναι προνόμιο μόνο των πλου-

σίων ως χόμπι, ενώ θεωρώ πως οι μισθοί των Δημάρχων,

Αντιδημάρχων και Προέδρων Δημ. Συμβουλίου είναι χαμη-

λοί σε σχέση με τις ώρες που απαιτούνται για την λει-

τουργία του Δήμου, όμως σε θέσεις μη αποκλειστικής και

πλήρους απασχόλησης  ο αιρετός θα πρέπει να παίρνει ένα

ποσό το οποίο θα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και επι-

κοινωνίας του και όχι το ποσό των 1000 ευρώ (το οποίο ξε-

περνάει κατά πολύ τον βασικό μηνιαίο μισθό ενός

εργαζομένου που εργάζεται 8-10 ώρες την ημέρα).

Αυτή την κρίσιμη περίοδο που η κυβέρνηση δίνει μια μάχη

διάσωσης της χώρας (με μέτρα τα οποία προσωπικά εν

πολλοίς δεν συμφωνώ αφού δεν έχουν μπει κόκκινες

γραμμές), την ώρα που συγχωνεύει δεκάδες κομματικο-

ποιημένους οργανισμούς, που διαλύει δεκάδες καλοπλη-

ρωμένες επιτροπές ενώ τις υπόλοιπες τις κάνει άμισθες,

την ώρα που προσπαθεί να μειώσει τις δαπάνες τέτοιου εί-

δους αφού τέτοιες λογικές μας έφεραν σε αυτή την κατά-

σταση, θεωρώ πως και εσείς με τη σειρά σας δεν θα

πρέπει να προχωρήσετε σε ενέργειες που αυξάνουν κατά

πολύ τις δαπάνες του Δήμου, δεδομένου πως ο Καλλι-

κράτης δημιουργήθηκε για περιστολή δαπανών, για οικο-

νομίες κλίμακας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του

πολίτη με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος και όχι για τη

δημιουργία επιπλέον έμμισθων θέσεων για τους αιρετούς.

Η αγανάκτηση των πολιτών (η οποία έχει σωστή αφετη-

ρία όσον αφορά τα κοινωνικά αίτια, αλλά εκφράζεται

λάθος) δεν εστιάζεται μόνο στους πρώην και νυν βου-

λευτές και υπουργούς αλλά σε όσους κατά καιρούς έπαιρ-

ναν αποφάσεις υπέρ των λίγων (ενίοτε και για τους ίδιους)

χωρίς να λογαριάζουν τις επιπτώσεις που είχαν οι αποφά-

σεις τους αυτές στο κοινωνικό σύνολο.

Κε Δήμαρχε,

Ως νέος άνθρωπος και ως δημότης του νέου Δήμου Παλ-

λήνης συναισθανόμενος τους συμπολίτες μου (νέους και

μη) σας ζητώ την απόσυρση του θέματος ως έχει και την

επαναφορά του με επαναπροσδιορισμό των καταβαλλό-

μενων αμοιβών σε πολύ χαμηλότερα ποσά ώστε να ται-

ριάζουν με τα δεδομένα της εποχής μας

Mε εκτίμηση

Γιάννης Πολυχρονάκος
Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Ανατολικής Αττικής

«Μη προχωρήσετε σε ενέργειες που αυξάνουν τις δαπάνες του Δήμου»,
τονίζει σε επιστολή του προς το Δήμαρχο Παλλήνης, ο Γραμματέας Νομαρχιακής νεολαίας

ΠΑΣΟΚ Γιάννης Πολυχρονάκος.

Εμείς οι συνδημότες σας, που υπογρά-

φουμε την παρούσα ανοιχτή επιστολή, θε-

ωρούμε, ότι μετά το Δημοτικό Συμβούλιο

της 14ης Ιουλίου 2011 οφείλουμε να ενη-

μερώσουμε την κοινή γνώμη της πόλης μας

για όσα θλιβερά διεξήχθησαν σε αυτή την

συνεδρίαση.

Οδηγηθήκαμε στην κατάθεση ένστασης

στο Δήμο μας για την έγκριση τοπικού ρυ-

μοτομικού για τον καθορισμό χώρου ανέ-

γερσης αθλητικών εγκαταστάσεων Ιππικής

Ακαδημίας στη θέση «Κρέρεζι» εντός

Ζώνης Β προστασίας Υμηττού, η οποία

απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του Δη-

μοτικού Συμβουλίου με σαθρή επιχειρημα-

τολογία. Με το Π.Δ. για τον Υμηττό που

δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 16/6/2011 υπο-

τιμάται και ευτελίζεται η ιδιοκτησία προς

την μεριά του βουνού, αλλά η Δημοτική

μας Αρχή την ίδια ώρα που υποτίθεται, ότι

αγωνίζεται για να το ανατρέψει, την ίδια

στιγμή σε σύμπνοια με μεγάλα ιδιωτικά

συμφέροντα επιχειρεί από το παράθυρο να

«περάσει» την κατασκευή θηριωδών ανα-

λογιών εγκαταστάσεων δείχνοντας σε

όλους για ποιούς ισχύουν οι απαγορεύσεις

και οι δεσμεύσεις για την προστασία του

περιβάλλοντος και ποιοί μπορούν να συνε-

χίσουν ανεμπόδιστα το έργο τους. 

Η ενταύθα συμμαχία των «προθύμων»

έδειξε έτοιμη να προσφέρει «γη και ύδωρ»

σε επενδυτές και να γίνει σκαλοπάτι για να

αποδειχθεί περίτρανα, ότι άλλα λέει άλλα

εννοεί και άλλα τελικά πράττει. Εξηγήσαμε

την στάση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο,

απλά εδώ σημειώνουμε, ότι πρόκειται για

εγκαταστάσεις, που ούτε οι ίδιοι τελικά ξέ-

ρουν το μέγεθός τους (από 14.000 έως

18.000 τ.μ. αθλητικών και συνοδών κτιρια-

κών εγκαταστάσεων) με ύψος 16μ. (όσο

δηλαδή μιας πενταώροφης πολυκατοικίας)

μέσα στην Β Ζώνη προστασίας σε περιοχή

που την διατρέχει ρέμα, όταν η αρτιότητα

ανάλογα την χρήση για τους ιθαγενείς και

άλλους μικροϊδιοκτήτες, κυμαίνεται από 20

έως 40 στρ. με αυστηρότατους επιπλέον

όρους δόμησης. Αναρωτιόμαστε, είναι τυ-

χαίο, ότι δεν πέρασε ούτε ένας μήνας από

την δημοσίευση σε ΦΕΚ του εν λόγω

Π.Δ/γματος και ήδη βρέθηκε ο τρόπος για

τα μεγάλα συμφέροντα να παρακάμψουν

τους κανόνες που ισχύουν για τους πολ-

λούς  σε αγαστή συνεργασία δυστυχώς με

την Δημοτική Αρχή του τόπου μας;

Άραγε ο Δήμαρχος κ. Κιούσης, τί εννο-

ούσε, όταν στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ.

με στόμφο δήλωσε, ότι πρέπει να κρατη-

θούν τα ονόματα όσων υπογράψαμε την

ένσταση, γιατί θα κληθούμε να λογοδοτή-

σουμε; Σε ποιόν και γιατί; Μήπως γιατί με

αυτή την κίνησή μας υπερασπιζόμαστε όχι

μόνο το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, που

βάναυσα πλήττεται από τέτοιες αποφά-

σεις, αλλά και τους συμπολίτες μας από

την απαξίωση της περιουσίας τους; Οι απει-

λές δεν μας τρομάζουν. 

Απλώς θλιβόμαστε με το θέαμα ενός Δη-

μάρχου, που απειλεί συνδημότες του, γιατί

άσκησαν ένα νόμιμο δικαίωμά τους προ-

σπαθώντας να αποφύγουν άλλο ένα έγ-

κλημα, που θα βαρύνει γενιές και γενιές

Κορωπιωτών. Δεν έχουν ακούσει τίποτα

στο Δ.Σ. του Δήμου μας για ισόρροπη ανά-

πτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τον

άνθρωπο; Λίγα ανοσιουργήματα έχουν

συντελεστεί στον Υμηττό και πρέπει να

προστεθεί άλλο ένα; 

Εμείς δημόσια - όπως πάντα έχουμε πρά-

ξει στο παρελθόν - μέσα από αυτή την ανοι-

χτή επιστολή, δηλώνουμε, ότι θα είμαστε

σύμμαχοι σε οποιαδήποτε πρόταση από

όπου κι αν προέρχεται, η οποία θα είναι

προς όφελος των πολλών και όχι των ολί-

γων, όσον αφορά δε την λογοδοσία είμα-

στε απολύτως βέβαιοι, ότι ή ώρα της δεν

αργεί και τότε πραγματικά θα δούμε ποιοί

θα λογοδοτήσουν και πού. 

Όπως και να έχει ας είναι βέβαιοι, όσοι

απειλούν πολίτες και όσοι επικροτούν συν-

θήκες δημοκρατικής εκτροπής, όπως αυτές

που ζήσαμε όλοι μας στην συνεδρίαση του

Δ.Σ., ότι αυτό το μοντέλο άσκησης της δη-

μοτικής εξουσίας έχει μετρήσει τις μέρες

του. Η πόλη μας στον 21ο αιώνα δεν έχει

ανάγκη από πρακτικές που οδήγησαν την

ίδια την χώρα μας στο τέλμα της πολιτικής

εξαθλίωσης. Οι καιροί άλλαξαν, το ίδιο και

οι άνθρωποι.

Αθανασόπουλος Αντώνης, Αναγνώστου Γεωρ-

γία, Αναγνώστου Χρήστος, Δήμα Βασιλική,

Δήμας Σωτήριος, Ζερβός – Ζαφειράτος Απόστο-

λος, Κιούση Αθηνά, Κιούση Μαρία, Κόλλιας Γε-

ώργιος, Μπότος Νικόλαος, Λιώνης Δέδες,

Ντούνης Γεώργιος, Ντούνης Ιωάννης, Τσιμπι-

κτσιόγλου Παναγιώτης, Χρήστου Αναστάσιος

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 15 ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Στο προηγούμενο φύλλο μας γράφαμε για τις ενστάσεις που συζητήθηκαν στο
Δ.Σ. Κορωπίου, όσον αφορά τη δημιουργία Ιππικής Ακαδημίας. Σ’ αυτούς που κα-
τέθεσαν ενστάσεις συγκαταλέγονται και ομάδα 15 πολιτών του Κορωπίου που
κατέθεσαν κοινή ένσταση, η οποία απορρίφθηκε όπως και οι άλλες.

Λάβαμε ανοιχτή επιστολή τους προς τους Δημότες, όταν πλέον είχαμε κλείσει
το προηγούμενο φύλλο, που γράφαμε και σχετικά, γι’ αυτό δημοσιεύουμε σή-
μερα την επιστολή τους αυτή.
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Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3Β

Η Λίμνη Βουλιαγμένης, παραμένει στην

επικαιρότητα, αφού δεν έχει κλείσει το

θέμα της ρύπανσης των νερών.

Οπως έχουμε γράψει διενεργείται προ-

ανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα

Βουλιαγμένης, με εισαγγελική παραγ-

γελία και αναμένεται νέα δειγματολη-

ψία από το Υπ. Υγείας και την ειδική

Γραμματεία Υδάτων.

Ο Δήμαρχος το θεωρεί “κλει-

σμένη υπόθεση”, γιατί η μέ-

τρηση που κρατάει στα χέρια

του δείχνει καθαρά τα νερά της

λίμνης, ενώ ο Γρ. Κωνσταντέλ-

λος, το αναδεικνύει ως ιδιαί-

τερα σοβαρό, δείχνοντας τις

δικές του μετρήσεις.

Ετσι στο πρόσφατο Δημοτικό

Συμβούλιο (25/7) ο Γρ. Κων-

σταντέλλος στα προ ημερη-

σίας, αναφέρθηκε και πάλι στο

θέμα της λίμνης τονίζοντας στα

λεγόμενα του δημάρχου, ότι:

1) Μέτρηση του ΙΓΜΕ για τη Λίμνη δεν
υπάρχει. Η τελευταία μέτρησή του στη
Λίμνη, όπως μας διαβεβαίωσε το ΙΓΜΕ,
έγινε πριν από αρκετά  χρόνια! Επίσης,
το ΙΓΜΕ δηλώνει ότι δεν έχει καμία επί-
σημη αρμοδιότητα ελέγχου των υδά-
των κολύμβησης.
2) Οι μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ και της
Ecosystem Hellas, που πάνω σ’ αυτές
στηρίζονται οι καταγγελίες του Γρ.
Κωνσταντέλλου, από τον Αύγουστο
του 2008 έως πρόσφατα, έδειξαν ότι τα
νερά της Λίμνης είναι, λίαν επικινδύ-
νως, μολυσμένα για την υγεία των
λουομένων.
3) Μέτρηση του περασμένου Μαϊου
(25/5), που έγινε από την Ειδική Γραμ-

ματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, έδειξε ότι
τα νερά της Λίμνης δεν παρουσίαζαν
πρόβλημα,  αλλά στη συνέχεια οι ανα-
λύσεις της ίδιας υπηρεσίας του μήνα

Ιούνιο (13/6), επιβεβαίωσαν δυστυχώς
τα πορίσματα του ΠΑΚΟΕ και της
Ecosystem Hellas, ότι δηλαδή να νερά
είναι ακατάλληλα για κολύμβηση.

4) Οι μετρήσεις του ΥΠΕΚΑ, εξετάζουν

μόνο δύο μικροβιολογικά στοιχεία και

κανένα χημικό στοιχείο όπως έκαναν οι

άλλοι δύο οργανισμοί.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι έχει εξαντληθεί

το θέμα της Λίμνης. «Εχω μετρήσεις το

Μάιο του 2011 και είναι εξαιρετικές. Εάν

έχετε δίκηο ο πρώτος που θα επαναστα-

τήσει θα είμαι εγώ. Αν έχετε άδικο έχετε

τρομοκρατήσει τον κόσμο που κολυμ-

πάει για λόγους υγείας.

Σε ερώτησή μας προς το Δήμαρχο: γιατί

δεν κάνεις μία δειγματοληψία, από ένα

κέντρο για να απαντήσεις στον Κων-

σταντέλλο με στοιχεία, μας ενεχείρισε

δύο μετρήσεις. Μία του ΥΠΕΚΑ το

Μάιο/2011, που ανέφερε και ο Γρ. Κων-

σταντέλλος και τα χαρακτηρίζει στην

κατηγορία “Εξαιρετική”, Δηλαδή το

ΥΠΕΚΑ έχει δύο μετρήσεις· μία τον

Μάιο και μία τον Ιούνιο. Στη μεν πρώτη

απαντά ότι είναι καθαρά τα νερά, στη δε

δεύτερη ότι είναι ακατάλληλα. 

Η δεύτερη αναλυση που μας ενεχείρισε

ο δημαρχος και τα χαρακτηρίζει “κανο-

νικά”, προέρχεται από τα  “Αναλυτικά ερ-

γαστήρια Αθηνών” με δείγματα από τρία

σημεία.

Ο Π. Καπετανέας ρώτησε το Δή-

μαρχο αν έχει κάνει ο Δήμος Βου-

λιαγμένης ποτέ εξέταση των υδάτων

από ανεξάρητα εργαστήρια.

Τελικά πού είναι η αλήθεια;

Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μία αξιό-

πιστη απάντηση, για να ηρεμήσει και

ο κόσμος και ελπίζω να γίνει μετά τη

δειγματοληψία του Υπ. Υγείας.

Εχουμε πολλά τηλεφωνήματα που

μας ρωτούν, από ανθρώπους που

έχουν ανάγκη των ιαματικών ευεργε-

τημάτων του νερού.

Σημαντική η επισήμανση του Γιάννη

Σκουμπούρη, ότι ο νέος Κώδικας δίνει

τη δυνατότητα και στους Δήμους να

δημιουργήσουν φορείς, που θα ελέγ-

χουν τα νερά. Και πρότεινε ότι θα μπο-

ρούσε να γίνει σε συνεργασία με ένα

Πανεπιστήμιο που θα διενεργεί τους

ελέγχους.

Αννα Μπουζιάνη

Παραιτήθηκε 

ο Αγγελος Αποστολάτος

στα 3Β

Ο επικεφαλής μειοψηφίας και επί σειρά ετών Δήμαρχος

Βούλας, Αγγελος Αποστολάτος, παραιτήθηκε από τη

θέση του δημοτικού συμβούλου, επίσημα, στη συνε-

δρίαση του Δ.Σ. της 25/7.

Κάνοντας τη δήλωσή του είπε μεταξύ άλλων: Εκείνο
όμως που ήταν καταλυτικό στην απόφασή μου, ήταν η

απαράδεκτη συμπεριφορά του Δημάρχου, που την εστή-
ριξε και η πλειοψηφία, μηδέ εξαιρουμένων και ορισμένων
από την αξιωματική αντιπολίτευση, όταν χαρακτήρισε
τους φορείς, τους αθλητικούς συλλόγους του Δήμου μας
και της Βάρης και της Βούλας, νταβατζήδες.
Φαίνεται ότι δεν εγνώριζε ο κ. Δήμαρχος ότι τα εκατοντάδες

παιδιά που φιλοξενούσαν οι αθλητικοί σύλλογοι είτε ο Αρης,

είτε ο Πρωτέας, τα πινγκ πονγκ κ.λπ. ήταν άνθρωποι, που

χωρίς καμία υστεροβουλία και ιδιοτέλεια, πολλές φορές

πληρώνοντας από την τσέπη τους για τη λειτουργία στις

όποιες εγκαταστάσεις ο Δήμος είχε φτιάξει μέχρι τότε.

Γι’ αυτό το λόγο δεν συμμετέχω στο Δ.Σ. απόψε, αλλά
υποβάλω και την παραίτησή μου.
Εμείς θα ευχηθούμε στον Αγγελο Αποστολάτο, καλά τα-

ξίδια με το σκάφος του, να απολαύσει την ελεύθερη πο-

λιτικής, ζωή του, αλλά να μην απομακρυνθεί από τα κοινά

της Βούλας, γιατί ως δήμαρχος επί σειρά ετών, είναι χρή-

σιμος.

Την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών,

που είναι ο Βασίλης Παπαδόπουλος (ταμίας της Εθνικής

Τράπεζας Βούλας).

Του ευχόμαστε σιδεροκέφαλος!

Η Λίμνη Βουλιαγμένης “θολώνει” τα νερά!

�Για το “ατυχές” περιστατικό που δημιουργήθηκε στο

έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της περασμένης Πέμ-

πτης, εμείς δεν θα το προβάλουμε, αφού ο σύμβουλος

που το προκάλεσε ζήτησε συγνώμη στην επόμενη συνε-

δρίαση. Τη συγνώμη του, την αποδέχτηκε και ο θιγόμε-

νος σύμβουλος.

Μία συνεδρίαση, “θρίλερ” στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, τη Δευτέρα 25/7. Ξε-

κίνησε στις 8.30 και τελείωσε με ταχύτητα “κονκόρντ” στις 03.20 μετά τα μεσά-

νυχτα.

Τα θέματα πολλά και πολλά εξ’ αυτών, ιδιαίτερα σοβαρά.

Ολες αυτές τις ώρες έγινε ένα μόνο διάλειμμα στην αρχή, όταν συζητιόταν το

άλλο “θρίλερ” με τους αθλητικούς Συλλόγους. Και δεν ήταν ακριβώς διάλειμμα·

ήταν επί της ουσίας διακοπή για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, που είχαν ιδιαίτερα

οξυνθεί, αφού ο Δήμαρχος έχει “στηλώσεσι τα πόδια” ντε και καλά και όπως δεί-

χνουν τα πράγματα εφέτος οι αθλητικοί Σύλλογοι θα αναζητήσουν χώρους άθλη-

σης εκτός των 3Β!!!

Αγνόησε ο πρόεδρος την επίκληση του δημ. συμβούλου της πλειοψηφίας Γ. Γκολ-

φινόπουλου, να συζητηθούν τα εξαιρετικώς επείγοντα θέματα και τα άλλα να

αναβληθούν, λόγω της περασμένης ώρας και τα περνούσε “λάθρα”, αφού ούτε

μυαλό υπήρχε από τους συμβούλους, ούτε περίσκεψη. 

Ακόμη είχε  και προ ημερησίας θέματα με ενδιαφέρον. 
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�Οι “επιφανείς”, κατά το Δή-

μαρχο, μέλη του Δ.Σ. του ΔΑΟ

είναι 13 από την πλειοψηφία και μόνο

2 από τη μειοψηφία, επεσήμαναν δη-

μοτικοί σύμβουλοι. 

Δεν κατάλαβα. Η παράταξη της πλει-
οψηφίας τι έχει, μιάσματα είναι; Αυτά
τα άτομα με δημοκρατική διαδικασία
δεν βγήκανε; ρώτησε ο Πρόεδρος; 

Μάλλον μιάσματα, για εσάς, είναι η

μειοψηφία, που τους αφήσατε απέξω,

κ. Πρόεδρε. 

Τόση δημοκρατία θα μας βλάψει!

Ενάμισυ μήνα συζητάμε...
Ο εκπρόσωπος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κώστας Πασακυριάκος επεσήμανε ότι και πριν από ενά-
μισυ ακριβώς μήνα, στο Δημοτικό Συμβούλιο 6/6, συζητούσαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα.
Δεν έχουμε δει ένα σχέδιο με συγκεκριμένους άξονες για το τι
θα συμβεί με τα δύο βασικά προβλήματα του αθλητισμού, του
μαζικού και του σωματειακού αθλητισμού.
Δεν έχει κατατεθεί κανένα απολύτως συγκεκριμένο σχέδιο.
Αυτό κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, όσον
αφορά τα επιχειρήματα από τη Δημοτική Αρχή για το τί θα κάνει.
Δεν ακούσαμε τίποτα καινούργιο.
Να καθίσουμε κάτω, Δήμαρχε αν θέλεις, όλες οι παρατάξεις για
να δούμε πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και να προετοιμαστούν οι Σύλλογοι σε
κάποια από τα αθλήματα.
Ζήτησε δε από τον πρόεδρο να δώσει το λόγο στα Σωματεία που τον έχουν ζητήσει για να ακού-

σουν και οι σύμβουλοι κάποια πράγματα που χρειάζονται.

Σημειωτέον ότι τα αθλητικά Σωματεία πρέπει

μέχρι τέλος του Ιουλίου, να δηλώσουν την

έδρα τους προκειμένου να δρομολογηθούν τα

διάφορα αθλήματα από τα ανώτερα όργανά

τους, πράγμα που φαίνεται μάλλον χλωμό.

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, στην εισήγησή του ως

εκπρόσωπος των αιτούντων, αναφέρθηκε στις

αιτιάσεις του Δημάρχου επισημαίνοντας με-

ταξύ άλλων:

...Γνωρίζοντας το θέμα θα πρέπει να ξεκαθα-

ρίσουμε δύο πολύ βασικές αρχές. Η επίκληση

της νομιμότητας είναι απόλυτη και καθολική.

Πρέπει να ισχύει παντού για όλες τις δράσεις

μας, για οτιδήποτε πράτουμε μέσα στο Δημο-

τικό Συμβούλιο. Και το λέω αυτό γιατί μέσα

στο πρώτο εξάμηνο βλέπουμε μία νομιμότητα

με ανάλογες ελαστικότητες για τη Βάρη, για

τη Βούλα, για τη Βουλιαγμένη.

Η νομιμότητα δεν προσδιορίζεται ανάλογα με
πού θέλουμε να πάμε εμείς το καράβι. Η νο-

μιμότητα είναι απόλυτη.

Με ένα πάρα πολύ ωραίο τέχνασμα νομικίστι-

κου χαρακτήρα, ερχόμαστε να αντιπαρατε-

θούμε με ένα κείμενο που εγχειρίστηκε σε

όλους τους Δημ. συμβούλους, σήμερα, ένα

υπόδειγμα λειτουργίας Νομικού Προσώπου

αθλητικών εγκαταστάσεων (1362/2001 επί

Φλωρίδη) που είχε δημοσιευτεί ως οδηγός σε

ΦΕΚ, και το παρουσίασε ως Το Νόμο περί

αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Αυτό το οποίο λοιπόν λέει είναι ένα υπό-

δειγμα που έβγαλε το Υπουργείο, ότι μπο-

ρείτε να το κάνετε και έτσι. Και συγχρόνως

είναι για να δημιουργήσουμε νομικά πρό-

σωπα, που το κάθε πρόσωπο θα διαχειρίζεται

και έναν αθλητικό χώρο.

Η λογική της νομιμότητας και της παρανο-

μίας, της θεσμικότητας του νομικού κυρίαρ-

χου νόμου έτσι οπως τον επικαλείται ο κ.

Δήμαρχος (τον έχω ψάξει και δεν τον έχω

βρει πουθενά)  προβλέπει συγκεκριμένα
πράγματα τα οποία έχουν εφαρμοστεί κατά
κεραία στους δημοτικούς αθλητικούς οργα-
νισμούς του πρώην Δήμου Βούλας και
Βάρης.
Ολα αυτά τα οποία εισηγείται ο νομοθέτης,

είναι αυτά τα οποία γίνονταν.

Αναφέρθηκε “στους νταβατζήδες” που ονό-

μασε ο Δήμαρχος και του ζήτησε να τους κα-

τονομάσει για να μάθει και το σώμα και οι

δημότες ποιοί είναι οι “νταβατζήδες” μέσα

στους αθλητικούς συλλόγους.

Οσο για τις εγκαταστάσεις που αναφέρθηκε

ο Δήμαρχος ότι είχαν προβλήματα (σπασμένα

τζάμια κλπ.), εξήγησε ότι κάθε χρόνο επι-

σκευάζονται). 

Μίλησε για περιουσία του Δήμου. 

Ο Κωνσταντέλλος επεσήμανε ότι οι Ακαδη-

μίες των Δήμων δεν δικαιούνται να συμμετέ-

χουν σε πρωταθλήματα. Και ακόμη ότι οι

Σύλλογοι μέχρι τις 29 Ιουλίου πρέπει να κα-

ταθέσουν τις έδρες τους, προκειμένου να ξε-

κινήσει η επόμενη σεζόν.

Τέλος διάβασε σχέδιο απόφασης των μειοψη-

φιών πλην του Κάσδαγλη (ο οποίος παρεπι-

πτόντως έχει εξαφανιστεί) και με μία

επιπλέον συμπλήρωση του Κ. Πασακυριάκου.

Στην αίθουσα υπήρχε μεγάλη ένταση από τον

κόσμο που  είχε έρθει να ακούσει και να μάθει

τί μέλλει γενέσθαι με τα παιδιά τους.

Ο Πρόεδρος αρνιότανε πεισματικά οποιαδή-

ποτε παρέμβαση. Και θα το καταλαβαίναμε αν

τους έδινε τη δυνατότητα να μιλήσουν, αφού

μιλήσουν οι σύμβουλοι, αλλά ο Πρόεδρος

αναφερόταν σε κανονισμούς και κανόνες, που

οι ίδιοι ψηφίζουν και  που απαγορεύουν την

έκφραση στον πολίτη!   “Εκανε απόκλιση από

τον κανονισμό”, όπως είπε ο πρόεδρος και

έδωσε το δικαίωμα(!) στους εκπροσώπους

των σωματείων να μιλήσουν!!!

Μίλησαν στη συνέχεια πολλοί δημοτικοί σύμ-

βουλοι καθώς και εκπρόσωποι των Σωματείων

“Αναγυρούς”, “Πρωτέας” και “Αρης Βούλας”,

μετα από αίτημα δημοτικών συμβούλων.

Ο Παν. Καπετανέας απευθύνθηκε στους συμ-

βούλους της πλειοψηφίας, τονίζοντας τον αυ-

ταρχισμό του Δημάρχου  όσον αφορά τους

φορείς και του Προέδρου, όσον αφορά στη

διαδικασία της συνεδρίασης.

Τόνισε δε: «Το μέλλον του αθλητισμού είναι

αβέβαιο. Ηδη έχουν φύγει προπονητές από

Συλλόγους. Αθλητές φεύγουν από την πε-

ριοχή. Εγώ απευθύνομαι στους συμβούλους

της συμπολίτευσης που τον έβγαλαν Δή-

μαρχο. Τους τονίζω ότι δεν έχουν καμία υπο-

χρέωση στο Δήμαρχο. Αυτή τη στιγμή, εσείς

παίρνετε την ευθύνη. Εχετε ασχοληθεί πολ-

λοί από εσάς με τα αθλητικά Σωματεία.

Ο Δήμαρχος κάνει λάθος. Σταματήστε τον.

Δεν πάει καλά σ’ αυτό το θέμα.

Η κοινωνία σας έστειλε εδώ και πρέπει να πά-

ρετε θέση· έχετε ευθύνη». 

Καταλήγοντας ο Παν. Καπετανέας πρότεινε

να αναβληθεί το θέμα και να συναντηθούν οι

φορείς  για να καταλήξουν χωρίς να διακοπεί

η λειτουργία τους.

Ο Ν. Ζαχαράτος, δήλωσε ότι πιστεύει στον

συλλογικό αθλητισμό, γιατί έχει κάνει πολλά

χρόνια πρωταθλητισμό, αλλά στο Δ. Συμβού-

λιο συζητούσαν «πώς παραχωρείται η περι-

ουσία του Δήμου που εχει να κάνει με

αθλητικά γήπεδα και υποδομές για  χρήση

τους σε συλλόγους και αθλητικούς φορείς. 

...Αυτά ρυθμίζονται με νόμους.  Δεν νοείται

διάθεση δημοτικής περιουσίας χωρίς να υπάρ-

ξει κάποια διαδικασία υποβολής προσφο-
ρών...», είπε και στο διάλειμμα δέχτηκε την

μήνιν όλων των παρευρισκομένων.

Σ.Σ.: Τί είναι τα αθλητικά σωματεία Νίκο. Ρε-

στωράν για να δώσουν προσφορές και να κά-

νεις συμβόλαια μίσθωσης;

Συνέχεια στη σελ. 22

�Κύριε πρόεδρε,” αυτοί οι τύποι”, ήταν

η επίκληση του Αντιδημάρχου Σπ.

Πανά, ζητώντας να επιβάλει σιγή, στους

πολίτες που είχαν ανησυχία για την τύχη

των παιδιών τους που αθλούνται στα σω-

ματεία.

Αλλά κύριε Πανά, “αυτοί οι τύποι” είναι

εκείνοι που σας ψήφισαν και κάθεστε σ’

αυτή την καρέκλα· αυτό δεν πρέπει να το

ξεχνάτε...

�Κρύβεστε πίσω από την ανωνυμία

σας, φώναζε ο Πρόεδρος, στο κοινό

που διαμαρτυρόταν για τη διαδικασία. Γιατί

δεν είχε το δικαίωμα να εκφράσει τη θέση

του σε ένα τόσο μείζον θέμα.

Τους φώναζε κατ’ επανάληψη ότι δεν
έχετε το δικαίωμα να ομιλείτε.
Δεν έδωσε περιθώρια να μπορέσει και ο

πολίτης να εκφραστεί, ξεχνώντας ότι ο

Δήμος είναι το σπίτι του λαού· η εκκλησία

του Δήμου. 

Οχυρώνονται δήθεν πίσω από έναν κανο-

νισμό, που οι ίδιοι συντάσσουν, και λει-

τουργούν με υφέρπουσες φασίζουσες

νοοτροπίες.

“Επιτρέπετα να
μιλήσω” ρώτησε
ο τ. δημ. σύμ-
βουλος Βάρης,
Δημ. Κυπριώ-
της.
Οχι, ήταν η
κοφτή απάντηση
του Προέδρου.

“Αμετακίνητος” ο δήμαρχος των 3Β για το Σωματειακό Αθλητισμό
Δυσοίωνο το μέλλον του

Με τις υπογραφές έντεκα συμβούλων μειοψηφίας και πλειοψηφίας, ήρθε προς

συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο των 3Β, η τύχη των αθλητικών Σωματείων,

που τους έχει κλείσει, ο Δήμαρχος, τις πόρτες των αθλητικών εγκαταστάσεων,

μέχρι ...νεωτέρας.

Σοβαρότατο το θέμα, αφού εξαρτάται η τύχη των παιδιών που αθλούνται για την

επόμενη σεζόν· μαζικού και πρωταθλητικού αθλητισμού. Κατάμεστη η αίθουσα

από κόσμο. 

Ο Δήμαρχος επαναλήφθηκε άλλη μια φορά, στα όσα είπε για τα Σωματεία, λές και

είχε κασέτα, κάτι που το επεσήμανε και ο δημ. σύμβουλος Κ. Πασακυριάκος.

Οτι ενδιαφέρεται για όλα τα παιδιά της Βούλας, για να μην κοιτάνε από τα “κάγ-

κελα” και δεν μπορούν να αθληθούν και άλλα τέτοια πονόψυχα... 

Επανέλαβε ότι θα φτιάξει Ακαδημίες και μέσα από τις Ακαδημίες θα προσφέρει

δωρεάν αθλητισμό. Αλλά όλα αυτά στον αέρα· χωρίς να έχει κατατεθεί κανένα

σχέδιο όπως επεσήμαναν πολλοί σύμβουλοι.

Οτι οι εγκαταστάσεις δεν είχαν πυροσβεστήρες (είχαν αλλά δεν είχαν αναγο-

μωθεί, όπως ακούστηκε στην αίθουσα), ότι υπήρχαν σπασμένα τζάμια... 
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Ο μεγάλος σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάν-

νης, πέρασε στη ...στρατόσφαιρα και στην

ιστορία τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011.

Ο γεννημένος Κύπριος, αλλά αυτοπροσδιορι-

ζόμενος Φιλέλλην, ο πατέρας του διασημότε-

ρου Έλληνα, του “Ζορμπά” και της

διασημότερης Ελληνίδας, της “Στέλλας”, μα

περισσότερο, ο σκηνοθέτης που «έβαλε» τον

Ευριπίδη στην οθόνη και ταυτόχρονα την Ελ-

λάδα στην παγκόσμια ιστορία του κινηματο-

γράφου, έφυγε τα χαράματα της 25ης Ιουλίου

2011, σε ηλικία 90 ετών.

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης,  με βαθειά

θλίψη, ανακοίνωσε το θάνατο του μεγάλου Έλ-

ληνα σκηνοθέτη, Ιδρυτή και Προέδρου του Δ.Σ.  

Μετά από επιθυμία του εκλιπόντος, η ταφή θα

πραγματοποιηθεί στον περίβολο του Ιδρύμα-

τος Μιχάλης Κακογιάννης.

Αγγιγμα βιογραφίας...

Ο Μιχάλης Κακογιάννης γεννήθηκε στη Λεμεσό της

Κύπρου στις 11 Ιουνίου του 1921, και σπούδασε Νο-

μική, Δραματικές Τέχνες και σκηνοθεσία στο Λον-

δίνο. Σχεδόν ολόκληρο το διάστημα που βρισκόταν

στο Λονδίνο, εργάστηκε στην ελληνική υπηρεσία

του BBC, στην αρχή ως μεταφραστής και εκφωνη-

τής, και αργότερα, σε ηλικία μόλις 22 χρόνων, ανέ-

λαβε τη διεύθυνση της «Κυπριακής Ώρας». 

Το 1947, ξεκίνησε την καριέρα του στο Θέατρο της

Αγγλίας ως ηθοποιός, γρήγορα όμως τον κέρδισε η

σκηνοθεσία και το 1953 ήρθε στην Ελλάδα. Το

1954, με την κινηματογραφική ταινία «Κυριακάτικο

Ξύπνημα», ο Μιχάλης Κακογιάννης έκανε την αρχή

της διεθνούς σκηνοθετικής του καριέρας. Η

«Στέλλα», το «Κορίτσι με τα μαύρα», το «Τελευταίο

ψέμα» η τριλογία του: «Ηλέκτρα», «Τρωάδες» και

«Ιφιγένεια» και ο «Ζορμπάς», είναι μερικές μόνο

από τις ταινίες του που διαγωνίστηκαν και προβλή-

θηκαν στα εγκυρότερα φεστιβάλ παγκοσμίως.    

Πέρα από τη σκηνοθεσία στον κινηματογράφο, σε

εγχώριες αλλά και διεθνείς συμπαραγωγές, ο Μιχ.

Κακογιάννης σκηνοθέτησε πολλές θεατρικές παρα-

στάσεις και παραστάσεις όπερας στην Ελλάδα, τις

Η.Π.Α., τη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Έργο του Μιχάλη Κακογιάννη είναι και ο νυχτερι-

νός φωτισμός των μνημείων της Ακροπόλεως, τον

οποίο εκείνος πρώτος οραματίσθηκε και για την επί-

τευξη του οποίου ίδρυσε το σύλλογο «Οι Φίλοι της

Αθήνας», εξασφαλίζοντας τις υπηρεσίες του διά-

σημου Γάλλου φωτιστή Pierre Bideau  και αναλαμ-

βάνοντας τη χρηματοδότηση όλων των

απαραίτητων μελετών.

Το 2004, ο Μιχάλης Κακογιάννης συνέστησε το κοι-

νωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Μιχάλης

Κακογιάννης» (Πειραιώς 206, Ταύρος,  τηλ. 210 3418

550,  φαξ.  210 3418 570 e-mail: info@mcf.gr Ιστοσελίδα:

www.mcf.gr ), με σκοπό τη μελέτη, υποστήριξη και

διάδοση των τεχνών του θεάτρου και του κινηματο-

γράφου, καθώς και την καταγραφή και διαφύλαξη

των δημιουργημάτων των τεχνών αυτών, ενώ το

Φθινόπωρο του 2009 έγινε η έναρξη λειτουργίας

του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος.

Για την προσφορά και το έργο του, ο Μιχάλης Κα-

κογιάννης τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις στην Ελ-

λάδα, την Κύπρο και διεθνώς. 

Παγκόσμια η συγκίνηση για τον Μιχάλη Κακογιάννη

ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Η Κίνηση Ανεξάρτητων Πολιτών, εκφράζει

τη βαθύτατη θλίψη της για το θάνατο  του Μι-

χάλη Κακογιάννη,  που εκτός από την ανυ-

πολόγιστη προσφορά του στον Ελληνικό

πολιτισμό, υπήρξε και μέλος της Επιτροπής

Φίλων της Κίνησης και επανειλημμένα βοή-

θησε έμπρακτα τον αγώνα της. Το κενό που

άφησε δεν μπορεί να αναπληρωθεί θα τον

θυμόμαστε πάντα. 
www.mikis-theodorakis-kinisi-anexartiton-politon.gr

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο της Κίνησης Ανεξάρτητων
Πολιτών, τον περασμένο μήνα, στο ϊδρυμα Κακογιάννης,
όπου καταχειροκροτήθηκε η εμφάνισή του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 19010
ΤΗΛ.:  22990-48.332, 48.289, 48.665 - Fax” 22990-48.663 & 48.289
e-mai: dkalivia@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-
σμό, με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑ-
ΛΥΒΙΩΝ” προϋπολογισμού 3.462.605,04€ (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ).
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας με σφρα-
γισμένες προσφορές (άρθρο 3 παρ. 3α Ν. 3669/08 όπως ισχύει σήμερα),
που θα περιλαμβάνουν επί μέρους ποσοστά έκπτωση (άρθρο. 4παρ. 4β Ν.
3669/08) όπως ισχύει σήμερα), με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης
τη χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικοτερα ορίζεται από τον Ν. 3263/2004 και
Ν. 3669/08.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν  στην
3η ή 4η τάξη για οικοδομικά έργα και στην 1η ή 2η τάξη για ηλεκτρομηχα-
νολογικά έργα. Στην περίπτωση που ο τόπος του έργου βρίσκεται μέσα
στην περιφέρεια της έδρας της εργοληπτικής επιχείρησης ή βρίσκεται στο
δέυτερο νομό που αναφέρεται στο πτυχίο της, γίνονται δεκτές και εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 5η τάξη για οικο-
δομικά έργα και στην 3η τάξη για ηλεκτρομηχανογικά έργα.
β. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επί-
σημα κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ-
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες
του Ελληνικού ΜΕΕΠ.
γ. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημο-
πρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους
του αρθρ. 2 παρ. 7 του Π.Δ. 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό
τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμ-
μετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων
κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του
αρθρ.2 του Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%

του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα-
λύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 3η ή 4η
(ή/και 5η για εντός νομού έδρας) τάξη για οικοδομικά έργα και στην 1η ή
3η (ή/και 3η για εντός νομού έδρας) τάξη για ηλεκτρομηχανολογικά έργα
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 αρθρ. 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθ-
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύου-
σες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι-
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρ.6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συν-
ταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση
στα ελληνικά.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30/8/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το αρθρ.18 της δια-
κήρυξης και το άρθρο.3 παρ. 1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Κα-
λυβίων που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα
Καλύβια Αττικής μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυ-
βίων Αττικής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις
προσφορές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της
διακήρυξης.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πενήντα τέσσερις
χιλιάδες εξακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (54.641,60€) δηλ.
2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγ-
γυητική επιστολή, γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται από τους διαγωνι-
ζόμενους σύμφωνα με τους όρους του αρθρ.23 παρ. 1 του Π.Δ. 609/85 και
πρέπει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και να βεβαιώνεται με
την προσκόμιση ισόποσου γραμαμτίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Το έντυπο της
οικονομικής  προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους
και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο αρθρ.5 παρ. 2 της δια-
κήρυξης με τα στοιχεία (2,3,45 και 6) διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου
που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Ατ-
τικής όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ανα-
ζητηθούν, μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή
είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την
υποβολή της αίτησης χορήγησης. για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων
για τους αλοδαπούς υποψήφιους ισχύουν τα οριζόμενα στο αρθρ.2 παρ.
2.3 της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος
α.α. Σοφρώνης Βασ. Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Καλύβια 25.7.2011

Αρ. Πρωτ. 15671

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 28/80.
2. Του άρθρου 209 παρ. 4 Ν. 3463/06.
3. Του άρθρου 20 παρ. 13 Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α)
4. Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα “Καλλικράτης”»
5. Την 35130/739/09.08.10 (ΦΕΚ 1291/11.08.10 τεύχος Β) απόφαση Υπ.
Οικονομικών σε συνδυασμό με τα 48614/02.09.10 και 58289/12.10.10 έγ-
γραφα ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.
6. ΤΟΥ Ν. 489/76 (ΦΕΚ Α’ 331): Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ’
ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης.
7. Την υπ.αρ. 109/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
8. Την υπ.αρ. 128/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
το πρακτικό της 15.7.2011 και την επανάληψη του διαγωνισμού.
Προκηρύσσει τη διενέργεια της επανάληψης του πρόχειρου διαγωνισμού
με σφραγισμένες προσφορές (συμπλήρωση αναλυτικού (ανά όχημα) τι-
μολογίου από μέρους του ενδιαφερόμενου) για την εκτέλεση της υπηρε-
σίας ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.)), συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ
60.000,00 € (θα βαρύνει τους Κ.Α. 30-6953.001, 35-6253.001, 50-
6253.001, 20-6253.001, 15-6253.001, 10-6253.001 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.)) με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Καλυβίων του
Δήμου Σαρωνικού την Παρασκευή 5 Αυγούστου και ώρα 11:00 ενώπιον
της επιτροπής διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επι-
τροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγι-
σμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιο-
λογητικά. Η προσφεόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα
περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά
στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σαρωνικού (οδός Αθηνών και Ρήγα
Φεραίου Καλύβια, ταχ. κωδ. 19010) μέχρι την παραμονή, ή να κατατίθεν-
ται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10.30 μέχρι την ώρα
που ορίζεται στο παρόν.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλό-
τερη τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά
του πληροί τους όρους της συνημμένης μελέτης, με απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής. Πληροοφίες τις εργασιμες ημέρες και ώρες στα γρα-
φεία του Δήμου και στο τηλ. 2299320300.

Ο Δήμαρχος Πέτρος Ι. Φιλίππου
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Στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» («Eu-

ropean Destinations of Excellence» - EDEN V), της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά η

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, μετά από σχε-

τική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Τουρισμού/ Γενική Γραμματεία

Τουρισμού, προς τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Πρόγραμμα EDEN, εφέτος έχει θέμα «Τουρισμός και
Ανάπλαση Χώρων-Περιοχών» («Tourism and Regeneration
of Physical Sites») και αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε το 2007, με στόχο την ανά-

δειξη νέων τουριστικών προορισμών, μη παραδοσιακών και

μη αναπτυγμένων τουριστικά, οι οποίοι αναπτύσσονται

σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυ-

ξης.

Η πρόταση της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-

κής στο διαγωνισμό αφορούσε τη γεωγραφική περιοχή της

Νοτιοανατολικής Αττικής, και ιδιαίτερα το Τεχνολογικό και

Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, όπου έχει γίνει η αποκατά-

σταση και ανάπλαση του ιστορικού βιομηχανικού συγκρο-

τήματος της πρώην Γαλλικής Εταιρείας  Μεταλλείων

Λαυρίου (Compagnie Francaise des Mines du Laurium), και

η λειτουργία του οποίου συμβάλει σημαντικά στην ανά-

δειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην ανά-

πτυξη της ευρύτερης περιοχής. 

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας ήταν η Περιφερειακή Ενό-

τητα Ανατολικής Αττικής - Τεχνολογικό και Πολιτιστικό

Πάρκο Λαυρίου - να αναδειχθεί ως πρώτος επιλαχών προ-

ορισμός - μεταξύ των 8 προτάσεων που συνολικά κατατέ-

θηκαν - από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Γενικής

Γραμματείας Τουρισμού. Η διάκριση, η οποία θα προβάλλει

την Ανατολική Αττική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού πληρο-

φορίες και φωτογραφίες για το Τεχνολογικό και Πολιτι-

στικό Πάρκο Λαυρίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, θα

δημοσιευτούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής που είναι αφιερωμένη στο πρόγραμμα EDEN

(http://ec.europa.eu/eden). 

Ετσι στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών  πραγμα-

τοποιήθηκε 25/7/2011 η βράβευση της Περιφερειακής Ενό-

τητας Ανατολικής Αττικής για το Τεχνολογικό και

Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. 

Στην τελετή βράβευσης παρευρέθη o εκπρόσωπος του

Δήμου Λαυρεωτικής Εμμαν. Μπίστας και η Αντιπεριφερει-

άρχης Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα, η οποία πα-

ρέλαβε το βραβείο από τη Γενική Γραμματέα Τουριστικής

Ανάπτυξης Κωνσταντίνα Μπέη.

Παρευρέθησαν ακόμη εκπροσωποι άλλων περιοχών, όπως

η βουλευτής Φωκίδας Αφροδίτη Παπαθανάση, η Αντιπερι-

φερειάρχης Φωκίδας Παναγιώτα Γαζή, ο Δήμαρχος Δελ-

φών Νικόλαος Φουσέκης,  καθώς και φορείς της τοπικής

αυτοδιοίκησης από τους διακριθέντες προορισμούς. 

Η Χρυσάνθη Κισκήρα, κατά το χαιρετισμό της στην τελετή

βράβευσης της Ανατολικής Αττικής, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Με την παρουσία μου εδώ, μου δίνεται η  ευκαιρία να σας
“ταξιδέψω” στις ομορφιές και στον αξιόλογο πολιτισμό της
περιοχής μου. 
Θα ήθελα όμως πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα
τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Γεώργιο Νικη-
τιάδη καθώς και όλα τα στελέχη της Γενικής Δ/νσης Τουρι-
στικής Πολιτικής και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας
Τουρισμού για την πρωτοβουλία τους να συμμετέχει η
χώρα μας για πέμπτη συνεχή χρονιά στο Πρόγραμμα «ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ“ (“EUROPEAN DES-
TINATIONS OF EXCELLENCE”, EDEN V). 

... Ως Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, ανταπο-
κριθήκαμε άμεσα και δίχως δεύτερη σκέψη στην φετινή
πρόσκληση, που συνέπεσε με την πρώτη χρονιά εφαρμο-
γής της διοικητικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη. 
...Με μοναδικά όπλα την αγάπη και την πολύ καλή γνώση
της περιοχής μας, και φυσικά, με την άριστη συνεργασία
που είχαμε με το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυ-
ρίου καταφέραμε να κερδίσουμε την καλή βαθμολογία της
Επιτροπής Αξιολόγησης και να αναδειχθούμε Πρώτος Επι-
λαχών Προορισμός.

...Το όνομα του Λαυρίου προέρχεται ίσως από τον 8ο αιώνα
π.Χ., όταν φαίνεται πως άρχισε η εξόρυξη των κοιτασμά-
των αργύρου και σχετίζεται με τα «λαύρα», τα λαγούμια,
τις σήραγγες που ανοίγονταν στο έδαφος, κυρίως λόγω
της  έλλειψης νερού στην περιοχή. 

Η ίδρυση του Λαυρίου και η εκμετάλλευση του πλούσιου
υπεδάφους του συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια του
νέου ελληνικού κράτους του 19ου αιώνα να αναπτύξει τις
πλουτοπαραγωγικές του πηγές και τη βιομηχανία του, ως
μέρους της βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη.  Η
ζωή της πόλης του Λαυρίου είναι τόσο στενά συνδεδεμένη
με τις βιομηχανίες της περιοχής, που όπως είναι φυσικό

ακολούθησε την πορεία τους.
Μετά το 1980, η Γαλλική
Εταιρεία Μεταλλείων Λαυ-
ρίου, η κυρίαρχη μεταλλευ-
τική και μεταλλουργική
εταιρεία στο Λαύριο, εισήχθη
σε μια περίοδο κρίσης με κα-
τάληξη την οριστική παύση
των εργασιών της. 
...Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα του
Τεχνολογικού και Πολιτιστι-
κού Πάρκου Λαυρίου. 
...
Η διάκριση του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου
Λαυρίου στο πρόγραμμα EDEN δεν αποτελεί μόνο επιβρά-
βευση της προσπάθειας μας, αλλά μας δίνει το έναυσμα για
να αναδείξουμε πολιτιστικά και να προωθήσουμε τουρι-
στικά την περιοχή μας, υπό το πρίσμα της αειφόρου ανά-
πτυξης. 
... Απώτερος μας στόχος είναι η Ανατολική Αττική, με τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, να αποτελέσει ένα
διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν με υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου. 
...Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε στη διάθεση μας μια εξαι-
ρετική «πρώτη ύλη»: ένα ιδιαίτερης ομορφιάς φυσικό περι-
βάλλον, μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, το αγροτικό
μας τοπίο, τις δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού και
άλλα πολλά. 

Έχουμε και την πρόκληση αυτή την «πρώτη ύλη» να την
αναδείξουμε διεθνώς και να δημιουργήσουμε τις κατάλλη-
λες προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσουμε το τουριστικό
ενδιαφέρον καθ’ όλην τη διάρκεια του έτους, τονώνοντας
έτσι την τοπική κοινωνία και οικονομία. 
Αυτό είναι ένα στοίχημα που είμαι αποφασισμένη να το
κερδίσω.»

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕIΑΣ - EDEN V 2011»

Βραβεύθηκε το Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Αρχές του μήνα Ιούλη, στο ηλιοβασίλεμα της Παναγίας της Κορφιάτισας στην Πλάκα της Μήλου, οι παραδοσιακοί ορ-
γανοπαίχτες του νησιού, συνόδευσαν με όλους τους τύπους - τα κάνιστρα και τα ποτά - τη νύφη, την Κατερίνα Χανιώτη
να συναντήσει το γαμπρό τον Σαράντη Πουλημενάκο για να ενώσουν τα δεσμά τους ενώπιον Θεού και ανθρώπων.
Ο ήλιος εκείνη την ώρα κατακόκκινος βυθιζόταν στη θάλασσα και
όλα τα’ βαφε γύρω.
Οι μπομπονιέρες με το παραδοσιακό “κουφέτο” της Μήλου στο γυά-
λινο βαζάκι και το ηδύποτο!

Το γλέντι στο
Σ υ ν ε δ ρ ι α κ ό
Κέντρο της
Μήλου, σε έναν
υπέροχο εξωτε-
ρικό χώρο. Ολα
έδεναν πάρα
πολύ ταιριαστά,
όπως και το ζευ-
γάρι.
Κουμπάροι ο
Βουλιώτης για-
τρός Γιάννης
Μάρκου και ο
Κύπριος Χρή-
στος Πέτρου. 

Καλεσμένοι πολλοί Βουλιώτες μια που το ζευγάρι κατοικεί στη
Βούλα. Η Κατερίνα είναι η κόρη της Ελένης Βαμβακάρη από τη
Μήλο και του αείμνηστου Ζαφείρη Χανιώτη από τη Μύκονο· κυ-
κλαδίτες και οι δύο, με αγάπη για τον τόπο τους.

Γάμοι με γεύση από Μήλο!
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Είχαμε παρουσιάσει μέρος από την

ομιλία του Δημήτρη Καζάκη, όταν

τον ακούσαμε σε εκδήλωση που

είχε οργανώσει η “Σπίθα” των 3Β,

(11/4) στην αίθουσα Ιωνία στη

Βούλα.

Τοτε είχε κάνει μεγάλη αίσθηση,

στο πολυπληθές κοινό, η ομιλία

του, η οποία αφού έκανε μία ιστο-

ρική αναδρομή των οικονομικών

δεινών της Ελλάδας, έφτανε στη

σημερινή δραματική περίοδο που

διανύει η χώρα μας, με την κατοχή

που της επεβλήθη από τους ...δα-

νειστές μας και την “επιλεκτική”

χρεωκοπία, που μας ανήγειλε ο Βε-

νιζελος.  Αλλά ας παρακολουθή-

σουμε τον Δ. Καζακη.

Η πρώτη μας χρεοκοπία, γνήσια χρεοκοπία σαν

ελληνικό κράτος, συνέβη στα 1827. 

Η πρώτη πράξη που έκανε ο κυβερνήτης τότε

ήταν να δηλώσει αδυναμία πληρωμής των λε-

γόμενων "δανείων ανεξαρτησίας" που ούτε δά-

νεια ήταν, ούτε για την ανεξαρτησία της χώρας

δόθηκαν και το πρωτόκολλο του Λονδίνου το

1830, που συνέταξαν οι μεγάλες δυνάμεις, ερή-

μην φυσικά των Ελλήνων, προσδιόριζε με το

άρθρο 6 ότι οι μεγάλες δυνάμεις, επειδή ακρι-

βώς τους χρωστάνε οι Έλληνες, μπορούν να

μπαίνουν όποτε γουστάρουν στη χώρα και να

κάνουν ό,τι γουστάρουν.

Η δεύτερη χρεοκοπία έσκασε στα 1843. 

Εκεί έγινε και η εξέγερση της 3ης Σεπτέμβρη

του 1843, που διεκδικήθηκε Σύνταγμα. Επειδή

όμως το ελληνικό κράτος αδυνατούσε να πλη-

ρώσει ή να έρθει σε διευθέτηση με τους χρη-

ματιστές του, του επιβλήθηκε η πρώτη κατοχή

(σε απελευθερωμένο ελληνικό κράτος) που

είναι η κατοχή του 1853, όταν Άγγλοι και Γάλ-

λοι αποβίβασαν 15.000 πεζοναύτες στο Πει-

ραιά, ασκήσανε κατοχή επί μια σχεδόν 10ετία,

που ήταν από τις πιο αιματηρές κατοχές που

έζησε ο τόπος και ο λόγος ήταν το δημοσιονο-

μικό, η καταβολή του χρέους στους τοκογλύ-

φους, στις μεγάλες δυνάμεις. Όποιος ξέρει από

ιστορία γνωρίζει ότι είχαμε τη δική μας οκτω-

βριανή επανάσταση τον Οκτώβριο του 1862,

όταν εξεγέρθηκε ο λαός, καθάρισε τα κόμματα

της κατοχής, το αγγλικό και το γαλλικό, διέ-

λυσε τα πάντα, έδιωξε τον Όθωνα και δημιούρ-

γησε τις προϋποθέσεις ενός νέου

συντάγματος, μιας νέας Συνταγματικής Αρχής,

που θεωρήθηκε ως η πλέον δημοκρατική της

Ευρώπης εκείνη την εποχή. Ο λαός πάντα δη-

λαδή έκανε το χρέος του.

Η 3η μεγάλη χρεοκοπία είναι η μόνη γνωστή

(που αναφέρεται δηλαδή στα ιστορικά βιβλία),

το "δυστυχώς επτωχεύσαμεν" του Χαριλάου

Τρικούπη στα 1893. Πήγε σε διαπραγμάτευση

τότε η κυβέρνηση με τους ομολογιούχους, η

κυβέρνηση Τρικούπη και ο Τρικούπης έλεγε,

"παιδιά τι θέλετε να κάνουμε τώρα, να σας τα

δώσουμε όλα άμα θέλετε, με εξαίρεση δυο

πράγματα". "Δεν παραχωρούμε την εθνική κυ-
ριαρχία της χώρας, δεν παραχωρούμε το δη-
μόσιο ταμείο". Φυσικά οι ομολογιούχοι δεν το

δέχτηκαν αυτό και στήσανε, έχοντας σύμμαχο

το παλάτι που κατείχε ελληνικά ομόλογα, τον

περίφημο πόλεμο του 1897, που ήταν στημένος

από την αρχή μέχρι το τέλος μόνο και μόνο για

να κερδηθεί ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος

στα 1898. Επειδή οι δανειστές της χώρας θέ-

λανε να πληρώνονται σε χρυσάφι, πρωτομπήκε

στην οικονομική φιλολογία της χώρας η ιδέα

του σκληρού νομίσματος και μας έφτιαξαν τη

χρυσή δραχμή. Οπότε ξεκινάει ένας νέος φαύ-

λος κύκλος δανεισμού· απίστευτου δανεισμού,

γιατί η Ελλάδα έπρεπε να εξασφαλίσει το χρυ-

σάφι, για να στηρίξει τη χρυσή δραχμή, άρα νέα

δάνεια.

Υπό το καθεστώς του ΔΟΕ και της Δημοσιονο-

μικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών που

είχε και αυτή αναλάβει την εποπτεία της χώρας

χρεοκοπούμε ξανά το 1932. Η χρεοκοπία του

‘32 είναι του Βενιζέλου, αλλά την επέβαλε ο

Τσαλδάρης. Πάλι οι ίδιες ιστορίες, πάλι λιτότη-

τες, κλείσανε τα 2/3 των σχολείων της εποχής

εκείνης για να πληρώσουν τους δανειστές,

απολύσανε πάνω από τα 2/3 των εκπαιδευτικών

της χώρας, οι μισοί δημόσιοι υπάλληλοι της δι-

οίκησης απολύθηκαν, απαγορεύτηκε με την

χρήση του ιδιώνυμου η συνδικαλιστική δράση

ειδικά στο δημόσιο τομέα, στη δημόσια διοί-

κηση.

Είναι σκόπιμο να γνωρίζουμε πώς γινόταν ο δα-

νεισμός της χώρας: στα 100 χρυσά φράγκα δα-

νείου ο τόκος, το επιτόκιο, έτρεχε στα 100, οι

δανειστές όμως κρατούσαν ένα ποσοστό του

δανείου, περίπου 20 με 30%, ανάλογα, ως "εγ-

γύηση καλής εκτέλεσης δανείου". Έτσι το δά-

νειο που εκταμίευε τελικά το κράτος έφτανε να

είναι το 50% της αρχικής ονομαστικής αξίας.

Στην συνέχεια έφεραν τον βασιλιά, ο βασιλιάς

φυσικά εκτέλεσε τις εντολές των Βρετανών

και έφερε την τεταρτο-αυγουστιανή δικτατο-

ρία του Μεταξά. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο

Μεταξάς ήταν να πάρει το αποθεματικό του

ΙΚΑ, του νεοσύστατου τότε ΙΚΑ, μόλις 3 χρόνια

είχε δημιουργηθεί, και ήταν κατάλληλα προικι-

σμένο, πολύ σοβαρά προικισμένο· είχε μια πολύ

καλή προοπτική. Πήρε επίσης ό,τι βρήκε στις

τράπεζες συν τα αποθεματικά στο δημόσιο τα-

μείο και πλήρωσε τους Γάλλους και Βρετανούς

χρηματιστές.

Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν παλλαϊκό

το αίτημα προς τους συμμάχους, που υποστή-

ριξε και ο πρώτος πρόεδρος της Τραπέζης της

Ελλάδος μετά την απελευθέρωση, ο Ξενοφών

Ζολώτας: να μας χαρίσουν ή να μας διαγρά-

ψουν τα προπολεμικά χρέη. Αν μη τι άλλο, για

την προσφορά της χώρας στη νίκη των συμμά-

χων τουλάχιστον διαγράψτε τα χρέη τα προπο-

λεμικά, έλεγαν.

Φυσικά όχι απλά δεν διαγράφτηκαν τα χρέη,

αλλά μετά από 15 χρόνια απανωτών πιέσεων

και άνευ προηγουμένου εκβιασμών, φτάσαμε

στο 1964 όπου έγινε η τελική ρύθμιση των προ-

πολεμικών χρεών. Κυβέρνηση Γεωργίου Πα-

πανδρέου, υπουργός Οικονομικών

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που υπέγραψε τη

χειρότερη δανειακή σύμβαση και ρύθμιση

χρεών που έχει υπογράψει ποτέ η χώρα (εκτός

από τη σημερινή). Αναγνώρισε το σύνολο των

προπολεμικών χρεών της χώρας από το 1881

και μετά. Στο ακέραιο της αξίας τους, χωρίς να

παίρνουμε υπόψη αυτά που πληρώθηκαν από

τη χώρα ή που είχαν πληρωθεί μέχρι τότε.

Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι γι' αυτά είχαμε

κηρύξει 2 πτωχεύσεις επίσημες, το 1893 και το

1932. Αναγνώρισαν επιπλέον το σύνολο των

τόκων υπερημερίας, που είχαν μεταφέρει φυ-

σικά σε τιμές του ‘64 συν 71%  προσαύξηση

των τόκων υπερημερίας για τον πιστωτικό κίν-

δυνο και φυσικά την ψυχική οδύνη, το πρό-

βλημα ψυχικής γαλήνης, που είχαν υποστεί οι

δανειστές. Καθορίστηκε να πληρωθούν αυτά

τα χρέη σε 45 χρόνια, Δηλαδή, 1964 και 45 =

2009!!!

Τι έκανε η χούντα στη συνέχεια; Έκανε τη πλη-

ρωμή των χρεών αυτών εξωλογιστική. Γι' αυτό

εμφανίζεται ότι έχει μικρά ποσοστά χρέους η

χούντα. Τα πλήρωνε κάτω από το τραπέζι. Και

τα πλήρωσε με 2 βασικούς τρόπους. Οι ξένοι

δανειστές μας και οι μεγάλες δυνάμεις που

κρύβονταν από πίσω απαίτησαν 2 πράγματα.

Πρώτον εκχώρηση ολόκληρου του Αιγαίου την

οποία προετοίμασε προσπαθώντας να επανα-

φέρει (αυτό που πάει να κάνει τώρα η κυβέρ-

νηση) τον "θεσμό επιφανείας".  Είχαν έτοιμες

τις συμβάσεις, απλά έπεσε η ιστορία της μετα-

πολίτευσης και έχασαν αυτό το πράγμα. Και το

δεύτερο, με την εκχώρηση της Κύπρου. Υπάρ-

χουν χαρτιά στα αρχεία που δημοσιεύονται

αυτή την εποχή, όπου η παραχώρηση ή η εκ-

χώρηση ή η τραγωδία της Κύπρου εμπεριείχε

και ένα κομμάτι αποπληρωμής προπολεμικού

χρέους της Ελλάδας.  Δηλαδή σε αντάλλαγμα

να μας χαρίσουν ένα κομμάτι του χρέους, η

χούντα άνοιξε  την πόρτα στην τουρκική ει-

σβολή και στο τι συνέβη μετά στην Κύπρο.

Μετά την μεταπολίτευση οι κυβερνήσεις φορ-

τώσανε το χρέος αυτό στις δημόσιες επιχειρή-

σεις. Υπάρχει έκθεση του 1985 που λέει ότι η

ΔΕΗ, η τότε κρατική ΔΕΗ, για κάθε 1000 δραχ-

μές που δανειζόταν είχε εσωτερική ανάγκη

μόνο τη μια δραχμή. Όλο το υπόλοιπο ήταν

απαιτήσεις εξωλογιστικές για πληρωμή χρεών.

Την εποχή εκείνη αρχίζουν να δανείζονται ξανά

οι κυβερνήσεις για τις δικές τους ανάγκες και ο

δανεισμός είναι επαχθέστατος. Για παράδειγμα

το 1977 συνάπτεται με όμιλο τραπεζών από τη

Γαλλία δάνειο με την ελληνική κυβέρνηση όπου

εκτός από τους τρομακτικά τοκογλυφικούς

όρους που επιβάλλονται στην Ελλάδα, της επι-

βάλλονται και οι εξής όροι. 

Πρώτον. Το πόσες φρεγάτες θα αγοράσει από

τη Γαλλία. 

Δεύτερον. Πόσο όγκο κλωστοϋφαντουργικών

προϊόντων θα αγοράσει από τη Lacoste και από

τις γαλλικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα φυ-

σικά την καταστροφή της ελληνικής κλωστοϋ-

φαντουργίας, γιατί εισάγαμε αυτά που θα

μπορούσαμε να παράγουμε οι ίδιοι, με έναν

αναπτυγμένο κλάδο της βιομηχανίας εκείνη την

εποχή. Αργότερα έγιναν και άλλες τέτοιες δα-

νειακές συμβάσεις, η μεγαλύτερη ήταν το

1987, η οποία ήταν με τον όμιλο της Mitsubishi

Funds, όπου ανάμεσα σε αυτά που μας ζητού-

σαν να αγοράσουμε, ήταν και τα περίφημα ια-

πωνικά προγράμματα της τηλεόρασης, δηλαδή

τότε άρχισε η εισβολή των Pokemοn, των Digi-

mon και όλη αυτή την τερατολογία, που γενιές

επί γενιών ζούνε τα δικά μας παιδιά. Από εκεί

και πέρα έχουμε την δημιουργία τεράστιων ελ-

λειμμάτων λόγω της σχέσης μας κυρίως με την

ΕΟΚ που τα εκτινάσσει μετά το 1984, αλλά και

μιας πολιτικής κυριολεχτικά αθώωσης των

υπευθύνων για τη λεηλασία αυτού του τόπου

και την καταστροφή της βιομηχανίας μέσω κυ-

ρίως των προβληματικών. Μιλάμε για 340 περί-

που ή 370 βιομηχανικές επιχειρήσεις της

χώρας, την αφρόκρεμα της ελληνικής βιομηχα-

νίας και της ελληνικής παραγωγής ευρύτερα.

Το ποσό που χρωστάγανε, το πόσο δηλαδή

είχαν φορτώσει οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες

αυτές τις μεγάλες βιομηχανίες και παραγωγι-

κές επιχειρήσεις κατά μέσο όρο ήταν περίπου

12 φορές το μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών

και είχε μετατραπεί σε δανεικά και αγύριστα. Η

κυβέρνηση λοιπόν παίρνει όλα τα χρέη αυτά

στον προϋπολογισμό, αθωώνει τους παλιότε-

ρους ιδιοκτήτες και κρατάει επί μια 10ετία

αυτές τις επιχειρήσεις είτε να        υπολειτουρ-

γούν, είτε χωρίς να λειτουργούν καθόλου, δί-

νοντας απλά τον μισθό στους εργαζόμενους με

αντάλλαγμα την ψήφο. Αυτό, από μόνο του

εκτίναξε το δημόσιο χρέος, γιατί αυτά γινόν-

τουσαν με δάνεια. Το αποτέλεσμα είναι να εκτι-

ναχθεί μέσα σε 4 χρόνια στο διπλάσιο το χρέος

της χώρας.

Με την πρώτη κυβέρνηση ΝΔ, μετά το ΠΑΣΟΚ

έχουμε την δεύτερη μεγάλη επιτυχία του κ. Μη-

τσοτάκη. Στα 3 χρόνια που είχε την κυβέρνηση,

έχει  παγκόσμιο ρεκόρ, 4πλασιασμού του χρέ-

ους, κυριολεκτικά μέσα σε 3 χρόνια σε απόλυτα

νούμερα. Και όχι μόνο αυτό· αλλά είναι και ο

πρώτος που έκανε τι; Αντί να δανείζεται από το

εσωτερικό, όπως γινόταν τότε με δραχμικό

χρέος από την εσωτερική αγορά, άρχισε να δα-

νείζεται ως επί το πλείστον από τη ξένη αγορά,

δηλαδή από τις ξένες αγορές σε σκληρό νόμι-

σμα. Και  σας πληροφορώ ότι, καμία χώρα,

ποτέ δεν έχει χρεοκοπήσει από τον εσωτερικό

της δανεισμό. Το τρανότερο παράδειγμα είναι η

Ιαπωνία με 220% χρέος, το μεγαλύτερο στον

κόσμο, αλλά το 92% του χρέους αυτού είναι σε

Το χρονικό της χρεοκοπίας στην Ελλάδα από 
του Δημήτρη Καζάκη
Οικονομολόγου - Αναλυτή
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γιεν. Πάντα χρεοκοπείς από τον εξωτερικό δα-

νεισμό. Από το δανεισμό δηλαδή που κάνεις

από τις ξένες αγορές σε σκληρό συνάλλαγμα.

Παραμονές του ευρώ οι κυβερνήσεις Σημίτη με-

θοδεύουν τη μετατροπή ολόκληρου του δημό-

σιου χρέους και κυρίως του εσωτερικού, που

μέχρι τότε ήταν περίπου το 80% του δημόσιου

χρέους και ήταν δραχμικό, σε εξωτερικό χρέος

εκφρασμένο σε σκληρό νόμισμα, το ευρώ. Και

ξέρουμε ότι είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις

το εσωτερικό χρέος γιατί τέλος πάντων κανένα

κράτος δεν έχει χρεοκοπήσει από το εσωτερικό

του χρέος, στο δικό του νόμισμα.  Χρεοκοπείς

πάντα από το εξωτερικό χρέος.  Από εκεί και

πέρα οι οικονομολόγοι ξέρανε ότι η αντίστροφη

μέτρηση είχε ξεκινήσει. Είναι υπόθεση συγκυ-

ρίας το πότε θα σκάσει το κανόνι.

Το δεύτερο που έγινε είναι ότι η οικονομία

βίωνε μια απίστευτη κατάσταση μακροχρόνιας

κρίσης ρευστότητας όπως λέμε. Δηλαδή άρχισε

να εξαφανίζεται το χρήμα από την αγορά. Αν

δείτε τα στοιχεία το 2001, το 2002 μέχρι το

2004 που είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εί-

χαμε κάθε χρόνο μείωση της νομισματικής κυ-

κλοφορίας ενώ το φυσιολογικό ήταν να

αυξάνει η νομισματική κυκλοφορία ανάλογα με

το ΑΕΠ.  Με την αύξηση δηλαδή του Ακαθάρι-

στου Εγχώριου Προϊόντος  που παράγει η

χώρα, ανάλογα αυξάνει και η νομισματική κυ-

κλοφορία. Αντί γι' αυτό είχαμε μείωση. Τρομα-

κτική ασφυξία. Γιατί; Γιατί η Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα που εκδίδει το νόμισμα δεν

θεωρούσε ότι έπρεπε να μας δώσει περισσό-

τερο νόμισμα. Πως καλύφθηκε αυτό το έλ-

λειμμα νομισματικής κυκλοφορίας;  Εμπορικά

πλεονάσματα δεν είχαμε, νόμισμα δεν είχαμε.

Τι έμενε; Ο δανεισμός. Κάθε χρόνο, μέσα στη

10ετία, κατά μέσο όρο, το "οικονομικόν θαύμα"

όπως το ονομάσανε, η "ισχυρή Ελλάς" ανα-

πτυσσότανε κατά 4%. Οντως το ποσοστό ήταν

εξαιρετικά σημαντικό ακόμα και σε σχέση με το

μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο που

ξεχάσανε να μας πουν δημόσια ότι για κάθε 4%

άνοδο που είχαμε τότε, ο δημόσιος δανεισμός

αύξανε 18%.  Δηλαδή δανειζόμασταν για να

υπάρξει επέκταση του ΑΕΠ.

Παράλληλα είχαμε μια οικονομία της οποίας

συνθλίφτηκε κυριολεκτικά η παραγωγική της

βάση. Φτάσαμε, η αγροτική οικονομία, το υπο-

γραμμίζω, στην Ελλάδα όχι στην Ολλανδία, ή

στη Γερμανία ή στη Σουηδία· στην Ελλάδα, να

έχει συμμετοχή στο ΑΕΠ 3%.  Δηλαδή έχουμε

λιγότερη συμμετοχή της αγροτικής μας οικο-

νομίας στο ΑΕΠ από ότι έχει η Ολλανδία.  Και

συμμετοχή της βιομηχανίας και της παραγωγής

ευρύτερα μόλις 13%. Όταν ο μέσος όρος πα-

ραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 35%.

Έχουμε μια οικονομία παρασιτικών υπηρεσιών.

Μη παραγωγικών παρασιτικών υπηρεσιών. Που

διαμορφώθηκε κατά κύριο λόγο μέσα στα πλαί-

σια του ευρώ, αλλά και νωρίτερα, μόνο που το

ευρώ το επιτάχυνε πάρα πολύ. Αυτό εκτίναξε

σε ιστορικό ρεκόρ το εξωτερικό μας έλλειμμα.

Την ίδια ώρα το μέσο νοικοκυριό βιώνει μια λι-

τότητα που ουσιαστικά διαρκεί πάνω από δυο

10ετίες. Ουσιαστικά από το 1984 είναι σε συ-

στηματική λιτότητα το εργαζόμενο νοικοκυριό.

Φτάσαμε στο μοναδικό, και αυτό πάλι ιστορικό

ρεκόρ, την τελευταία 10ετία να έχουμε αρνη-

τικά πρόσημα αποταμίευσης. Μόνο το 2009 χα-

θήκανε 28 δισ. αποταμιεύσεις από την ελληνική

οικονομία. Και όπως γνωρίζετε, ό,τι καθεστώς

και να έχει μια χώρα, όποιος και να κυβερνάει,

αν δεν υπάρχουν αποταμιεύσεις στις τράπεζες

και αν δεν υπάρχει αυξημένη ροπή προς απο-

ταμίευση, δηλαδή διαθέσιμο εισόδημα που

μένει, όταν πληρώνω τα βασικά μου και μπορώ

να το βάλω να γίνει αποταμίευση, δεν μπορεί

να χρηματοδοτηθεί μια αυτοδύναμη οικονο-

μική ανάπτυξη.  Φτάσαμε στο σημείο, το μέσο

διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού για μια

ολόκληρη 10ετία να βρίσκεται κάτω, να υπο-

λείπεται δηλαδή των βασικών καταναλωτικών

δαπανών που πρέπει να κάνει η μέση ελληνική

οικογένεια στην Ελλάδα. Αυτό δεν συμβαίνει

πουθενά αλλού στην Ευρώπη, ακόμα και στις

κατεστραμμένες χώρες του πρώην ανατολικού

μπλοκ.  Δηλαδή με λίγα λόγια για πάνω από μια

10ετία το μέσο νοικοκυριό δεν έχει εισόδημα

πραγματικό που να του ικανοποιεί τις βασικές

του καταναλωτικές ανάγκες. Οπότε αναγκάζε-

ται και πάει στο δανεισμό. Το αποτέλεσμα: το

2010, το 77% του μέσου διαθέσιμου εισοδήμα-

τος το χρωστάμε στις τράπεζες.

Φτάσαμε λοιπόν παραμονές του 2009 όπου εί-

χαμε την διεθνή βόμβα, το κραχ του 2008.  Πως

συνέβη αυτό; Στην παγκόσμια αγορά είχαν

συσσωρευτεί τεράστια δανείσιμα κεφάλαια. Τι

εννοούμε δανείσιμο κεφάλαιο; Δανείσιμο κε-

φάλαιο εννοούμε εκείνο το κεφάλαιο που δεν

μπορεί να επενδυθεί στη παραγωγή.  Είναι αυτό

που δημιουργείται με χρηματοπιστωτικά παι-

χνίδια έναντι μελλοντικών αποδόσεων. Το δα-

νείσιμο κεφάλαιο για να φέρει κέρδος πρέπει

να γίνει τοκοφόρο κεφάλαιο. Δηλαδή να βρει

κάποιον οφειλέτη να το δανειστεί και να του

πληρώνει τόκους. Ξέρετε πόσα είναι αυτά τα

δανείσιμα κεφάλαια υπολογισμένα με βάση τον

Απρίλη του 2010; 1.000 τρισεκατομμύρια δολά-

ρια, δανείσιμα κεφάλαια. Περίπου 1600 θεσμι-

κοί επενδυτές έχουν αυτά τα δανείσιμα

κεφάλαια στη παγκόσμια αγορά. Η μέση από-

δοση αυτών των κεφαλαίων μέχρι πριν τη κρίση

ήταν 6.22%. Η παγκόσμια οικονομία έχει Ακα-

θάριστο Εγχώριο Προϊόν 57 τρισεκατομμύρια.

Που σημαίνει ότι τα 1.000 τρισεκατομμύρια δο-

λάρια προσδοκούν ετήσιο κέρδος 62 τρισεκα-

τομμύρια δολάρια από μια οικονομία που

παράγει στο σύνολο της 57 τρις! Εκεί μπλό-

καρε η οικονομία και έσκασε η βόμβα το φθινό-

πωρο του 2008 και φυσικά άρχισαν να

καταρρέουν οι τράπεζες. Γιατί οι τράπεζες βα-

σικά είναι οι θεσμικοί επενδυτές που παίζουν με

αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, όταν έσκασε το κραχ, η

τότε κυβέρνηση μάς έλεγε, ότι υπήρχε μεν η

παγκόσμια κρίση, αλλά εμείς δεν φοβόμαστε,

ήμασταν «οχυρωμένοι στο ευρώ», ήμασταν

«θωρακισμένοι γερά» κλπ.

Το Γενάρη όμως του 2009 βγήκε να πουλήσει

ομόλογα η ελληνική κυβέρνηση για να αντλή-

σει λεφτά, όπως κάθε χρόνο για να τροφοδο-

τήσει τις τρομακτικές ανάγκες που έχει σαν

κράτος. Και δεν αγόραζε κανένας. Και τότε

υπήρξε ο γενικευμένος πανικός.  Ξαφνικά ο

τότε πρωθυπουργός και ο τότε υπουργός Οικο-

νομικών ανακάλυψαν ξαφνικά την κρίση.  Και

αποδείχτηκε αυτό που γνωρίζαμε όλοι όσοι

τουλάχιστον μελετούσαμε τα στοιχεία, ότι ο

βασιλιάς είναι θεόγυμνος. Και αποδείχτηκε όχι

μόνο αυτό αλλά και ότι δεν υπήρχε δυνατότητα

ανάταξης ή αντιμετώπισης του προβλήματος

του χρέους. Γιατί στην τελευταία 10ετία του

ευρώ, ο συνολικός δανεισμός του ελληνικού

κράτους ήταν 490 δισεκατομμύρια ευρώ. Από

αυτά ξέρετε τι πληρώσαμε; 450 δισεκατομμύ-

ρια πληρώσαμε εξυπηρέτηση χρέους. Δηλαδή

μέσα σε μια 10ετία πληρώσαμε 1,5 φορά το

χρέος που είχαμε στις 31/12/2009, (340 δις Χ

1,5 = περίπου 500).   Και μένουν άλλα 40. Από

αυτά τα 40 περίπου, τα 18 με 20 είναι το συσ-

σωρευμένο έλλειμμα 10ετίας του κρατικού

προϋπολογισμού. Και τα υπόλοιπα 20 δεν ξέ-

ρουμε πού πήγαν. Γιατί υπολογιστικά βγαίνει

το νούμερο, αλλά δεν υπάρχει αιτιολόγηση.

Κάποιοι τα πήραν. Ποιοί τα πήραν; Το ψά-

χνουμε!

Λοιπόν, τι έγινε τώρα; Όταν κινδύνευε η χώρα,

και αποκαλύφθηκε το καθεστώς χρεοκοπίας

της, η ευρωζώνη κλονίστηκε διότι εάν προχώ-

ραγε η χώρα, όπως είχε κάθε δικαίωμα να το

κάνει,  σε μονομερή ρύθμιση των χρεών της

εκείνη τη στιγμή, δεν θα μπορούσε κανείς να

την σταματήσει. Και δεν θα μπορούσε να την

σταματήσει για τον εξής απλούστατο λόγο.

Όταν δανείζεις ιδιώτη ή επιχείρηση, νοικοκυριό

ή επιχείρηση και δεν μπορεί να πληρώσει τι κά-

νεις; Τον βάζεις σε εκκαθάριση, του παίρνεις τα

περιουσιακά και τελειώσαμε. Στο κράτος δεν

μπορείς να το κάνεις αυτό. Και αυτός είναι ο

μεγαλύτερος εφιάλτης των δανειστών κρατών

από τον 19ο αιώνα. Τι γίνεται αν αποφασίσει το

κράτος να μην πληρώσει; Δεν μπορείς να του

κάνεις εκκαθάριση. Δεν μπορείς να του απαιτή-

σεις την περιουσία σαν δανειστής.

Γιατί; Γιατί έχει ασυλία λόγω άσκησης εθνικής

κυριαρχίας. Έτσι λένε οι νομικοί. Και αυτό είναι

στο διεθνές δίκαιο, στον σκληρό πυρήνα του

διεθνούς δικαίου. Το ήξεραν αυτό στην ευρω-

ζώνη, οπότε τι κάνανε; Καλέσανε τα πολιτικά

κόμματα στην έδρα, στις Βρυξέλλες, τις ηγε-

σίες, της τότε κυβέρνησης και της μελλοντικής

κυβέρνησης και τους είπαν "εδώ είμαστε σε

πολύ δύσκολη θέση, προέχει το ευρώ".  Και

επειδή πίσω από την Ελλάδα έρχονταν και

άλλοι, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η

Ιταλία, το Βέλγιο, η Γαλλία, είπαν «πρέπει να

φτιάξουμε έναν μηχανισμό άμεσα που να μην

επιτρέπει στα κράτη και στους λαούς φυσικά να

επιβάλλουν είτε διαγραφή, είτε ρυθμίσεις ή οτι-

δήποτε μονομερώς για να χάσουν τα λεφτά

τους οι τράπεζες». Και έτσι στήσανε την ιστο-

ρία στην Ελλάδα γιατί ξέρανε ότι έχουμε τόσο

εθελόδουλο πολιτικό σύστημα που μπορούν να

επιβάλλουν ό,τι γουστάρουν εδώ. Και έτσι

έγινε η μεταβολή, η πολιτική μεταβολή.  Φυσικά

επειδή κανένας δεν κάνει τίποτα με το αζη-

μίωτο, στήθηκε αυτή η λεηλασία των spreads,

επιτοκίων και όλα αυτά τα πράγματα που εί-

δαμε εκείνους τους μήνες και που απέφεραν

στους κερδοσκόπους περίπου 17 δισεκατομμύ-

ρια κέρδη και από εκεί και πέρα άρχισε το γαϊ-

τανάκι του να πάμε στο μηχανισμό στήριξης.

Βεβαίως ο μηχανισμός στήριξης του ευρώ δεν

έχει καμία σχέση με το μηχανισμό στήριξης της

χώρας.

Εκεί λοιπόν κάνανε το εξής. Αυτό που τους εν-

διέφερε ήταν να βάλουν σε εφαρμογή  την δα-

νειακή σύμβαση.  Με την δανειακή σύμβαση

λοιπόν εξαναγκάσανε τη κυβέρνηση, "εξαναγ-

κάσανε" τρόπος του λέγειν. Επειδή τυχαίνει

λόγω επαγγέλματος να γνωρίζω και στελέχη

του ΔΝΤ, γελάγανε τις μέρες εκείνες. Μου λέ-

γανε ότι δεν είχαν προφτάσει να στείλουν τη

δανειακή σύμβαση και είχε γυρίσει πίσω υπο-

γραμμένη. Ή τα ίδια στελέχη πιστεύανε ότι θα

υπήρχε διαπραγμάτευση γι' αυτό ήταν ακραία η

διατύπωση της δανειακής σύμβασης με σκοπό

να κοπούνε κάποιες, οι πιο ακραίες εκδοχές,

μέσα από μια διαπραγμάτευση. Δεν υπήρξε τί-

ποτα, υπογράφτηκε αβλεπί. Και γράφτηκε στον

διεθνή τύπο άλλωστε πολύ έντονα, κάποιοι οι-

κονομικοί αναλυτές είπαν "τι σόι κυβέρνηση

έχετε στην Ελλάδα".

Η Ελλάδα παραιτείται 

της ασυλίας της

Η δανειακή σύμβαση  το πρώτο πράγμα που

προβλέπει είναι ότι η Ελλάδα αμετάκλητα και

άνευ όρων παραιτείται της ασυλίας λόγω

άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Στις 6 Μαΐου του

2010 ψηφίζεται ο νόμος του μνημονίου από την

Ελληνική Βουλή και δυο μέρες μετά, στις 8

Μαΐου, με τροπολογία σε ψηφισμένο νομοσχέ-

διο της Βουλής, δίνεται το δικαίωμα μόνο με

την υπογραφή του υπουργού να ισχύει η δα-

νειακή σύμβαση. Βεβαίως όσο γνωρίζω εγώ

που ασχολούμαι περίπου μια 10ετία με τα ζη-

τήματα αυτά σας πληροφορώ, ότι δεν υπάρχει

παρόμοιο συμβάν ή τέτοια δανειακή σύμβαση,

όχι μόνο στα ελληνικά χρονικά αλλά και στα

διεθνή χρονικά από τις αρχές του 19ου αιώνα,

δεν υπάρχει κράτος ακόμα και αποικία που να

έχει υπογράψει τέτοιο πράγμα.

Ο Τσολάκογλου στις δίκες του 1946, χρησιμο-

ποίησε ως επιχείρημα ότι "εγώ όταν μου ζητή-

θηκε από τους χιτλερικούς, από τους ναζί, να

υπογράψω τη κατάλυση του ενιαίου και αδιαί-

ρετου της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, πα-

ραιτήθηκα". Αυτό είναι γεγονός. Δεν τον κάνει

φυσικά λιγότερο δοσίλογο, αλλά τουλάχιστον

ακόμα και αυτός είχε τσίπα.  Και 'δω μιλάμε, σε

ομαλές συνθήκες, υπό καθεστώς υποτίθεται

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, έχουμε κυβέρ-

νηση εκλεγμένη από την χώρα που παρέδωσε

το σύνολο της χώρας στους ξένους δανειστές.

Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό στη πράξη;

1) Παραιτήθηκε η χώρα από όλα τα φυσικά δι-

καιώματα, που έχει ένας οφειλέτης απέναντι

στο δανειστή του. Ακόμα και αυτά που έχει ένα

φυσικό πρόσωπο.

Συνέχεια στη σελ. 18

την επανασύσταση του κράτους έως σήμερα
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Συνέχεια από τη σελ. 17

2) Με βάση τη δανειακή σύμβαση στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται

να πάει σε τρίτες πηγές να αναζητήσει τα χρήματα και να ξε-

χρεώσει τους δανειστές. Δηλαδή αν είχαμε μια κυβέρνηση που

διεκδικούσε το κατοχικό δάνειο από τους Γερμανούς, που είναι

άμεσα απαιτητό, και συμφωνούσε η γερμανική κυβέρνηση να

μας δώσει το κατοχικό δάνειο, τα 160 περίπου δισεκατομμύρια

που υπολογίζουμε ότι είναι η σημερινή αξία του κατοχικού δα-

νείου, δεν θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ξε-

χρεώσουμε τους κυρίους αυτούς.

3) Οι δανειστές έχουν όμως το δικαίωμα, μερικά ή ολικά, να εκ-

χωρήσουν τις δικές τους χρεωστικές απαιτήσεις σε τρίτους

απέναντι στην Ελλάδα.  Και σας λέω ένα σενάριο το οποίο ανα-

φέρουν πάρα πολλοί ειδικοί. Ακραίο σενάριο, όντως, αλλά δεν

είναι απίθανο, γιατί το έχουν υπογράψει. Το έχει πει ο κύριος

Κασιμάτης, το έχω ακούσει και από τον κύριο Χρυσόγονο συγ-

κεκριμένα, συνταγματολόγοι και οι δυο. Λοιπόν είπαν το εξής.

Μπορούν να δώσουν τις χρεωστικές απαιτήσεις, πχ να δώσει η

Ολλανδία τις χρεωστικές της απαιτήσεις απέναντι στην Ελλάδα

στην Τουρκία, να έρθει η Τουρκία, να δεσμεύσει την Ακρόπολη

και να τοποθετήσει την τούρκικη σημαία στην Ακρόπολη. Διότι

παραίτηση από την ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας

σημαίνει ότι παραιτείσαι από την δημόσια περιουσία του κρά-

τους από το σύνολο της εθνικής επικράτειας, από το εθνικό

έδαφος. Παραιτείσαι από την ιδιωτική περιουσία των πολιτών

σου. Και παραιτείσαι ακόμη και από τη δυνατότητα να μην υπάρ-

ξει δέσμευση ή υποθήκευση ακόμα και στον οπλισμό της χώρας.

Αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές. Γι' αυτό βγήκαν πάρα πολ-

λοί αναλυτές στον κόσμο και νομικοί και λέγανε, "υπογράφει
την εθνική της αυτοκτονία η χώρα".

4) και το χειρότερο. Με βάση τα διεθνή ήθη και έθιμα, στις διε-

θνής αγορές η δανειακή σύμβαση αυτή εμπίπτει στο περίφημο

"ίσοι όροι ανάμεσα στους δανειστές". Δηλαδή ό,τι ισχύει για

έναν δανειστή υποχρεωτικά ισχύει για όλους είτε έχουν υπο-

γράψει την δανειακή σύμβαση είτε όχι. Αν την εκτελέσεις δη-

λαδή μέχρι το τέλος αυτή τη δανειακή σύμβαση, τότε

οποιοσδήποτε δανειστής του ελληνικού κράτους μπορεί να το

χρησιμοποιήσει ως νομικό προηγούμενο και να απαιτήσει τις

ίδιες ρήτρες, τις ίδιες υποχρεώσεις του κράτους απέναντι του,

έστω και αν δεν συμπεριλαμβανόταν στην δανειακή σύμβαση.

Αυτό λέγεται Pari Passu είναι ένας νομικός όρος που σημαίνει

«ότι ισχύει για τον ένα, ισχύει για όλους».

Δεν έπρεπε να ξέρουμε...

Αυτό το πράγμα λοιπόν  δεν έπρεπε να το μάθουμε εμείς, ούτε

και η Βουλή βέβαια, γι' αυτό και δεν πήγε ποτέ στη Βουλή, πήγε

μόνο στη προπαρασκευαστική της Βουλής και έμεινε εκεί. Βε-

βαίως στη Βουλή μπορείτε να το βρείτε ολόκληρο, είναι αναρ-

τημένο πλέον.  Δεν έχει κυρωθεί αλλά, με βάση το τι έχουν

αποφασίσει, ισχύει γιατί εκτελείται.

Με βάση αυτά εφαρμόσανε τη πολιτική του μνημονίου η οποία

είχε σχεδιαστεί εξ' αρχής όχι βέβαια για να δημιουργήσει τα

πλεονάσματα εκείνα για να πληρωθούν τα τοκοχρεολύσια· γνω-

ρίζουν πολύ καλά ότι δεν πληρώνονται. Κάθε χρόνο η εξυπη-

ρέτηση του χρέους μας κοστίζει 35 με 40% του ΑΕΠ. Αυτό το

πράγμα δεν γίνεται να πληρωθεί. Είναι αδύνατο. Το ξέρανε.

Οπως  ξέρανε ότι αν μας λέγανε το Γενάρη του 2010: "Θα βάλω

χέρι στη δημόσια περιουσία", θα ξεσηκωνότανε όλος ο κόσμος.

Οπότε τι κάνανε; Έφεραν ολόκληρο τον κόσμο στην απόγνωση,

στην απελπισία, μεροδούλι μεροφάι, να σκέφτεται την ανεργία,

το αν θα μπορεί να επιβιώσει αυτός, το παιδί του, η οικογένεια

του αύριο και να του θέσουν το δίλημμα, που είπε ο κύριος Όλι

Ρεν πριν 3 βδομάδες μετά την 11η του Μάρτη, που αποφασί-

στηκε η εκποίηση των 50 δις της δημόσιας περιουσίας. Τι είπε;

"Ή πουλάτε ή χάνετε τους υπόλοιπους μισθούς της 10ετίας".

Αυτό ήταν το δίλημμα των τοκογλύφων. Ή πουλάτε ή χάνετε

ό,τι έχει μείνει από συντάξεις και μισθούς. Να εξαναγκάσουν

το λαό να πει "Ας τα κομμάτια, πούλα κάτι, προκειμένου να μην

χάσω και ότι μου έχει απομείνει". Και την ίδια ώρα ένα ολό-

κληρο σύστημα προπαγάνδας προσπαθεί να πείσει το λαό ότι

είμαστε πάμπλουτη χώρα ρε παιδιά. 

Έχουμε πετρέλαια... Σαουδική Αραβία έχουμε πυρηνικά, έχουμε

ιστορίες, πλουτώνιο, χρυσάφια... 

Τι είναι τώρα να δώσουμε 350 δισεκατομμύρια που είναι το

χρέος;  Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι.

Λοιπόν, από κει και πέρα η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο

χειρότερο. Σε 8 μήνες εφαρμογής του μνημονίου είχαμε υπο-

χώρηση μιας 10ετίας στην ελληνική οικονομία και τα εισοδή-

ματα κατέληξαν στο 1974 σε πραγματικούς όρους. 

Τα επόμενα χρόνια που έρχονται θα είναι ακόμα πιο δύσκολα

και πολύ χειρότερα από αυτό που έχουμε πληρώσει.  Είμαστε

στην προκαταρκτική διαδικασία.

Κατά τη γνώμη μου αυτό που οφείλουμε  να κάνουμε είναι ένα

πραγματικά, αυθεντικά, ρωμαλέο παλλαϊκό μέτωπο που θα

απαιτήσει τον επαναπροσδιορισμό όλων των πολιτικών συν-

θηκών στη χώρα. 

Δηλαδή την ανατροπή του πολιτικού συστήματος και τη δημι-

ουργία νέων προϋποθέσεων μιας νέας εξουσίας που θα επι-

βάλλει:

Την καταγγελία της δανειακής σύμβασης και το σύνολο του οι-

κοδομήματος που στήθηκε πάνω σ' αυτή ώστε να μπορεί να

γλυτώσει την αγχόνη και το δόκανο ο ελληνικός λαός και να οι-

κοδομήσει μια νέου τύπου πορεία για το τόπο. Μια νέου τύπου

εξουσία που αντανακλά και πρέπει να αντανακλά τα πραγμα-

τικά συμφέροντα του μόνου αυθεντικού εκφραστή αυτού του

τόπου που είναι αυτός που τον ποτίζει με τον ιδρώτα του.

Οι εποχές που αναθέταμε σε κάποιους άλλους την διοίκηση και

την κυβέρνηση της χώρας τελειώσανε ανεπιστρεπτί. Είναι πολύ

σοβαρό το μέλλον της χώρας, το μέλλον των παιδιών μας και

των οικογενειών μας για να το αναθέσουμε σε τρίτους σωτή-

ρες.

Ή εμείς ή κανένας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ     

Κανάρη 20,  106  74  Αθήνα   Tηλ. 210 3625300   

Fax. 210 3618341 E-mail: sdag@otenet.gr

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ/ΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πο-
λιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») υλοποιεί έργο
Βοήθεια στο Σπίτι της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οι-
κογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων
που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», στο πλαίσιο  του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» (ΕΣΠΑ)
με τη συγχρηματοδότηση του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  (ΕΚΤ). 
Οι υπηρεσίες του έργου στην Αττική  απευθύνονται σε ηλικιωμένους και άτομα
(ΑμεΑ κλπ)  που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας: 
Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται στους Δήμους Παλλήνης, Ραφήνας-Πι-
κερμίου και Λοιπών Δήμων Νομού Ανατ. Αττικής.
Εχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 28 ατόμων που χρήσουν κατ’ οίκον βοήθεια. ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (βασική κοινωνική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, συμβου-
λευτική κλπ.)
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ή/ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (φροντίδα φαρμακευτικής αγωγής,
νοσηλευτικές ή/και ιατρικές υπηρεσίες κλπ.)
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (βοηθητικές εργασίες, εξυ-
πηρετήσεις  κλπ.) Οι ειδικότητες που θα απασχοληθούν είναι ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΡΥΓΟΙ κλπ.) - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Ή / ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για την περίοδο 2011.
Στόχος της δράσης (έργου) είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισό-
τιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων στην εργασία μέσω της υπο-
στήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα  μη
δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (εξυπηρετούμενοι).  
Ωφελούμενοι/ εξυπηρετούμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ως άνω στοιχεία
επικοινωνίας του Φορέα,  Δευτέρα - Παρασκευή, Ώρες 09.00-17.00, για πρόσθετη
ενημέρωση και πληροφορίες από τα αρμόδια Στελέχη.     

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Αναβύσσου ν. Αττικής

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του πρώην Δήμου Αναβύσσου
που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση
αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγρά-
φονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλεί-
δες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών κατα-
στάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3643/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιά-
ζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης
για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρί-
βεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγ-
κτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή πε-
ριλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικο-
νομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονο-
μικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος περι-
λαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει
είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31 Δεκεμ-
βρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από
την Ελληνική Νομοθεσία.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθε-
σης Διαχειρίσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με
τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
2. Ο Δήμος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική λογιστική μέ-
θοδο από την 1-1-2004 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διε-
νεργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου
Δήμων (Π.Δ. 315/1999). 

Αθήνα, 19 Μαΐου 2011
Μάριος Ελευθεριάδης

Ορκωτός Ελεγκτής, ΑΜ ΣΟΕΛ : 21091
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

Μέλος της BDO INTERNATIONAL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ 22.08.2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΑΣ 153.44

ΤΗΛ. 210 6619.937 - 210 66.19.938

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού - Πολιτισμού -
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,
με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής που
εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε ευρώ, για τν “Προμήθεια Καυσίμων
Θέρμανσης και κίνησης”, αρ. προμ. 01/2011, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
16/2011 απόφαση της Δ.Σ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμή-
θειας ανέρχεται στο ποσό των 170.309,10 ευρώ με το Φ.Π.Α. (23%).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Πολι-
τιστικό Κέντρο Δήμου Γέρακα, επί της οδού Κλειτάρχου & Αριστείδου,
την 15η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών 10:00 και ώρα λήξης την 10:30.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-
μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης, δηλαδή 8.815,45€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία έντυπο, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Πλη-
ροφορίες: κα. Σάντος Κάρλα τηλ. 210 6619.937, (1ος ορ.) καιώρες 9:00 -
14:00 μ.μ.
Η δαπάνη για την δημοσίευση βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλη-
τισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Το χρονικό της χρεοκοπίας στην Ελλάδα
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
120 δίσκοι 33 στροφών, σπάνιοι - συλλεκτικοί,

κλασικής και ελληνικής μουσικής. Τηλ.

6937583101 (πρωινές ώρες)

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ
Ζητούνται 3 άτομα (άνω των 22 ετών) για εργασία

από το χώρο τους, μέσω Η/Υ. Μερική ή Ολική απα-

σχόληση. Πληροφορίες στο τηλ. 6975593625 ή στο

site www.time-for-money.gr

Καλύβια - Θορικό ν.Αττικής, 18 Μαϊου 2011

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Σαρωνικού Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Σαρωνικού

Πέτρος Φιλίππου Γεώργιος Σοφρώνης Βασιλική Κόλλια

ΑΔΤ: ΑΒ 236603 ΑΔΤ: ΑΒ 610917 ΑΔΤ: ΑΖ 128747
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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

Η λοίμωξη του ουροποιητικού είναι μια αρκετά συχνή και σοβαρή
νόσος που προκαλείται από την διείσδυση μικροοργανισμών στο
στείρο ουροποιητικό σύστημα.
Το ουροποιητικό σύστημα αποτελείται, από κάτω προς τα πάνω
,από την ουρήθρα, την ουροδόχο κύστη τους ουρητήρες και τους
νεφρούς. Χρησιμεύει στην επεξεργασία και την απέκκριση των
ούρων και την ισορροπία των υγρών και των ηλεκτρολυτών του
σώματος.
Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού αφορούν και τα δύο φύλα και
όλες τις ηλικίες. Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως τουλάχιστον 150
εκατομμύρια περιπτώσεις συμπτωματικών ουρολοιμώξεων εμ-
φανίζονται κάθε χρόνο. Επίσης σε τυχαίο δείγμα εξ' αυτών το
90% έχουν κυστίτιδα ενώ το 10% πυελονεφρίτιδα. Οι ουρολοι-
μώξεις κατά 75% είναι σποραδικές και 25%  υποτροπιάζουσες.
Κατά την διάρκεια της ζωής του ανθρώπου οι ουρολοιμώξεις
είναι συχνότερες στα πολύ νεαρά αγόρια (βρέφη, νήπια) παρά
στα κορίτσια πιθανόν λόγω ανατομικών ανωμαλιών.  Αργότερα
παρουσιάζονται στην παιδική ηλικία και κυρίως στην νεανική
είναι πιο συχνές στα κορίτσια, πιθανόν λόγω της κοντής ουρή-
θρας.
Κατά την περίοδο της παραγωγικής ηλικίας λοιμώξεις του ου-
ροποιητικού είναι πιο συχνές στις γυναίκες και λιγότερες στους
άντρες. Στους νεαρούς άντρες είναι σπάνιες και σχεδόν πάντα
συνδεδεμένες με λοίμωξη του προστάτη ή λειτουργικές και ανα-
τομικές ανωμαλίες.
Στην τρίτη ηλικία άνδρες και γυναίκες έχουν τις ίδιες πιθανότη-
τες για συμπτωματική ή ασυμπτωματική βακτηριουρία λόγω
ατροφίας του επιθηλίου του κόλπου στις γυναίκες (άρα και μει-
ωμένη άμυνα που προσφέρει το επιθήλιο) και της υπερτροφίας
του προστάτη στους άνδρες (τα ούρα λιμνάζουν όταν δεν μπο-
ρεί να αδειάσει η ουροδόχος κύστη).

Πως παθαίνουμε ουρολοιμώξεις;
Στο μεγαλύτερο μέρος των ασθενών οι μικροοργανισμοί εισβά-
λουν στο ουροποιητικό σύστημα από την ουρήθρα. Στις γυναί-
κες κυρίως αφορούν μικρόβια που βρίσκονται στην περιοχή γύρω
από την ουρήθρα και τον πρωκτό και ακολουθούν ανοδική πο-
ρεία προς την κύστη λόγω της ανατομικής κατασκευής της ου-
ρήθρας. Σπανιότερα τα μικρόβια προέρχονται από άλλες εστίες
λοιμώξεων και φθάνουν στο ουροποιητικό σύστημα με την αι-
ματογενή οδό η κατά συνέχεια του ιστού.
Όταν η λοίμωξη του ουροποιητικού επισυμβαίνει σε υγιείς αν-
θρώπους χαρακτηρίζεται ανεπίπλεκτη και αφορά κυρίως γυναί-
κες ή άνδρες (προστατίτιδα) σε ενεργά σεξουαλική περίοδο.

Επιπλεγμένη χαρακτηρίζεται όταν η Ουρολοίμωξη επισυμβαίνει
και στα δύο φύλα όταν έχουν λειτουργικές ή ανατομικές ανω-
μαλίες όπως νεφρολιθίαση, στενώσεις ουρήθρας ή ουρητήρα,
υπερτροφία προστάτη, κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, νευ-
ρογενή ουροδόχο κύστη, σακχαρώδη διαβήτη, ουροκαθετήρα,
καρκίνο ουροποιητικού συστήματος, κύηση.
Η επιπλεγμένη λοίμωξη είναι υψηλού κινδύνου για υποτροπές,
νεφρική βλάβη, ακόμα και ουροσήψη που μπορεί να οδηγήσει
στον θάνατο.
Μικροοργανισμοί υπεύθυνοι για ουρολοιμώξεις
Escherichia Coli (80%-90%)
Staphylococcus saprophyticus (10%-20%). Εμφανίζονται πιο
συχνά το καλοκαίρι.
Σπανιότερα Klebsiella, Enterobacter spp-, Proteus, Enterococcus
faecalis. Εμφανξίζονται συνήθως σε υποτροπές ουρολοιμώξεων
ή νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Μύκητες (candida). Εμφανίζονται σε ασθενείς με ουροκαθετή-
ρες, ανοσοκατεσταλμένους ή μυκηταιμία.

Πώς κατατάσσουμε τις ουρολοιμώξεις, ποιά τα συμπτώματα και
πότε χρειάζεται αγωγή

Ασυμπτωματική βακτηριουρία
Συχνή στις γυναίκες αλλά και στους ηλικιωμένους άνδρες καθώς
και στους φέροντες ουροκαθετήρα. Χαρακτηρίζεται από θετική
για μικρόβιο καλλιέργεια ούρων χωρίς συμπτώματα.
Μπορεί να θεωρηθεί λοίμωξη αν συνοδεύεται από πυοσφαίρια
στην γενική ούρων (>5ΚΟΠ).

Κυστίτις
Συχνή κυρίως στις γυναίκες. Εμφανίζεται με άλγος στο υπογά-
στριο, δυσουρικά ενοχλήματα (πόνος, τσούξιμο, βάρος κατά την
ούρηση) συχνοουρία, δύσοσμα ούρα, αιματουρία, σπάνια πυρε-
τός μέχρι 38οC. Επιβεβαιώνεται με Γενική και Καλλιέργεια
ούρων. Χρήζει άμεσης φαρμακευτικής αγωγής (προηγείται καλ-
λιέργεια) και λήψης υγρών. 

Οξεία πυελονεφρίτις

Πυογόνος λοίμωξη του νεφρού.
Δυσουρικά ενοχλήματα, αιφνίδιος υψηλός πυρετός με ρίγος,
άλγος νεφρικής και κοιλιακής χώρας, ναυτία και εμετοί είναι
συμπτώματα που πρέπει άμεσα να οδηγήσουν τον ασθενή στον
γιατρό. 
Η καλλιέργεια ούρων θέτει την διάγνωση και ο υπερηχοτομο-
γραφικός έλεγχος αποκλείει αποφράξεις. Η άμεση χορήγηση εν-

δοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής σώζει τον ασθενή από έναν
πραγματικά μεγάλο κίνδυνο.
Μία ακόμα κατηγορία αποτελούν οι υποτροπιάζουσες ουρολοι-
μώξεις: Χαρακτηρίζονται από περισσότερα από δύο επεισόδια
από τον ίδιο ή άλλο μικροοργανισμό. Πάσχουν ασθενείς με ανα-
τομικές η λειτουργικές ανωμαλίες, γυναίκες στην εμμηνόπαυση
(με ατροφία επιθηλίου του κόλπου) άνδρες με υπερτροφία ή καρ-
κίνο προστάτη, νεαρές γυναίκες με sex associated ουρολοιμώ-
ξεις. Η αντιμετώπιση είναι δύσκολη και επιβάλει την συνεργασία
ασθενούς και ειδικού γιατρού.

Πώς θα διαγνώσουμε την ουρολοίμωξη;
Έχοντας ένα καλό ιστορικό, με κλινική εξέταση και με Γενική
ούρων (πυοσφαίρια κοπ, ερυθρά ++, βακτήρια).

Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
Υπολογίζεται ότι παρά τη θεραπεία, σε ένα ποσοστό 25%, θα
παρουσιαστεί υποτροπή της ουρολοίμωξης στους επόμενους 18
μήνες, η οποία συνήθως προκαλείται από τον ίδιο μικροβιακό πα-
ράγοντα. Αν η υποτροπή της ουρολοίμωξης συμβεί σε μικρό χρο-
νικό διάστημα μετά τη λήξη της θεραπείας, θεωρείται
βακτηριακή επιμονή και θα πρέπει να γίνει έλεγχος  για τον απο-
κλεισμό συνοδών παθήσεων.
Οι υποτροπές της ουρολοίμωξης συχνά προκαλούν ιδιαίτερο
άγχος στις γυναίκες, αφού επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την
ποιότητα ζωής, τις οδηγούν σε ιδέες ή εμμονές ότι πάσχουν από
άλλη νόσο κ.λπ. 

Μέτρα για πρόληψη των ουρολοιμώξεων

― Πίνετε ικανοποιητική ποσότητα υγρών καθημερινά
― Αδειάζετε την ουροδόχο κύστη αμέσως μόλις έχετε την

ανάγκη.
― Να καθαρίζετε την περιπρωκτική περιοχή από εμπρός προς

τα πίσω για να μη μεταφέρεται στην ουρήθρα τα μικρόβια
της περιπρωκτικής περιοχής.
― Να αδειάζετε την ουρο-
δόχο κύστη αμέσως μετά την
σεξουαλική επαφή
― Να αποφεύγετε τη χρήση
νερού με δύναμη γύρω από
την ουρήθρα.
― Μη φοράτε στενά παντε-
λόνια και εσώρουχα που μπο-
ρεί να δημιουργούν
παλινδρόμηση των ούρων.
Οι περισσότερες οδηγίες
αφορούν τις γυναίκες, όμως
αυτές είναι που κινδυνεύουν
περισσότερο από ουρολοιμώ-
ξεις. Εξάλλου ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας υποστη-
ρίζει ότι 1 στις 5 γυναίκες θα
πάθουν μια φορά ουρολοί-
μωξη στην ζωή τους.

Health view

Ιωάννης Ζελενίτσας

Ουρολοιμώξεις!

ΕΒΔΟΜΗ  30 IOYΛIOY -  ΣΕΛΙΔΑ 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Παλλήνη  28 /07/2011                                                      

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                 Αρ. πρωτ:  2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 5η Αυγούστου 2011   ημέρα Παρασκευή και  ώρα
10:00 πμ. θα διεξαχθεί πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την
«προμήθεια  λαμπτήρων» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας πενήντα
χιλιάδων ευρώ  (50.000,00 €) 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 2.500,00  €
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 –Μ Κα-
κουλάκη τηλ: 210- 66 04 600).
Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και της επαναληπτικής θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛ-

ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Αθλητισμο΄- Πολιτισμού - Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου
προσωπικού - πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την παροχή του απαιτούμενου εκπαι-
δευτικού έργου για την υλοποίηση των προγραμμάτων Μαζικού
Αθλητισμού 2011-2012.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της Επι-
χείρησης αίτηση συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους και όλα εκείνα τα
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις έως τις 20 Αυ-
γούστου 2011 και ώρα 11:00.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση και ο τρόπος
επιλογής (μοριοποίηση) καθορίζονται από το οργανωτικό πλαίσιο προ-
γραμμάτων «Αθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη γραμ-
ματεία της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Γέρακα & Ηράκλειας, τηλ. 210 6615.412
(ώρες επικοινωνίας και κατάθεσης αιτήσεων 14.00 - 16.00).

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
Αθανάσιος Ζούτσος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ 23-7-11 στη με
αρ.πρ.  65638/11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ,
ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΗΚΕ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ''ΔΗΜΑΣ-ΜΑΡΑ-
ΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.''
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Σκοτεινό το μέλλον του Σωματειακού Αθλητισμού στα 3Β

Ανακοίνωση από την παράταξη

της μείζονος μειοψηφίας λάβαμε

για το θέμα των αθλητικών Σωμα-

τείων, όπου μεταξύ άλλων επιση-

μαίνει:

Τα προσωπεία έπεσαν

Χωρίς ουσία και στερούμενη της

οποιασδήποτε σοβαρής επιχειρη-

ματολογίας, επιβλήθηκε στο Δημο-

τικό Συμβούλιο της Δευτέρας (26/7)

χάριν της παραταξιακής πειθαρ-

χίας, η  επικίνδυνη και ισοπεδωτική

άποψη του Δημάρχου στους δημο-

τικούς συμβούλους της πλειοψη-

φίας.

Ο Δήμαρχος μετουσίωσε ουσια-

στικά σε Νόμο την ακραία άποψή

του επί του θέματος, αναγκάζοντας

παράλληλα το σύνολο των παρευ-

ρισκόμενων δημοτικών συμβούλων

του συνδυασμού του να τον στηρί-

ξουν. Αρκετοί εξ αυτών μάλιστα

διαβεβαίωναν τους ανθρώπους των

συλλόγων μέχρι και λίγες ώρες

πριν την έναρξη του Δημοτικού

Συμβουλίου, ότι θα αντισταθούν

στην  λάθος πολιτική του Δημάρχου

και επικεφαλής τους και θα υπο-

στηρίξουν τον συλλογικό αθλητι-

σμό της περιοχής. 

Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις όμως...

Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας

ήταν να καταψηφιστεί από την πα-

ράταξη του κ. Κασιδόκωστα η με-

τριοπαθής και καλής προαίρεσης

πρόταση της Μειοψηφίας που κα-

τατέθηκε με σκοπό να βρεθεί λύση

και να εκτονωθεί η κρίση και διατή-

ρησε τη διαχείριση των αθλητικών

χώρων του Δήμου στο υπό συγκρό-

τηση Νομικό Πρόσωπο Αθλητισμού

Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής,

σε ένα όργανο δηλαδή το οποίο σε

σύνολο 15 μελών, οι 12 προέρχον-

ται από την πλειοψηφία του Δημο-

τικού Συμβουλίου, ο ένας εκπροσω-

πεί τους εργαζόμενους και μόλις 2

προέρχονται από την μειοψηφία (τι

δημοκρατική ευαισθησία, το 58%

της πόλης βάσει του εκλογικού

αποτελέσματος των τελευταίων

εκλογών να εκπροσωπείται με 13%

στο νέο Νομικό πρόσωπο(!!!). Πα-

ράλληλα, από τους 12 εκπροσώ-

πους της πλειοψηφίας, μόνο

ένας(!!!) προέρχεται από τη Βούλα

και οι άλλοι 11 από τη Βάρη (3) και

τη Βουλιαγμένη (8).

Η απόφαση αυτή δυστυχώς, στηρι-

ζόμενη μόνο στην επιβολή της πα-

ραταξιακής πειθαρχίας του

συνδυασμού του κ. Κασιδόκωστα,

αφ’ ενός θέτει επ΄ αόριστον σε

ομηρία τους αθλητικούς συλλόγους

της πόλης μας αφ’ ετέρου προσπα-

θεί να τους χειραγωγήσει και να

οδηγεί όσους εξ αυτών  δεν υποκύ-

ψουν σε ασφυξία και τέλος σε αφα-

νισμό.

Καταγγέλλουμε αυτές τις πρωτό-

γνωρες τακτικές και μεθοδεύσεις

και καλούμε ακόμα και την ύστατη

αυτή στιγμή τον κ. Κασιδόκωστα και

τους Δημοτικούς του Συμβούλους

να αναθεωρήσουν την ακραία τους

στάση, άλλως πως τους παραδί-

δουμε στην κρίση των πολιτών για

τα ολέθρια αποτελέσματα των πο-

λιτικών τους στον αθλητισμό και

την νεολαία. 

Συνέχεια από τη σελ. 13

Ο Γιάννης Νιτερόπουλος, “νταβατζής” του

αθλητισμού κατά το δήμαρχο, αφού τριάντα

χρόνια έχει προσφέρει τα μέγιστα στον αθλη-

τισμό της Βούλας, εξήγησε ότι τα Σωματεία

έκαναν μία αίτηση κάθε χρόνο για παραχώ-

ρηση χώρων ετησίως και αυτοδίκαια μετά από

τη λήξη της περιόδου, οι αθλητικές εγκατα-

στάσεις περιήρχοντο στον Αθλητικό Οργανι-

σμό του Δήμου.

Αν δεν επικρατήσει η λογική, στο νέο όργανο,

δεν θα πάει καλά, επεσήμανε.

Οσο για τη ρήση του Δημάρχου, που θέλει τα

20.000 παιδιά του Δήμου να αθλούνται ελεύ-

θερα στα γήπεδα, ο Γ. Νιτερόπουλος εξήγησε

ότι «δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι για 20.000

παιδιά· και μ’ αυτό θα έπρεπε να ασχολούμα-

στε.  Γιατί έχουμε μία πίτα και προσπαθούμε

να την κόψουμε σε ένα εκατομμύριο κομμά-

τια· θα πεινάσουμε όλοι. Θα πεθάνουμε», εξή-

γησε.

«Ο κ. Κωνσταντέλλος έκανε μια πάρα πολύ

καλή τοποθέτηση πάνω στο Σωματειακό αθλη-

τισμό» επεσημανε. Ο μαζικός είναι θάρθω σή-

μερα, μετά θα σταματήσω, θα ξανάρθω σε

δέκα ημέρες... Δεν είναι έτσι ο Σωματειακός

αθλητισμός. 

Δεν πρέπει επ’ ουδενί να στραγγαλίσουμε τα
αθλητικά σωματεία, κατέληξε.

Τον τιμώρησαν....

Ετσι όταν ήρθε το 25ο θέμα που αφορούσε

τον «ορισμό μελών του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ “Ορ-

γανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδι-

κής Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης”», για δεύτερη φορά απέκλει-

σαν από τους χώρους του τον Γ. Νιτερό-

πουλο, ο οποίος αυτοπροτάθηκε, αλλά

...καταψηφίστηκε από την παράταξή του (της

πλειοψηφίας) που τον “απέβαλε” για δεύτερη

φορά.

Και είναι απορίας άξιο, πώς είναι δυνατόν να

αυτοπροτείνεται δύο φορες για ένα αξίωμα,

που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, σύμβουλος

της πλειοψηφίας και να του αρνειται επίμονα.

Και είναι ακόμη πιο αξιοπερίεργο, ότι  όλα τα

νομικά πρόσωπα ή επιτροπές του Δήμου,

απαρτίζονται στην συντριπτική τους πλειοψη-

φία με συμβούλους της Βουλιαγμένης!

Αυτό θα πρέπει να το εμπεδώσουν οι σύμβου-

λοι που προέχονται από την πόλη της Βούλας.

Εχουν υποχρέωση στους 40.000 κατοίκους

της.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης θεωρεί προσχηματι-

κές, τις ατέλειες στις αθλητικές εγκαταστά-

σεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος

(σπασμένα τζάμια κ.ά. που μπαίνουν σε μια

μέρα).

«Δεν χαλάς τη ζωη ολόκληρων οικογενειών

για ένα καλοκαίρι με τέτοιες αιτιάσεις. Διότι

τα περισσότερα παιδιά πήγαιναν εκεί. Και τί

έκαναν τα παιδιά που δεν πήγαν να αθληθούν·

γύριζαν στις καφετέριες κι από εδώ και από

εκεί. Τα σωματεία παίζουν και έναν κοινωνικό

ρόλο.

Ενα σύστημα δούλευε και το χαλάσαμε. Ολο

το κομμάτι του αθλητισμού, θεωρώ ότι το έκα-

ναν τα Σωματεία», επεσήμανε ο Γ. Σκουμπού-

ρης.

Και πρότεινε: Ας σχεδιάσει τα νέα προγράμ-

ματα, ας τα δείξει στην κοινωνία, αλλά να

αφήσει τα  Σωματεία να συνεχίσουν να δου-

λεύουν.

Αμισθοι υπάλληλοι του Δήμου

οι ασχολούμενοι 

με τα αθλητικά σωματεία

Τρεις Δήμαρχοι έχτισαν το γήπεδο και το

αθλητικό κέντρο της Βάρης για να αθλείται ο

Αστέρας. Ο σημερινός δήμαρχος τί θα κάνει;

αυτό ήταν εν κατακλείδι, το απόσταγμα της

ομιλίας του προέδρου του Σωματείου “Αναγυ-

ρούς”, Παπανικολάου.

Αναφέρθηκε στους αγώνες που έκαναν οι Βα-

ριώτες για να γίνει γήπεδο, το Ιατρικό Κέντρο

και το Αθλητικό κέντρο.

Οι Βαριώτες παραχώρησαν τα “αλώνια”, ο δή-

μαρχος Μπαγλατζής μπήκε μπροστά με τη

μπουλντόζα, γιατί ορισμένοι είχαν αντιρρή-

σεις, και σε μια ημέρα το είχαν ισοπεδώσει.

“Ετσι ο Αστέρας μπήκε στο σπίτι του”, δήλωσε

ο Δ. Αναστασίου όταν το εγκαινίαζε ως δή-

μαρχος.

Γιατί ο Δήμος τα βάζει μ’ αυτούς τους εθε-

λοντές, που δίνουν  χωρίς να παίρνουν δου-

λεύοντας με τα αθλητικά σωματεία. Τους

άμισθους υπαλλήλους του Δήμου; αναρωτή-

θηκε ο πρόεδρος του Αναγυρούντα.

Ο πρόεδρος του “Πρωτέα” Χρ. Βασιλειάδης,

μίλησε για συναίνεση, αν και δεν την είδε,

αφού όπως είπε ότι προσπάθησε κατ’ επανά-

ληψιν να έρθει σε επαφή με το Δήμαρχο να

τον ενημερώσει, αλλά δεν τα κατάφερε.

“Δεν είμαι νταβατζής κ. Πρόεδρε. Αν όμως

είναι νταβατζιλίκι αυτό που κάνω στον Πρω-

τέα, είμαι περήφανος που είμαι νταβατζής”,

δήλωσε απαντώντας στις άστοχες φράσεις

του Δημάρχου.

Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσει

να προχωρήσει ο Σύλλογος.  Ο οποίος χρει-

άζεται προγραμματισμό. Δεν γίνονται στον

αέρα αυτά τα πράγματα.

Το 30% των παδιών 180 από τα 600 δεν πλη-

ρώνουν, είτε γιατί έχουν δηλώσει αδυναμία,

είτε γιατί προέρχονται από πολύτεκνες οικο-

γένειες, κατέληξε απαντώντας στην “ελεύ-

θερη είσοδο” του δημάρχου.

Ο Στ. Πλακαντωνάκης, στυλοβάτης του πινγκ

- πονγκ που έχει αναδείξει και τον μαζικό

αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, με ιδιαίτε-

ρες συμμετοχές και επιτυχίες, με πόνο ψυχής,

κατέθεσε:

Παρακαλώ να έχουμε μια συγκεκριμένη απάν-

τηση. Πρέπει να δηλώσουμε συμμετοχή στα

πανελλήνια πρωταθλήματα. Για να γίνει αυτό

πρέπει να έχουμε την παραχώρηση της χρή-

σης της αίθουσας για ένα χρόνο, όπως γινό-

ταν μέχρι σήμερα. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε

να δηλώσουμε συμμετοχή. 

Ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας, χρει-

αζόμαστε χώρους. Χρειαζόμαστε στίβο. Μπο-

ρούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο γήπεδο;

Τί θα κάνουμε. Μπορείτε σήμερα σαν Δ.Σ. να
δώσετε απάντηση στα δύο αυτά ζητήματα;

Δεν πρόκειται να μπείτε!

«Οποιαδήποτε παραχώρηση γίνει, θα είναι σε

νόμιμο κτίριο», απαντάει ο Δήμαρχος.

Δηλαδή ποτέ, αφού όπως είπε και ο Γρ. Κων-

σταντέλλος, ακόμη και το κλειστό της Βού-

λας, εκεί που χτίστηκε δεν έχει γίνει

τροποποίηση ρυμοτομικού.

Σ.Σ.: Ολη την προσήλωση στη νομιμότητα, την

έβγαλε στα αθλητικά σωματεία ο Δήμαρχος,

ενώ γύρω του βοούν τα παράνομα... 

Τέλος ο πρόεδρος έβαλε σε ψηφοφορία πρό-

ταση του Δημάρχου, παρακάμπτοντας διαδι-

κασίες, όπως επεσήμανε επίμονα ο Γιάννης

Σκουμπούρης χωρίς να εισακουστεί. Διότι

υπήρχε κύρια πρόταση από την μειοψηφία, η

οποία άλλωστε είχε ζητήσει τη συνεδρίαση, η

οποία δεν μπήκε καν σε ψηφοφορία.

Ποια ήταν η  πρόταση του Δημάρχου; 

«Να αποφασίσει ο Αθλητικός Οργανισμός»!

Δηλαδή αυτό που ο νόμος επιβάλει και δεν

μπορεί να γίνει αλλιώς. Και αφού ψήφισαν με

“στρατιωτική πειθαρχία” η πλειοψηφία τα αυ-

τονόητα(!) Αποφασίζουμε ότι δεν θα αποφα-

σίσουμε εμείς, το οξύτατο πρόβλημα που έχει

δημιουργήσει ο Δήμαρχος με την εμμονή του,

γίνεται ακόμη οξύτερο, αφού τα Σωματεία

πρέπει να αρχίσουν να ετοιμάζονται.

Αννα Μπουζιάνη
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ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΨΖ-7ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Βούλα, 25-7-2011

ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.46531

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: Επείγον 

Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα          

ΠΛΗΡ :  ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ     

ΤΗΛ : 2132020131, 2132019955  - FAX : 2109657131                                                                                                     

EMAIL: promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
17/2011 μελέτης της Δ/νσης Περ/ντος και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 72.000,00 € (συμπε-
ριλαμβανομένου 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 17/2011 και την με αρ. πρωτ. 42032
/ 05.07.11 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ. Καραμανλή
18, Βούλα, την Τρίτη 9 Αυγούστου 2011 και ώρα 12.30 μ.μ., κατά την
οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδι-
κασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό ήτοι ποσό 3.600,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου (Αλεξ.
Δουρίδα, Δημ. Μπιτέλης) καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-
13.00 μέχρι 4/8/ 2011, Τηλ.: 2132020131 , 2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

Οι ομάδες της επιτραπέζιας αντισφαίρισης της

Βούλας ξεκινάνε την προετοιμασία τους για την

αθλητική περίοδο 2011-2012.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυ-

γούστου και η όλη προετοιμασία θα διαρκέσει

μέχρι τις ημέρες έναρξης της σχολικής περιόδου.

Στο χρονικό αυτό διάστημα η προετοιμασία θα

γίνει στη Δημοτική αίθουσα επιτραπέζιας αντι-

σφαίρισης και στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Θα

ακολουθήσει μίνι προπονητικό camp σε αθλητι-

κές εγκαταστάσεις στο Λουτράκι και η προετοι-

μασία θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή μας σε

διεθνές τουρνουά στην Γερμανία.

Ευχόμαστε στους νεαρούς και νεαρές αθλήτριές

μας να έχουν μία καλή αθλητική χρονιά χωρίς

τραυματισμούς και προπαντός καλή πρόοδο στις

σπουδές τους.

Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

O Δήμος Σαρωνικου προκηρύσσει τη με ανοιχτή δημοπρασία επιλογή αναδό-
χου με το συστημα προσφοράς που περιλαμβάνει Μελέτη και Κατασκευή για
την εκτέλεση του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν. 3669/2008.
Προϋπολογισμού 1.960.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Αναλυτικότερα οι δαπάνες του έργου κατανέμονται ως εξής:
Δαπάνη οικοδομικών εργασιών συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων και όφε-
λος εργολάβου καθώς και της δαπάνης των απροβλέπτων: 1.050.444,50 €
Δαπάνη Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών συμπεριλαμβανομένων των γενι-
κων εξόδων και οφελος εργολάβου καθως και της δαπάνης των απροβλέπτων:
450.190,50€
Δαπάνη Μελετών 86.500,00€
Δαπάνη Αναθεώρησης 6.360,94€
Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% 366.504,06€
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27/9/11, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προ-
σφορών την 10.00πμ. στο Δημαρχείο του Δήμου Σαρωνικού.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τη-
ρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφοσον ανήκουν  στην 2η, 3η   ανεξαρ-
τήτως νομού καθώς και στην 4η τάξη εφόσον η έδρα τους βρίσκεται στο νομό
Αττικής για έργα κατηγορίας οικοδομικών, συγχρόνως εγγεγραμμένες στην
1η, 2η ανεξαρτήτως νομού καθώς και στην 3η τάξη εφόσον η έδρα τους βρί-
σκεται στο Νομό Αττικής για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημα κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
ΜΕΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα οποία δεν τηρούνται επίση-
μοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων (α),
(β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του αρθρ.
16 παρ. 7 του Ν 3669/08 (ΚΔΕ) (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό τον όρο
ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κα-
τηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του αρθρ. 16
του Ν 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι-
νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την
οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία
εργασιών κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολο-
γισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός
κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργολη-
πτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρησεωνκατ’ εφαρμογή
της παρ. 9 του αρθ. 16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων.
Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων που γίνονται δε-
κτες σύμφωνα με τα πιο πάνω, πρέπει να συμπράξουν με μελετητικά γραφεία
(ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφειων) που διαθέτουν πτυχίο (Γ) τάξης για
την κατηγορια 6 «αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων» (Γ τάξης) για την
κατηγορια 8 - «στατικες μελέτες», (Β) ή (Γ) τάξης για την κατηγορία 9 - «Με-
λέτες Μηχανολογικές ή Ηλεκτρολογικές».
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 31.742,70€. 
Χρόνος ισχύος προσφορών 10 μήνες.
Χρόνος ισχύος εγγυητικών συμμετοχης 10 μήνες και 30 ημέρες.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 540 ημέρες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται για τμήμα του προϋπολογισμού του από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του
ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 καθώς και από το πρόγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων
(ΠΔΕ) ενώ για το υπόλοιπο τμήμα του προϋπολογισμού από ΣΑΤΑ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Σαρωνικού.
Τα έντυπα οικονομικής προσφοράς καθώς και τα λοιπά στοιχεία της δημοπρά-
τησης διατίθενται από το Δήμο Σαρωνικου μέχρι και 15 ημερολογιακές ημέρες
πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορων, δηλαδή μέχρι και τη
Δευτέρα 29.8.2011.

Ο Δήμαρχος
α.α. Σοφρώνης Βασ. Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη  28 /07/2011
Αρ. πρωτ:  26066

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 04η Αυγού-
στου 2011 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 πμ. θα διεξαχθεί πρό-
χειρος  διαγωνισμός για την
«προμήθεια υλικών αντλιοστα-
σίου (Ύδρευσης – Άρδευσης)»
συνολικής προϋπολογιζόμενης
αξίας είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ
(23.000,00 €) με το Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12
– Γέρακας Τ_Κ: 153_44)  την πα-
ραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να
υποβάλλουν μαζί με την προ-
σφορά  εγγυητική επιστολή
ύψους 5% επί του προϋπολογι-
σμού, ήτοι 1.150,00  €
Για περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με τους όρους και τα δικαιολο-
γητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό,
καθώς και την παραλαβή της διακή-
ρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο Δήμο καθημε-
ρινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (αρμόδιος κ. Σ. Οικονόμου –Μ.
Κακουλάκη τηλ: 210- 66 04 600).
Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής
και τυχόν επαναληπτικής θα βα-
ρύνουν τον προμηθευτή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ
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Οπως είπε ο Δήμαρχος, λόγω περασμένης

ώρας και κόπωσης, δεν μπορούσε να γίνει

συζήτηση σε βάθος.

Ομως είναι αναγκαίο να γράψουμε ένα

ιστορικό για να καταλάβει ο αναγνώστης

όσο είναι δυνατόν το θέμα.

Το ιστορικό έχει γράψει η Νομική υπηρεσία

του Δήμου και διανεμήθηκε στους δημοτι-

κούς συμβούλους.

Εμείς καταγράφουμε στοιχεία από αυτό

κρατώντας κάποιες επιφυλάξεις σε ορι-

σμένα σημεία.

Για το θέμα θα ασχοληθούμε εις βάθος,

αφού γίνει συλλογή στοιχείων από εμάς.

Εκείνο που μας θλίβει είναι ότι ο τ. δήμαρ-

χος Γ. Μάντεσης, κράτησε στο συρτάρι του

τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου, εις

βάρος του Δήμου για την απώλεια αυτής

της τεράστιας περι-

ουσίας!

Δεν ενημέρωσε ποτέ το Δημοτικό Συμβού-

λιο. Ούτε ο ίδιος, ούτε ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Α. Κάσδαγλης. 

Τις ευθύνες όμως θα τις συζητήσουμε άλλη

ώρα.

Ζητήσαμε από το γραφείο του Προέδρου

του Δ.Σ. το ενημερωτικό κείμενο του

Δήμου, που διαβάστηκε εν πολλοίς στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν μας το ενεχεί-

ρισαν, γιατί έπρεπε να καταθέσουμε αίτηση

στο πρωτόκολλο, να ενημερωθεί ο πρό-

εδρος, να περάσουν τρία τέρμινα και μετά

να αποφασίσουν.

Τα σχόλια περιττά...

Το ιστορικό

Το 1924 συστήθηκε αστική εταιρεία με την

επωνυμια «Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευ-

σης του Κτήματος Βούλας» (Μ.Ε.Ε.Κ.Β), με

το υπ. αριθ. 6896/24 συμβόλαιο, για μία

έκταση 1100 στρεμμάτων, από το Ασκληπι-

είο Νοσοκομείο μέχρι τις εγκαταστάσεις

του Ναυτικού Ομίλου περίπου.

Η Εταιρεία κατάτμησε την περιοχή σε οικό-

πεδα και την πούλησε εντάσσοντας την στο

σχέδιο πόλης του εξοχικού συνοικισμού

Βούλας με το από 15.9.26 διάταγμα του

Υπουργού Συγκοινωνιών ΦΕΚ 311

Α/17.9.26.

Οι εκτάσεις των οικοπέδων που δεν μεταβι-

βάστηκαν παρέμειναν αναξιοποίητες και

κατά πάγια πρακτική των κοινοτικών και με-

τέπειτα δημοτικών αρχών της βούλας απο-

τέλεσαν εδάφη διεκδικούμενα από την

πρώην Κοινοτητα και πρώην Δήμο Βούλας.

Μεταξύ του αιγιαλού και της μετέπειτα δια-

νοιγείσας παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-

Σουνίου παρέμειναν αναξιοποίητοι οι χώροι

οι οποίοι αρχικά είχαν τα διακριτικά Κ1, Κ2,

Κ3 (Κ & Ξ).  Οι χώροι αυτοί (Κ & Ξ) καταρ-

γήθηκαν με το από 24.1.1940 Β. Δ/γμα

«περί τροποποιήσεως του σχεδίου Βούλας»

ΦΕΚ 109/Α/30.1.1940 και καθορίστηκαν ως

κοινόχρηστοι χώροι.

Το  1968 έρχεται η Χούντα και τα αναγνω-

ρίζει ως οικοδομικά τετράγωνα  (Ο.Τ.) με

αρ. 472, 473, 474, χωρίς τότε η Κοινότητα

να αντιδράσει νομικά. 

Σ.Σ. Και πώς να αντιδράσει όταν ο Κοινο-
τάρχης ήταν διορισμένος από τη Χούντα.

Στα Ο.Τ. αυτά τετράγωνα από το “Σμαρά-

γδι” μέχρι την παραλία δίπλα στο Δημαρ-

χείο και μεταξύ της θάλασσας και της

παραλιακής λεωφόρου, η Κοινοτητα και με-

τέπειτα Δήμος Βούλας ασκούσε διακατοχι-

κές πράξεις και προέβη σε διαμόρφωση του

χώρου με κρατική χρηματοδότηση και τη

συνεργασία κρατικών φορέων, είτε μέσω

των πιστώσεων της ΣΑΕ είτε μέσω των

ΕΠΤΑ μέχρι το 1994.

Ακολούθησαν διακατοχικές πράξεις που

μαρτυρούν τη νομή του Δήμου. Η έκδοση

οικοδομικής άδειας με την υπ. αριθ. 78/94

επί Δημάρχου Αγγελου Αποστολάτου,

με την οποία κτίστηκε το κέντρο

αναψυχής στο Ο.Τ. 474, β)

η εκμίσθωσή του με

τον περι-

βάλλοντα χώρο στην εταιρία Μ. Οικονόμου

και Σια Ε.Ε. “Νύμφες” το (1994), η μίσθωση

στον Β. Σταθοκοστώπουλο στις 16.8.2000

“Νότος” με νέα άδεια οικοδομική αρ.

140/2000. Η διάρκεια αυτής της μίσθωσης

λήγει το 2012 μετά την παράταση που δό-

θηκε με την υπ. αρ. 164/6.7.09 απόφαση του

Δ.Σ.

Η όλη διαδικασία ήταν νόμιμη σύμφωνα με

το άρθρο 253 παρ. 1 Π.Δ. 410/95 σε συν-

δυασμό με το Π.Δ. 270/81. 

Λοιπόν η «Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευ-

σης του Κτήματος Βούλας» (Μ.Ε.Ε.Κ.Β) εμ-

φανίζεται ξανά  - μετά από 50 χρόνια - το

2001 (30.9.01) με αγωγή και διεκδικεί πρω-

τοδίκως τα παραπάνω οικοδομικά τετρά-

γωνα!

Στη συνέχεια προσφεύγει στο Εφετείο Αθη-

νών και δικαιώνεται(!!!) με την υπ. αριθ.

6226/05 απόφαση, η οποία κατέστη αμετά-

κλητη με την υπ. αριθ. 1612/120 απόφαση

του Αρείου Πάγου που απέρριψε τη σχετική

αίτηση αναίρεσης του Δήμου. 

Σ.Σ.: Η Δημοτική Αρχή γιατί τα έκρυβε επι-
μελώς;

Η παρούσα κατάσταση
Σήμερα υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις εις

βάρος του Δήμου:

1) Αγωγή από 30.9.10 της Μ.Ε.Ε.Κ.Β κοινο-

ποιούμενη και στον εκμισθωτή Σταθοκω-

στόπουλο, η οποία έχει προσδιοριστεί να

συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Αθηνών στις 6.12.011, με την οποία ζητάει,

μετά την έκδοση της 1612/10 απόφασης

του Αρ.Πάγου, να υποχρεωθείο Δήμος καί

κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα απ΄αυτόν

να παραδώσει τα Ο.Τ. 472, 473 & 474.

2) Η αγωγή από 1.3.2011 που προσδιορί-

στηκε να συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτο-

δικείο Αθηνών στις 28.2.2012 και με την

οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι είναι κυρία

και νομέας των Ο.Τ. Κ4 έκτασης 120τ.μ., Κ5

έκτασης 260τ.μ. και Κ6 έκτασης 456τ.μ. που

βρίσκονται κάτω από την παραλιακή λεω-

φόρο και για τα Ο.Τ. Κ7 80τ.μ. και Κ880τ.μ.

που βρίσκονται πάνω από τη λεωφόρο.

3) Αγωγή της από 15.3.2011, η οποία προσ-

διορίστηκε να συζητηθεί στο Πολυμελές

Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21.11.2013 και με

την οποία ζητεί να υποχρεωθεί ο Δήμος να

της καταβάλλει το ποσό των 12.144.332,00

ευρώ νομιμοτόκως, με βάση τις διατάξεις

περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, αφού,

όπως ισχυρίζεται, την αποστέρησε από τη

δυνατότητα της εκμετάλλευσης των ακινή-

των της (Κ & Ξ).

Αννα Μπουζιάνη

Διεκδικείται η παραλία της Βούλας από εταιρία “φάντασμα”

Πέτυχε(!) απόφαση του Αρείου Πάγου εις βάρος του Δήμου!
Η Βούλα ως Δήμος, εδώ και μία και πλέον δεκαετία, χάνει συνεχώς -

κατά έναν περίοεργο τρόπο - δικαιώματά της επί των κοινοχρήστων

χώρων της.

Κοινόχρηστοι χώροι, άλλοι που διεκδικούντο (Πηγάδα, Βουλιαγμένης και

Ζεφύρου) και τώρα το καινούργιο που προέκυψε· η παράκτια ζώνη που

βρίσκεται και το καφέ Νότος!

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β (25/7) τις μεταμεσονύκτιες

ώρες, ο Δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας, ενημέρωσε με λίγα λόγια το σο-

βαρότατο αυτό θέμα, της απαίτησης της “νεκραναστημένης” «Μετοχικής

Εταιρείας Εκμετάλλευσης του Κτήματος Βούλας» το ποσό των

12.144.332,00 ευρώ και της απώλειας τεραστίων διαστάσεων περιουσια-

κών στοιχείων του Δήμου. 

ΣΜΑΡΑΓΔΙ

ΝΟΤΟΣ


