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Οι περικεφαλαίες
της κεφαλής

τα κράτη υποχείρια του κεφαλαίου

Δεν μιλάω για την Ελλάδα, ιδιαίτερα όπως την κα-

τάντησε ο Παπανδρέου, η κυβέρνησή του (με «κ»

μικρό), η «κυβερνώσα» παράταξη και οι κολαούζοι

της. Μιλάω για τα κράτη γενικά. 

Τα κράτη εξ’ ορισμού έχουν την ισχύ, τη δύναμη επι-

βολής της θελήσεως του «κυρίαρχου» - υποτίθεται –

λαού, στα σύγχρονα «δημοκρατικά»

καθεστώτα!

Κι έχουν τα μέσα για την επιβολή

αυτής της θελήσεως: Έχουν τη Βουλή

που ψηφίζει νόμους και ελέγχει,

έχουν δικαστήρια, που τους εφαρμό-

ζουν, έχουν αστυνομία, υπηρεσίες,

στρατό..., έχουν τη δύναμη με δυο

λόγια.

Όταν μάλιστα πρόκειται για συνασπι-

σμό κρατών, όπως η Ευρωπαϊκή

Ένωση έχουν τη δύναμη εις την νιοστή!  Υποτίθεται...

Και την έχουν, όπως έχουν αποδείξει επανειλημμένα

και στην πρόσφατη ιστορία, όταν θέλουν!

Παραδείγματα στη «γειτονιά» μας, η πάλαι ποτέ Γιουγ-

κοσλαβία, το Ιρακ, δύο φορές (πετρέλαια), η Λιβύη, πρό-

σφατα (πετρέλαια) κι άλλα πολλά, που δεν τα

πληροφορείται ο μέσος πολίτης, ο «ανθρωπάκος», που

τον έχουν πείσει, ότι δεν μπορεί αυτός «να κάνει τί-

ποτα». Αυτός είναι για να παράγει πολύ και «ανταγωνι-

στικά», δηλαδή με χαμηλές αμοιβές, και να καταναλώνει

απρογραμμάτιστα και κατευθυνόμενα με …δανεικά, για

να τον έχουν όμηρο, αυτόν και τα εκκολαπτόμενα «αν-

θρωπάκια» - τα παιδιά του.

Αυτός είναι ο ύστατος καπιταλισμός.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου*

Εσπερινά

Γυμνάσια

Λύκεια
σελίδα 14

Αντιδημοκρατική

η ανάδειξη 

εκπροσώπων στις

Περιφερειακές

Ενώσεις

σελίδες 13 & 17

Εγκατάσταση Ρομά στο

Μαρκόπουλο
σελίδα 6

Χορήγηση μεθαδόνης

στο Ασκληπιείο
σελίδα 3

Αναγκαιότητα η αποχέτευση στο
Σαρωνικό, αλλά με συναίνεση

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΠΡΟΩΘΕΙ Ο ΣΓΟΥΡΟΣ

Μεγάλη η παρουσία των κατοίκων στη συγκέντρωση στην Παλ. Φώκαια, για την απο-
χέτευση. Ολοι μίλησαν για την αναγκαιότητα της αποχέτευσης. Ολοι την θέλουν αλλά
όχι στην πόλη τους. Οι “κλακαδόροι” δεν άφησαν ούτε τους μελετητές να αναπτύξουν
την ομιλία τους, ούτε τον κόσμο να ακούσει. “Να πάμε τα σκατά μας στο Κορωπί, στο
Λαύριο. Τι θα πει δεν μας θέλουν”!!!

Σελίδες 12,13
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Ο αρχαιολόγος Μίλερ στη Βούλα Σελ. 6

Ενα χρόνο Περιφέρεια Σελ. 7

Αρχαία Αθήνα: Πολιτική ζωή και

νόμοι του Δράκοντα
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Απ’ το καρφί στο πέταλο Σελ. 8

Τα στημένα παιχνίδια των
πολιτικών Π.Α.Ε.
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Αδήλωτη εργασία Σελ. 9

Αθηναϊκη ραψωδία... Σελ.10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Εκπαιδευτικά θέματα Σελ. 14

Πανηγυρική λειτουργία για το Γε-
νέσιο της Παναγίας Σελ. 15

Ούτε ενιαίο, ούτε μισθολόγιο!
Δέσποινα Κουτσούμπα Σελ. 16

Χρυσοι Κωπηλάτες! Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αλλά για ποιούς υπάρχουν τα σύγ-

χρονα «δημοκρατικά» κράτη; Υποτίθε-

ται ότι αντιπροσωπεύουν την

οργανωμένη και συντεταγμένη κοινω-

νία, τα δίκαια συμφέροντα της οποίας

εκφράζουν και υποστηρίζουν! Είναι

έτσι;

Είναι, για τους αφελείς.

Για τους υποψιασμένους, δεν είναι

έτσι! Τα κράτη δεν εκφράζουν και δεν

υπερασπίζονται τα συμφέροντα των

«κυρίαρχων» λαών που εκπροσωπούν,

αλλά των παντοδύναμων εταιριών, των

μεγάλων οικονομικών συμφερόντων

και μάλιστα του χρηματοπιστωτικού

κεφαλαίου, δηλαδή των τοκογλύφων. 

Να τα πούμε απλά, για να μην υπάρχει

αμφιβολία σε κανέναν καλόπιστο ανα-

γνώστη, που μου κάνει την τιμή να δια-

βάζει τις σκέψεις μου.

Οι νόμοι για την δευτεροβάθμια Τοπική

Αυτοδιοίκηση, για τις Νομαρχιακές Αυ-

τοδιοικήσεις μέχρι πρότινος, για τις

Περιφέρειες τώρα, ορίζουν ως εξής τα

όρια της Νομαρχίας ή της Περιφέ-

ρειας: «Όρια του Νομού τάδε, είναι τα

όρια των Δήμων που την αποτελούν».

Εάν εξέδιδε ένα παρόμοιο ψήφισμα το

Ευρω-κοινοβούλιο, ή έκανε μια παρό-

μοια δήλωση το Ευρωπαϊκό Συμβού-

λιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τ’ άλλα

όργανα που έχουν γίνει λαλίστατα,

όταν πρόκειται για τα χρέη, ότι, δη-

λαδή, «τα όρια (τα σύνορα) της Ε.Ε.
είναι τα σύνορα των εξωτερικών κρα-
τών που την συναποτελούν», ποιό

κράτος, ποιά Τουρκία – που θέλει να

γίνει και μέλος της Ε.Ε. – θα τολμούσε

να παραβιάσει ή ν’ απειλήσει τα σύ-

νορα της Ελλάδας ή τα, βάσει διεθνών

κανόνων, δικαιώματά της, ΑΟΖ, 12

ναυτικά μίλια κλπ. Προς την κατεύ-

θυνση αυτή βοηθάει και η συνθήκη

Σένγκεν, αλλά δεν έχει πέσει στην αν-

τίληψή μου κάποιος να έχει κάνει κάτι

προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά, θα

μου πείτε, η Ε.Ε. ανέχεται τμήμα της -

η μισή Κύπρος - να τελεί υπό στρατιω-

τική κατοχή εδώ και 37 χρόνια και συ-

ζητάει την ένταξη του εισβολέα στην

Ε.Ε. Δεν προκειται για “Ενωση”. Παρα-

μένει Οικονομικός Συνεταιρισμός - όχι

κοινότητα - των μεγάλων συμφερόν-

των.

Η παραπάνω δήλωση δεν κοστίζει

ούτε ένα ευρώ, ανταποκρίνεται πλή-

ρως στην πραγματικότητα και θα βοη-

θούσε αποφασιστικά, στην Ειρηνική

συμβίωση των Λαών της περιοχής,

αλλά …ΔΕΝ συμφέρει την Γερμανία

κυρίως και την Γαλλία, γιατί τότε οι πο-

λεμικές βιομηχανίες τους θα έβλεπαν

τις πωλήσεις τους – και τα κέρδη τους

αντίστοιχα – να μειώνονται δραματικά.

Εύλογο ερώτημα που εκπηγάζει από

την παραπάνω συλλογιστική είναι, εν

τοιαύτη περίπτωση, σε τι μας χρησι-

μεύει η ένταξή μας στην Ε.Ε. και αν

αξίζει να δεχόμαστε τους όποιους πε-

ριορισμούς υφιστάμεθα, απλά για να

παίρνουμε τα διάφορα πακέτα, από τα

οποία πρωτίστως οφελούνται διάφοροι

επιτήδειοι και ημέτεροι. 

Ας επανέλθουμε όμως στην κρατική

εξουσία και τη δύναμη επιβολής της

θελήσεώς της – της θελήσεως, υποτί-

θεται, του «κυρίαρχου» λαού, πάνω

στους υπηκόους, φυσικά και νομικά

πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται, κι-

νούνται ή απλά, υπάρχουν, μέσα στην

επικράτειά τους. 

Γιατί στην επικράτεια κάποιου κράτους

υπάρχουν και δραστηριοποιούνται οι

άκρως αυθαίρετες «αγορές», δηλαδή

το ασίδοτο χρηματοπιστωτικό κεφά-

λαιο.

Ενα κεφάλαιο που, όπως έχω ξανα-

γράψει, είναι στέρφο. Δεν τοκοφορεί

παραγωγικά και πραγματικά, παρά

μόνο πλασματικά και μάλιστα υπερβο-

λικά. Είχα γράψει πέρυσι ότι η Μερ-

σέντες ιντερνάσιοναλ, με 3

δισεκατομμύρια ευρώ κεφάλαιο, είχε

κερδίσει το 2009, 2,62%, η Siemens

2,5% και μόνον η General Motors

(G.M.), στην αντιπέρα όχθη του Ατλαν-

τικού 3,78%.  Φέτος, ένας καλός

φίλος, οικονομολόγος, πρώην λογι-

στής της General Electric, μου έδωσε

νέα στοιχεία για το 2010 από τους ισο-

λογισμούς των παρακάτω εταιρειών –

κολοσσών: Bayer 3,73% κέρδος,

Daimler (αυτοκινητοβιομηχανία) Ει-

σπράξεις το 2009 47.177 δις. Μικτά

κέρδη 2.674, μετά από φόρους ζημιά

4.765%. 

Η G.M. κινήθηκε στα περσινά επίπεδα,

με μικρή μείωση κερδών στα 3,73% και

μόνον ο κολοσός της  General Electric

(G.E.) με κύκλο εργασιών που δεν

φαντάζεστε και με τεράστιες κρατικές

προμήθειες με 150.211 δις δολλάρια

έσοδα, κέρδισε 7,75%!

Ξαναθέτω το ερώτημα: Πώς είναι

δυνατόν οι μεγάλοι βιομηχανικοί

κολοσσοί που απασχολούν χιλιάδες

προσωπικό να κερδίζουν γύρω στο 3%

(η εξαίρεση της G.E. με 7,75, έχει στον

αντίποδα τη ζημιά της Daimler με 4,8)

και το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο με

10 οικονομολόγους της σχολής του

Φρίντμαν, 10 δικηγόρους και 10 κομπι-

ουτεράδες πατώντας κουμπιά με την

αρωγή των «οίκων αξιολόγησης», μ’

όλα εκείνα τα παπατζίδικα κόλπα των

spreads, των CDS και δεν ξέρω τι άλλα

κέρατα του Μαμωνά, να κερδίζουν 7%,

9% ή και 18% διαρκώς ανατοκιζόμενα

και χωρίς πραγματικό ρίσκο. 

Και είναι χωρίς ρίσκο αισχροκέρδεια

γιατί καλύπτονται, αντί να διώκονται,

από τα κράτη και τις συνθήκες που

έχουν υπογράψει και με ιδιαίτερη επι-

μέλεια και πιέσεις υπογράφουν καθ’

υπαγόρευση της πραγματικής «κεφα-

λής» των υποτιθέμενων σύγχρονων

κρατών, των οποίων οι «ηγέτες» είναι

οι «περικεφαλαίες της Κεφαλής» κατά

την εύστοχη έκφραση του Γεωργίου

Παπανδρέου, παππού. 

Στο δημοτικό σχολείο, τον καιρό του

Κεϋνσιανικού παρεμβατικού κράτους,

μας μάθαιναν ότι τον νόμιμο τόκο τον

ορίζει το κράτος και όποιος τον υπερ-

βαίνει είναι τοκογλύφος και πάει

«μέσα». 

Σήμερα είναι «κύριος», εξουσιάζει τα

κράτη – μην πάθει η «υγεία» του τρα-

πεζικού συστήματος – και ιδιοποιείται

τις πλουτοπαραγωγικές τους πηγές,

μπιλ-παρά, γρήγορα και ζόρικα.

Επιμύθιο για την προσεχή εβδομάδα. 

Μια εβδομάδα «τροφή για σκέψη»·

ερωτώ: χρέος 450δις ευρώ εξυπηρε-

τείται με κόψιμο των μισθών και των

συντάξεων και ξεπούλημα fast-track

της δημόσιας περιουσίας; Σκεφθείτε!...

Οι περικεφαλαίες της κεφαλής

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β συνε-

δριάζει σε  Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση

τη Δευτέρα 12η Σεπτεμβρίου   και ώρα 20:00,

για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: 

Εφαρμογή άρθρου 16 του Ν. 2508/97 στο Ο.Τ
306Α που αφορά την εξασφάλιση σημαντικών
κοινοχρήστων σε παλαιά σχέδια πόλης.
Το θέμα αυτό αφορά την “αμαρτωλή” πλατεία

Πηγαδακίων, που για να κρατηθεί πλατεία -

εφαρμόζοντας τους νόμους! - πρέπει οι ιδιοκτή-

τες που ακουμπάνε πάνω της να πουλήσουν τα

σπίτια τους για να πληρώσουν το μερίδιο που

τους αναλογεί στο πράσινο της πλατείας!!!

Η εισήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου Ηλέκτρας

Τσιριγώτη είναι να εφαρμοστει νόμος του 1997

που επιμερίζει το κόστος αναλογικά στην περιοχή.

«Σκεφτείτε να χάσουν οι κάτοικοι τα σπίτια τους
και ο Δήμος να δηλώσει αδυναμία να πληρώσει
την πλατεία;» τόνισε η Αντιδήμαρχος στην ενημέ-

ρωση του Δ.Σ.

Κι εμείς να προσθέσουμε, επειδή ένας τουλάχι-

στον συνάνθρωπός μας χάνει το σπίτι του στο

τέλος του μήνα: Οταν διαχειριόμαστε ξένη πε-

ριουσία, πρέπει να ‘μαστε πιο προσεκτικοί. Εδώ

οι Σύμβουλοι πρέπει επιτέλους να έχουν γνώμη

που τους υπαγορεύει η συνείδησή τους.

Αναλυτικά θα μιλήσουμε στο επόμενο φύλλο.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
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Πολλές ώρες απασχόλησε το Δ.Σ. ένα θέμα

ιδιαιτέρως σοβαρό, που το έφερε ο πρό-

εδρος προ ημερησίας, χωρίς γνώση του αν-

τικειμένου από το σύνολο των δημοτικών

συμβούλων. Είναι το “αμαρτωλό” οικόπεδο

στο Ο.Τ. 306Β που το έχει δεσμεύσει ο

Δήμος για να γίνει πλατεία. Σέρνεται 30

χρόνια και σήμερα ζητάνε από τους όμο-

ρους, της “πλατείας”, ιδιοκτήτες να πουλή-

σουν κυριολεκτικά τα σπίτια τους για να

πληρώσουν την πλατεία που θα αγναν-

τεύουν απ’ το μπαλκόνι τους!

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στις ερωτή-

σεις αναφέρθηκε στην κατάργηση των

δρομολογίων του 162 και 163 λεωφορείων

της γραμμής τα Σαββατοκύριακα όπως και

του 154, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται

τεράστια προβλήματα. Πρότεινε δε «σαν
δημοτική αρχή να κινηθούμε, να δρομολο-
γήσουμε μικρότερης εμβέλειας οχήματα
για να εξυπηρετηθούν μαθητές και πολί-
τες».

Πλατεία Πηγαδακίων!

Αναφέρθηκε στο έκτακτο θέμα που ζήτησε

να εισαχθεί ο πρόεδρος (πλατεία Πηγαδα-

κίων, Ο.Τ. 306) επισημαίνοντας ότι είναι ένα

«καθαρό πολιτικό θέμα· έχει καθαρά πολι-
τικό χαρακτήρα. Δεν είναι ούτε τεχνικό
ούτε νομικό ζήτημα.  Εχει πολιτική και κοι-
νωνική διάσταση». Παρακάλεσε δε να μην

το εισάγει ο Πρόεδρος και να το φέρει σε

επόμενη συνεδρίαση μέσα στην ημερήσια

διάταξη ούτως ώστε να παρθεί μία πολιτική

απόφαση και «ίσως να ισιώσουμε στρεβλές
αποφάσεις παλαιοτέρων ετών», τόνισε. 

Ο Παν. Καπετανέας, επεσήμανε «ότι είναι
ένα μεγάλο θέμα που χρονίζει, όπως και τα
οικόπεδα του Κόνιαρη, είναι μεγάλο θέμα
και πρέπει να ενημερωθούμε όλοι». Ζήτησε

την αναβολή του και να έρθει σε επόμενη

συνεδριαση. 

Ο Διον. Κοντονής επεσήμανε στον πρό-
εδρο, ότι το θέμα δεν μπορει να περάσει ως
έκτακτο. 
Η πρότασή του Καπετανεα μπήκε σε ψηφο-

φορία, αλλά απορρίφθηκε. Και αφού συζη-

τησαν πάνω από δύο ώρες επί του θέματος

τελικά αναβλήθηκε και θα συζητηθεί την

προσεχη Δευτέρα το βράδυ.

Την παραχώρηση 20 στρεμμάτων του

ΠΙΚΠΑ σε ιδιωτικές δραστηριότητες, με

αντάλλαγμα να ανακατασκευαστούν τα

ερείπια του ΠΙΚΠΑ Βούλας, προωθεί η κυ-

βέρνηση, όπως ειπε ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

«Είίναι ένα θέμα που συζητείται ευρέως
στο Υπουργείο. Αν γίνει αυτό ανοίγει μία
σταδιακή σαλαμοποίηση της πανέμορφης
και κοινωνικης σημασίας, νησίδας του
ΠΙΚΠΑ».

Η Βούλα έχει άθλια εικόνα 

καθαριότητας

Ο Γρ. Κωνσταντέλλος περιέγραψε ανά-

γλυφα την εικόνα που βιώνει η πόλη της

Βούλας εδώ και πολύ καιρό, όσον αφορά

την καθαριότητα. Είπε ότι «δεν έχει γίνει
καμία απολύτως κριτική στο θέμα της καθα-
ριότητας, από την αντιπολίτευση μέχρι σή-
μερα, γιατί θεωρήσαμε ότι πρέπει να
δώσουμε χρόνο στις υπηρεσίες και στο σύ-
στημα να λειτουργήσουν.
Επ’ ουδενί δεν θέλουμε να έρθουμε εδώ με
φωτογραφίες και πλακάτ για να δείξουμε
την πραγματική, οικτρή, άθλια εικόνα χω-
ματερής που παρουσιάζουν οι περισσότε-
ρες γειτονιές της πόλης. 
Οι άδειες του προσωπικού κι η έλλειψη μη-
χανημάτων και τα συνεργεία, που δέχθηκα
ως απάντηση, δεν μπορώ να την αποδεχθώ.
Ο καπετάνιος φαίνεται στη φουρτούνα· και
φουρτούνα εδώ είναι το καλοκαίρι, όταν
μας χαλάνε τα μηχανήματα  και όταν δεν
έχουμε προσωπικό για να τα φτιάξουμε.
...Σας κάνω έκκληση και με δική μας βοή-
θεια αν θέλετε, να βελτιώσουμε αυτό το
πράγμα το οποίο ειδικότερα στη Βούλα τεί-
νει να λάβει μορφές χειμάρου».

Ο Σπ. Πανάς δεν δέχθηκε τις αιτιάσεις του

Γρ. Κωνσαντέλλου για την καθαριότητα.

Βλέπει μόνο τα λουλούδια... «Καταφέραμε
να πάρουμε συγχαρητήρια από όλη την Ελ-
λάδα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα και
ακόμα καλύτερα. Ομορφήναμε την πόλη και
ακόμα προχωρούμε», τόνισε.

Ο Κώστας Πασακυριάκος αναφέρθηκε

στους εργαζόμενους της δημοτικής επιχεί-

ρησης που το έβαλε και ο Γρ. Κωνσταντέλ-

λος, οι οποίοι είναι απλήρωτοι πολλούς

μήνες τώρα και έχουν έρθει σε αδιέξοδο.

Επίσης αναφέρθηκε στους Παιδικούς σταθ-

μούς, ρωτώντας πόσες αιτήσεις έγιναν,

πόσα παιδιά δέχθηκαν και πόσοι Σταθμοί θα

λειτουργήσουν. 

Σ.Σ. Από την απάντηση προέκυψε ότι δυ-
στυχώς για άλλη μια χρονιά ο καινούργιος
και πλήρως εξοπλισμένος παιδικός σταθμός
της οδού Ηρακλειδών στη Βούλα δεν θα
λειτουργήσει γιατι δεν υπάρχει προσωπικό
να το επανδρωσει! Εκτός, όπως είπε ο Ν.

Ζαχαρατος, και εγκρίνουν 16 συμβασιού-

χους, οπότε θα λειτουργήσει κι αυτός (που

θυμίζουμε ότι κάποιες θα γίνουν  μέσω

ΜΚΟ!).

Σχέδιο παραλίας Βάρκιζας

Η Λυδία Αργυροπούλου ευχαρίστησε τις

ομάδες Πολιτικής Προστασίας «γιατι μας
έσωσαν το καλοκαίρι από πολλές φωτιές
και ιδιαίτερα στη μεγάλη φωτιά πάνω στη
Βούλα, που έδωσαν μάχη», όπως είπε.

Ζήτησε ενημέρωση σαν σώμα, για τη δια-

μόρφωση της ελευθερης παραλίας της

Βάρκιζας “γιατί έχουν έρθει έγγραφα από
τον Οργανισμό Αθήνας, που αναφερονται
σε κάποιο σχεδιασμό. Πού βρίσκεται αυτή
τη στιγμή ο Δήμος στις συνενοήσεις; Και
κατά πόσον η παραλία περιέρχεται στα
χέρια του Δήμου πλέον”.
Η απάντηση από τον Σπ. Πανά για την πα-

ραλία της Βάρκιζας πόρρω απέχει από τη

συμμετοχή του Δήμου στη διαχείρισή τους.

Είπε μεταξυ άλλων: «Είδαμε τη μελέτη που
έχει γίνει από τα ΕΤΑ, κάναμε αυτοψία στο
χώρο, καταλήξαμε σε ένα master plan. Το
όραμά μας είναι ενας μεγάλος ποδηλατό-
δρομος που θα ξεκινάει από το κάμπινγκ
της Βούλας με ένα βοτανικό πάρκο και
ελεύθερη παραλία για τους λούμενους και
θα καταλήγει στην ανατολική παραλία της

Βάρκιζας, όπου θα υπάρχει ένα δυναμικό
βοτανικό πάρκο με αυτοφυή φυτά. 
Αναμένουμε την πρόταση και το Μνημόνιο
από τα ΕΤΑ Α.Ε.» κατέληξε.

Χορήγηση μεθαδόνης 

από το Ασκληπιείο

Το Ασκληπιείο Νοσοκομείο, είναι ανάμεσα

σε εκείνα, που δρομολογηθηκαν από το

Υπουργέιο να χορηγεί μεθαδόνη σε ανθρώ-

πους που είναι εξαρτημένοι.

Οπως ενημέρωσε ο Γ. Γκολφινόπουλος (για-

τρός στο επάγγελμα), «το μοντέλο αμφισβη-

τείται έντονα από μεγάλο ποσοστό

επιστημόνων για την αποτελεσματικότητά του.

Εφαρμόστηκε πριν 20 χρόνια στον ΟΚΑΝΑ
στην  Αθήνα και έγινε αυτο που έγινε. Και
τώρα θέλουν να το αποκεντρώσουν και να
φέρουν τέτοιες εστίες στην περιφέρεια και
στο δικό μας Δήμο. Ο κ. Πανάς πήγε και μί-
λησε αλλά δεν ακούει κανεις.  Θεωρώ ότι
πρέπει να αντιδράσουμε σ’ αυτό γιατί θα
έχουμε συνέπειες στο μέλλον απ’ αυτές τις
εστίες. Και δεν υπάρχουν καταλληλες υπο-
δομές γι’ αυτό. Ούτε σε κτίρια, ούτε επαρ-
κές προσωπικό, ούτε τη διαθεση οι γιατροί
γιατί ξέρουν ότι αυτό δεν βοηθάει».

«Τι έχουμε κάνει με το μεγάλο θέμα που
έχει προκύψει με την παραλία της Βούλας;
Εχουμε αναθέσει σε κάποιο δικηγορικό
γραφείο και αν ναι σε ποιο», ρώτησε ο Διο-

νύσης Γεωργουλόπουλος.

Παρατηρήσεις για τον τρόπο λειτουργίας

της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, αλλά

και γνώσης του αντικειμένου από τους αρ-

μόδιους, έθεσε ο Παν. Σωτηρόπουλος.

«Αλλού ήταν η φωτιά και αλλού την εδιναν
οι παρατηρητές», τόνισε μεταξυ αλλων.

Οι διαφορετικότητες...

Η εκλογή αντιπροσώπων για τις Περιφερει-

ακές Ενωσεις, έδειξε τις εσωτερικές αντι-

θέσεις στην παράταξη της πλειοψηφίας.

Προταθηκαν από τον Πανά οι σύμβουλοι Δ.

Δαβάκης και ο Δ Αναστασίου, ενώ η Ηλέ-

κτρα Τσιγιώτη επεσήμανε ότι οι εκπρόσω-

ποι σε ανώτερα όργανα θα έπρεπε να

καλύπτουν όλο το ιδεολογικό φάσμα, των

συμβούλων, πράγμα που δεν απεδέχθη ο

Πανάς και προχώρησε στην ψηφοφορια ο

πρόεδρος. Ετσι η Η. Τσιριγώτη αποχώρησε.

Είχαν μείνει ψήφισαν 11 σύμβουλοι της

πλειοψηφίας που ψήφισαν μονοκούκι και τα

δύο ονόματα (Δαβάκης, Αναστασίου), έτσι

που στο τέλος έγινε κλήρος και εξελέγη ο

Δ.Δαβάκης. Ο Γ. Νιτερόπουλος αρνήθηκε

ψήφο γιατί διαφώνησε με τη λάθος διαδι-

κασία, όπως είπε. Κάτι που επεσημανε καιο

Γιάννης Σκουμπούρης.

Γιατί ο εγκύκλιος ζητούσε να έχουν κατα-

τεθεί υποψηφιότητες πολύ πριν συνεδριά-

σει το Δ.Σ., πράγμα που όπως παραδέχθηκε

ο πρόεδρος δεν  υπήρχε.

Αννα Μπουζιάνη

Ερωτήσεις και διαπιστώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β
Πολλές ευχές από όλες τις παρατάξεις και όλους τους δημοτικούς συμβούλους

εκφράστηκαν για την αποκατάσταση της υγείας του δημάρχου των 3Β στη συνε-

δρίαση της 6 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο δημαρχεύων Σπ. Πανάς αναφέρθηκε στην εξέλιξη της υγείας του δημάρχου

Γρηγόρη Κασιδόκωστα και στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος και αδελφός

Παντελής Κασιδόκωστας διάβασε σχετικό κείμενο.

Εύστοχη πρόταση κατέθεσε για την υγεία του Δημάρχου ο Γ. Γκολφινόπουλος,

προτείνοντας ότι πρέπει να έρθει ένα επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν που θα εκ-
δώσει το ιατρικό κέντρο με τη διάγνωση, την πρόοδο της υγείας και με την πρό-
βλεψη της υγείας του Δημάρχου. “Αυτό γιατί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι
να δίνουμε απαντήσεις στους δημότες και να κλείσουν και τα διάφορα σενάρια”
κατέληξε.
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«Τα κολλητήρια πάνε σχολείο!»

Πριν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, ο Καραγκιόζης

του Τάσου Κώνστα, ετοιμάζει τα κολλητήρια για την

έναρξη της σχολικής χρονιάς και παραδίδει μαθήματα γέ-

λιου, στην αυλή του «Ακαδήμεια».

Δύο παραστάσεις προσαρμογής για μικρούς και μεγάλους

το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου στις 8μ.μ.

Μη τις χάσετε! Τιμή:   7 ευρώ - Διάρκεια:  50 λεπτά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Πολιτιστικό Κέντρο «Ακα-

δήμεια», Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος,  τηλ.:

210-5125600, e-mail: info@akademeia.gr,

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

"ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2011", 26 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου

Σάββατο 10/9, 20:00 

Κρητική Βραδιά στον προ-

αύλιο χώρο του 1ου Δημοτι-

κού Σχολείου Κορωπίου.

Διοργάνωση Σύλλογος Κρη-

τών Μεσογείων «Ο Ψηλο-

ρείτης»

Τις ημέρες των εκδηλώσεων

θα είναι επισκέψιμα τα μου-

σεία και οι χώροι τέχνης:

1. Μουσείο Λυκείου Ελληνί-

δων, στον πεζόδρομο στο

κτήριο της Δημοτικής Βι-

βλιοθήκης

2. Ελληνικό Κέντρο Τέχνης

και Πολιτισμού, Αντ. Κιμπιζή

5 (όπισθεν ΔΕΗ), Ώρες:

18:30 - 20:30

3. Μουσείο Παράδοσης και

Τέχνης Αγγ. Τσεβά, Βασ.

Κωνσταντίνου 37, μόνο

Τρίτη και Παρασκευή 18:00 -

20:00

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Ο διάσημος αρχαιολόγος

Στέφανος Μίλλερ, καθηγη-

τής Αρχαιολογίας του

Παν/μίου Berkeley της Κα-

λιφόρνια, επί 38 χρόνια

ανασκαφέας της Νεμέας

και εμπνευστής της ανα-

βίωσης των Νεμέων Αγώ-

νων, θα παρουσιάσει στην

ελληνική γλώσσα, το έργο

του, σε εκδήλωση του Πο-

λιτιστικού Συλλόγου Γυναι-

κών ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, το

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου,

στις 8μ.μ.  στην αίθουσα

ΙΩΝΙΑ (δίπλα απ’ το Δη-

μαρχείο  Βούλας).  

Είσοδος ελεύθερη

Ο Στέφεν Μίλλερ στη Βούλα

Φεστιβάλ Ηλιούπολης
Το φεστιβάλ της Ηλιούπολης θα κλείσει με τη συ-

ναυλία της Τάνιας Τσανακλίδου την Πέμπτη 15 Σε-

πτεμβρίου.

Το Φεστιβάλ θέλει να συνδέσει τους τραγικούς μύθους με
τα μεγάλα ερωτήματα του σήμερα γύρω από τη βία, το
φόβο, τους θεσμούς και τη δημοκρατία, συμβάλλοντας έτσι
σε ένα σύγχρονο προβληματισμό και παράλληλα να ανα-
δείξει την κλασσική διαλεκτική σκέψη, να προβάλει το ψυ-
χικό σθένος και την δύναμη του ανθρώπου.

Η πόλη που γέννησε το αρχαίο δράμα διαμορφώνει το
πλαίσιο και το βήμα ανταλλαγής καλλιτεχνικών απόψεων
για το κορυφαίο αυτό είδος του παγκοσμίου θεάτρου. Η
Αθήνα δημιουργεί λοιπόν το πρώτο της φεστιβάλ αρχαίου
δράματος. Την πρώτη θεατρική γιορτή προβληματισμού και
μελέτης.  

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου

Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων 
Παραστάσεις από Μαθητικούς Θιά-
σους

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 

Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων 
Εργαστήριο και συζήτηση με τους

μαθητές σε συνεργασία με το Πανελ-
λήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκ-

παίδευση 

Κυριακή 11 & Δευτέρα 12/9 

Θέατρο Αττικού  Άλσους, ώρα 21.00 

Θεατρική παράσταση «Κρήτες» βασισμένη

στα σπαράγματα της τραγωδίας του Ευρι-

πίδη  από τους «deviant GaZe»

Είσοδος: 10€

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου - ώρα 21.00
Κέντρο Τεχνών – Εξωτερικός χώρος, 
Θεατρική παράσταση «Αντιγόνη» του

Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Τάκη Τζα-
μαργιά από το Εθνικό Θέατρο

Τετάρτη 14 & Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

Θέατρο Αττικού  Άλσους, ώρα 21.00 
Θεατρική παράσταση «Επτά επί

Θήβας» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία

Ανέστη Αζά από τη θεατρική ομάδα

«Projector» Είσοδος: 10€

Πέμπτη 15 & Παρασκευή 16/9

«Ιερά οδός 2» σε σκηνοθεσία Ιωάν-
νας Ρεμεδιάκη από την Ομάδα Ίσον
Ένα, ώρα 19.30 Μια θεατρική ξενάγηση

από Αγίων Ασωμάτων στην Ιερά Οδό

Παρασκευή 16 & Σάββατο 17/9 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων -
Αμφιθέατρο Αντώνη Τρίτση Συμπόσιο

θεωρητικού προβληματισμού. Οι συνε-

δρίες θα πραγματοποιούνται το πρωί και το

απόγευμα σε συνεργασία με το Τμήμα Θε-
άτρου Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελ-
ληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτο

Θεάτρου

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 

Θέατρο Αττικού  Άλσους, ώρα 21.00 
Θεατρική παράσταση «Πέρσες» του

Αισχύλου σε σκηνοθεσία Δήμου
Αβδελιώδη από την Εταιρεία Πολιτι-

σμού «anagnosis» Είσοδος: 10€

*Οι θίασοι που συνεργάζονται με το

Φεστιβάλ, το Εθνικό Θέατρο και η Θε-

ατρική Διαδρομή,  ορίζουν οι ίδιοι το

αντίτιμο του εισιτηρίου τους.

Διευθύνσεις χώρων

Θέατρο Αττικού Άλσους:  

Η είσοδος στο θέατρο του Αττικού Άλσους

είναι από την οδό Καρπενησιώτη επί του

περιφερειακού Γαλατσίου (Τουρκοβούνια)

Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων: Τιμοκρέον-

τος 6Α – Αγ. Σώστης, τηλ.: 210 93 44 131

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων: 

Β. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, στάση ΜΕΤΡΟ:

Μέγαρο Μουσικής,  τηλ.: 210 72 24 028

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων: 

Ακαδημίας 50, στάση ΜΕΤΡΟ: Παν/μιο

τηλ.: 210 36 21 601

Ταινιοθήκη της Ελλάδος:

Ιερά Οδός 48, τηλ: 210 3612046, Στάση

ΜΕΤΡΟ: Κεραμεικός

“Χνάρια της Αναρχίας του
Έρωτα”

Η συναυλία “Χνάρια της Αναρχίας του Έρωτα” με

έργα του Πάρι Παρασχόπουλου και ερμηνευτή το

Δημήτρη Νικολούδη και τους Aperito,  θα παρου-

σιαστεί ξανά στο κοινό της Θεσσαλονίκης:

• την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, Ώρα 21.00 στην

Μονή Λαζαριστών (ανοιχτός χώρος). 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Ο Πάρις Παρασχόπουλος, με ερμηνευτή τον Δημήτρη

Νικολούδη και το κουαρτέτο Aperito, παρουσιάζει δύο

ολοκληρωμένους κύκλους μελοποιημένων ποιημάτων. 

«ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ» 
με το Θανάση Βέγγο

Την Τετάρτη 14   Σεπτεμβρίου στον

Κινηματογράφο «ΑΣΤΡΟΝ» Νηρηί-

δων 9 στην Αρτέμιδα, 9 μ.μ., ρίχνει

τίτλους τέλους η κινηματογραφική

λέσχη του Οργανισμού Παιδείας Πο-

λιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο ΞΕ-

ΝΟΦΩΝ» του Δήμου Σπάτων -

Αρτέμιδας, με την ταινία αφιέρωμα

στο Θανάση Βέγγο «ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩ-

ΠΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ». 

Για την προσφορά του Θανάση Βέγγου

στο Θέατρο και τον Κινηματογράφο θα

μιλήσει ο  Συγγραφέας και Σκηνοθέτης

Γιάννης Σολδάτος.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη
Τα ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ, διοργανώνονται

για 32η χρονιά από το Σύλλογο «ΝΕΑ

ΠΑΛΛΗΝΗ» και αποτελούν ετήσιο πο-

λιτιστικό κεφάλαιο για την περιοχή επι-

διώκοντας, με το γλέντι και την

παρουσίαση ποικίλων και σύγχρονων

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, να συ-

σπειρώσουν τους κατοίκους της ευρύ-

τερης περιοχής και να τους δώσουν μια

σταθερή, δημιουργική διέξοδο.

Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι της

Νέας Παλλήνης αποχαιρετούν το καλο-

καίρι και υποδέχονται το φθινόπωρο. 

Στη διοργάνωση συμμετέχει και ο

Δήμος Παλλήνης. 

Ετσι στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου

2011, ώρα 8.30 μμ, στην Πλατεία Αγίου

Γεωργίου στη Νέα Παλλήνη Αττικής

(πίσω από τη Νομαρχία Ανατολικής Ατ-

τικής), θα ολοκληρώσουν τις φετινές

τους συναντήσεις.

Η πρώτη μέρα (Παρασκευή 9 Σεπτεμ-

βρίου) είναι αφιερωμένη στη νεολαία και

περιλαμβάνει συναυλίες από τους “ΚΟΚ-

ΚΙΝΑ ΧΑΛΙΑ feat NEBMA”, οι οποίοι

έχοντας κατακτήσει τις καρδιές του κοι-

νού με κάθε τους εμφάνιση, θα παρασύ-

ρουν στο δικό τους ρυθμό, με ένα live

πρόγραμμα, που υπόσχεται πολλά...

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ με τις γεμά-

τες ‘’νεύρο’’ ζωντανές του εμφανίσεις.

QUILOMBO που όταν παίζουν live δε

χρειάζεται να είσαι “γνώστης του

είδους” για να περάσεις καλά!

GRAFFITI ART by ASCO CREW

Καθώς και άλλα events που θα πλαισιώ-

σουν τη γιορτή. 

Η δεύτερη ημέρα (Σάββατο 10 Σεπτεμ-

βρίου) περιλαμβάνει λαϊκό γλέντι με τις

“ΣΠΟΝΔΕΣ”, που θα ερμηνεύσουν τρα-

γούδια που άντεξαν στο χρόνο, αλλά

και πρόσφατες επιτυχίες. Μια βραδιά

για τραγούδι, χορό και διασκέδαση από

την αρχή ως το τέλος, καθώς και παρα-

δοσιακούς χορούς από το ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗ-

ΝΗΣ.

Η τρίτη ημέρα (Κυριακή 11 Σεπτεμ-

βρίου) είναι αφιερωμένη στους μικρούς

φίλους, καθώς θα έχουν κοντά τους το

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ του γνωστού καραγ-

κιοζοπαίχτη ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ.

Στους χώρους του Φεστιβάλ θα φιλοξε-

νηθούν οι οργανώσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

(ΕΛ.Ε.Θ.ΙΠ.) και ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ (Ε.Σ.Π.Ι.) με

σκοπό να ενημερώσουν τους θεατές για

τις δράσεις και τους στόχους τους.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ για όλες τις εκδηλώσεις

είναι ΔΩΡΕΑΝ!

40ή Εκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο

Την 40ή Εκθεση βιβλίου,  στο Ζάππειο άνοιξε την Παρα-

σκευή 2 Σεπτεμβρίου, ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου

(ΣΕΚΒ) και ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθη-

ναίων.

Η φετεινή έκθεση είναι αφιε-

ρωμένη στο Ευρωπαϊκό Έτος

Εθελοντισμού και θα περι-

λαμβάνει αφιέρωμα στα «Λο-

γοκριμένα και απαγορευ-

μένα βιβλία - περιοδικά και

εφημερίδες την περίοδο της

δικτατορίας 1967-1974», ει-

δικό αφιέρωμα «Γιούρι Γκαγ-

κάριν 1961-2011, 50 χρόνια

από την πρώτη πτήση ανθρώ-

που στο Διάστημα», το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία

με το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο της πρε-

σβείας της Ρωσίας και αφιέρωμα στην «Ιδέα Δωρεάς Ορ-

γάνων», σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό

Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η έκθεση εκτείνεται στον υπαίθριο χώρο του Ζαππείου

σε 120 περίπτερα και θα διαρκέσει μέχρι  τις 18 Σε-

πτεμβρίου.
Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας της έκθεσης Βιβλίου

Δευτέρα - Πέμπτη: 18:00 μ.μ. - 22:30 μ.μ.

Παρασκευή και Σάββατο: 18:00 μ.μ. - 23:00 μ.μ.

Κυριακή: 11:00 π.μ. - 22:30 μ.μ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Σεπτεμβρίου, 9 μ.μ.

Μουσική και τραγούδια

στην πανσέληνο, στη

ΒΑΡΚΙΖΑ

Θα ξεκινήσουμε τις  εκδηλώσεις

του  συλλόγου  στην πανσέληνο  12

Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα, με κι-

θάρες και τραγούδι στην ελεύθερη

παραλία της Βάρκιζας. Θα συναν-

τηθούν στις 9 το βράδυ, μαζί με

όσους  φίλους θέλουν, για να

ακούσουν μουσική και να τραγου-

δήσουν. Ο καθένας μπορεί να

φέρει, αν θέλει, μεζέ ή ποτό. 

«Του φεγγαριού 
η τράτα 

στων αστεριών 
τη στράτα»

Παιδική θεατρική παράσταση

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, 21.00

Ο Δήμος Μαρκοπούλου φιλοξενεί την

παιδική θεατρική παράσταση «Του

φεγγαριού η τράτα στων αστεριών τη

στράτα», από την Αστική Πολιτιστική

Εταιρεία Θεάτρου «Η Πρόβα», το Σάβ-

βατο 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 21.00,

στο ανοιχτό θέατρο Σάρας, στο Μαρ-

κόπουλο.
Πώς το φεγγάρι έχει τράτα και ο ουρανός

βαρκούλες; Ποιος είναι αυτός ο περίεργος

τόπος; Η Λαμπυρίτσα θέλει να πάει ξύπνια

και να γνωρίσει την Ονειροχώρα. Τη χώρα

των ονείρων. Η γιαγιά Σκοτεινούλα της εξη-

γεί με ποιο τρόπο θα φτάσει στον προορι-

σμό της. Η περιπέτεια ξεκινά. Με τη

βοήθεια της Σελήνης, η Λαμπυρίτσα παρέα

με τους μικρούς θεατές, με παραμυθένια

πλάσματα, με το φίλο της το Γρύλλο και το

Μανιτάρι Μόνους – Μόνους, όλοι μαζί θα

πετάξουν στον ονειρεμένο προορισμό

τους. Για να φτάσουν στον άγνωστο και

όμορφο κόσμο της φαντασίας, θα πρέπει να

ξεφορτωθούν τους φόβους και τις στενα-

χώριες τους...,  

Το μήνυμα που περνάει το έργο στα

παιδιά είναι, ότι όταν βάζουν ένα

στόχο, πρέπει να προσπαθούν να τον

πετυχαίνουν. Η προσπάθεια και η δια-

δρομή έχουν αξία. Ένα μαγικό παρα-

μύθι που διώχνει τους φόβους. Μια

παράσταση συμμετοχικού θεάτρου,

που απελευθερώνει τα παιδιά. Η σε-

λήνη στη βόλτα της, αποκαλύπτει το

βαθύτερο κόσμο των πλασμάτων που

συναντά με τη βοήθεια των παιδιών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                      

ΚΥΡΙΑΚΗ  18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΑΔΩΝΑΣ - ΣΠΑΘΑΡΗΣ - ΛΙΜΝΗ- ΔΑΦΝΗ

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ  ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ-ΡΑΦΤΙΝΓΚ-ΚΑΓΙΑΚ

Το πρόγραμμα της  εξόρμησης  στην περιοχή του ποταμού

Λάδωνα, που έχει ανακηρυχθεί σε  οικολογικό  πάρκο περι-

λαμβάνει τις ακόλουθες εναλλακτικές δραστηριότητες:

α)  Πεζοπορική διάσχιση φαραγγιού. Η πεζοπορία για τη

διάσχιση θα γίνει στο καινούργιο μονοπάτι, που ανοίχθηκε

και σηματοδοτήθηκε πρόσφατα  και ξεκινά λίγο έξω από το

χωριό Σπάθαρη. Η διαδρομή είναι εύκολη (Α) και πολύ συ-

ναρπαστική, αφού περνά μέσα από πλούσια βλάστηση στις

όχθες του ποταμού, με κατεύθυνση  το υδροηλεκτρικό

φράγμα και τελικό προορισμό τη Λίμνη του Λάδωνα. Στη

διάρκεια της διαδρομής, που διαρκεί τρεις  ώρες θα δούμε

αξιόλογα ιστορικά μνημεία που υπάρχουν μέσα στο φα-

ράγγι, όπως οι σπηλιές των Κολοκοτρωναίων, το μοναστήρι

της Παναγιάς Κλειβώνας, που είναι κτισμένο σε βράχο  κ.α.

β) Ράφτινκ, καγιάκ, ποδήλατο βουνού. Κοντά στο παραδο-

σιακό χωριό Δάφνη διαμορφώνεται ένα υπέροχο φυσικό

τοπίο με δένδρα που  σκεπάζουν το ποτάμι. Από εκεί αρχί-

ζουν, για όσους το  επιθυμούν, δραστηριότητες ποταμού (ρά-

φτινκ, καγιάκ ) όπως και διαδρομές για ποδήλατο βουνού

γ) Περιήγηση  στα εξαιρετικά τοπία φυσικού κάλλους που

έχει η περιοχή, όπως η Σμίξη, το Κουρμιτό, το Κανελάκι, το

Γεφύρι της Κυράς.  

Αρχηγοί: Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Πατρίτσια Μερμελέκα

Δηλώσεις συμμετοχής

Πατρίτσια Μερμελέκα  6974953817

Χρύσα  Αφεντάκη         6932795747 

ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2011

Ρετροσπεκτίβα

Εως Πέμπτη 15/9, 20:30

Συ νεχίζονται οι κινηματο-

γραφικές προβολές στο

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάν-

νης, Αφιέρωμα μνήμης στο

κινηματογραφικό του έργο

έως και Πέμπτη 15 Σεπτεμ-

βρίου, 20:30, στον Κινημα-

τογράφοτου Ιδρύματος

(Πειραιώς 206, Ταύρος).

Κρατήσεις με σειρά προτε-

ραιότητας, 210 3418579

Δευ – Παρ 10:00 - 14:00

Είσοδος ελεύθερη.

Το Πρόγραμμα:

― Σάββατο 10/9, Ζορμ-
πάς, 1964 (137’)

― Κυριακή 11/9, Όταν τα
Ψάρια Βγήκαν στη
Στεριά, 1967 (104’)

― Δευτέρα 12/9, Αττίλας
‘74, 1975 (98’)

― Τρίτη 13/9, Γλυκιά Πα-
τρίδα, 1986 (148’)

― Τετάρτη 14/9, Πάνω κάτω

και πλαγίως, 1992 (100’)

― Πέμπτη 15/9, Βυσσινό-
κηπος,  1999 (137’)

― Παρασκευή 16/9, Ιωσήφ

και Ιακώβ -THE STORY

OF JACOB AND Joseph

(TV), 1974 (120’) 

Δωρεάν στάθμευση στο

εμπορικό κέντρο athens-

heart με την επίδειξη του

εισιτηρίου.

Αφιέρωμα Μνήμης  στο Έργο του 
Μιχάλη Κακογιάννη
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ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α’ και Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΚΟΥΒΑΡΑ
Οσοι διαθέτουν οικόπεδα και αγροτεμάχια στην περιοχή

Κουβαρά, όπου έχουν γίνει οι πολεοδομικές μελέτες για Α

και Β’ κατοικία, μπορούν να ενημερωθούν από τη Δημοτική

Κοινότητα Κουβαρά σχετικά και να διαβάσουν τους χάρτες

που είναι εκεί αναρτημένοι, προκειμένου να συμφωνήσουν

ή διαφωνήσουν και να προσφύγουν με ενστάσεις.

Πληροφορίες: μπορείτε να ζητήσετε από την Τεχνική

Υπηρεσία, τηλ. 2993 20300.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ 

(ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ)

Οσοι διαθέτουν ακίνητα στην  περιοχή ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ της

Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής,

θα πρέπει εντός τακτής προθεσμίας να κάνουν δήλωση

ιδιοκτησίας σε ειδικό έντυπο. Διαβάστε σχετικά την ανα-

κοίνωση στην παρούσα εφημερίδα και στη σελ. 19.

Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο Δημοτικό Κατά-

στημα Κερατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ. επικοινω-

νίας 2299320231).

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

γράφει ο Χάρης Δαμάσκος*

Με 8 μήνες καθυστέρηση, η Περιφέρεια Αττικής, ολοκλή-

ρωσε την τυπική διαδικασία της ένταξης στον προϋπολογι-

σμό της, μιας σειράς πολύ σημαντικών παρεμβάσεων στην

Ανατ. Αττική, που η υλοποίηση τους είχε ξεκινήσει το 2010 με

σχετικές ομόφωνες αποφάσεις του Νομ.Συμβουλίου.

Ενδεικτικά αναφέρω τα:

• έργα βελτίωσης οδικού δικτύου και διαμόρφωσης κοινο-

χρήστων χώρων (περιοχές Αχαρνών, Αυλώνα, Γέρακα-

Γλυκών Νερών, Κερατέας, Ωρωπού, Σπάτων, Μαραθώνα)

• έργα ανάδειξης και αποκατάστασης κλασσικών και υστε-

ροβυζαντινών αρχαιοτήτων (Άγιοι Ανάργυροι Κορωπίου,

Αγ.Νικόλαος και Σάββας  Χαλιδού Παιανίας, Κοιμήσεως

Θεοτόκου Ραφήνας, Τύμβος Σοφοκλή Βαρυμπόμπης).

Και βέβαια 3 σημαντικές μελέτες απαραίτητες για τον προ-

γραμματισμό δράσης των επόμενων ετών που είναι:

- η αναβάθμιση της Λεωφόρου Φλέμινγκ Ραφήνας 

- η οριοθέτηση του ρέματος Ροκφέλερ Ν.Μάκρης 

- η βελτίωση της διαδημοτικής οδού Κορωπίου- Καλυβίων

Σημειώνεται ότι για τα έργα αυτά και για πολλά ακόμα που

είχαν ξεκινήσει εντός του 2010, αλλά για ανεξήγητους λό-

γους έχουν παγώσει, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αν. Ατ-

τικής είχε διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση

τους από ιδίους πόρους παραδίδοντας στην Περιφέρεια

Αττικής 24,8 εκατ. ευρώ στο προϋπολογισμό του 2010.

Η Αν. Αττική περιμένει από το νέο θεσμό της αιρετής Περι-

φέρειας, μέσα από τις αυξημένες δυνατότητες που έχει, να

δώσει λύσεις στα μεγάλα της προβλήματα, να συμπληρώσει

τις υποδομές της, να προστατέψει τη φυσιογνωμία της και

να συνεχίσει να αναδεικνύει την πολιτιστική της κληρονομιά.

Όλα αυτά χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς γραφειοκρατικές αγ-

κυλώσεις  και κυρίως  χωρίς προκαταλήψεις.

* Ο Χάρης Σπ. Δαμάσκος είναι Περιφερειακός σύμβουλος Αττικής,

και πρώην Αντινομάρχης Ανατ. Αττικής.

Αγαπητοί συμπολίτες,

Έπειτα από επίκαιρη ερώτηση Βου-

λευτού της Αντιπολίτευσης της Πε-

ριφέρειας Αττικής, ενημερωθήκαμε

για την επικείμενη μετεγκατάσταση

κοινότητας Ρομά (Τσιγγάνων), σε

περιοχές εντός των διοικητικών

ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου.

Συγκεκριμένα, βάσει ειδικής μελέ-

της της Τοπικής Ένωσης Δήμων και

Κοινοτήτων (ΤΕΔΚΝΑ), που φέρει

τον τίτλο «Για την Εξεύρεση

Χώρων στην Αττική για τη Μετεγ-

κατάσταση των Ρομά από την Πε-

ριοχή του Ελαιώνα», μεταξύ άλλων,

δύο περιοχές του Δήμου Μαρκο-

πούλου ορίζονται ως κατάλληλες,

για τη δημιουργία Οργανωμένων

Εγκαταστάσεων Πλανόδιων (ΟΕΠ),

που θα φιλοξενήσουν σημαντικό

αριθμό μελών της κοινότητας των

Ρομά. 

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται α) βο-

ρείως της πόλης του Μαρκοπούλου,

μεταξύ της διασταύρωσης των Λε-

ωφόρων Βραυρώνος και Πόρτο

Ράφτη και της περιοχής του Βα-

ραμπά και β) ανατολικά της πόλης

του Μαρκοπούλου, στους πρόπο-

δες του Όρους Μερέντα.     

Για την επιλογή των δύο αυτών πε-

ριοχών, όπως και των υπολοίπων,

που σημειώτεον βρίσκονται όλες

στην Ανατολική Αττική και κυρίως

στα Μεσόγεια, χρησιμοποιήθηκαν

τα εξής κριτήρια αξιολόγησης: Δια-

θεσιμότητα και αξίες γης, ημιτελή

ρυμοτομικά σχέδια, πρόσβαση στο

κυκλοφοριακό δίκτυο και εγγύτητα

στον οικιστικό ιστό.

Η προχειρότητα (ή ίσως η υστερο-

βουλία) που χαρακτηρίζει την εν

λόγω μελέτη, κυριολεκτικά τρομά-

ζει!

Τι νόημα έχει άραγε το κριτήριο της

εγγύτητας σε οικιστικό ιστό, εάν η

συγκεκριμένη πόλη δεν διαθέτει

τις κατάλληλες υποδομές, για να

είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τη

μαζική εγκατάσταση νέου πληθυ-

σμού; 

• Δεν γνωρίζουν, για παράδειγμα, οι

κύριοι συντάκτες της μελέτης, ότι η

Ανατολική Αττική δεν διαθέτει κεν-

τρικό Νοσοκομείο, παρά μόνο υπο-

στελεχωμένα τοπικά Κέντρα

Υγείας; 

• Δεν γνωρίζουν, ότι τα Μεσόγεια

δεν διαθέτουν Αποχετευτικό Δί-

κτυο; 

• Δεν γνωρίζουν, ότι το Δίκτυο

Ύδρευσης παρουσιάζει σοβαρά

προβλήματα;  

• Δεν έχουν ενημερωθεί οι ιθύνον-

τες που εξετάζουν την εφαρμογή

της μελέτης από τους συναδέλ-

φους τους στο Υπουργείο Παιδείας,

για το κλείσιμο σχολικών μονάδων

στην Ανατολική Αττική, στα πλαίσια

των περικοπών του «Μνημονίου»;

Ο Δήμος Μαρκοπούλου είναι κά-

θετα αντίθετος στην προσπάθεια

της Κυβέρνησης για απλή μετα-

φορά του προβλήματος της φιλοξε-

νίας των Ρομά, από μια περιοχή,

όπως ο Ελαιώνας, που διεκδικείται

ως επενδυτικό «φιλέτο», σε μια

άλλη, όπως τα Μεσόγεια, που τεί-

νουν να μετατραπούν στην «πίσω

αυλή» των Αθηνών».

Ξεκαθαρίζουμε, ότι δεν μας απα-

σχολεί η φυλετική ιδιαιτερότητα

της κοινότητας των Ρομά, παρά

μόνο η υπόθεση της μαζικής εγκα-

τάστασης πληθυσμού. Εάν η Πολι-

τεία προχωρούσε άμεσα στη

γενναία αναβάθμιση των υποδομών

του Δήμου μας, βεβαίως και θα συ-

ζητούσαμε την πιθανή φιλοξενία

οποιασδήποτε πληθυσμιακής ομά-

δας, ανεξαρτήτως καταγωγής ή

προσδιορισμού.

Το θέμα και οι άμεσες αντιδράσεις

σ’ αυτό, θα συζητηθούν κατά προ-

τεραιότητα και επειγόντως στο

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Γραφείο Τύπου Δήμου Μαρκοπούλου 

Ολοκληρώθηκε η μελέτη, σύμφωνα με έγγραφο που

απέστειλε στη Βουλή ο υφυπουργός Εσωτερικών

Πάρις Κουκουλόπουλος, για τη μετεγκατάσταση

Ρομά από την περιοχή του Ελαιώνα. Δύο από τις επι-

λεγμένες περιοχές βρίσκονται στο Δήμο Μαρκοπού-

λου.

Το έγγραφο του Υφυπουργού ήταν απάντηση σε ερώ-

τηση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου για την «αύξηση

παράνομης δράσης ομάδων στην Περιφέρεια Αττι-

κής». 

Μετεγκατάσταση Ρομά  στο Μαρκόπουλο!

Σε ένα Μαρκόπουλο με χιλιάδες χρέη, 

με κίνδυνο να χάσει ο Δήμος περιουσιακά στοιχεία του, 

με μεγάλο έλλειμμα υποδομών (αποχέτευση κλπ.) θα έρθει να προστεθεί άλλο

ένα, όπως “έσκασε” προχθές, με έγγραφο στη Βουλή.  

Θα φύγουν οι Ρομά από τον Ελαιώνα και θα εγκατασταθούν στο Μαρκόπουλο. 

Κι αναρωτιέται κανείς με ποια προετοιμασία; με ποια υποδομή; με ποια κον-

δύλια; προωθεί το υπουργείο μια τέτοια λύση «για την άρση του κοινωνικού
αποκλεισμού, την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και τη
διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», όπως γράφει;

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρκόπουλο, 08/09/11

Θέμα: Επικείμενη Μετεγκατάσταση Ρομά (Τσιγγάνων)  από την περιοχή του Ελαιώνα

στον Δήμο Μαρκοπούλου
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Σε περίπου ένα μήνα συμπληρώνεται ένας χρόνο

από τις Περιφερειακές Εκλογές του 2010. Εκλο-

γές που ταυτίστηκαν με την «νέα αρχιτεκτονική»

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ως ενεργός πολίτης έλαβα μέρος στις εκλογές

αυτές, με το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Σγουρού,

πρώην Νομάρχη της Νομαρχίας Αθηνών και νυν

Περιφερειάρχη Αττικής. Η επιλογή μου δεν είχε

κομματικά χαρακτηριστικά, αλλά καθαρά Αυτο-

διοικητικά.  Θεώρησα ότι μόνο ένας επιτυχημέ-

νος Νομάρχης,  θα μπορούσε να υλοποιήσει

έναν νέο θεσμό, με την εμπειρία του και την

βαθιά γνώση της Αυτοδιοίκησης.

Γι΄ αυτήν μου την επιλογή επικρίθηκα από τους

συναγωνιστές μου στον αγώνα ενάντια στον

ΧΥΤΑ Γραμματικού, από την στιγμή μάλιστα που

ο Γιάννης Σγουρός είχε τοποθετηθεί δημόσια

υπέρ της κατασκευής των ΧΥΤΑ.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, δεν έχω μετανιώσει για

την επιλογή μου. Ιδιαίτερα όταν, με πικρία,

βλέπω, ότι στις συζητήσεις του Περιφερειακού

Συμβουλίου για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό

των Απορριμμάτων της Αττικής, δεν ακούγεται

η φωνή του Δήμου Μαραθώνα.

Άλλωστε αυτός ήταν ο στόχος μου, όπως ανα-

λυτικά είχα εξηγήσει τότε. Να υπάρχει, δηλαδή,

η φωνή της αντίστασης, μέσα στα κέντρα λήψης

των αποφάσεων. Δυστυχώς οι συμπολίτες μου

της Βορειανατολικής Αττικής επηρεάστηκαν από

τις φωνές κάποιων «επαγγελματιών επαναστα-

τών» και δεν στήριξαν την υποψηφιότητά μου.

Το ότι δεν μετάνιωσα, όμως, για την συμμετοχή

μου στις Περιφερειακές Εκλογές με το συγκε-

κριμένο ψηφοδέλτιο, δεν σημαίνει κι ότι είμαι

ευχαριστημένος.

Βολεύεται στη στασιμότητα;

Ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης Γιάννης Σγου-

ρός, δείχνει σαν να φοβάται την ευθύνη που ο

λαός της Αττικής του έδωσε.

Εμφανίζεται σαν να «βολεύεται» με την τακτική

της Κυβέρνησης να διατηρεί τις ουσιαστικές αρ-

μοδιότητες στον διορισμένο Περιφερειάρχη της

Λιακόπουλο.

Μετατρέπεται σιγά – σιγά σε έναν απλό διαχει-

ριστή – γραφειοκράτη των μικρών κι ασήμαν-

των.

Κανένα όραμα, καμία μεγάλη αναπτυξιακή πρω-

τοβουλία, κανένας σχεδιασμός, πέρα από – με-

γάλα – λόγια και ατυχείς λεονταρισμούς στο

ζήτημα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων της

Αττικής.

Αν θυμάμαι καλά –και θυμάμαι καλά- προεκλο-

γικά, ο Γιάννης Σγουρός,  συνέδεε την εμμονή

του για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχε-

διασμού, με την προώθηση της Ανακύκλωσης.

Έχει αντιληφθεί κανείς καμία σχετική πρωτο-

βουλία της Περιφέρειας Αττικής;

Ναι η συγκυρία είναι δύσκολη, ναι οι πόροι ελά-

χιστοι, αλλά λείπει η διεκδίκηση, λείπει αυτό το

κάτι που χαρακτηρίζει τον ηγέτη.

Αλλά και στο κομμάτι της Ανατολικής Αττικής

επικρατεί η ίδια στασιμότητα.

Χάνεται στη γραφειοκρατική 

διαχείριση

Η αξιόλογη και έμπειρη πολιτικά Αντιπεριφερει-

άρχης,  Χρυσάνθη Κισκήρα, δείχνει να έχει εγ-

κλωβιστεί   στην γραφειοκρατική διαχείριση της

καθημερινότητας. Κλεισμένη στο γραφείο της

και διαβουλευόμενη με τους «συνήθεις  συζητη-

τές» και «έχοντες άποψη επί παντός επιστητού»

χάνει την επαφή της με την κοινωνία.

Περίμενα από το συγκεκριμένο στέλεχος πολι-

τική στάση. Περίμενα να βγει από το γραφείο

της, να συνομιλήσει με Δημάρχους, να παραστεί

σε Δημοτικά Συμβούλια, να διαβουλευθεί με Φο-

ρείς, να κουβεντιάσει με πολίτες, να ζητήσει ει-

σηγήσεις από συνεργάτες, να διοργανώσει

Ημερίδες και Συνέδρια για την αναπτυξιακή προ-

οπτική της Ανατολικής Αττικής.

Δυστυχώς τίποτα απ΄ αυτά δεν συμβαίνει.

Βέβαια στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθώ και

στην τεράστια ευθύνη των Δημάρχων, οι οποίοι

αντί να βγουν μπροστά, να απαιτήσουν, να συγ-

κρουσθούν, αν χρειαστεί με την Αντιπεριφερει-

άρχη και τον Περιφερειάρχη, διεκδικώντας

μαχητικά τους πόρους και τα έργα που είναι απα-

ραίτητα για τον Δήμο τους, κινητοποιώντας και

τους πολίτες, περιορίζονται σε εθιμοτυπικές επι-

σκέψεις στα γραφεία τους.

Μ΄ αυτά και μ΄ αυτά η μιζέρια της κεντρικής πο-

λιτικής σκηνής έχει μεταφερθεί και στην Αυτο-

διοίκηση.

Κάποιοι  από το περιβάλλον των «ηγετών της

Αυτοδιοίκησης» θα πουν ότι ασκώ πολεμική.

Ίσως μάλιστα να αφήσουν να εννοηθεί ότι

«βγήκα στο κλαρί» γιατί δεν «βολεύτηκα

κάπου». Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν είναι

έτσι. Δεν ασκώ πολεμική· την αγωνία μου εκ-

φράζω, με την ελπίδα ότι, ίσως, αντιληφθούν

κάποιοι ότι  η κοινωνία άλλα θέλει από τους Αυ-

τοδιοικητικούς, άλλα περιμένει. Κι ο χρόνος τε-

λειώνει. Και μαζί και η ανοχή.

Ζώντας και δρώντας μέσα στην κοινωνία, λαμ-

βάνω τα μηνύματα του κόσμου. Κι είναι μηνύ-

ματα απογοήτευσης κι αγανάκτησης.

Αναρωτιέμαι, οι εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμ-

βουλοι δεν λαμβάνουν αντίστοιχα μηνύματα; Κι

αν τα λαμβάνουν δεν τα μεταφέρουν στην Εξου-

σία; Ή προτιμούν τις «καλές σχέσεις» με το

«γκουβέρνο» για ευνόητους λόγους;

Εκτός αν όντως μεταφέρονται τα μηνύματα

στους ηγέτες της Αυτοδιοίκησης κι αυτοί αδια-

φορούν. Τότε τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα

απ΄ ότι φαντάζομαι.

Κι εμείς οι πολίτες;

Ως πότε θα μένουμε «θεατές σε έναν στημένο

αγώνα»;

Μήπως ήρθε η ώρα να δείξουμε ότι υπάρχουμε; 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Γράφει ο Γιώργος Κόλλιας

πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Βαρνάβα 
και επιλαχών Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

Φωτεινοί σηματοδότες

στη Λεωφ. Διονύσου

η Περιφερειακή σύμβουλος

Ανατολικής Αττικής 

Δέσποινα Αφεντούλη 

ζητάει παρέμβαση

Εδώ και περίπου ένα χρόνο δεν λειτουρ-

γούν οι φωτεινοί σηματοδότες που είναι

τοποθετημένοι επί της Μητροπολίτου Κυ-

δωνιών και λεωφόρου Διονύσου, στον

Διόνυσο. Στο σημείο αυτό βρίσκεται το 2ο

Δημοτικό σχολείο και 2ο Νηπιαγωγείο

Διονύσου και σε λίγες ημέρες ξεκινά η

νέα σχολική χρονιά, οπότε και η οποιαδή-

ποτε βλάβη καθιστά επικίνδυνη τη διέ-

λευση του δρόμου από πεζούς.

Ζήτησε να μάθει σε ποιον φορέα ανήκει η

αρμοδιότητα συντήσησης φωτεινών ση-

ματοδοτών, ώστε να επισκευαστεί το συν-

τομότερο η βλάβη; 

Ανακοίνωση

...Το αίτημα για συζήτηση προ ημε-

ρησίας διατάξεως, κατατέθηκε από

όλη σχεδόν την μείζονα αντιπολί-

τευση συμπεριλαμβανομένης και της

παράταξής μας «Ελεύθερη Αττική».

Αρχικά κατατέθηκε κοινό κείμενο

το οποίο υπογράφουν πέντε παρα-

τάξεις (Αττική Οικολογική Απάν-

τηση, Αττική Συνεργασία - Όχι στο

μνημόνιο, Άρμα Πολιτών, Αττική Γη

και ΜΑΑ - Ελεύθερη Αττική).

Το κείμενο απορρίπτει απερίφρα-

στα την καταστρατήγηση κάθε έν-

νοιας δημοκρατικής έκφρασης  και

αντιπροσώπευσης στην εν λόγω

Ένωση αλλά και στο ΔΣ  αυτής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τα

25 μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης (13

διορισμένα και 12 εκλεγμένα) κα-

νένα δεν θα ανήκει στην μείζονα

αντιπολίτευση. Όλα τα μέλη θα

ανήκουν στις παρατάξεις του

ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

Η παράταξη μας αλλά και άλλες

παρατάξεις της αριστεράς δήλω-

σαν εξ αρχής ότι δεν επιθυμούν

την διεκδίκηση καμιάς «καρέκλας».

Δηλώσαμε επίσης ότι στις μέρες

μας όπου δοκιμάζεται η αντοχή

του λαού μας  θα ήταν προσβολή

οποιαδήποτε παρόμοια διεκδίκηση.

Είναι όμως  υποχρέωσή μας  η υπε-

ράσπιση των στοιχειωδών δημο-

κρατικών δικαιωμάτων. 

Επίσης είναι ενδεικτικό των προθέ-

σεων της κυβερνητικής παράταξης

(και των συμμάχων της) για τον

τρόπο που επιθυμούν να κυβερ-

νούν σε όλα τα επίπεδα.

Επιθυμούν να αποφασίζουν και να

κυβερνούν χωρίς αντίλογο και με

την απουσία ουσιαστικής αντιπολί-

τευσης.

Με δεδομένη την σοβαρότητα του

θέματος και κατά την διάρκεια της

πορείας της  συζήτησης στο περι-

φερειακό συμβούλιο έγινε ακόμα

μεγαλύτερη σύγκλιση απόψεων

και τελικά κατατέθηκε πρόταση

(από τον Α. Χάγιο) με την οποία ζη-

τείται η απόρριψη και καταδίκη του

Π.Δ. 74/11 

Η παραπάνω πρόταση πήρε την θε-

τική ψήφο των παρατάξεων Αντι-

καπιταλιστική Ανατροπή -

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Αττική Συνεργασία,

Όχι στο μνημόνιο - ΣΥΡΙΖΑ, Αττική

Οικολογική Απάντηση – Οικολόγοι

Πράσινοι, Άρμα Πολιτών – Γ. Δη-

μαράς, Αττική Γη – Δημοκρατική

Αριστερά, Λαϊκή Συσπείρωση –

ΚΚΕ και Ελεύθερη Αττική – Μέ-

τωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής.

Η παραπάνω στάση των παρατά-

ξεων της αριστεράς  και της οικο-

λογίας προκάλεσε πανικό στο

στρατόπεδο της «συμμαχίας της

αντίδρασης» (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ)

οι οποίοι όχι μόνο καταψήφισαν

την πρόταση αλλά διεκδίκησαν

ακόμη και να μην  καταγραφούν

στα πρακτικά το ποιές παρατάξεις

ψήφισαν θετικά . 

Ελπίζουμε και θα παλέψουμε ώστε

και στο μέλλον στα μεγάλα αλλά

και στα μικρότερα θέματα να επι-

τυγχάνεται η μετωπική συσπεί-

ρωση του μεγαλύτερου δυνατού

εύρους όπως στην συγκεκριμένη

περίπτωση.

Αισιόδοξο μήνυμα η συσπείρωση πολλών δυνάμεων σε ένα στόχο

Καταστρατήγηση κάθε έννοιας δημοκρατικής έκφρασης  
Από την «Ελεύθερη Αττική» λάβαμε ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται η «καταστρατή-
γηση κάθε έννοιας δημοκρατικής έκφρασης  και αντιπροσώπευσης στην εκλογή των αντιπρο-
σώπων στην Ενωση Περιφερειών Ελλάδος».
Η συζήτηση εξελίχθηκε προ ημερησίας στη συνεδρίαση της 6/9 στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
μετά από αίτημα παρατάξεων της  μειοψηφίας πλην της μείζονος.
Αυτό που περιγράφει, το γευθηκαμε και εμείς στο Δήμο 3Β, όταν για την εκπροσώπηση του
Δήμου προτάθηκαν σύμβουλοι μόνο από το χώρο της Ν.Δ. και μάλιστα “με ταυτότητα”, παρά
την παρέμβαση της Ηλ. Τσιριγώτη, για ισοδύναμη εκπροσώπηση σε τέτοια, ανώτερα όργανα.
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ΜΚΟ και δοξάστε μας!

Τελικά αυτή η μόδα των ΜΚΟ που πολλαπλασιάστηκε

σαν τις ...μύγες πριν καμιά δεκαετία, έχει πολύ ψωμί.

Συνεργάτης του γραφείου της Υπουργού Παιδείας Α.

Διαμαντοπούλου, ιδιοκτήτης ΜΚΟ, θα συμμετέχει και

στις προσλήψεις  για κοινωνικές δράσεις...

Να θυμίσουμε ότι η Υπουργός, ως φοιτήτρια κατα-

πράσινη, έγινε ίσως η μικρότερη Νομάρχης σε ηλικία

26 ετών.  (επομένως γνωρίζει εξ ιδίων τα κακά των

κομματικών φοιτητικών παρατάξεων, αφού τα “εκμε-

ταλεύθηκε”)· εξ’ ου και ο νόμος.

Ενα βήμα μπρος, δέκα βήματα πίσω!
Βρέθηκα προχθές στη συγκέντρωση που είχε προκαλέ-

σει ο Δήμος Σαρωνικού, στη Φώκαια, προκειμένου να

ενημερώσει τους πολίτες για το πρόβλημα της αποχέ-

τευσης, τις προτάσεις που διαβουλεύεται και τις λύσεις

που προτείνονται και να ακολουθήσει ένας διάλογος.

Είχα βρεθεί πάλι, πριν δέκα περίπου χρόνια σε μια ίδια

περίπου συγκέντρωση στην Παλλήνη.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα απ’ τη μια πολίτες που ήθε-

λαν να ενημερωθούν και να ακούσουν κι απ’ την άλλη

ένας όχλος, γιατί μόνο έτσι μπορώ να χαρακτηρίσω

αυτή τη συγκεκριμένη μάζα, που δεν ήθελε ούτε να ενη-

μερωθεί ούτε να ακούσει!

Απλώς ζητούσε να πάνε τα σκατά τους αλλού! Τα ονο-

μάζω “σκατά” γιατί έτσι το φώναζαν!

“Δεν μπορούν να πάνε στην Ψυττάλλεια, δεν μπορούν
να πάνε στο Κορωπί, στην Κερατέα, στο Λαύριο, απο-
ρούσε μεγαλοφώνως ευτραφής κύριος· Μόνο 5 κυβικά

βγάζουμε την ημέρα. Δεν μπορούν να τα δεχτούν;”
Μήπως αναφερόταν μόνο στα δικά του αλήθεια!

Την ίδια κατάσταση είχα ζήσει και στην Παλλήνη πριν

δέκα χρόνια.

Προτιμούν να ζουν μέσα στους βόθρους και στα λύ-

ματα, αφού τα χύνουν στους δρόμους, μέσα στους αγω-

γούς ομβρίων, με λούκια στη θάλασσα “ζωντανά”, με

βόθρους χωρίς πάτο...

Αλήθεια δεν αναρωτιούνται πού πάνε τα λύματα του

Gran Resort για παράδειγμα; Και τι βιολογικό σταθμό

διαθέτει;;; Και όλα τα παραλιακά ταβερνομάγαζα!

Μιλούσα με έναν οινοπαραγωγό προ ημερών, ο οποίος

μου είπε ότι κατέστρεψε τα αμπέλια του στην περιοχή,

γιατί πλέον δεν έφτιαχνε κρασί...

Χωρίς να το αντιλαμβάνονται, καταστρέφουν το μέλλον

τους και των παιδιών τους. Κι αν γνώριζαν το νερό που

ποτίζουν τα ...μαρούλια τους, δεν θα ξαναφύτευαν. Γιατί

ο υδροφόρος ορίζοντας εκδικείται...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Θα γυρίσομε και αυτή την εβδομάδα το χρόνο

πίσω, κάνοντας έναν πολιτικό περίπατο στην

αρχαία Αθήνα. 

Σε  ανακεφαλαίωση από το περασμένο άρθρο,

υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε στην εποχή,

κατά την οποία στην αρχαία Αθήνα το πολί-

τευμα  από  αιρετή βασιλεία προοδευτικά εξε-

λίσσεται σε αριστίνδην ολιγαρχικό. Η

διακυβέρνηση της Πόλης- Κράτους, έχει ανα-

τεθεί στους εννέα άρχοντες, που την απαρτί-

ζουν, ο Πολέμαρχος, για την ασφάλεια, την

τάξη και τον στρατό, ο Επώνυμος Άρχων, που

έχει και αυτός ενιαύσια  εξουσία  και οι έξη

θεσμοθέτες με  θητεία και αυτοί ενός έτους.

Το έργο των θεσμοθετών, είναι  να καταγρά-

φουν τα ψηφίσματα και να ελέγχουν τις πα-

ρανομίες... Υπήρχε, διαβάζω στην  “Αθηναίων

Πολιτεία” του Αριστοτέλη και η Βουλή των

Αρεοπαγιτών.  Αυτή η εξ’ Αρείου Πάγου

Βουλή, μέχρι την εποχή του Σόλωνα είχε με-

γάλη δύναμη. Ήταν κοντά στο βασιλιά και

έπαιζε το ρόλο μιας Βουλής Γερόντων. Συνο-

λικά οι Αρεοπαγίτες σε αριθμό είχαν φτάσει

κάποτε από 60 στους 360 και  προερχόταν

ισάριθμα από τις τέσσερις φυλές των Αθηνών.

Όταν δε καταλύθηκε το βασιλικό πολίτευμα,

την κυβέρνηση της Πολιτείας είχαν αναλάβει

οι Αρεοπαγίτες. Γίνονταν δε Αρεοπαγίτες

εκείνοι από τους εννέα άρχοντες, που μετά τη

θητεία τους είχαν χαρακτηρισθεί  άμεμπτοι.

Συνεδρίαζαν στο λόφο του Αρείου Πάγου*.

Κατά τον Αισχύλο (Ευμενίδες, 685-690) ο

βράχος αυτός ονομάστηκε έτσι, από τότε που

έγινε εκεί η δίκη του Άρη,  του θεού του πο-

λέμου. Κατά άλλους όμως, επειδή εκεί

υπήρχε το ιερό των Αρών (Αραί = τιμωρία).  

Ο βασιλιάς έμενε στο Βουκολείο.  Εκεί ήταν

και το ιερό του ταυρόμορφου Διονύσου, του

οποίου οι ιερείς ονομάζονταν βουκόλοι.  Λε-

γόταν μάλιστα, ότι κατά τη δεύτερη μέρα της

γιορτής των Ανθεστηρίων, η σύζυγος του άρ-

χοντα βασιλέα, έμπαινε μέσα  στο ναό, συνο-

δευομένη από 14  ιέρειες και μετά από την

καθιερωμένη προσφορά θυσίας,  περνούσε τη

νύχτα της, σε συμβολικό γάμο,  αγκαλιά με

τον θεό Διόνυσο, αλλά και ...δεομένη υπέρ

των αγαθών της χώρας.

Ο Επώνυμος Άρχων κατοικούσε  στο Πρυτα-

νείο. Το Πρυτανείο ήταν ένα οικοδόμημα

κοντά στο Βουκολείο, στο κέντρο της πόλης

και ακριβέστερα στην βορειοανατολική πλα-

γιά της Ακρόπολης. Αργότερα στο Πρυτανείο,

είχαν καταγραφεί σε μαρμάρινες πλάκες οι

νόμοι της Αθήνας για να μπορούν όλοι οι πο-

λίτες χωρίς εξαίρεση υποχρεωτικά να  τους

διαβάζουν.  Το κτίριο αυτό  ήταν η ψυχή της

πολιτείας. Μέσα σ’ αυτό φυλασσόταν το

“άσβεστο ιερό πυρ” από το οποίο έπαιρναν

μαζί τους φωτιά και φώς όσοι αναχωρούσαν

για αποικία. Το μεταφερόμενο  “πυρ” στα

χέρια του μετανάστη ήταν πραγματικό φυλα-

χτό από την πατρίδα, αλλά και συμβολική

υπόσχεση, στο ότι ο,τιδήποτε ήθελαν επιτύ-

χει, αυτό δια ομφαλίου λώρου θα αποτελούσε

την συνέχεια της  μητρικής πόλης. Οι πρυτά-

νεις τρέφονταν δημοσία δαπάνη.

Ο Πολέμαρχος έμενε στο Επιλύκειο. Ο Αρι-

στοτέλης μάς λέει ότι το είχε χτίσει ο Επίλυ-

κος, εξ ού και το όνομα Επιλύκειο. Άλλοι πάλι

λένε ότι η ονομασία Επιλύκειο  προέρχεται

από τη φράση, “επί Λυκείου”, δηλαδή κοντά

στο Λύκειο. 

Τα πράγματα και η ζωή εκείνη την εποχή, στην

κοινωνία   των  απλών και εκτός της εξουσίας

πολιτών, δεν ήταν και ό,τι το καλύτερο. Ο

λαός στέναζε κάτω από την καταπίεση των

Ευγενών, οι οποίοι είχαν καταφέρει να ελέγ-

χουν τα πάντα προς το δικό τους συμφέρον. Η

τοκογλυφία μετέβαλε τον ελεύθερο σε

δούλο, αφού ο πολίτης για να επιζήσει, έβαζε

ενέχυρο το σώμα του. Καλλιεργούσε  στο

δικό του κτήμα, στο κτήμα  που του είχαν αρ-

πάξει,  σαν δούλος και τα κέρδη τα εκμεταλ-

λεύονταν  οι δανειστές. Ο λαός πεινούσε  και

ζητούσε νόμους.

Την κατάσταση  την σφετερίστηκε ένας Αθη-

ναίος ευγενής,  ο  ολυμπιονίκης Κύλων, όταν

θέλησε πραξικοπηματικά να καταλάβει την

Ακρόπολη και  την Εξουσία με σκοπό να γίνει

τύραννος** (632 ή 612π.Χ.). Τελικά το κίνημα

απέτυχε και  ο Κύλων διέφυγε στα Μέγαρα.

Οι οπαδοί όμως κλείστηκαν για να σωθούν

στο Βωμό της Πολιάδος Αθηνάς. Οι πολιορ-

κητές δημοκρατικοί πολίτες τους υποσχέθη-

καν να σεβαστούν τη ζωή τους, αν ήθελαν

παραδοθεί. Οι στασιαστές τελικά παραδόθη-

καν, αλλά η υπόσχεση δεν τηρήθηκε. Όλοι

σφαγιάστηκαν, με πρωτοστάτες από την οικο-

γένεια του Περικλή.  Η θεά, θεώρησε προ-

σβολή την παραβίαση της ασυλίας του ιερού

της, οργίσθηκε  για την πράξη αυτή  και τιμώ-

ρησε την πόλη με λοιμό· δηλαδή μολυσματική

επιδημική αρρώστια, που έγινε γνωστή σαν

“κυλώνειο  άγος”.  Άγος θα πει σεβασμός

στους θεούς και εδώ δηλώνεται  η έννοια της

παραβίασης αυτού του σεβασμού. Έτσι η κα-

τάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο, όταν

ανετέθη στον      θεσμοθέτη Δράκοντα  να

φτιάξει Νόμους. Με την παραχώρηση εξαιρε-

τικών εξουσιών του ανεθεσαν να  κωδικοποι-

ήσει το ποινικό δίκαιο,  να ξεριζώσει το

έγκλημα και τη διαφθορά που μάστιζε την

Αθήνα.

Κυνήγησε σκληρά το έγκλημα και τη λη-

στεία.   Ξεχώρισε τον εκ προθέσεως φόνο από

τον  τυχαίο, αλλά  το θέμα της δουλείας και

της  τοκογλυφίας δεν τόλμησε να τα αγγίξει.

Οι νόμοι του όμως στα λοιπά θέματα  υπήρ-

ξαν τόσο σκληροί και ριζοσπαστικοί που ελέ-

γετο ότι  τους έγραψε βουτώντας την πένα

του στο αίμα. 

Με τη νομοθεσία του αποφασίστηκε, πολι-

τικά δικαιώματα να έχουν μόνο όσοι έχουν τη

δυνατότητα να φέρουν όπλα. Οι εννέα άρ-

χοντες να είναι όλοι εύποροι και η  περιουσία

τους  να είναι ελεύθερη βαρών. Στρατηγοί και

ίππαρχοι να  γίνονται μόνο όσοι είναι  Αθη-

ναίοι πολίτες και αυτοί εύποροι, με  περιου-

σία, ελεύθερη βαρών,  παντρεμένοι με νόμιμη

σύζυγο και με παιδιά μεγαλύτερα από δέκα

χρόνων.  Μετά τη θητεία τους όλοι λογοδο-

τούσαν (Ευθύνα). Συγκρότησε  Βουλή  από τε-

τρακοσίους και έναν  Αθηναίους πολίτες.  Η

εκλογή του βουλευτή θεσπίστηκε να γίνεται

δια κλήρου, μεταξύ των πολιτών, των άνω των

τριάντα ετών. Να μη γίνεται  ποτέ άρχοντας

για δεύτερη φορά ο ίδιος πολίτης, αν δεν

είχαν θητεύσει προηγουμένως, όλοι οι άλλοι

πολίτες. Η απουσία του βουλευτή από τη συ-

νεδρίαση της βουλής ή της εκκλησίας του

Δήμου να τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο.

Η βουλή του Αρείου Πάγου να ελέγχει  τους

άρχοντες, και να επιβάλλει  ποινές στους πα-

ραβάτες.   

Από ευρήματα αρχαιολογικά καταδεικνύεται

ότι ανάμνηση σκληρή άφησαν  οι νόμοι που

θέσπισε για τον ποινικό αδίκημα του φόνου.

Το περιεχόμενο των φονικών του νόμων το

μαθαίνομε από σπασμένες πλάκες με επιγρα-

φές που βρέθηκαν στην αγορά -προφανώς

του Κεραμεικού. Σε αυτές τις  πλάκες που συ-

ναποτελούσαν στήλες,   το 409 – 408 π.Χ.

είχαν αναγραφεί οι φονικοί αυτοί νόμοι και

είχαν στηθεί στην αγορά για ενημέρωση και

συμμόρφωση του πολίτη.  Ο Δράκων προσπά-

θησε αλλά, όπως έγραψα και πιο πάνω, δεν

τόλμησε να θίξει το θέμα της τοκογλυφίας,

του δανεισμού με ενέχυρο το ανθρώπινο

σώμα, το μοίρασμα της γης. Αυτά ήρθε να τα

φτιάξει στη συνέχεια ο Σόλων, χωρίς και

αυτός να αγγίξει την τελειότητα. Για τον Σό-

λωνα και κάποιες όχι τόσο γνωστές, αλλά

αξιόλογες πράξεις της ζωής του στο επόμενο

άρθρο μας.

Σήμερα θα κλείσω με τη διαπίστωση ότι στην

αρχαία Αθήνα, η κάθε διακυβέρνηση, το κάθε

πολίτευμα, φρόντιζε να είναι καλύτερο διορ-

θώνοντας τις παραλείψεις των προηγουμέ-

νων. Αυτό είναι που λείπει σήμερα. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

――――――――

* Πάγος: βραχώδης λόφος 

** Τύραννος: αυτός που με τη βία παίρνει την εξουσία και

καταπιέζει τον λαό.
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Τότε που ο Τζέφρυ και η παρέα του μας έχωσαν στο από μα-

κρού προσυμφωνημένο και στημένο Μνημόνιο 1, πολλοί οικο-

νομικοί αναλυτές στον διεθνή Τύπο είχαν υπενθυμίσει ότι κατά

60% το ελληνικό δημόσιο χρέος προερχόταν από έκδοση ομο-

λόγων και ότι η διεθνής πρακτική προέβλεπε μιά ευγνώμονα

μιζούλα του 1 έως 2% για όποιον διευκόλυνε τους κατόχους

κρατικών ομολόγων να τα εισπράξουν στο ακέραιο από το

κράτος-οφειλέτη.

Υπενθύμιζαν επίσης, οι διεθνείς αναλυτές ότι η αποπληρωμή,

ή έστω η σταδιακή εξυπηρέτηση των κρατικών χρεών από ομό-

λογα επαφίεται στην διάθεση του κράτους που προσέφυγε

στον διεθνή δανεισμό μέσω ομολόγων. Επομένως τα κρατικά

ομόλογα θεωρούνται χρηματοπιστωτικό προϊόν υψηλού επεν-

δυτικού κινδύνου και οι αγοραστές τους –πρώτοι και επόμε-

νοι- δεν διαθέτουν κανένα διεθνώς έννομο μέσο ασκήσεως

αποτελεσματικών πιέσεων προς το κράτος-οφειλέτη, εάν

εκείνο εξεδήλωνε μερική ή ολική αδυναμία αποπληρωμής των

από ομόλογα χρεών του και αποφάσιζε επαναδιαπραγμάτευση

και νέο διακανονισμό για την σταδιακή αποπληρωμή των

χρεών του.

Απέναντι σ’ ένα κράτος αποφασισμένο να μην πέσει θύμα της

ληστρικής κερδοσκοπίας των επάλληλων αγοραστών και κα-

τόχων των ομολόγων του, οι αεριτζήδες που κατ’ ευφημισμόν

αποκαλούνται «αγορές» προσφέρουν 1 έως 2% επί των προσ-

δοκώμενων εισπράξεών τους από ομόλογα σ’ εκείνον ή εκεί-

νους που θα συνέβαλαν σε αυτήν την είσπραξη. Τουτέστιν,

στην περίπτωση του προ Μνημονίου ελληνικού χρέους από

ομόλογα, ύψους 180 περίπου δις, η ευγνώμων μιζούλα ανέρ-

χεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσόν του 1,8 έως 3,6 δις

ευρώ για τον μεσολαβητή. Κι εδώ ακριβώς ο διεθνής Τύπος

υπογράμμιζε την περίεργη άρνηση αποδοχής των δελεαστι-

κότατων προτάσεων δανεισμού μας, προ Μνημονίου τις

οποίες απέρριψε όλες ο Τζορτζ-Τζέφρυ Παπανδρέου, προκει-

μένου με το Μνημόνιο και την Δανειακή Σύμβαση να μετατρέ-

ψει τις απαιτήσεις των «αγορών» σε απαιτήσεις κρατών,

κρατικών τραπεζών και ασφαλιστικών οργανισμών.

Με αποδεδειγμένες πλέον τις συμφωνίες Παπανδρέου-Τρόϊ-

κας για την υπαγωγή της Ελλάδας στην κατοχική Δανειακή

Σύμβαση, ήδη πριν τις εκλογές του 2009, φαίνεται  εξαιρετικά

πιθανό να μην είναι αυτή η εξυπηρετησούλα το μόνο από τα

«τυχερά» της «αγίας» οικογένειας. Με αφορμή πρόσφατη

ερώτηση στην ελληνική Βουλή του βουλευτή της Ν.Δ.  Π. Καμ-

μένου περί στημένης κερδοσκοπίας του πρωθυπουργικού πε-

ριβάλλοντος με αγοραπωλησία συμβάσεων «ανταλλαγής κιν-

δύνου αθέτησης», δηλαδή των πολυσυζητημένων CDS (Credit

Default Swaps), ο ακροδεξιός Αυστριακός ευρωβουλευτής An-
dreas Molzer υπέβαλλε σχετική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν).

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε απαντήσει στις

αιτιάσεις του Π. Καμμένου με «ιερά αγανάκτηση» και αορι-

στολογίες, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί επί της ουσίας των

καταγγελομένων, επιστρατεύοντας μάλιστα και σχετικές υπε-

ρασπιστικές δηλώσεις στον ελλαδικό Τύπο του πρωθυπουργι-

κού αδερφού Αντρίκου.

Το περιεχόμενο της ερώτησης αναφέρεται στην αγορά CDS

από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο λίγο πριν τις εκλογές του

2009 και την πώλησή τους στην συνέχεια μετά την άνοδο του

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία. Το πλήρες κείμενο της ανατριχιαστι-

κής ερώτησης του Αυστριακού ευρωβουλευτή προς την Κομι-

σιόν, έτσι όπως αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ως εξής:

«Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή.

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Andreas Molzer

Θέμα: Κερδοσκοπία του Έλληνα πρωθυπουργού σε βάρος

της χώρας του

Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου κατηγορήθηκε στο
ελληνικό κοινοβούλιο ότι απέκτησε μία περιουσία εκμεταλ-
λευόμενος εμπιστευτικές πληροφορίες για την ελληνική δυ-
σχερή θέση. Κατά το έτος 2009 η συντηρητική κυβέρνηση
αγόρασε τις συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Cre-
dit Default Swaps) στην αξία του ενός δις ευρώ, οι οποίες πω-
λήθηκαν τον Οκτώβριο του ίδιου έτους στον Παπανδρέου με
κέρδος σχεδόν 30 εκατ. ευρώ, επομένως σε μιά χρονική
στιγμή κατά την οποία το πρόβλημα στη χρηματοπιστωτική
αγορά δεν ήταν γνωστό, ενώ στο παρασκήνιο ήδη γίνονταν
διαπραγματεύσεις με το Δ.Ν.Τ. για πακέτο ενίσχυσης. Η πώ-
ληση των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, μέσω
της οποίας η ελληνική χρεοκοπία μπορεί να μετατραπεί σε
κερδοφόρα επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε στην καλύτερη
στιγμή για τον αγοραστή και στη χειρότερη για τον πωλητή.

Λόγω των πακέτων στήριξης, αυτές οι συμβάσεις ανταλλα-
γής κινδύνου αθέτησης θα αποκτούσαν στο μεταξύ αξία 22
δις ευρώ. Επομένως ο Παπανδρέου επωφελείται όσο η Ελ-
λάδα δεν εξυγιαίνεται.
1. Γνωρίζει η Επιτροπή της Ε.Ε. τις εν λόγω κατηγορίες;
2. Πώς αντέδρασε ή θα αντιδράσει η επιτροπή απέναντι σε

αυτές τις κατηγορίες;
3. Εάν δεν έχει αντιδράσει, ποιές αντιδράσεις προβλέπονται;
4. Πώς θα αποτραπούν μιμητές σε άλλες χώρες, οι οποίοι από

τη θέση ισχύος τους επηρεάζουν σημαντικά την διαχεί-
ριση των χρεών;

Λέτε αυτό να εννοούσε προεκλογικά ο Τζορτζ-Τζεφρυ, όταν

μας παραμύθιαζε με το «Λεφτά υπάρχουν»; Πάντως λεφτά

πράγματι υπάρχουν. Υπάρχουν για τους 88 συμβούλους του

πρωθυπουργού μας και για τους κολλητούς που διορίζονται

σύμβουλοι των υπουργών, όπως εκείνοι οι δύο στο Υπουργείο

Παιδείας με ετήσιο μισθό 300.000 ευρώ κι άλλοι δύο με

150.000 ευρώ, την στιγμή που η κ. Διαμαντοπούλου κλείνει

σχολεία κι όσα ανοίξουν θα ψάχνουν για βιβλία. Λεφτά υπάρ-

χουν για ανούσια πηγαιν’ έλα των υπουργών και των πολυά-

ριθμων συνοδειών τους στο εξωτερικό, όταν το σύνολο της

εσωτερικής και εξωτερικής μας πολιτικής εντέλλεται απο την

Τρόϊκα. Λεφτά υπάρχουν για αλλαγές εξοπλισμού γραφείων

υπουργών και για ιλιγγιώδεις λογαριασμούς των κινητών τους

τηλεφώνων. Λεφτά υπάρχουν για την ίδρυση μέσα σε 20

μήνες 41 νέων Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, ενώ η κυ-

βέρνηση ανακοινώνει την κατάργηση και τη συγχώνευση Ορ-

γανισμών κι ενώ ετοιμάζει πογκρόμ χιλιάδων απολύσεων από

το Δημόσιο. Κομμένες οι υπερωρίες, ακόμα και για τους οδη-

γούς των απορριματοφόρων (βλέπε Δήμο Μαρκοπούλου),

αλλά μόνο για τους κολλητούς συνεργάτες του Ρέππα και

των υφυπουργών του, για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου κα-

ταβλήθηκαν υπερωριακές αμοιβές 155.789 ευρώ.

Λεφτά δεν υπάρχουν για τη σύνταξή σου κυρα Φωτεινή, αλλά

υπάρχουν για να στέλνει ο πρωθυπουργός μας την κολλητή

του Τίνα Μπιρμπίλη ως πρέσβειρα στον Ο.Ο.Σ.Α. στο Παρίσι,

με μηνιαίο μισθό 25.000 ευρώ –καθαρά και αφορολόγητα- και

με το Δημόσιο να της καταβάλει 50.000 ευρώ επιπλέον για τη

μεταφορά της οικοσκευής της!

Και λεφτά υπάρχουν και κλεφτά εξακολουθούν να υπάρχουν.

Ματσούκια και κλωτσιές πότε θα υπάρξουν;

Τα στημένα παιχνίδια των πολιτικών Π.Α.Ε.

«Κλεφτά υπάρχουν»
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Στις αρχές των φετινών καλοκαιρινών διακοπών,

σε κάποια τυχαία συνάντηση που είχα με επαγ-

γελματία, ο οποίος διατηρεί γραφείο μεταφορών

στην επαρχία και χωρίς να μεθοδευθεί καμία συ-

ζήτηση, μου εξιστόρησε μια «εργασιακή» εμπει-

ρία που είχε προ εικοσαετίας. Φιλοξενούμενός

του, Αγγλος φοιτητής, ο οποίος σπούδαζε με τον

γιο του στο Λονδίνο, προσφέρθηκε να βοηθήσει

στην εκφόρτωση του φορτηγού αυτοκινήτου, μια

μέρα που για κάποιο λόγο δεν υπήρχε το διαθέ-

σιμο και νόμιμα απασχολούμενο προσωπικό του

γραφείου. «Σύμφωνοι, αλλά θα πληρωθείς!» του

επεσήμανε ο μεταφορέας, κινούμενος φραστικά,

μεταξύ σοβαρού και αστείου. Μετά την ολοκλή-

ρωση της εργασίας εκφόρτωσης και σε συνέχεια

του δήθεν «αστείου», ο επαγγελματίας μεταφο-

ρέας «πλήρωσε» τον Αγγλο φοιτητή για την ερ-

γασία του, καταβάλλοντας σε αυτόν κάποιο ποσό

σε δραχμές (ήταν τότε το νόμισμα της χώρας). Ο

φιλοξενούμενος δεκαεννιάχρονος αλλοδαπός, ο

οποίος δεν το «είδε» καθόλου ως αστείο, κρα-

τώντας τα χρήματα στα χέρια του, αυθόρμητα,

έκανε την ερώτηση: «…και το κράτος; Δεν θα
πρέπει, από αυτή την αμοιβή μου, να πάρει και το
κράτος;».

Θυμήθηκα το παραπάνω περιστατικό όταν είδα

τον νέο(!) νόμο 3996/2011 (Αναμόρφωση του Σώ-

ματος Επιθεωρητών Εργασίας κ.λπ.), ο οποίος

δημοσιεύθηκε στο σχετικό ΦΕΚ, στις 5 Αυγού-

στου τρέχοντος έτους και μάλιστα τα άρθρα 25

και επόμενα, του κεφαλαίου Δ’ (Κυρώσεις). Η

προσπάθεια του νομοθέτη, με τις νέες διατάξεις,

είναι προς την κατεύθυνση  να ελέγχεται η εκ-

πλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων  των

εργοδοτών (και) από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Οι Επιθεωρητές Εργασίας οφείλουν να ελέγ-

χουν, σύμφωνα με την σχετική διάταξη, την ορθή

καταχώρηση των μισθωτών στο Βιβλίο Νεοπροσ-

λαμβανόμενου Προσωπικού (αρμοδιότητας του

ΙΚΑ), οπότε στην περίπτωση που διαπιστώνουν

παρατυπίες και παραβάσεις, να ενημερώνουν

υπηρεσιακώς και αρμοδίως, τον ελεγκτικό μηχα-

νισμό του ΙΚΑ, ο οποίος δεσμεύεται να ενεργήσει

αμέσως, προκειμένου, αφού επιβεβαιώσει την μη

ορθή τήρηση των σχετικών διατάξεων, να επιβά-

λει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Υπάρχουν και

άλλα ενδιαφέροντα σημεία, στον ως άνω νόμο,

στα οποία διακρίνει κάποιος την προσπάθεια,

αλλά και την αγωνία του κράτους,  να «συλλη-

φθεί» η αδήλωτη εργασία.

Δεν θα διαφωνήσουμε με τον στόχο. Πράγματι, η

αδήλωτη εργασία, δηλαδή η καταβολή μισθών και

ημερομισθίων με «μαύρα» χρηματικά ποσά, έχει

την αρνητική βαρύτητα και τις καταστρεπτικές

συνέπειες, που έχει και η  φοροδιαφυγή. Τα δύο

αυτά προβλήματα (φοροδιαφυγή - εισφοροδια-

φυγή), αντιπροσωπεύουν την παθογένεια της Ελ-

ληνικής Οικονομίας, σε όλο της το μεγαλείο!

Είναι δε βέβαιο, ότι στον βαθμό που μπορούν να

λυθούν, ή στο μέτρο που μπορούν να ελαχιστο-

ποιηθούν, θα βοηθήσουν τις συνεπείς επιχειρή-

σεις, αφού μια τέτοια θετική εξέλιξη θα σημάνει,

αφενός μεν, την μείωση της φορολογίας των επι-

τηδευματιών, αφετέρου δε, την εκλογίκευση των

καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών και συνε-

πώς, την συμπίεση του κόστους εργασίας. Πε-

ραιτέρω, η επιδιωκόμενη ανταγωνιστικότητα της

Ελληνικής Οικονομίας, δεν θα μεθοδεύεται μο-

νοδιάστατα, σε βάρος των νομίμως εργαζομέ-

νων, με την συρρίκνωση των αποδοχών τους και

τις ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Ωστόσο, εκείνο για το οποίο πρέπει όλοι να αρ-

χίσουμε να «εργαζόμαστε», είναι η αλλαγή της

νοοτροπίας μας. Η εξαφάνιση της «κουτοπονη-

ριάς». Το κτίσιμο μιας στέρεης κοινωνικής συμ-

περιφοράς. Αυτό που πέτυχαν οι «κουτόφραγκοι

Ευρωπαίοι», (ενδεχομένως, χωρίς «βαριά» νομο-

θετήματα) και έμαθαν στον δεκαεννιάχρονο του

παραπάνω περιστατικού, ο οποίος πριν από δύο

δεκαετίες, αναρωτήθηκε εύλογα, ότι ένα μέρος

από την αμοιβή του, ανήκει στο κράτος.

Στο κράτος, που με την σειρά του φροντίζει να

μη λείψουν από την κοινωνία εκείνες οι συνθή-

κες, με τις οποίες προετοιμάζεται το έδαφος για

τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη. Στο κρά-

τος που θεμελιώνει σχέσεις εμπιστοσύνης με

τους πολίτες του.

Ας ξεκινήσουμε τώρα και ας φαίνεται ότι έχουμε

πολύ δρόμο μπροστά μας…

Νίκος Σγουρινάκης

epixeirisi.gr

Η αδήλωτη εργασία    



Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Ποιός είπε ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου, δεν υλοποιεί το

προεκλογικό της πρόγραμμα; Να που τελικά “παίρνει σάρκα

και οστά” έστω και μια από τις προεκλογικές της υποσχέ-

σεις. Η αποποινικοποίηση της κάνναβης. 

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την αποποινικοποίηση της

ιδιωτικής χρήσης ορισμένων ναρκωτικών και τον εξορθο-

λογισμό των ποινών, κάτι που ισχύει ήδη σε άλλες χώρες. 

Και πρέπει να παραδεχθούμε ότι τα δεδομένα στις ευρω-

παϊκές χώρες που ήδη έχουν κάνει αυτό το βήμα δεν δεί-

χνουν θετικά αποτελέσματα καθ’ ότι η χρήση ελαφριών

ναρκωτικών ουσιών έχει αυξηθεί. 

Το μείζον αυτό ζήτημα όμως, έχει κι άλλη οπτική γωνία. 

Ένα τρίτο σκέλος του νομοσχεδίου, είναι η κατοχύρωση

του δικαιώματος στην θεραπεία. Πλέον οι χρήστες θεω-

ρούνται ασθενείς και όχι εγκληματίες και όπως τόνισε η δι-

ευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και

Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) Μαρίνα

Τερζίδου, «το δικαίωμα στην θεραπεία είναι βασικότατος
πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης σε όλες τις προοδευτι-
κές κοινωνίες».

Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες λοιπόν, υποστηρίζουν τις

εναλλακτικές θεραπείες και μέτρα, πέραν της ποινικής δίω-

ξης, για περιπτώσεις χρήσης ή κατοχής μικρών ποσοτήτων

κάνναβης για προσωπική χρήση και χωρίς επιβαρυντικές

προεκτάσεις.

Οι μέθοδοι που προτιμούνται είναι συμβουλές, προειδο-

ποιήσεις και μικρά πρόστιμα στους χρήστες.

Έτσι, παύουν να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες και αν-

τιμετωπίζονται ως εξαρτημένοι, σε αντίθεση με την  σημε-

ρινή Ελληνική πραγματικότητα που βρίσκει τις φυλακές

γεμάτες κατά 40% από έγκλειστους για παράβαση του

νόμου περί ναρκωτικών. 

Με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής, στο Βέλγιο, η κατοχή κάνναβης για προ-

σωπική χρήση απαγορεύεται, αλλά αντιμετωπίζεται με μία

αστυνομική προειδοποίηση, χωρίς περαιτέρω επιπλοκές.

Στην Τσεχία, μικρή ποσότητα κάνναβης τιμωρείται, είτε με

πρόστιμο, είτε με έγκληση, ενώ η κατοχή μεγάλης ποσό-

τητας κάνναβης ή άλλων ναρκωτικών τιμωρείται με φυλά-

κιση διάρκειας έως και ενός έτους. Στη Δανία, τα αδικήματα

σχετιζόμενα με την κάνναβη, όπως και με όλα τα υπόλοιπα

ναρκωτικά, τιμωρούνται με πρόστιμο ή φυλάκιση έως δύο

έτη. Στη Γερμανία η μέγιστη προβλεπόμενη φυλάκιση ανέρ-

χεται στα πέντε έτη, ενώ η τιμωρία συνήθως μειώνεται ή

παραβλέπεται εντελώς για περιπτώσεις «αμελητέας» πο-

σότητας για προσωπική χρήση, ιδίως όταν δεν εμπλέκονται

τρίτα μέλη και ανήλικοι.

Στην Ισπανία η κατοχή και χρήση κάνναβης σε δημόσιους

χώρους τιμωρείται με μέτρα «διοικητικού χαρακτήρα», ενώ

στην Γαλλία η κατοχή τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10

χρόνια, ενώ προβλέπονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμε-

τώπισης με υποχρεωτικά μαθήματα γύρω από τους κινδύ-

νους των ναρκωτικών που καλούνται να πληρώσουν από

μόνοι τους οι παραβάτες με κόστος μέχρι και 450 ευρώ,

μετά από σχετική δικαστική εντολή. Στην Κύπρο η κάνναβη

θεωρείται ουσία «κατηγορίας Β», για την οποία προβλέπε-

ται ακόμα και ισόβια κάθειρξη για χρήση και το πολύ οχτώ

χρόνια φυλάκιση για κατοχή. Στην Ολλανδία η κατοχή ναρ-

κωτικών είναι παράνομη, πλην όμως γίνεται ο διαχωρισμός

για ιδία χρήση. Η κατοχή έως 30 γραμ. κάνναβης τιμωρεί-

ται με φυλάκιση ενός μηνός ή πρόστιμο 3.350 ευρώ. Γενικά

όμως η ιδία χρήση θεωρείται ασήμαντο αδίκημα, ενώ η Ολ-

λανδική κοινωνία είναι μάλλον από τις πιο ανεκτικές στο

ζήτημα.
στοιχεία από το ΑΠΕ (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων)

Οι απεργίες ξαναξεκινούν. Οπλιστείτε με υπομονή γιατί τις επό-

μενες εβδομάδες θα υπολειτουργούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,

Εφορίες, εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας και πολλά

άλλα. 

Με 48ωρη απεργία στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου απαντούν εφορια-

κοί και τελωνειακοί στην απόφαση της κυβέρνησης να ανακαλέσει

τη συμφωνία περί προσωπικής διαφοράς.

Κινητοποιήσεις ξεκινούν και οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριό-

τητας του Δήμου Αθηναίων την ερχόμενη εβδομάδα, με ανοιχτό

το ενδεχόμενο να βρεθεί σε κλοιό σκουπιδιών η πρωτεύουσα. Το

σωματείο εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε να

προχωρήσει σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από την Κυ-

ριακή τα μεσάνυχτα, ζητώντας να δοθεί λύση στο πρόβλημα των

συμβασιούχων στην καθαριότητα, οι απολύσεις των οποίων συνε-

χίζονται. Μέχρι στιγμής ξεπερνούν τους διακόσιους, εκείνοι που

λόγω λήξης των συμβάσεών τους, έφυγαν από τον τομέα καθα-

ριότητας του Δήμου Αθηναίων το τελευταίο διάστημα, ενώ ανα-

μένεται ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα τις επόμενες ημέρες ο αριθμός

των εργαζομένων που θα οδηγηθούν στην έξοδο. 

Οι κινητοποιήσεις των Μ.Μ.Μεταφοράς δεν έχουν ακόμα ανακοι-

νωθεί αλλά αναμένεται να είναι πολυήμερες...
www.apergia.gr

Οι απεργίες ξανάρχονται

Πράσινο ή κόκκινο φως 

για την αποποινικοποίηση των ναρκωτικών;

Αθηναϊκή Ραψωδία...

Δύο άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με την παρωδία

αποφάσισαν να διασκευάσουν το θρυλικό τραγούδι των Queen

“Bohemian Rhapsody”, που συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ

τους “A night at the Opera”, έτσι ώστε να περιγράφει τη διακυ-

βέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και φυσικά τον ίδιον. 

Έστειλαν το έργο τους στον Άλαν Μπεατί, που εργάζεται στη

βρετανική εφημερίδα “Financial Times” ο οποίος - προς έκπληξή

τους - έσπευσε να το δημοσιεύσει ζητώντας βέβαια συγνώμη

από τα μέλη του συγκροτήματος Queen για την αλλαγή των στί-

χων. Αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα “Δημοκρατία” την

μετάφραση των στίχων:

Είναι αυτό το αληθινό μας χρέος;/ Ή μήπως είναι απλώς μια ψευ-

δαίσθηση;/ Έζησα έναν εκλογικό θρίαμβο/ Τώρα απλώς ζω στη λιτό-

τητα/ Άνοιξα τα βιβλία/ Κι αναφώνησα “με δουλεύετε;”/ Κάναμε ό,τι

κάναμε για να μπούμε στην ευρωζώνη/ Δεν υπήρχε ποτέ η ανάγκη

για ανάπτυξη/ Το ευρώ ήταν υψηλά, τα επιτόκια ήταν χαμηλά/ Όσα

έγιναν για την είσοδο στο ευρώ δεν είχαν καμία σημασία για την Ελ-

λάδα, για την Ελλάδα. 

Πατέρα, πες μου την αλήθεια/ Κανείς δεν πληρώνει φόρους/ Και οι

συνάδελφοί μου είναι σκιτζήδες/ Πατέρα, η Ελλάδα είχε τα πάντα/

Αλλά μετά ήρθαν οι τραπεζίτες και τα πήραν όλα.

Πατέρα, ου...ου...ου../ Η Goldman μάς είπε ότι όλα θα πάνε καλά/ και

τώρα κάθομαι εδώ σαν κόπανος/ Έκαναν λάθος, έκαναν λάθος, η

ψευδαίσθηση των σουάπς έχει καταστραφεί. 

Είναι πια πολύ αργά, η αγορά έχει συνθλιβεί/ Η χώρα μου είναι στο

χειλος του γκρεμού/ Και τα επιτόκια των ομολόγων είναι για κλά-

ματα/ Έχε γεια, καλή ζωή - πρέπει να την αποχαιρετίσουμε/ Ποτέ

δεν πίστευα ότι τα ομόλογά μας θα πέσουν τόσο χαμηλά

Πατέρα, ου...ου...ου/ Κανείς δεν θέλει να τα αγοράσει/ Και κάποιοι

εύχονται να μην τα είχαν αγοράσει ποτέ. 

Χρειαζόμαστε μερικά ευρώ, χρειαζόμαστε μερικά ευρώ άμεσα/ Μύ-

κονος, Σκιάθος, μπορούμε να τα πουλήσουμε στους Κινέζους/ Στρος

Καν και Ρέκλινγκ λένε ότι το χρέος μας είναι εξωφρενικό

Εϊ Παπανδρέου, (τρεις) / Ο Παπανδρέου ανεβάζει αυτό το σόου,

αλλά έχει ξεμείνει από φράγκα... ου... ου...

Είναι καθηγητής απ’ την Μινεσότα/ Είναι καθηγητής στην ηγεσία της

χώρας/ Που τώρα ανακάλυψε ότι οι Έλληνες μαγείρεψαν τα βιβλία.

Πάρε εγώ, δώσε εσύ, έχετε λεφτά;/ ΕΚΤ: Nein! Δεν θα σας δώσουμε

δανεικά/ Δώστε μας λεφτά... 

ΔΝΤ: Δεν σας δίνουμε λεφτά/ Δώστε μας λεφτά. PSI: Όχι δεν σας

δίνουμε/ Δώστε μας λεφτά (ποτέ!) Ποτέ δεν θα σας δώσουμε λεφτά/

Δώστε μας λεφτά/ Ποτέ δεν θα σας δώσουμε λεφτά ου...ου...ου.../

Όχι, όχι, όχι, όχι, οχι, όχι, όχι/ Ω! Μαμά Μέρκελ, μαμά Μέρκελ, μαμά

Μέρκελ, θα χρεοκοπήσουμε/ Η γερμανική Βουλή δεν δίνει δάνειο

στην Ελλάδα(τρεις). 

Κίνα: Νομίζετε ότι μπορείτε να μου τη φέρετε και μετά να την κο-

πανήσετε;/ Νομίζετε ότι θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε;/ Θα μας

πληρώστε, θέλουμε περισσότερα από τον Πειραιά, θέλουμε αερο-

δρόμια και τράπεζες./ Όσο για τα σωματεία σας, δεν θα πάρουμε.

Ου...ου...ου.../ Κάποτε είχαμε μια αυτοκρατορία/ Αλλά αυτό είναι

ιστορία. Πώς άλλαξαν τα πράγματα; Εγώ θα γυρίσω στη Μινεσότα.

Έχε γεια, ευρώ...
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επ ιστολές που λάβαμε

Ελληνικη  Δημοκρατια

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ   ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Τηλ. 210-9658849   fax: 210-9657210   

www.imglyfadas.gr   E-mail: imglyfadas@acn.gr 

Ἀριθμ.  Πρωτ.  975

Ἐν  Βούλᾳ τῇ 29ῃ Αὐγούστου  2011

Πρός τόν Ἐξοχώτατον  Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως,

Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος, Κύριον Γεώργιον Παπανδρέου, Μέγαρον

Μαξίμου

Εἰς  Ἀθήνας

Ἐξοχώτατε  Κύριε  Πρωθυπουργέ,

«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε».

Ἐν τῇ πόλει τῆς Γλυφάδας καί εἰς τό κέντρον τοῦ πολεοδομικοῦ
ἱστοῦ, λειτουργεῖ ἀπό δεκαετιῶν, τό Κοιμητήριον τοῦ Δήμου, δια-

θέτων μόλις περί τάς ὀκτακοσίους (800) θέσεις ταφῆς,. Εὑρισκό-

μενον εἰς τό κέντρον τῆς πόλεως, γειτνιάζει μετά Παιδικῆς

Χαρᾶς καί Σχολικοῦ Συγκροτήματος, καθότι παλαιότερον γύρω-

θεν τούτου, ὑπῆρχον μόνον ἀγροτεμάχια καί ἀνοικοδόμητα οἰκό-

πεδα. Κατά τά τελευταία ἔτη, ὑπό τό βάρος τοῦ ηὐξημένου

ἀριθμοῦ τῶν πολιτῶν τοῦ Δήμου (ἐξυπηρετεῖ πλέον περίπου ἑκα-

τόν πεντήκοντα χιλιάδας πολίτας, κατοικοῦντας ἐν τῷ πολυπλη-

θεῖ τούτῳ Δήμῳ),  ἐν αὐτῷ ἐνταφιάζονται πολλαπλάσιοι τοῦ
συνήθους κεκοιμημένοι, μέ τά συναφῆ γνωστά καί ἀπαράδεκτα

ἀποτελέσματα. Ὅθεν ὑφίσταται θέμα κορεσμοῦ χρήσεως τῶν

χώρων αὐτοῦ, μέ ἀποτέλεσμα τήν γενικωτέραν ἀναστάτωσιν

πάντων τῶν Δημοτῶν, τῶν φορέων, ἀλλά καί τῶν ἐγγύς πρός

τοῦτο εὑρισκομένων κατοίκων. 

Ἀπό τοῦ ἔτους 2002, ὅτε ἀνελάβομεν τήν διαποίμανσιν τῆς νεο-

παγοῦς τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, προέβημεν εἰς
ἐγγράφους ὀχλήσεις πρός τούς κρατοῦντας, ἐπισημαίνοντες τό

θλιβερόν καί δισεπίλυτον τοῦ θέματος, καθότι ὡς Ἐπίσκοπος ἔχο-

μεν παρευρεθῆ εἰς πολλούς ἐνταφιασμούς νέων ἀνθρώπων, ἐν

ἀναμονῇ τεθειμένων εἰς τούς ψυκτικούς θαλάμους ἐπί ἡμέρας,

πολύ τραγικώτερον δέ, εἴμεθα συχνῶς μάρτυρες εἰς τάς συγ-

κλονιστικάς ἐκδηλώσεις καί ἀντιδράσεις τῶν οἰκείων αὐτῶν, ὅτε

ἐπιχειρεῖται  ἡ ἀτελέσφορος ἐκταφή τῶν σορῶν τῶν ἠγαπημέ-

νων των. Ἡ ἀπάντησις εἰς τούς προβληματισμούς ἡμῶν, οὐδε-

μία. Αἱ ἐκκλήσεις καί παρακλήσεις ἡμῶν, ἀπευθύνθησαν "εἰς ὦτα

μή ἀκουόντων" ! 

Καί ὅταν τό πρόβλημα τοῦ κορεσμένου Κοιμητηρίου, ἔφθασεν εἰς
τό ἀπροχώρητον καί ἐπεχειρήσαμεν κατ΄ ἐπανάληψιν ὡς Ποιμε-

νάρχης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, νά ἐπικοινωνήσωμεν μετά τοῦ
Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος Ἐνεργείας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ.

Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, ἡ ἀντιμετώπισις -θαυμάσατε τόν

τρόπον παρακαλοῦμεν- ὑπῆρξεν ἡ ἀκόλουθος: Ἑξάκις τηλεφω-

νικῶς ἐπεδιώξαμεν συνάντησιν καί συζήτησιν μετά τοῦ κ. Ὑπουρ-

γοῦ, διά τό φλέγον θέμα καί ἕξ (6) φοράς, ἰσάριθμα διαφορετικά

πρόσωπα,  ὀνομαζόμενα "Γραμματεῖς τοῦ Ὑπουργοῦ" ἀπέτρεψαν

καί ἠρνή-θησαν οἱανδήποτε ἐπικοινωνίαν, προβάλλοντες ὡς δι-

καιολογίαν, τό βεβαρημένον πρόγραμμα τοῦ κ. Ὑπουργοῦ διά τό

προσεχές δεκαπενθήμερον, ἀλλά καί τήν, μετά ταῦτα, ἀβέβαιον

ἐκπλήρωσιν τοῦ ἡμετέρου αἰτήματος. 

Ἐξοχώτατε Κύριε  Πρωθυπουργέ,

Λυπούμενοι βαθύτατα, διά τήν ἀχαρακτήριστον καί ἀνεπίτρεπτον

συμπεριφοράν ὑπό τοῦ κ. Παπακωνσταντίνου, ἐκφράζομεν πρός

τήν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα τήν ἐνδόμυχον πικρίαν καί τήν ἔντο-

νον διαμαρτυρίαν ἡμῶν, διότι δέν ἐδόθη εἰς Μητροπολίτην τῆς

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ δυνατότης, οὔτε μιᾶς τηλεφωνικῆς,

ὀλιγολέπτου, συνομιλίας. Διερωτώμεθα, εἰς τό πιθανώτατα βε-

βαρημένον πρόγραμμα τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, δέν ὑπάρχει χρόνος δε-

καπέντε λεπτῶν (15΄), προκειμένου νά καταθέσωμεν τάς θέσεις

τοῦ Χριστεπωνύμου λαοῦ καί νά ἀκούσωμεν τάς προτάσεις τῆς

Ἑλληνικῆς Πολιτείας; Δι' ἕν φλέγον θέμα, τό ὁποῖον μάλιστα,

κατά τό τελευταῖον δεκαπενθήμερον ἀπασχολεῖ ἰδιαιτέρως, ὄχι

μόνον τούς Δημότας τῆς πόλεως Γλυφάδας, ἀλλά  ὁλόκληρον

τόν Ἑλληνικόν λαόν, δεδομένης τῆς εὐρυτάτης μέσῳ τῶν Μ.Μ.Ε.

μεταδόσεως τοῦ θέματος ! 

Ἐπιπροσθέτως διεπιστώσαμεν, ὅτι ἡ πρωτοφανής αὕτη ἀντιμε-

τώπισις εἰς τά ἐννέα ἔτη τῆς Ποιμαντικῆς ἡμῶν διακονίας, ἐξε-

δηλώθη πρός ἡμᾶς, τῇ ἐντολῇ τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, μέσω τῶν ἕξ

(6) Ἰδιαιτέρων αὐτοῦ. Ἀλήθεια, εἰς περίοδον οἰκονομικῆς κρί-

σεως,  ἕξ  Γραμματεῖς εἰς ἕν Ὑπουργικόν Γραφεῖον, πῶς ἑρμη-

νεύεται;  

Μέ ποῖον δικαίωμα ὁ κ. Παπακωνσταντίνου καί ἕκαστος Ὑπουρ-

γός, ἐκλεγμένος ἀπό τόν λαόν, ἀρνεῖται συνάντησιν μετά τινος

Ἐπισκόπου καί συγκεκριμένως μετά τοῦ ὑπογράφοντος, ὅστις

ποιμαίνει μίαν περιοχήν, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ πλέον τῶν 300.000 κα-

τοίκων;  Ποῖος εἶναι ὁ ῥόλος ἑκάστου Ὑπουργοῦ ἤ Βουλευτοῦ,

ὅταν κλείνῃ ἑρμητικῶς τάς θύρας τοῦ Γραφείου του, εἰς τούς πο-

λίτας, τούς κληρικούς, τούς Ἐπισκόπους; 

Πῶς δύναται νά χαρακτηρισθῇ ἡ ὁλη στάσις τοῦ κ. Ὑπουργοῦ
εἰς ἔκκλησιν τοῦ Μητροπολίτου, διά νά τόν πληροφορήσωμεν

περί ἑνός θέματος πρωτεύοντος, φλέγοντος καί λίαν σημαντικοῦ
διά τόν λαόν; Δέν εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἀκούσῃ τήν φωνήν καί

τήν ἀγωνίαν τοῦ λαοῦ, διά τοῦ Ἐπισκόπου του;  Τόν ἐξέλεξε ὁ
λαός, διά νά διακονήσῃ τόν λαόν. Δέν δυνάμεθα νά κατανοήσω-

μεν τήν ἐκ συστήματος ἀδιαφορίαν καί περιφρόνησιν τοῦ κ.

Ὑπουργοῦ πρός τόν λαόν.

Εὐελπιστοῦντες εἰς τήν αἴσιον ἐξέλιξιν τοῦ ὅλου θέματος ἐπ΄

ἀγαθῷ τῆς τοπικῆς κοινωνίας, εὐχόμεθα δύναμιν παρά Ὑψίστου

καί  πλούσιον φωτισμόν ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί πολλῶν εὐχῶν,

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ο   ΓΛΥΦΑΔΑΣ   ΠΑΥΛΟΣ 

Νά καυτηριάσωμεν, ἐπίσης, ἐπιθυμοῦμεν, τήν ἀνάρμοστον, ἀντι-

δεοντολογικήν καί ἀχαρακτήριστον συμπεριφοράν πρός ἡμᾶς,

τῆς Εἰδικοῦ Γραμματέως τῆς "Εἰδικῆς Γραμματείας Ἐπιθεώρησης

καί Ἐνέργειας" τοῦ ἰδίου Ὑπουργείου, κ. Μαργαρίτας Καραβα-

σίλη,  ἡ ὁποία ὡς ἀπεδείχθη, δέν διαθέτει στοιχειώδεις γνώσεις

δεοντολογίας καί παραδόσεως περί ἐνταφιασμοῦ τῶν χρι-

στιανῶν καί τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ τῆς ἐκταφῆς τῶν

σορῶν αὐτῶν. Ἡ αὐτονόητος εὐγένεια, ὡς ἐφάνη, ἀπουσιάζει

ἐκ τῶν ἀρετῶν αὐτῆς. 

Αγαπητή Arja,

Σε παρακαλώ να διαβιβάσεις στην

συμπαθέστατη συμπατριώτισσά

σου Υπουργό Οικονομικών, ότι

κάνει μεγάλο λάθος να πιστεύει

ότι εμείς οι Έλληνες θα δεχθούμε

ποτέ να δοθούν οι εγγυήσεις που

ζητάει από τη σημερινή Κυβέρ-

νηση της Ελλάδας, προκειμένου

να μας δώσει η χώρα σας κάποιο

δάνειο.

Κυρίως εάν οι εγγυήσεις αυτές

αφορούν ένα τμήμα του εθνικού

μας πλούτου. Εσύ που έζησες

μαζί μας την εποχή που παλεύαμε

ενάντια στη στρατιωτική δικτατο-

ρία, γνωρίζεις καλλίτερα από κάθε

άλλον την αγάπη μας για την πα-

τρίδα μας και τη θέλησή μας να

την υπερασπίσουμε με κάθε

θυσία.

Τότε οι δικτάτορες μάς είχαν κλέ-

ψει την ελευθερία μας. Τώρα οι

«φίλοι» μας εκμεταλλευόμενοι

την ατυχία μας, ζητούν να τους

πουλήσουμε, για μια χούφτα ευρώ

το σώμα της πατρίδας μας: την

εθνική μας ακεραιτότητα.

Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ!

Και όποιος τολμήσει να προσπα-

θήσει να μας εξαγοράσει, όχι

μόνο θα χάσει αλλά και θα γίνει

παντοτινός εχθρός μας.

Και πες της ακόμα, ότι η Κυβέρ-

νηση με την οποία αυτή τη στιγμή

διαπραγματεύεται, δεν έχει τη

στήριξη ούτε του 20% του ελλη-

νικού λαού και ότι σύντομα η με-

γάλη πλειοψηφία του Λαού μας

θα ακυρώσει δυναμικά όλες αυτές

τις άθλιες συναλλαγές.

Με αγάπη για σένα και τον Λαό

της Φινλανδίας,

Σε χαιρετώ,

Μίκης Θεοδωράκης

Η ...ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ!

Από τον αναγνώστη Αρη Ευστρατιάδη, λάβαμε
επιστολή αγανάκτησης για τα αυτονόητα. Αν αλ-
λάζεις κάθε τρεις και δύο ασφάλεια και ξανακαί-
γεται, κάτι φταίει που πρέπει να το ψάξεις να το
λύσεις.

Κυρία Διευθύντρια,

επειδή η υπομονή μου, εξαντλήθηκε, επί έντεκα μήνες να

τηλεφωνώ, αμέτρητες φορές, στο αρμόδιο τηλέφωνο του

Δήμου Γλυφάδας, 210 8912.568, για να τους ενημερώσω

ότι τα φώτα - άλλοτε τα μισά και άλλοτε όλα - ΔΕΝ ΑΝΑ-

ΒΟΥΝ ΤΗ ΝΥΧΤΑ και η πλατεία Κονίτσης, είναι στο απαρά-

δεκτο βαθύ σκοτάδι - εκεί διαμένω - οι αρμόδιοι

“ανευθυνοϋπεύθυνοι” άλλοτε ενδιαφέρονται και άλλο όχι.

Αρκετές φορές, έρχεται κάποιος υπάλληλος, αντικαθι-

στά την τυχούσα καμένη ασφάλεια και σε μερικά 24ωρα

ξανακαίγεται! Αυτό παναλαμβάνεται επί ένα περίπου

χρόνο!

Ευελπιστώ ότι μετά τη δημοσίευση της επιστολής μου

στη εφημερίδα σας, ίσως κάποιος συγκινηθεί από το

Δήμο, και επιλυθεί το ...δύσκολο και περίπλοκο θέμα! του

φωτισμού της πλατείας Κονίτσης στη Γλυφάδα Αττικής!!!

Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Αρης Ευστρατιάδης

Κάτοικος πλατείας Κονίτσης

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΔΕΖΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΤΟΥ ARJA SAIJONMAA

Ο Μίκης Θεοδωράκης σε πρόσφατη επιστολή του, κατ’ ουσίαν προς την Υπουργό Οικονομικών της Φιν-
λανδίας - που προέβαλε απαιτήσεις για “εγγυήσεις” - μέσω της Φινλανδέζας τραγουδίστριας Arja Saijon-
maa, υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να ξεπουλήσουμε την πατρίδα μας κι ότι η κυβέρνηση που
διαπραγματεύεται δεν έχει τη στήριξη του ελληνικού λαού.
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Ετσι η εισήγηση του Αντιδημάρχου Μα-

νώλη Τσαλικίδη εγινε ανάμεσα σε

φωνές, χειρονομίες και διακοπές.

Τόνισε την πρωτοβουλία που οφείλει

να πάρει ο Περιφερειάρχης Γιάννης

Σγουρός και να συντονίσει όλους τους

φορείς σε εξεύρεση λύσης, χωρίς να

προτείνει ή να απορρίπτει καμία.

Βέβαια ολοκληρώνοντας επεσήμανε

ότι αν η κοινωνία της Φώκαιας δεν το

θέλει, εκείνη είναι που θα αποφασίσει.

Ο Μανώλης Τσαλικίδης έκανε μία ιστο-

ρική αναφορά, πώς χρησιμοποιήθηκε η

έτοιμη μελέτη για τη Γερακίνα, η οποία

χρονολογείται από το 1997 και δεν είχε

αντιδράσει κανείς, διαψεύδοντας μάλι-

στα προηγούμενο κοινοτάρχη, που

έλεγε ότι ποτέ δεν ενημερώθηκε η Κοι-

νοτητα για κάτι τέτοιο. Του παρουσίασε

έγγραφα της Νομαρχίας, που ενημέ-

ρωναν την τότε Κοινότητα για το έργο,

το οποίο επικαιροποιήθηκε και το 2000

και μετέπειτα, χωρίς αντιδράσεις!

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΥΔΑΠ

Ιωάννης Πάσσιος, που ήταν ένας από

τους κύριους ομιλητές δεν κατόρθωσε

να ολοκληρώσει την ομιλία του, κάτω

από την πίεση του όχλου· γιατί μόνο

έτσι μπορείς να αποκαλέσεις ένα πλή-

θος “αφιονισμένο” που δεν θέλει ούτε

να ακούσει ούτε να ενημερωθεί. Και

επισημαίνουμε ότι δεν ήταν η πλειοψη-

φία αυτή, αλλά, μια που μιλάμε για

σκατά, είναι αυτά που βρωμάνε πρώτα.

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου μίλησε

στο τέλος, όταν είχε πλέον αποχωρη-

σει μεγάλο μέρος από τους κατοίκους.

Ηθελε να αφήσει τους μελετητές και

τον κόσμο να εκφραστούν, όπως δή-

λωσε.

Τόνισε ότι βολιδοσκοπούν όλες τις πε-

ριπτώσεις για εξεύρεση λύσης. Η κα-

τάθεση της έτοιμης μελέτης για τη

Γερακίνα, τους έδωσε το δικαίωμα της

χρηματοδότησης, κάτι που θα έχαναν

αν δεν είχαν μελέτη.

Δεν είναι θέσφατο ότι θα γίνει στη Γε-

ρακίνα, είπε. Αναζητούνται όλες οι πε-

ριπτώσεις· και της Ψυτάλλειας και του

Λαυρίου, αλλά δεν είναι απόφαση που

μπορεί να την πάρει ο Δήμος Σαρωνι-

κού μόνο.

Εξήγησε ότι αν δεν θέλει η κοινωνία το

έργο να γίνει, δεν θα γίνει. Γι’ αυτό

έχουν κάνει και τις διάφορες εκδηλώ-

σεις ενημέρωσης. 

Επίσης αναφέρθηκε στα πρόστιμα που

θα καταβάλλουν οι Δήμοι που δεν

έχουν αποχέτευση, τα οποία θα επιμε-

ρίζονται στους πολίτες, ανάλογα με

την κατοικία και τους κατοίκους. Είναι

νόμος που ψηφίστηκε στην Ε.Ε. 

Σ.Σ.: Οπως το ίδιο θα γίνει και με τα

σκουπίδια, με τον τίτλο “πληρώνω όσο

πετάω”, που έχει ψηφιστεί ήδη στην

Ε.Ε. Εχουμε γράψει όταν συζητιόταν

στην εφημερίδα και θα επανέλθουμε

προσεχώς.

Οι απαντησεις που εχουν πάρει μέχρι

σήμερα για την Ψυτάλλεια είναι αρνη-

τικές, γιατί το δικτυο στη Βάρκιζα δεν

μπορει να σηκώσει άλλο φορτίο, όσο

για το Λαύριο το Δημοτικό Συμβούλιό

Πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη 

Γιάννη Σγουρού για την αποχέτευση

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με μοναδικό θέμα συζήτησης την αποχέτευση

του Δήμου Σαρωνικού, στις 2 Σεπτεμβρίου, με πρω-

τοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγου-

ρού, ο οποίος  ανταποκρίθηκε στην πρόταση του

Δήμου Σαρωνικού για άμεση συνάντηση, για εξέ-

ταση του αιτήματός του προκειμένου να  συνδε-

θούν με το ΚΕΛ της Ψυτάλλειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης  Γ.

Σγουρός, ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ  Θεμ. Λέκκας, ο

Δ/νων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Νικ. Μπάρδης, ο Δή-

μαρχος Σαρωνικού Π. Φιλίππου, ο Αντιδήμαρχος

Μαν. Τσαλικίδης, εκπρόσωποι του Δήμου Μαρκο-

πούλου, ο Δ/ντής τεχνικών έργων της ΕΥΔΑΠ Ι.

Πάσιος, και πολλοί υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Στη διάρκεια της συνάντησης ο Περιφερειάρχης δήλωσε: «Έχω δεσμευτεί και σε
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους δήμους και φορείς θα κάνω ό,τι είναι
δυνατόν, για να λυθούν επιτέλους τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ανατολική
Αττική από την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου».

Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου και ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Τσαλικίδης, προ-

σβλέπουν στην παρέμβαση του Περιφερειάρχη και στην ανάληψη πρωτοβου-

λιών, ούτως ώστε να συζητηθούν υπεύθυνα οι εναλλακτικές προτάσεις,

προκειμένου να αναδειχθεί η ορθότερη και να προωθηθεί.

Σ.Σ.: Είναι η τελευταία ευκαιρία για τον Σαρωνικό, για την Ανατολική Αττική και

για την Ελλάδα σε τελική ανάλυση να δοθεί οριστική λύση και να προχωρήσει η

αποχέτευση. Γιατί μας αφορά όλους. Και τρώμε και κολυμπάμε στους τόπους

αυτούς, ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Αδήριτη αναγκαιότητα η αποχέτευση στο Σαρωνικό
Η ενημερωτική εκδήλωση στην Παλιά Φώκαια για την αποχέτευση

στο Σαρωνικό, συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο. Εναν κόσμο μοιρα-

σμένο στα δύο. Αυτούς που ήρθαν να μάθουν και να ενημερωθούν

και αυτούς που ήρθαν για να προκαλέσουν, να οχλαγωγήσουν, που

δεν ήθελαν καν να ακούσουν.

Αυτό βέβαια δείχνει και τον πολιτισμό μας· χάσαμε την επαφή μας

με τους προγόνους μας, που ήξεραν να συζητούν και να συνδιαλέ-

γονται, να αποφασίζουν και να τιμωρούν.
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Σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ για τα αστικά 

λύματα της Aνατ. Αττικής

H επιτάχυνση των διαδικασιών γα την προκήρυξη, το συντομότερο, του Κέντρου

Επεξεργασίας Λυμάτων Βορείων Μεσογείων αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια σύ-

σκεψης στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Το Κ.Ε.Λ. θα εξυπηρετεί τις περιοχές Αν-

θούσας, Αρτέμιδας, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Παλλήνης, Πικερμίου, Ραφήνας και

Σπάτων. Αποφασίστηκε, επίσης, η υιοθέτηση της προτεινόμενης από τον Δήμο Σα-

ρωνικού λύσης για την αποχέτευση και επεξεργασία των λυμάτων των περιοχών

Αναβύσσου, Καλυβίων-Θορικού (Λαγονήσι), Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας. Έχει

υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – ΕΠ-

ΠΕΡΑΑ, με αναμενόμενη ένταξη εντός του Σεπτεμβρίου.

Το υπoυργείο ανακοίνωσε ότι έχει ήδη προκηρυχθεί και προχωρούν οι διαδικα-

σίες αξιολόγησης των προσφορών για το Κ.Ε.Λ. Παιανίας – Κορωπίου, το οποίο

θα εξυπηρετεί τις περιοχές Παιανίας και Κορωπίου.
http://www.axortagos.gr/

του απέρριψε την πρόταση.

Ο μελετητής του έργου Δρώσης, που

κι αυτός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει

την ομιλία του, δέχθηκε ερωτήσεις από

το κοινό και οι απαντήσεις του - θεωρώ

- ήταν ειλικρινείς. Γιατί σε αιτιάσεις κα-

τοίκων ότι το Κ.Ε.Λ. θα επηρεάσει τη

γεωργία, τον τουρισμό και άλλα, στην

περιοχή, απάντησε ότι  σε μια υποβαθ-

μισμένη από τους βόθρους περιοχή η

εγκατάσταση ενός ΚΕΛ είναι αναβάθ-

μιση. 

Σε ερωτήσεις εξηγούσε ότι η παρούσα

είναι προμελέτη και όχι μελέτη του

έργου και δεν έχει μπει σε λεπτομέ-

ρειες αναγκαίες στη μελέτη, όπως είναι

η απόσταση του ΚΕΛ, για την οποία δεν

υπάρχει νόμος που να την ορίζει.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ Σταμάτης,

δεν κατάφερε καν να μιλήσει, γιατί το

κομμάτι της ομιλίας του αφορούσε τα

χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει το

πρόγραμμα για την έγκριση χρηματο-

δοτήσεων. Δήλωσε δε ότι οι προτάσεις

αυτές έπρεπε να είχαν υποβληθεί  από

το 2005 που υφίσταται και η μελέτη για

τη Γερακίνα.

Οι προθεσμίες για την υποβολή πρότα-

σης ήταν μέχρι τον Μάρτιο του 2011. 

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ντί-

νος Χασάπης, εκπρόσωπος της "Πρω-

τοβουλίας των πολιτών ενάντια στο

Κ.Ε.Λ. της Γερακίνας", παρενέβαινε συ-

νεχώς στους ομιλητές, χωρίς να του δί-

νεται ο λόγος· ήταν μία έκπληξη για

μας λόγω και της θέσεώς του ως καθη-

γητής. Φώναζε ότι το έργο  δεν πρό-

κειται να γίνει στην Γερακίνα και θα

προσφύγουν στις δικαστικές αρχές. 

Δεν είδαμε την Χριστίνα Χριστοφάκη

στη συγκέντρωση, παρά το ότι δεν θέ-

λουμε να πιστεύουμε ότι δεν την απα-

σχολεί το θέμα· είδαμε όμως τον

Σάββα Γκέραλη και την Αντιπρόεδρο Α.

Τσιακάλου, η οποία παρενέβη με ερω-

τήσεις στο προεδρείο.

Ερώτηση κρίσεως

Πού αποχετεύουν όλα τα κατα-

στήματα που βρίσκονται κάτω

από τη λεωφόρο, πάνω στον αι-

γιαλό;

Τι βιολογικό σταθμό διαθέτει το

Grand Resort και ποιός τον

ελέγχει;
Αννα Μπουζιάνη

“Δεν θα γίνει χωρίς κοινωνική συναίνεση”

Δεν θα προχωρήσει αν δεν το θέλει η τοπική κοι-
νωνία, δήλωσε ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου.
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Δύο εσπερινά σχολεία λειτουργούν στην

Ανατολική Αττική για παιδιά που δεν μπο-

ρούν να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκ-

παίδευση και αναγκάζονται να τα

εγκαταλείψουν για να μπουν στον αγώνα

της επιβίωσης. Γυμνάσιο στην Παλλήνη και

Επαγγελματικό Λύκειο στο Κορωπί.

Εσπερινό Γυμνάσιο Παλλήνης

Ετσι για μεν το Γυμνάσιο, υπάρχει το Εσπε-

ρινό Γυμνάσιο Παλλήνης από το 1998, το

οποιο απευθύνεται σε εργαζόμενους νέους

άνω των 14  ετών, κάθε εθνικότητας.  Η

διάρκεια των σπουδών είναι τρία χρόνια,

και το απολυτήριο που παρέχει,  ίδιο με

αυτό των ημερήσιων Γυμνασίων. Βρίσκεται

στο 16ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη,

τηλ. 210 6666.784, email: mail@gym-esp-

pallin.att.sch.gr, http://gym-esp-

pallin.att.sch.gr/

Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται κατά

το διάστημα 1 – 10 Σεπτεμβρίου, ενώ οι με-

τεγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν

έως τις 31 Μαρτίου.

Εσπερινό Επαγγελματικό

Λύκειο Κορωπίου

Δημόσιο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο

(ΕΠΑ.Λ.) λειτουργει στο Κορωπί (Κολοκο-

τρώνη 101), το οποίο παρέχει δωρεάν φοί-

τηση, για την απόκτηση Απολυτηρίου

Λυκείου και ταυτόχρονα, Επαγγελματικού

Πτυχίου Ειδικότητας, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Σύμφωνα  με δελτίο τύπου του 1ου Εσπε-

ρινού Επαγγελματικού Λυκείου Κορωπίου,

παρέχεται μια σημαντική ευκαιρία με άρι-

στες προοπτικές σπουδών και επαγγελμα-

τικής σταδιοδρομίας. 

Με 4ετή ή και μικρότερη δωρεάν φοίτηση

σπουδών (3 έτη όσοι έχουν τελειώσει την Α΄

τάξη ή έχουν πτυχίο ή απολυτήριο Ημερήσιου

ή Εσπερινού Γενικού ή Επαγγελματικού Λυ-

κείου ή των παλαιοτέρων ΤΕΕ, ΤΕΛ ή και ΤΕΣ

και 2 έτη όσοι έχουν ήδη πτυχίο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ή

Τ.Ε.Λ και θέλουν επιπλέον πτυχίο ή άλλη ειδι-

κότητα) και με επιλογή επαγγελματικής ή τε-

χνικής ειδικότητας, οι απόφοιτοι του

Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., λαμβάνουν άδεια εξάσκη-

σης επαγγέλματος, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν

και Απολυτήριο Λυκείου, ισότιμου του Γενικού

Λυκείου, για τη συνέχιση των σπουδών τους

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι).

Ενδεικτικά, οι τομείς και οι ειδικότητες που πα-

ρέχονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης είναι:
Μηχανολογίας

1. Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού

2. Μηχανολ. εγκαταστάσεων και κατασκευών

Οχημάτων: Μηχανικών και ηλεκτρολογικών συ-

στημάτων αυτοκινήτου

Ηλεκτρολογικός: Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Υπαλλήλων διοίκησης & οικονομικών υπηρεσιών

2. Υπαλλήλων τουριστικών επιχειρήσεων

Πληροφορικής: Υποστήριξης συστημάτων,

εφαρμογών και δικτύων Η/Υ.

Υγείας και Πρόνοιας

1. Βοηθών νοσηλευτών

2. Βοηθών βρεφονηπιοκόμων

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

1. Εργων Τοπίου& Περιβάλλοντος

2. Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός, ότι

λόγω του εσπερινού ωραρίου λειτουργίας

του Λυκείου (19.20 – 22.50), σε όλη τη διάρ-

κεια της δωρεάν φοίτησης, ο μαθητής μπο-

ρεί ταυτόχρονα να εργάζεται και να σπου-

δάζει, για να βελτιώσει τα εφόδια του, στο

ανταγωνιστικό και απαιτητικό εργασιακό

περιβάλλον που ζούμε. Οι εγγραφές αρχί-

ζουν την 1η Σεπτεμβρίου 2011. 

Πληροφορίες: Τηλ. σχολείου: 210 6624267

(ώρες λειτουργίας σχολείου 19:20-22:50)

Φαξ : 210 6620230 (όλο το 24-ωρο)

Ε-mail: mail@1epal-esp-korop.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1tee-esp-korop.att.sch.gr

Δ/ντης 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., Συμεών

Μασέλης, κινητό: 693 6056002 (ώρες μη

λειτουργίας σχολείου 08:00-19:20).

Σε δηλώσεις τους, ενόψει της νέας σχολι-

κής χρονιάς ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημή-

τριος Κιούσης και ο Αντιδήμαρχος

Παιδείας Ανδρέας Ντούνης συστήνουν  σε

εργαζόμενους πολίτες και μαθητές του Κο-

ρωπίου, ανεξαρτήτως ηλικίας, όσους δεν

είχαν τη  δυνατότητα να αποκτήσουν απο-

λυτήριο Λυκείου, να επιλέξουν το ΕΠΑΛ

Κορωπίου, γιατί πιστεύουν στην αναβαθμι-

σμένη λειτουργία του.

Εσπερινό Γυμνάσιο και Επαγγελματικό Λύκειο στην Ανατ. Αττική 
Δωρεάν απόκτηση Απολυτηρίου και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο καθώς και Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας

Ανταπέδωσε με επιστολή

του ο Δήμαρχος Παλλήνης

κος Αθανάσιος Ζούτσος τις

ευχαριστίες που του έστειλε

εκ μέρους του διδακτικού

προσωπικού και των νηπίων

η Προϊσταμένη του 7ου Νη-

πιαγωγείου Παλλήνης μετά

την ολοκλήρωση μιας σειράς

παρεμβάσεων και επισκευών

στο κτίριο κατά την διάρκεια

της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι επισκευές που έγιναν έγ-

καιρα και σωστά στο 7ο Νη-

πιαγωγείο Παλλήνης,

έκαναν την προϊσταμένη κα

Σακκά να αισθανθεί την

ανάγκη να ευχαριστήσει το

Δήμαρχο Παλλήνης Αθ. Ζού-

τσο, σημειώνοντας του με

επιστολή, μεταξύ άλλων, ότι: 

Η συντήρηση αφορά: 

Εξωτερικό ελαιοχρωματι-

σμό, επίστρωση εκ νέου του

προαύλιου χώρου, απολυ-

μάνσεις, έλεγχο πυρασφά-

λειας, έλεγχο καυστήρα,

συντήρηση της παιδικής

χαράς, αποκατάσταση φθο-

ρών και άλλες επισκευές σε

χώρους υγιεινής και εστία-

σης.

Κατόπιν αυτών η Προϊστά-

μενη του 7ου Νηπιαγωγείου

Σακκά αναφέρει τα εξής:

«...θα θέλαμε να σας εκφρά-
σουμε  τις πιο θερμές μας
ευχαριστίες για την ουσια-
στική  υποστήριξή σας στις
επισκευαστικές ανάγκες του
νηπιαγωγείου μας, συντε-
λώντας έτσι στην εύρυθμη
εκκίνηση της νέας σχολικής
περιόδου. Πρώτη φορά δό-
θηκαν ολοκληρωτικές λύσεις
στις ανάγκες μας και σί-
γουρα εδώ θέλουμε να τονί-
σουμε την καθοριστική
συνεργασία μας με την Πρό-
εδρο Σχολικής  Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
που ανταποκρίθηκε  άμεσα
σε όλους τους προβληματι-
σμούς μας».

Ανταποδίδοντας ο Δήμαρχος

Παλλήνης ευχαρίστησε την

κα Σακκά με επιστολή του

που αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Κα Σακκά,

Θα θέλαμε και  εμείς με την

σειρά μας  να σας ευχαρι-

στήσουμε πρώτα απ όλα

γιατί μας δίνετε κουράγιο και

δύναμη στην τεράστια προ-

σπάθεια που  καταβάλουμε

όχι μόνο μέσα από την δύ-

σκολη οικονομική συγκυρία

που διανύουμε αλλά και την

ταυτόχρονη  γραφειοκρατική

δυσκολία που γεννάει  η ση-

μερινή διοικητική μεταρρύθ-

μιση. 

Ο Δήμος ως συντονιστής

αλλά και κομμάτι της τοπικής

μας κοινωνίας καταβάλει ει-

δικά αυτή την περίοδο τιτά-

νιες προσπάθειες να

ξεπεράσει, όπως και εσείς

σημειώνετε  τα όποια προ-

βλήματα στο βαθμό του εφι-

κτού. 

...

Ιδιαίτερα από μέρους μου θα

ήθελα να τονίσω την προ-

σπάθεια που κάνουμε για τον

ορθολογισμό  των υπηρε-

σιών, την απλοποίηση και

τον αυτοματισμό των διαδι-

κασιών με σκοπό την μείωση

του κόστους  και την αποτε-

λεσματικότητα. Σας ευχαρι-

στώ για άλλη μια φορά  και

σας συγχαίρω για την ευαι-

σθησία σας.»

ΣΧΟΛΕΙΟ 2ης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Παλλήνη λειτουργεί

για 4ο χρόνο και απευθύνεται στους ενήλικες αποφοίτους

Δημοτικού της Ανατολικής Αττικής, ώστε να μπορέσουν

να πάρουν ένα χαρτί ισότιμο του Γυμνασίου μετά από δύο

χρόνια φοίτησης. 

Λειτουργεί δε απογευματινές ώρες (16:30-20:30)

Το σχολείο 2ης Ευκαιρίας βρίσκεται στην οδό Έντισον 3-

5, Παλλήνη και το τηλέφωνο είναι 210-6669129.

ΦΑΞ. 210-6669144

email: mail@sde-pallin.att.sch.gr

Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας

για παιδιά  με νοητική υστέρηση

Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας φροντίδας ΧΛΟΗ

προσφέρει την δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών του

σε 30 παιδιά και νέους με νοητική υστέρηση και ανα-

πτυξιακές ανεπάρκειες.

Η παρακολούθηση του ημερήσιου προγράμματος εκ μέ-

ρους των ωφελουμένων θα είναι δωρεάν. Η διάρκεια του

προγράμματος είναι από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως

τον Δεκέμβριο του 2012.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους των ενδια-

φερομένων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες  στα τηλέφωνα 2108081190, 6944765989 ή

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.xloi.gr.

Επισκευές στο 7ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης 
ανταπέδωσαν φιλοφρονήσεις

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Δήμου Παλλήνης, θα συνεχίσει

τη λειτουργία των τμημάτων για το δεύτερο εξάμηνο.

Εγγραφές πραγματοποιούνται στα γραφεία του τμήμα-

τος, οδός Λεονταρίου, (πλησίον 4ου δημ. σχολείου), Κάν-

τζα Παλλήνη καθημερινά από τις 09:00 έως και τις 13:00

και στο τηλέφωνο 210 6033160. 

Για τα προγράμματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογι-

στών (βασικές γνώσεις, word, excel, internet, powerpoint,

windows, access, θεωρία) θα πραγματοποιούνται εγγρα-

φές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Για τα υπόλοιπα προγράμματα οι εγγραφές θα πραγμα-

τοποιηθούν από 5 έως τέλος Σεπτεμβρίου 2011.

Ενημερωθείτε για τα διάφορα τμήματα που υπάρχουν στο

τηλέφωνο 210 6033160

Έναρξη μαθημάτων : Από 12 Σεπτεμβρίου 2011.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι δωρεάν.
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Με ουσιαστική συμμετοχή  πολιτών από πολλές πλατείες της Ελ-

λάδας πραγματοποιήθηκε  στο  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλονίκης  τριήμερη συνάντηση (5-7 Σεπτ) με σύνθημα  “Άμεση

Δημοκρατία και Άμεση Δράση”. Την πρωτοβουλία για τη συνάν-

τηση αυτή είχε η Λαϊκή Συνέλευση της Πλατείας του Λευκού

Πύργου και, όπως τόνισαν στο άνοιγμα των εργασιών, αφορμή για

να οργανώσουν τη συνάντηση αυτή  ήταν τα ερωτήματα που όλο

αυτό το διάστημα  κυριαρχούσαν στις  λαϊκές συνελεύσεις των

πλατειών όπως:

― Πώς μπορούμε να βάλουμε φρένο στη λαίλαπα της  οικονομι-

κής κυριαρχίας της εξουσίας επάνω στην κοινωνία και στη διά-

λυση κάθε κοινωνικού στηρίγματος που απέμεινε;

― Μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια  σε μια

κοινωνία  που σπαταλά αλόγιστα  ενέργεια και φυσικούς πόρους

με μοναδικό όφελος τα κέρδη των τραπεζών και των πολυεθνι-

κών επιχειρήσεων;

― Πως μπορούμε να ανακόψουμε την πολιτική της κυριαρχίας,

όταν αυτή βασίζεται στη βία;

― Με ποιους τρόπους οι πολίτες θα πάρουμε τις τύχες μας στα

χέρια μας και θα γίνουμε  εμείς εκείνοι που όχι μόνο παίρνουν,

αλλά και υλοποιούν τις αποφάσεις;

Σε μια προσπάθεια λοιπόν να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλο-

γος και να ανιχνευθούν απαντήσεις σε αυτά, αλλά και σε πολλά

άλλα ερωτηματικά  προσκλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη  επιστήμο-

νες και ακτιβιστές από διάφορες χώρες, όπου  υπάρχει αρκετά

μεγάλη εμπειρία αγώνων και  επεξεργασιών για μια άλλη μορφή

κοινωνικής οργάνωσης.

Προσκλήθηκαν επίσης επιστήμονες και εκπρόσωποι κινημάτων

από περιοχές της χώρας μας  που  έχουν ξεκινήσει προσπάθειες

και γίνονται αγώνες για την θέσπιση της πραγματικής δημοκρα-

τίας και τη δημιουργία μιας νέου τύπου κοινωνίας.

Για την καλλίτερη οργάνωση των εργασιών οι οργανωτές αποφά-

σισαν να πραγματοποιηθούν τρείς θεματικές: 

― Άμεση Δημοκρατία

― Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία  και Υπεράσπιση των δη-

μόσιων και κοινωνικών αγαθών.

Η μεγάλη επιτυχία  όλων των συζητήσεων φάνηκε, όχι τόσο από

τον πλούτο και το ουσιαστικό περιεχόμενο των εισηγήσεων, όσο

κυρίως από τον πλούτο  των ερωτήσεων,  με αποτέλεσμα να γί-

νονται καθημερινά ουσιαστικές συζητήσεις  που κρατούσαν αμεί-

ωτο το ενδιαφέρον των πολιτών μέχρι αργά το βράδυ.   

Όπως είναι ευνόητο  δεν μπορεί να γίνει έστω και περιληπτική

παρουσίαση τόσο πολλών και μεστών εισηγήσεων και κυρίως

τόσο ουσιαστικών συζητήσεων στα πλαίσιο    ενός ενημερωτικού

σημειώματος. Αισθάνομαι όμως την ανάγκη να κάνω αναφορά

στην εισήγηση του ακτιβιστή  Οskar Oliveira, από την  Κοτσαμ-

πάμπα της Βολιβίας, που παρουσίασε με εκπληκτικό λόγο και με

λεπτομέρειες, αν και είναι εργάτης σε ορυχείο,  την μοναδική εμ-

πειρία  των αγώνων του βολιβιανού λαού να διώξουν από τη

χώρα τους  την αμερικάνικη  εταιρία Bechtel,  στην οποία η προ-

ηγούμενη κυβέρνηση είχε πουλήσει την  Εταιρεία  Υδρευσης της

Βολιβίας (αυτά ζηλέψε φαίνεται το ΠΑΣΟΚ) και από τότε το νερό

στη Βολιβία και μολύνθηκε και έγινε 10 φορές πιο ακριβό. Και

τόνισε κλείνοντας  μέσα σε θύελλα  χειροκροτημάτων από το κα-

τάμεστο αμφιθέατρο της Νομικής  «Και από τη στιγμή που πιστέ-

ψαμε στις δυνάμεις μας και καταφέραμε να διώξουμε την

ξενόφερτη εταιρεία  και να κοινωνικοποιήσουμε και πάλι το νερό

αποβάλλοντας το φόβο, που η εταιρεία και η κυβέρνηση που λει-

τουργούσε σαν υπάλληλος της εταιρείας, προσπαθούσαν χρησι-

μοποιώντας  τα ΜΜΕ, την Αστυνομία και το στρατό  να μας

επιβάλλουν, το κίνημά μας έβαλε στόχο να κοινωνικοποιήσει και

την πολιτική διακυβέρνηση και να  επιβάλει λαϊκή εξουσία με

Αμεση Δημοκρατία»

Βέβαια αισθάνομαι την ανάγκη να  κάνω έστω και   ονομαστική

αναφορά στο Michael Albert, οικονομολόγο από τις ΗΠΑ και στέ-

λεχος του znet, στο Νίκο Ηλιόπουλο από το Πανεπιστήμιο του Πα-

ρισιού, τον  Didac Costa από το Δίκτυο Ανταλλαγής του

Monsteny-Ecoseny της Ισπανίας, στον Κώστα Νικολάου, καθηγητή

ΕΑΠ, και στον  Σπύρο Μαρκέτο, καθηγητή στο   Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης.

Για το περιεχόμενο των εισηγήσεων  όλων των εισηγητών  και

αυτών που δεν αναφέρθηκαν - όπως και των σημαντικότερων συ-

ζητήσεων, θα επανέλθω.  

Μάκης Σταύρου

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Εκλεισε τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις 

ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου

Σπάτων - Αρτέμιδας

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος  «Ο

Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας αποχαιρέτησε

το καλοκαίρι κλείνοντας την αυλαία με την θεατρική παρά-

σταση  «Το γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, (2/9).

Συγκλονιστική στο ρόλο της μάνας  η Άννα Βαγενά,  όπου

έδωσε ένα ρεσιτάλ ηθοποιίας. Καταπληκτικός στο ρόλο του

Λευτέρη ο Δημήτρης Πατσής. Ξεχώρισαν με την ερμηνεία

τους ο Βασίλης Παλαιολόγος και η Ηλιάνα Αραβή. 

Πριν την παράσταση μίλησε η Πρόεδρος του  Οργανισμού

«Ο Ξενοφών» Παν.  Μάρκου, λέγοντας μεταξύ άλλων:
«Καταφέραμε και κερδίσαμε το δύσκολο στοίχημα που είχαμε

βάλει χάρη σε σας,  το κοινό μας.  Δώσαμε πέντε  θεατρικές πα-

ραστάσεις, σε πείσμα των καιρών, του γκρίζου που μας περιβάλλει

και της γενικότερης έκπτωσης αξιών και οραμάτων. Αποχαιρετάμε

σήμερα το «καλοκαίρι 2011» και δίνουμε ραντεβού εδώ για του

χρόνου με περισσότερες εκδηλώσεις. 

Μόνο μέσα από τις τέχνες και τα γράμματα, τα γράμματα και τις

τέχνες  μπορούμε να βρούμε διέξοδο γιατί όπως είπε ο Πάμπλο

Πικάσο: «Σκοπός της τέχνης είναι να ξεπλένει την σκόνη της κα-
θημερινής ζωής από τις ψυχές μας».

Οπως μας ενημέρωσε η Μητρόπολη

Γλυφάδας, με δελτίο τύπου, Την Τε-

τάρτη 7 Σεπτεμβρίου τρ. ε., τελέσθηκε ο

πρώτος πανηγυρικός Εσπερινός μετά

Αρτοκλασίας, για την Εορτή του Γενε-

σίου της Παναγίας, στο Ομώνυμο Ιερό

Παρεκκλήσιο που έχει τοποθετηθεί στον

χώρο που ήδη χρησιμοποιεί Δήμος και

εκκλησία ως Κοιμητήριο στη Γλυφάδα·

το νέο Κοιμητήριο.

Πλήθος κόσμος, πολλοί Κληρικοί, ο Δή-

μαρχος και σχεδόν σύσσωμο το Δημο-

τικό Συμβούλιο του Δήμου,  αψήφησαν

την μεγάλη ανηφορική απόσταση και

τον ανώμαλο δρόμο και ανέβηκαν στις

πλαγιές του Υμηττού για να φθάσουν

στο  Νέο Κοιμητηριακό  Ναό, για την τέ-

λεση του Πανηγυρικού Εσπερινού, χο-

ροστατούντος του Ποιμενάρχη Μητρο-

πολίτη Γλυφάδας κ. Παύλου.

Στο τέλος του Εσπερινού, ο Σεβασμιώ-

τατος τέλεσε Τρισάγιο για τους 8 εντα-

φιασμένους του Νέου Κοιμητηρίου

(Κωνσταντίνο Μπάρμπα, Κωνσταντίνα

Μακρή, Ελισσάβετ  Γιαννοπούλου, Εμ-

μανουήλ Καλαφατίδη, Μαρία Κεφαλά,

Βασίλειο  Κουτσίδη, Εμμανουήλ Κομηνό

και  Μαρία Αθανασίου).  Στη συνέχεια

προέβη σε μια σύντομη Θεολογική ανά-

λυση του Απολυτίκιου της Εορτής.

Είχαμε γράψει για τη μεγάλη συγκέν-

τρωση που προκάλεσε ο Δήμος Γλυφά-

δας, όπου αιτιολόγησε τους λόγους που

προέβη στην ντε φάκτο απόκτηση του

Κοιμητηρίου σε συνεργασία με τη Μη-

τρόπολη.

Στη συγκέντρωση, η οποία ήταν ιδιαί-

τερα ογκώδης, δεν υπήρξε έκφραση κα-

μιάς διαφορετικής άποψης.

Περιέργως την παραμονή της γιορτής,

κάποιοι “διαφωνούντες” απέκλεισαν το

δρόμο διαμαρτυρόμενοι για τη δημιουρ-

γία του Κοιμητηρίου.

Ανήμερα της γιορτής (8/9) τελέσθηκε ο

Όρθρος και η 1η Πανηγυρική Θεία Λει-

τουργία, για την Εορτή του Γενεσίου της

Παναγίας.

Ο Μητροπολίτης στην ομιλία του προς

τους παρευρισκομένους τόνισε μεταξύ

άλλων ότι: «θεωρεί αυτήν την έμπρακτη

στήριξη του κόσμου, ως  το καλύτερο

δώρο που θα μπορούσαν να του κάνουν

για την ταπεινότητά του!»

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, για την Εορτή 

του Γενεσίου της Παναγίας στη Γλυφάδα
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Aπό προχτές άρχισαν οι υπάλληλοι του

δημοσίου να βιώνουν τη σκληρή πραγ-

ματικότητα του νέου πτωχολογίου,

αφού λόγω των αναδρομικών κρατή-

σεων της εισφοράς (υποτίθεται) υπέρ

των ανέργων, το πρώτο δεκαπενθή-

μερο του Σεπτέμβρη έφτασε κατά 100

ευρώ μικρότερο.

Από το επόμενο 15ήμερο η ιστορία συ-

νεχίζεται με την (αναδρομική και πάλι)

μείωση του κινήτρου απόδοσης και δια-

φόρων άλλων επιδομάτων, που έρχεται

να προστεθεί στην κατά τουλάχιστον

30% απώλεια των εισοδημάτων τους

από την εφαρμογή του Μνημονίου.

Σαν να μην έχει καμιά επαφή με την πραγ-

ματικότητα, η κυβέρνηση συνεχίζει να μι-

λάει για «ορθολογική και δίκαιη

μεταρρύθμιση» και οι πρόθυμοι υποστηρι-

χτές της στα μίντια επιμένουν (ακόμα) ότι

οι χαμηλόμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι θα

πάρουν… αύξηση! Άλλωστε, αυτός είναι

ο ισχυρισμός της κυβέρνησης για περισ-

σότερο από ένα χρόνο τώρα. Αυτό προ-

σπαθούν να μας πείσουν και οι

συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ στους χώρους

του δημοσίου. Όσοι όμως περίμεναν το

ενιαίο μισθολόγιο για να δουν την «απο-

κατάσταση των αδικιών», κατάλαβαν με

τον πλέον οδυνηρό τρόπο ότι, είτε στον

δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, η πολι-

τική είναι η ίδια: περικοπές, απολύσεις,

κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και

απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων.

Αυτό, το τελευταίο είναι και η ουσία του

νομοσχεδίου που ετοιμάζει η κυβέρνηση:

οι ρυθμίσεις δεν θα αφορούν τόσο το

ύψος των αποδοχών των υπαλλήλων –οι

πιο πρόσφατες περικοπές ψηφίστηκαν σε

αιφνιδιαστική τροπολογία μέσα στον Αύ-

γουστο, αποδεικνύοντας ότι το κόψιμο

των μισθών δεν περιμένει κανένα ενιαίο

μισθολόγιο- αλλά ο τρόπος «κτήσης» του

μισθού και οι ίδιες οι εργασιακές σχέ-

σεις. Η συζήτηση, όπως διεξάγεται εδώ

και πολύ καιρό, κάνει κύκλους γύρω από

το πόσες θα είναι ή δεν θα είναι οι περι-

κοπές, χάνοντας ακριβώς την ουσία του

θέματος.

Καταρχάς, ο ίδιος ο μισθός όχι απλώς δεν

θα είναι ίσος ή «ενιαίος», αλλά αντιθέτως

θα είναι ατομικός: πέραν του βασικού μι-

σθού πείνας, οι τελικές αποδοχές θα δια-

μορφώνονται με βάση την αποδοτικότητα

του κάθε υπαλλήλου όπως αυτή θα με-

τριέται από τον προϊστάμενο, την αποδο-

τικότητα της Υπηρεσίας του με βάση τους

στόχους που θα έχουν τεθεί από την εκά-

στοτε πολιτική ηγεσία και πάει λέγοντας.

Η αυτόματη μισθολογική ωρίμανση, πα-

ρότι ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα (τριε-

τίες), καταργείται στον δημόσιο:

προϋπόθεση για να πάρει ο υπάλληλος

κλιμάκιο είναι η αξιολόγησή του, ενώ σε

διαδοχικές «μη επαρκείς» αξιολογήσεις

θα ακολουθεί η απόλυση.

Ο αξιοπρεπής μισθός από υποχρέωση του

κράτους μετατρέπεται σε «λάφυρο» για

όσους θα συμμορφώνονται προς τας υπο-

δείξεις. Αυτός ο τρόπος υπολογισμού του

μισθού, μέσω της σύνδεσής του με την

«αποδοτικότητα», θα εντείνει τις σχέσεις

εξάρτησης και φόβου μεταξύ των υπάλ-

ληλων και των προϊσταμένων τους, τον

αυταρχισμό και τον αναγκαστικό ενστερ-

νισμό των στόχων που θέτουν οι πολιτι-

κές ηγεσίες για τον δημόσιο τομέα.

Δεύτερη αλλαγή είναι η αποκοπή των

υπαλλήλων από την οργανική τους θέση

σε έναν οργανισμό, φορέα ή υπουργείο

και η ενοποίηση ειδικοτήτων και κλάδων.

Οι υπάλληλοι θα λογίζονται ως υπηρε-

τούντες γενικά στο δημόσιο, ώστε να

μπορούν να μετακινούνται από υπηρεσία

σε υπηρεσία ανάλογα με τις εκάστοτε

ανάγκες και να ελαχιστοποιηθούν οι ανα-

γκαιότητες για νέο προσωπικό. Προϋπό-

θεση για την αλλαγή αυτή είναι να

υπάρξουν ενιαίες ειδικότητες και κλάδοι

στο δημόσιο, ώστε να μπορούν οι διοικη-

τικοί υπάλληλοι, οι φύλακες, οι εργατοτε-

χνίτες, το επιστημονικό προσωπικό κ.λπ.

να μετακινηθούν εύκολα σε άλλα Υπουρ-

γεία, υπηρεσίες, ακόμη και νομούς, κάτι

που σήμερα δεν επιτρέπεται χωρίς την αί-

τηση του ίδιου του υπαλλήλου. 

Κατόπιν όλων αυτών, είναι απλώς αστείο

να επικαλείται κανείς τη συνταγματική κα-

τοχύρωση της μονιμότητας των δημοσίων

υπαλλήλων.

Το «τυράκι» στη φάκα είναι η σύνδεση

του μισθού με τον βαθμό. Καταρχάς, αυτό

θα οριστικοποιήσει τη μισθολογική καθή-

λωση όλων των κλάδων υποχρεωτικής και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ «κλεί-

νει το μάτι» στους υπαλλήλους πανεπι-

στημιακής εκπαίδευσης και κατόχους

τίτλων σπουδών ότι ανεβαίνοντας στην

υπαλληλική ιεραρχία θα καταφέρουν να

αυξήσουν τις αποδοχές τους. Όλη η

υστερία για τα «αντικειμενικά προσόντα»

που από δω και πέρα θα μετράνε για την

προαγωγή των υπαλλήλων προσπαθεί να

μας κάνει να ξεχάσουμε τη συνέντευξη

στην επιλογή προϊσταμένων, που ισχύει

ξανά, τις διαδοχικές αξιολογήσεις, την

αλλαγή στο πειθαρχικό δίκαιο που θα κα-

θιστά πολύ πιο εύκολη και απρόσωπη τη

δίωξη υπαλλήλων ακόμη και για λόγους

φρονήματος!

Αναγκαστική εντατικοποίηση της εργα-

σίας, χτύπημα κάθε εργασιακού δικαιώ-

ματος, κυνήγι του μπόνους: πράγματι η

κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προ-

σπάθεια για να εξισώσει δημόσιο και

ιδιωτικό τομέα: στον ελάχιστο κοινό πα-

ρονομαστή.

Το χάπι της «προσωπικής 

διαφοράς»

Δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις
στις περικοπές

H τελευταία πράξη στο σίριαλ του ενιαίου

μισθολογίου είναι η λεγόμενη «προσωπική

διαφορά» που θα δοθεί στους υπαλλήλους

στη θέση των ειδικών επιδομάτων που βαί-

νουν προς κατάργηση. Το ποσό θα είναι

ανάλογο με τις σημερινές αποδοχές των

υπαλλήλων, για να πέσει και η τελευταία

αμφιβολία ότι πρόκειται να αρθούν οι μι-

σθολογικές διαφοροποιήσεις. Γιατί άλλω-

στε; Μήπως δεν ήταν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ

που ψήφισε και τα προηγούμενα «ενιαία»

μισθολόγια για να μοιράσει επιδόματα και

αμοιβές κάτω από το τραπέζι την επόμενη

ακριβώς μέρα; Μήπως δεν ήταν διαδοχικά

οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ που

κρατούσαν καθηλωμένους τους μισθούς

στο δημόσιο και έκαναν πολιτική με τα επι-

δόματα;

Η «προσωπική διαφορά» ήρθε στο προ-

σκήνιο όταν ο –γνωστός και μη εξαιρε-

τέος– κ. Γρίβας, πρόεδρος της

ομοσπονδίας των εφοριακών, «μάζεψε» τη

διήμερη απεργία που είχε εξαγγείλει για

το μισθολόγιο, διαβεβαιώνοντας τους συ-

ναδέλφους του ότι μέσω της «προσωπικής

διαφοράς» θα γλιτώσουν μεγάλο μέρος

των εισοδημάτων τους. Όπως και πολλοί

άλλοι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ στο δη-

μόσιο, ο πρόεδρος των εφοριακών παίζει

πολύ καλά το παιχνίδι της κυβέρνησης,

που προσπαθεί να διασπάσει τους δημοσί-

ους υπαλλήλους και να χρυσώσει το χάπι

του νέου μισθολογίου. Το ίδιο και οι διαβε-

βαιώσεις ότι το μισθολόγιο θα εφαρμοστεί

στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους. Για

όποιον διαβάζει πίσω από τις γραμμές, η

σταδιακή προσαρμογή του μισθολογίου σε

διάστημα 6 χρόνων σημαίνει σε απλά

λόγια ότι για τα επόμενα 6 χρόνια, χωρίς

να χρειαστεί να ψηφιστεί κανένας επι-

πλέον νόμος, οι μισθοί στο δημόσιο θα μει-

ώνονται συνεχώς, μέσω της σταδιακής

μείωσης του ποσού της «προσωπικής δια-

φοράς»!

Οι εφοριακοί, που σήμερα παρουσιάζονται

ως «ευνοημένοι» από τη ρύθμιση αυτή,

στην πραγματικότητα σκάβουν το λάκκο

τους: αν το νομοσχέδιο περάσει, το επό-

μενο βήμα είναι η μέτρηση της «αποδοτι-

κότητάς» τους με βάση το πόσους φόρους

εισπράττουν, το κόψιμο των αποδοχών

τους, η απόδοση της είσπραξης φόρων σε

ιδιώτες και η διάλυση του κλάδου τους.

Όταν θα καταλάβουν τι έχει συμβεί, θα

είναι πολύ αργά. Όποιος κλάδος ελπίζει να

τη «βολέψει» με τον παλιό γνωστό τρόπο,

θα καταλάβει με οδυνηρό τρόπο τη νέα

πραγματικότητα που διαμορφώνεται.

Παγίδα η μέτρηση 

της αποδοτικότητας

H μέτρηση της αποδοτικότητας στο δημό-

σιο δεν είναι ουδέτερο μέγεθος. Καταρχάς

εξαρτάται από τους στόχους που μπαί-

νουν. Ειδικά στην παρούσα συγκυρία, είναι

προφανές ότι οι στόχοι της «δημοσιονομι-

κής εξυγίανσης» με κόψιμο κάθε κοινωνι-

κής παροχής, η ιδιωτικοποίηση τομέων του

δημοσίου και η λειτουργία όλου του δημό-

σιου τομέα προς όφελος των πιστωτών

της χώρας, είναι στόχοι στους οποίους

κάθε δημόσιος υπάλληλος οφείλει να αν-

τιταχθεί. Μόνο που η «ποινή» για την

όποια αντίσταση δεν θα είναι πλέον απλώς

η μη προαγωγή του σε ανώτερες θέσεις

της διοίκησης, αλλά και το μηνιαίο κόψιμο

των αποδοχών του.

Πόσο εύκολο θα είναι να μην εισπράττουν

το εισιτήριο των ασθενών στα νοσοκομεία,

να μην εφαρμόσουν τον νόμο της Διαμαν-

τοπούλου στα πανεπιστήμια, να μην συγ-

χωνεύσουν τμήματα στα σχολεία οι

δάσκαλοι, όταν γνωρίζουν ότι όλα αυτά θα

έχουν άμεση επίπτωση στον ίδιο τον μισθό

τους;

Αλλά και πέραν από τους στόχους αυτούς,

η μέτρηση της «αποδοτικότητας» μοιάζει

με κάθε είδους στατιστική: εξαρτάται από

τα δεδομένα που εισάγεις. Την εβδομάδα

που μας πέρασε, το υπουργείο Οικονομι-

κών έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο με

την «παραγωγικότητα» των μεγάλων ΔΟΥ

της χώρας.

Στη λίστα αυτή κατάφερε να αποδείξει ότι

κάθε υπάλληλος είχε πραγματοποιήσει σε

διάστημα ενός μήνα από μισό ως 1,5

έλεγχο σε φορολογική δήλωση, προκα-

λώντας την μήνι όλης της κοινωνίας για

τους «αντιπαραγωγικούς» εφοριακούς. Τι

έγινε; Ο αριθμός των ελέγχων φορολογι-

κών δηλώσεων δεν διαιρέθηκε διά του

αριθμού των ελεγκτών, αλλά διά του συ-

νόλου των εργαζομένων στην κάθε ΔΟΥ,

ακόμη κι αν τα καθήκοντά τους ήταν η φύ-

λαξη, η καθαριότητα ή το τηλεφωνικό κέν-

τρο!

Φτώχεια για τους πολλούς

Εικόνα από το μέλλον; Πράγματι, ένα μέλ-

λον που θα περιλαμβάνει τον εκφοβισμό,

τους αλληλοσκοτωμούς μεταξύ των υπαλ-

λήλων, τη φτώχεια για τη μεγάλη πλειονό-

τητα των εργαζόμενων στο δημόσιο.

Θύλακες θα υπάρχουν πάντα: καλοπληρω-

μένες θέσεις συμβούλων και παρατρεχάμε-

νων στα γραφεία υπουργών, ανώτατα

στελέχη της διοίκησης, αποσπάσεις σε θέ-

σεις ψυγεία για τους «εκλεκτούς». Κάποιοι

όντως θα την «βολέψουν». Είναι οι ίδιοι που

σήμερα σπεύδουν να καθησυχάσουν τις αν-

τιστάσεις. Το θερμό Φθινόπωρο θα τους σα-

ρώσει κι αυτούς.

www.prin.gr

Ούτε ενιαίο, ούτε μισθολόγιο!

Φόβο και φρονηματικές διώξεις φέρνουν οι αλλαγές

ΠΑΣΟΚ, ΔΝΤ, ΕΕ

της Δέσποινας Κουτσούμπα
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Ο τρόπος ανάδειξης των

εκπροσώπων των Δήμων

στις Περιφερειακές Ενώ-

σεις Δήμων (ΠΕΔ) που

επέλεξε η κυβέρνηση απο-

τελεί μια πρωτοφανή προ-

σπάθεια εξάλειψης των

παρατάξεων της ελάσσο-

νος αντιπολίτευσης των

Δημοτικών Συμβουλίων. 

Η κυβέρνηση φοβούμενη

τα αποτελέσματα μιας

ισχυρής ανεξάρτητης αυ-

τοδιοικητικής παρουσίας

που δεν θα ελέγχεται από

τα δύο παλαιά κόμματα και

η οποία θα μπορεί να αντι-

δράσει στα αντιλαϊκά

μέτρα που υιοθετεί, νομο-

θέτησε μια διαδικασία

όπου ουσιαστικά θα εκπρο-

σωπούνται μόνο οι δημοτι-

κές αρχές και η μείζων

αντιπολίτευση των Δήμων.

Με αυτό τον τρόπο ελπίζει

να ελέγξει μέσω του

ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ τα απο-

τελέσματα των Ενώσεων,

έτσι ώστε να τιθασεύσει

τις αντιδράσεις και το κί-

νημα των ανεξάρτητων

συνδυασμών.    

Καταδικάζουμε αυτή την

μεθόδευση καθώς είναι

πέρα για πέρα αντιδημο-

κρατική. Το σώμα που θα

προκύψει δεν θα αντικατο-

πτρίζει την πραγματική

βούληση των πολιτών

όπως αυτή εκφράστηκε

στις τελευταίες εκλογές

για την Αυτοδιοίκηση.

Είναι απαράδεκτη τακτική

η φίμωση της ελάσσονος

αντιπολίτευσης και δεν συ-

νάδει σε κανένα επίπεδο

με τους κανόνες της Δημο-

κρατίας όπου κάθε άποψη

είναι σεβαστή, εκφράζεται

και εκπροσωπείται. 

Σημείο των καιρών είναι

ίσως να έχουμε τεχνητές

πλειοψηφίες οι οποίες τρέ-

μουν μπροστά στις αντι-

δράσεις της πραγματικής

πλειοψηφίας του κοινωνι-

κού σώματος. Ενδεικτικά

αναφέρουμε ότι οι παρατά-

ξεις που αποκλείονται από

την ανάδειξη εκπροσώπων

εκφράζουν πάνω από το

50% του εκλογικού σώμα-

τος των πολιτών του Ωρω-

πού. Η Δημοκρατία όμως

δεν μπορεί να ελεγχθεί με

μηχανιστικά τερτίπια και ο

ελληνικός λαός θα βρει

τρόπο και χώρο να εκφρα-

στεί.

Αντιδημοκρατική η διαδικασία ανάδειξης

εκπροσώπων στις Περιφερειακές Ενώσεις

Δήμων (ΠΕΔ)

ΑΖΑ: 4ΑΧΖΩΛ6-Φ3Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥ/27/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Καθαρισμός φρεατίων
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ομβρίων υδάτων
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας: Δήμος Κρωπίας
Αρ. Πρωτ. 17867 Προϋπολ. 24.355,00€ πλέον ΦΠΑ 23%

Πηγή: Ιδιοι Πόροι

Περίληψη Διακήρυξης 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-
σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την
ανάθεση της εργασίας: “Καθαρισμός Φρεατίων Ομβρίων Υδάτων 2011”
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 24.355,00 € πλέον Φ.Π.Α.
23% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.. 28/80 και N.
3463/06 και Ν. 3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 21 Σεπτεμ-
βρίου 2011, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 08:00 π.μ. και ώρα λήξης
την 08:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν
αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.217,75 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και
να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρω-
πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. 210-6620208.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης

για τα ταξί αποτελεί μοναδικό πα-

ράδειγμα ενός περίεργου μείγμα-

τος νεοφιλελεύθερων επιδιώξεων

με σοβιετική συνταγή.

Και αυτό γιατί:

―΄Ασκηση επαγγέλματος ταξί

μόνο με τη μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ.

Η διάταξη είναι αντισυνταγματική

γιατί περιορίζει την ελευθερία

άσκησης επαγγέλματος με οποι-

αδήποτε μορφή το επιθυμεί κά-

ποιος. (άρθρο 5 του Συντάγματος)

Επιπλέον, προσκρούει στις διατά-

ξεις του ν.3919/2011, με τις

οποίες καταργήθηκαν οι περιορι-

σμοί άσκησης οποιουδήποτε

επαγγέλματος από εταιρείες συγ-

κεκριμένης μορφής. (εκτός από

την άσκηση του επαγγέλματος

του οδικού μεταφορέα εμπορευ-

μάτων που έχει ρυθμιστεί με τις

διατάξεις του ν. 3887/2010,

πράγμα που ρητά αναφέρεται

στον νόμο).

― Κρατικοποιεί νόμιμα περιου-

σιακά στοιχεία.

― Συγκρούεται με τις διατάξεις

του βασικού νόμου 3919/2011 περί

απελευθέρωσης των επαγγελμά-

των (άρθρο 1 και 2 παρ. 2 εδάφιο ζ)

που η ίδια η Κυβέρνηση ψήφισε τον

περασμένο Φεβρουάριο.

― Προκαλεί δραματικές επιπτώ-

σεις στο περιβάλλον και στο κυ-

κλοφοριακό ιδιαίτερα των

μεγάλων αστικών κέντρων, εξαι-

τίας της ανεξέλεγκτης έκδοσης

νέων αδειών ταξί.

― Δημιουργεί μια νέα κατηγορία

υπερχρεωμένων ανέργων.

― Οδηγεί στη δημιουργία ΚΑΡ-

ΤΕΛ με την συγκέντρωση μεγά-

λου αριθμού αδειών στα υπό

υποχρεωτική ίδρυση νομικά πρό-

σωπα κεφαλαιουχικού χαρα-

κτήρα.

Εάν τελικά ψηφιστεί το νομοσχέ-

διο αυτό, η Νέα Δημοκρατία, ως

κυβέρνηση, θα προχωρήσει στην

άμεση κατάργησή του.

Η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει

όσα προσκρούουν στο Σύνταγμα,

όσα οδηγούν στη δημιουργία

ΚΑΡΤΕΛ, οφείλει να θεσμοθετή-

σει πληθυσμιακά κριτήρια, όπως

αυτά που εφαρμόζονται στις πε-

ρισσότερες χώρες της Ε.Ε. και τα

οποία - όπως ο προηγούμενος αρ-

μόδιος υπουργός κ. Ρέππας, πρό-

σφατα, διαβεβαίωσε – είχαν γίνει

αποδεκτά και από την τρόικα.

O Βουλευτής της Περι-

φέρειας Γεώργιος Βλά-

χος, με αναφορά που

κατέθεσε στη Βουλή,

έθεσε το ζήτημα της κα-

τάρτισης ενιαίου γενικού

πολεοδομικού σχεδίου

για τον ενοποιημένο

Δήμο Βάρης - Βούλας-

Βουλιαγμένης.

Στην απάντηση του ο αρ-

μόδιος Υπουργός μεταξύ

άλλων σημειώνει ότι, το

Υπουργείο Περιβάλλον-

τος Ενέργειας και Κλιμα-

τικής Αλλαγής, είναι

διατεθειμένο να συνδρά-

μει σε τεχνικό επίπεδο

στην υποστήριξη της με-

λέτης τροποποίησης του

Γενικού Πολεοδομικού

Σχεδίου Δήμου Βάρης –

Βούλας – Βουλιαγμένης,

για την οποία αρμόδιος

είναι ο νέος καλλικρατι-

κός Δήμος, με ορισμό εκ-

προσώπου, ο οποίος θα

παρακολουθεί την εξέ-

λιξή του.

Μείγμα νεοφιλελεύθερων επιδιώξεων με σοβιετική

συνταγή το νομοσχέδιο για τα ΤΑΧ δηλώνει η Ν.Δ.

Ενιαίο γενικό πολεοδομικό σχέδιο στα 3Β
ζητάει με παρέμβασή του ο βουλευτής Γεώργιος Βλάχος

Απρόσκοπτη λειτουργία 

στο Αλιευτικό καταφύγιο Ραφήνας

Με αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος, έθεσε το

ζήτημα του αλιευτικού καταφυγίου Ραφήνας. Στην απάντηση του ο αρμόδιος

Υπουργός βεβαιώνει ότι ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε, ως φορέας δια-

χείρισης του Λιμένος Ραφήνας, θα λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους στο

γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης του λιμένος, ώστε να εξυπηρετείται απρόσκο-

πτα η αλιευτική δραστηριότητα και τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, τόσο από

τις υφιστάμενες υποδομές, όσο και από τις σχεδιαζόμενες στο μέλλον, ώστε η

Ελλάδα να ανταποκρίνεται επαρκώς στις υποχρεώσεις της έναντι της Ε.Ε και

τους ελέγχους που υφίστανται από τους επιθεωρητές αλιείας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ, 31-08-2011   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:28385 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση: Ιθάκης 12 - 15344 - Γέρακας 

Τηλ: 210.66.04.645  -  Fax: 210.66.04.646                                                                                 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού 

για την υπηρεσία  «μεταφορά μαθητών Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης

Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτους 2011-12» Αρ. Υπ. 31/2011  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατα-

κύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την μεταφορά μαθητών Α΄θμιας

και Β΄θμιας εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτους 2011-

12 Αρ. Υπ. 31/2011,  συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 460.378,70

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης προ-

σφοράς ανα δρομολόγιο.   

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης στο Γέρακα, την

2/11/2011 ημέρα. Τετάρτη, ώρα. 10.00 Μετά το πέρας αυτής της ώρας

λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κα-

τατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα

ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για

ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  για τα δρομολόγια στα οποία θα υποβληθεί

προσφορά 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχον-

ται από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης Αρμό-

διος Δημήτριος Λιάμης Ιθάκης 12 Γέρακας Τηλέφωνο 2106604648.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩ16-ΒΛΧ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ραφήνα, 31 Αυγούστου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Αρ.Πρωτ. 8170
ΤAX. Δ/NΣΗ : Aραφηνίδων Αλών  12 - 190 09 Ραφήνα
TΗΛ.: 2294321033 - FAX.: 22940 - 23481 
Πληροφορίες : Μαρία Κουτάντου
E-mail:mkoutantou@0164.syzefxis.gov.gr
ΑΦΜ: 997606703 - ΔΟΥ : ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 
Δήμος  ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Διεύθυνση: ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12 - 19009
Πληροφορίες: Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ.: 2294321001 - Φαξ: 2294023481
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012.
II.1.1.Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου: Μεταφορά των μα-
θητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΔΗΜΟΥ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, για το σχολικό έτος 2011-2012, με λεωφορεία Δ.Χ.
ή ταξί, για τις διαδρομές, όπως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στο Πα-
ράρτημα Γ της διακήρυξης. Προσφορές μπορούν υποβάλλονται είτε για το
σύνολο των δρομολογίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της δια-
κήρυξης είτε για μέρος αυτών.
Προϋπολογισμός του έργου: Συνολικός: 602.829,01 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%)

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου αναλύεται σε:
-Δαπάνη Δρομολογίων: 533.477 €
-Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 69.352,01€. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί ως ακολούθως:
Είτε για το για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος αυτών.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες. 

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και  Τεχνικές πληροφορίες: 
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής: 
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγω-
νιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγγύηση
συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας
δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομο-
λογίων ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά του

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης των όρων αυτής, κατά το άρθρο 26 του π.δ. 28/1980, η οποία κα-
τατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και ανέρχεται σε ποσο-
στό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζομένης της
εκπτώσεως και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των
δρομολογίων ή για το μέρος των δρομολογίων, που αφορά η προσφορά
του αναδόχου.
2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους της α’βάθμιας Αυτοδιοίκησης (Κ.Α. 15-6162.001).
Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνει τμηματικά, σε διαστήματα όχι μικρό-
τερα του ενός (1) μηνός, με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, ακολου-
θουμένης της διαδικασίας των άρθρων 53 και 54 του π.δ. 28/1980 και

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων. Δεν θα δοθεί προκαταβολή στον ανάδοχο.

3. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της
σύμβασης. 
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1
και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α) καθώς και στο Π.Δ.
60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδη-
γίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005.

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων
αναφέρονται στο άρθρο 22 του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 23 του τεύχους της διακήρυξης, ενώ
στην παράγραφο 23.4 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.

2. Στο διαγωνισμό καλούνται
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισμοί,
με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

ΤΜΗΜΑ IV Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο για την ανά-
θεση της σύμβασης είναι η οικονομικότερη προσφορά. 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών
είναι η 18 Οκτωβρίου 2011. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα
συμβατικά τεύχη από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12, ΤΚ 196009, τηλ.
2994321001), κάθε εργάσιμη ημέρα,  κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 24η Οκτωβρίου 2011 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00πμ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε
δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προ-
σφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον εννέα (9)
μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές, κατατίθενται προς την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, από την οποία μπορούν επίσης να λη-
φθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
α1. κατά του Πρακτικού Διαγωνισμού της Ε.Δ.(Έλεγχος Δικαιολογητικών
Συμμετοχής).
α2. κατά της απόφασης κατακύρωσης αποτελέσματος της Οικονομικής Επι-
τροπής.
Οι προθεσμίες για ενστάσεις αρχίζουν από την επόμενη της ημερομηνίας
ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρα-
κτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απε-
στάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  στις 30/08/2011 με
αριθμ. ID:2011-120583.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Πληροφορίες: Σ. Λάτσας, Τηλέφωνα: 22950 33456, Fax:  22950 31822
E-mail: slatsas@3034.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2.Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ-
δικα.
3.την με αριθμ.πρωτ.35415/28-07-2011 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους» (ΦΕΚ 1701 Β’ / 1-8-
2011) 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτέλεσης έργων προμηθειών Ο.Τ.Α.»
5.Τις λοιπές διατάξεις όπως αναλυτικά αναγράφονται στο άρθρο 7 της διακή-
ρυξης. 
6.Την αριθμ.16820 (2) (ΦΕΚ1515Β/7-9-2010) ΚΥΑ «Καθορισμός ημερήσιων και
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»
7.Την  191/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε
η πίστωση για τη μεταφορά των μαθητών και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης
του ανοιχτού διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης : 19830/31-08-2011) 

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη προσφορά ανά δρομολόγιο όπως αυτό προκύπτει από την εφαρ-
μογή της ΚΥΑ με αριθμ.πρωτ.35415/28-07-2011. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλ-
κουτσίου 50 -   19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
21/09/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προ-
θεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της απο-
σφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο  πρωτόκολλο του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγου-
μένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις
14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπρο-
σώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και
έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός για τη μίσθωση λεωφορείων ανέρχεται στο ποσό των
198.944,73€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και του δικαιώματος
προαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 11.5 της διακήρυξης.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία θα ανέρ-
χεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο των δρομολογίων του
παραρτήματος Γ ή για το μέρος των δρομολογίων που θα αφορά η προ-
σφορά κατά την παρ. 11.4 της Διακήρυξης. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εννέα (9)
μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτη-
σης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού έναντι του ποσού των
15,00€ μετά από αίτηση η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο
πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΖΑ: 4ΑΧΖΩΛ6-Φ3Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥ/27/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Καθαρισμός φρεατίων
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ομβρίων υδάτων
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας: Δήμος Κρωπίας
Αρ. Πρωτ. 17867 Προϋπολ. 24.355,00€ πλέον ΦΠΑ 23%

Πηγή: Ιδιοι Πόροι

Περίληψη Διακήρυξης 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογι-
σμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την
ανάθεση της εργασίας: “Καθαρισμός Φρεατίων Ομβρίων Υδάτων 2011”
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 24.355,00 € πλέον Φ.Π.Α.
23% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.. 28/80 και N.
3463/06 και Ν. 3731/08.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 21 Σεπτεμ-
βρίου 2011, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 08:00 π.μ. και ώρα λήξης
την 08:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν
αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.217,75 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και
να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρω-
πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. 210-6620208.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΛ6-8Ψ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο: Κατασκευή μικρών αποστραγγιστικών
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έργων στην πόλη 2011
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Δήμος Κρωπίας
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. 20.000,00 πλέον ΦΠΑ 23%
Αρ. Πρωτ.: 17925

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας 
Ο Δήμαρχος

1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμέ-
νες προσφορές για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» 2011.
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, εκ
των οποίων τα 3.804,35 € είναι ΓΕ & ΟΕ και τα 2.608,70 € είναι απρό-
βλεπτα.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011 ημέρα
Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.
2. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2)
μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των εκατόν είκοσι (120) ημερών.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί
του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 400,00 €, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς
ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ-
ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον
τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ



ΕΒΔΟΜΗ  10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ

Μαθήματα  Πιάνου και  Θεωρητικών

παραδίδονται από την Βάσω Κιούση,

Πτυχιούχο Πιάνου και Φούγκας (ανώ-

τερα θεωρητικά) με 20ετη εμπειρία

σε ωδεία και σχολεία.

Επικοινωνήστε στα 2106020026-

6974380541 vakiousi@otenet.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα γαλλικής γλώσσας απο καθη-

γήτρια πτυχιούχο Παν/μίου Αθηνών με φροντιστιριακή

και σχολική πείρα για προετοιμασία Delf/Sorbonne και

σχολική βοήθεια. 

Τιμές προσιτές αναλόγως το επίπεδο.

Τηλ. επικοινωνίας 6973412831

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια Αγγλικών, απόφοιτος του Καποδιστριακού

Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος Proficiency(Cambridge-

Michigan),παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. 

Τιμές προσιτές.

Αμαλία Βαλλιάνου Τηλ.6978646902

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ

Διπλωματούχος σολίστ στο κλασικό πιάνο και κάτο-

χος του ειδικού πτυχίου αρμονίας,απόφοιτος του Ελ-

ληνικού Ωδείου Αμαρουσίου, παραδίδει ιδιαίτερα

μαθήματα πιάνου - θεωρητικών σε μικρούς και μεγά-

λους ενδιαφερόμενους.Τιμές λογικές.

Αμαλία Κλημοπούλου Τηλ. 2106810862 - 6978535123

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
120 δίσκοι 33 στροφών, σπάνιοι - συλλεκτικοί,

κλασικής και ελληνικής μουσικής. Τηλ.

6937583101 (πρωινές ώρες)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Αγγλικών μαθήματα παραδίδονται από καθηγή-
τρια native speaker bilingual πτυχιούχο Αγγλικού
Πανεπιστημίου, 5ετους εμπειρίας διδασκαλίας σε
Αγγγλικό Πανεπιστήμιο, περιοχές Γλυφάδα,
Βούλα, Βάρη, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη.
Τηλέφωνο: 694 3909 241

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
Ζητείται κυρία Ελληνίδα με εμπειρία στη φροντίδα

και φύλαξη βρέφους και παιδιού για 10ωρη 4ήμερη

εργασία στην περιοχή Αναβύσσου. Τηλέφωνο επι-

κοινωνίας 6938397073.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας από έμ-

πειρο πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο. 

Τηλ. 6977 288947.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Καθηγητής Γερμανικών, αριστούχος Γερμανικής Φι-

λολογίας Αθηνών, με 23ετή εμπειρία και δύο μετα-

πτυχιακά στη Γερμανία, παραδίδει μαθήματα

Γερμανικών όλων των επιπέδων. 

Τηλ. 210-9610972 - 9619054 κιν. 6945371937

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Παραδίδονται Γερμανικά από καθηγήτρια Γερμανι-

κής γλώσσας με πολυετή πείρα, σε παιδιά και ενή-

λικες.  Σεμινάρια, μεταπτυχιακά στη Χαϊδελβέργη

και Βερολίνο. Προτίμηση Νότια Προάστια.

Τηλ. 210 8952.093 κιν. 6973228344

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ-

ΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙ-

ΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

τηλ. 210 6610.456 & 6978028010.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Εμπειρη καθηγήτρια Αγγλικής, παραδίδει μαθήματα

σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρη επιτυχία.  

Τηλ. 6978421944

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημο-
τικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ, καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας
από σχολείο Νοτίων Προαστίων. Αποστείλατε
βιογραφικό σημείωμα στην Τ.Θ. 4953/ΤΚ
19400, ΚΟΡΩΠΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλύβια 6/9/2011
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 10324/11
ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 19010 ΚΑΛΥΒΙΑ
Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία, τηλ. 2993 20300
Fax 22990 48653 - 48289

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες οικοπέδων και αγροτεμαχίων
που βρίσκονται:
1) Στην περιοχή Α’ κατοικίας της Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά, της
οποίας η Πολεοδομική Μελέτη μας απεστάλη για ανάρτηση με τον αριθμ.
πρωτ. 21634/1§6.5.2011 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού
του ΥΠΕΚΑ και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού ενέκρινε
την ανάρτηση αυτής με την αριθμ. 253/2011 απόφασή του.
2) Στην περιοχή Β’ κατοικίας της Δημοτικής Κοινότητας Κουβαρά της
οποίας η Πολεοδομική Μελέτη μας απεστάλη για ανάρτηση με το αριθ.
πρωτοκ. 21666/16.5.2011 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού
του ΥΠΕΚΑ, και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού ενέκρινε
την ανάρτηση αυτής με την αριθ. 254/2011 απόφασή του, να λάβουν
γνώση και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους κατά του προτεινό-
μενου ρυμοτομικού σχεδίου σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία
δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά, όπου
θα βρίσκονται ανηρτημένα τα σχεδιαγράμματα.
Πληροφορίες κ. Δημήτρης Γκίνης, τηλ. 22990 69422.

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Απόφοιτος Γαλλικού Πανεπιστημίου, πεπειραμένη,

παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα.

Τηλ. 6979 148489.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ

Καθηγητής Φυσικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Φυσικής - Χημείας για όλες τις τάξεις Γυμνασίου -

Λυκείου. Τηλ. 6973 285995

Κερατέα, 7.9.2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Β΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ “ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ” ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς των ακινήτων της περιοχής ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ
της Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλ-
θουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ.
επικοινωνίας 2299320231) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου
να υποβάλλουν την προβλεπόμενη από της παρ. 1β του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. 9327/7188/15.11.1994 (ΦΕΚ 877Β/1994) Υπουργικής Απόφασης
δήλωση ιδιοκτησίας, σε ειδικό έντυπο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτη-
σίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93027/7188/15.11.94 Υπουργική Από-
φαση είναι: 
1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίου του σημερινού ιδιο-
κτήτη του ακινήτου ως και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10.3.82
και τα συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατα-
σχέσεων 
3. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι την ημε-
ρομηνία 10.3.82 
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τε-
λευταία δημοσίευση της πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος κ.μ.ε.
Βασίλειος Θηβαίος, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής
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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

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Η πνευμονία είναι μια μόλυνση των πνευμόνων που μπορεί

να προκληθεί από διάφορα είδη μικροοργανισμών όπως τα

βακτήρια, τους ιούς και τους μύκητες.

Τα συμπτώματα της πνευμονίας περιλαμβάνουν βήχα με

απόχρεμψη, πυρετό, και απότομο πόνο στο στήθος κατά

την εισπνοή (αναπνοή).

Η πνευμονία είναι ύποπτη, όταν ένας γιατρός ακούει μη φυ-

σιολογικό ήχο στο στήθος, και η διάγνωση επιβεβαιώνεται

από μια ακτινογραφία θώρακος.

Τα βακτήρια που προκαλούν πνευμονία μπορεί να προσδιο-

ριστούν με καλλιέργεια πτυέλων.

Η βακτηριακή και μυκητιακή (αλλά όχι ιογενής) πνευμονία

μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά. 

Μερικές περιπτώσεις πνευμονίας προκαλούνται από την ει-

σπνοή μικρών σταγονιδίων που περιέχουν τους οργανι-

σμούς, που μπορούν να προκαλέσουν πνευμονία. Αυτά τα

σταγονίδια λαμβάνονται από τον πάσχοντα, από τον αέρα.

Οταν ένα άτομο προσβληθεί από αυτά τα μικρόβια, βήχει ή

φτερνίζεται. Σε άλλες περιπτώσεις, η πνευμονία προκα-

λείται όταν βακτήρια ή ιοί που βρίσκονται συνήθως στο

στόμα, το λαιμό, τη μύτη  εισάγονται κατά λάθος στον

πνεύμονα. 

Ωστόσο, εάν ένα πρόσωπο βρισκεται σε αδυναμία,  από κά-

ποια άλλη ασθένεια, μπορεί να αναπτυξει μια σοβαρή πνευ-

μονία. 

Ανθρωποι με πρόσφατες ιογενείς λοιμώξεις, ασθένειες των

πνευμόνων, καρδιακές παθήσεις, και προβλήματα κατάπο-

σης, καθώς και αλκοολικοί, χρήστες ναρκωτικών, και εκεί-

νων που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο  διατρέχουν

μεγαλύτερο κίνδυνο για να αναπτύξουν πνευμονία. 

Καθώς μεγαλώνουμε, ο μηχανισμός της κατάποσης μπορεί

να εξασθενήσει, όπως και το ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Οι παράγοντες αυτοί, μαζί με μερικές από τις αρνητικές πα-

ρενέργειες των φαρμάκων, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο

για πνευμονία στους ηλικιωμένους.

Ποια είναι τα συμπτώματα πνευμονίας;

Στους περισσότερους ανθρώπους που αναπτύσσουν πνευ-

μονία, τα συμπτώματά τους διαφέρουν, ανάλογα με τη θέση

της λοίμωξης.  Εχουν συμπτώματα κρυολογήματος (λοί-

μωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, για πα-

ράδειγμα, φτάρνισμα, πονόλαιμος, βήχας). Στη συνέχεια

ακολουθεί υψηλός πυρετός, τρέμουλο, ρίγη με παραγωγή

πτυέλων. 

Οταν οι κυψελίδες δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, οι

πνεύμονες πρέπει να δουλέψουν σκληρότερα για να ικα-

νοποιήσουν την ανάγκη του σώματος για οξυγόνο. Αυτό

προκαλεί την αίσθημα της “κοντής” αναπνοής,  ένα από τα

πιο συνηθισμένα συμπτώματα της πνευμονίας. 

Όταν η λοίμωξη φεύγει στα περάσματα του αέρα των πνευ-

μόνων, τείνουν να κυριαρχούν τα συμπτώματα (βήχας και

πτύελα). 

Ατυπες πνευμονίες

Προσέγγιση των μη βακτηριακών πνευμονιών από πλευράς:

α) αιτιολογικών λοιμογόνων παραγόντων

β) συχνότητας εμφάνισης, σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά

δεδομένα

γ) κλινικής και ακτινολογικής εικόνας

δ) κλινικής Μικροβιολογίας και διαγνωστικών μεθόδων

ε) εποχιακής κατανομής

στ) αιτιολογικής θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Άτυπες πνευμονίες

Α
πό τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος,

κλινικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φλεγμονές του

πνευμονικού παρεγχύματος. Ανάλογα με την αιτία

που τις προκαλεί διακρίνονται σε μικροβιακές και σε μη -

μικροβιακές.

Βακτήρια που προκαλούν τις μικροβιακές πνευμονίες συ-

νήθως είναι:

- ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας,

- ο πυογόνος σταφυλόκοκκος,

- η κλεμπσιέλλα της πνευμονίας,

- ο παθογόνος σταφυλόκοκκος,

- ο αιμόφιλος της ινφλουέντσας και

- το μυκοβακτηρίδιο της φυματιώσεως.

Το μυκοβακτηρίδιο αυτό είναι παθογόνο και ευθύνεται για

πάθηση των πνευμόνων που προσβάλλει κυρίως άτομα με

εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Ως μη - μικροβιακές χαρακτηρίζονται οι πνευμονίες που

δεν οφείλονται στους παραπάνω συνηθισμένους βακτη-

ριακούς συνηθισμένους παράγοντες. Οι αιτιολογικοί πα-

ράγοντες για τις φλεγμονές αυτές δεν ανιχνεύονται

εύκολα ή και καθόλου με τη χρώση κατά Gram σε επιχρί-

σματα πτυέλων ή βρογχικό έκπλυμα και δεν αναπτύσ-

σονται στα συνήθη θρεπτικά υλικά. Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εργαστηριακή τους διά-

γνωση, αφού δεν μπορούν οι αιτιολογικοί παράγοντες να

απομονωθούν με καλλιέργειες. Απαιτούνται επομένως

έμμεσοι διαγνωστικοί τρόποι.

Οι μη - μικροβιακές πνευμονίες διαχωρίζονται στις άτυ-

πες, στις ιογενείς και στις οφειλόμενες στις διεισδυτικές

μυκητιάσεις.

Βασικό χαρακτηριστικό στις άτυπες πνευμονίες είναι ότι

η κλινική και η ακτινολογική εικόνα του ασθενούς δεν

συμβαδίζει με τα λοιπά εργαστηριακά του ευρήματα.

Κλινικά ο ασθενής χαρακτηρίζεται αρχικά από:

― ξηρό ή και παραγωγικό βήχα

― βλεννώδη απόχρεμψη

― υψηλή πυρετική κίνηση

― μυαλγίες

― κεφαλαλφία και

― ανύπαρκτα έως ελάχιστα ακροαστικά ευρήματα.

Ακτινολογικά, στην ακτινογραφία του θώρακα ανευρί-

σκονται:

― διάχυτη πύκνωση με προσβολή του διάμεσου πνευμο-

νικού ιστού ή η εικόνα πολλές φορές της τμηματικής ή

και της λοβώδους πνευμονίας.

Η αιματολογική εξέταση παρουσιάζει:

― φυσιολογικό ή ελαφρά αυξημένο αριθμό λευκών αιμο-

σφαιρίων και φυσιολογικό λευκοκυτταρικό τύπο.

― Η μικροβιολογική εξέταση των πτυέλων με χρώση

κατά Gram και καλλιέργεια, αποβαίνουν αρνητικές.

Η εποχιακή κατανομή γενικά εμφανίζεται με εξάρσεις το

Χειμώνα και την Άνοιξη, ενώ τα περιστατικά μειώνονται

κατά τους ζεστούς μήνες του Καλοκαιριού και του Φθι-

νοπώρου.  

Οι ιοί που ευθύνονται για άτυπες πνευμονίες είναι πολ-

λοί. Η μόλυνση του ανθρώπου γίνεται από τα μολυσμένα

σταγονίδια και τις εκκρίσεις του αναπνευστικού συστή-

ματος του ασθενούς. 

Μερικές φορές οι ιώσεις επιπλέκονται με ανάπτυξη ”πρω-

τοπαθούς γριπώδους πνευμονίας”, με βαριά πρόγνωση

και συχνά θανατηφόρο έκβαση. Μεγαλύτερη συχνότητα

και ενδιαφέρον εμφανίζουν οι δύο τύποι του ιού της Γρί-

πης, Α και Β, με αποκλειστική εμφάνιση το Χειμώνα και

την Άνοιξη. 

Συμπερασματικά, η διαφορική διάγνωση μεταξύ των αι-

τιολογικών παραγόντων των μη μικροβιακών πνευμονιών,

αλλά πολλές φορές και των μικροβιακών, είναι αρκετά ως

πολύ δύσκολη, όταν βασίζεται απλά σε κλινικά και ακτι-

νογραφικά ευρήματα.  

Ε. Παναγιωτάκη –Γατσούλη  
Διευθύντρια Μικροβιολογικού Γ. Νοσοκομείου Κέρκυρας

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και από ώρα 9:30 π.μ. –

13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία

στην αίθουσα Συνεδριάσεων (αίθουσα πρώην Νομ. Συμ-

βουλίου) της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στην Παλλήνη. 

Για την καλύτερη οργάνωση και προς αποφυγήν καθυ-

στερήσεων, όσοι επιθυμούν να δώσουν αίμα, παρακα-

λούνται να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο: 213

2005249, ή να το δηλώσουν στο γραφείο Επισκεπτριών

Υγείας (Κα Βασιλάκη).
Πληροφορίες στο 210 9940699 και στο www.politismos-il-

ioupoli.gr
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Δύο μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλα-

σίας κατέκτησε η ελληνική ομάδα κωπηλασίας στο

Μπλεντ της Σλοβενίας. Η Αλεξάνδρα Τσιάβου και η

Χριστίνα Γιαζιτζίδου σήκωσαν την ελληνική σημαία

ανεβαίνοντας στο στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, με

την κατάκτηση του  χρυσού μεταλλίου στο διπλό σκιφ

ελαφρών βαρών Γυναικών.

Το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η τετρά-

κωπος άνευ πηδαλιούχου των Ανδρών -με τον Γιάννη

Τσίλη, τον Γιώργο Τζιάλλα, τον Στέργιο Παπαχρήστο

και τον Γιάννη Χρήστου.

Σημειωτέον ότι ο Γιάννης Τσίλης και ο Γιώργος

Τζιάλλας, είναι πρωταθλητές του Ναυτικού Ομίλου

Ιωαννίνων.

Η μεγάλη επιθυμία τους για πρόκριση στους Ολυμ-

πιακούς του Λονδίνου είναι πραγματικότητα.

Ακόμη, επιτυχία σημείωσαν ο Παναγιώτης Μαγδανής

και ο Λευτέρης Κόνσολας παίρνοντας τη 2η θέση

στον μικρό τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών,

κερδίζοντας  μία θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες

του Λονδίνου. Ετσι στους Ολυμπιακούς του Λονδί-

νου, θα πάνε 4 ελληνικά πληρώματα, πολύ σπουδαίο

σαν γεγονός, για την Ελλάδα.

Χρυσοί και ασημένιοι κωπηλάτες

Επέστρεψαν  από το Ντίσελντορφ  της Γερμανίας οι αθλητές

και οι αθλήτριες  του πινγκ πονγκ του  Άρη  Bούλας που συμ-

μετείχαν στο εκεί πρωτάθλημα μικρών ηλικιών το λεγόμενο  ”

ANDRO  kids open”   πουν είχε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα

της προετοιμασίας  τους για την αγωνιστική περίοδο  του

2011-2012.  

Στην αποστολή συμμετείχαν οι αθλητές: Σκουτέρης

Νίκος,Τσαπόγας  Χρίστος, Γενεράλης Νίκος,  Παναγόπουλος

Ξάνθος,  Πατεράκη Στέλλα, Ισαμπάλογλου  Ιφιγένεια,  Φίσερ

Έλλη, Στραιτούρη Ελένη με αρχηγό αποστολής Κωνσταντίνο

Κωστόπουλο. 

Οι  αγώνες  πραγματοποιήθηκαν με τη συμμέτοχη  1500  και

πλέον αθλητών  από  πολλές  χώρες  της Ευρώπης  και περιε-

λάμβαναν  ομαδικά και ατομικά αγωνίσματα χωρισμένα σε ηλι-

κιακές κατηγορίες. Τόσο στα ομαδικά όσο  και στα ατομικά

αγωνίσματα υπήρξαν πολλές διακρίσεις για τα ελληνικά χρώ-

ματα. Στην ηλικιακή κατηγορία  10 με 11 χρόνων η αθλήτρια

του “Αρη”  Φίσερ  Έλλη με συμπαίκτρια την Γερμανίδα Αντω-

νία  Μπερνάντ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.    Οι Σκουτέρης

και Τσαπόγας έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά στην κατηγορία

των παίδων. Το δίδυμο  Πατεράκη - Στραϊτούρη και Γενεράλης

- Παναγόπουλος έφτασαν μέχρι την δεκαεξάδα καθώς επίσης

και η Ισαμπάλογλου που αγωνίστηκε  με Γερμανίδα συναθλή-

τρια.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι Φίσερ - Μπερνάντ  ξε-

κίνησαν από ταμπλό των 64αρων ομάδων και ύστερα από 5

συνεχόμενες νίκες αντιμετώπισαν  στον τελικό τη Λευκορω-

σία την οποία κέρδισαν  με 3-1.   Η Φίσερ ολοκλήρωσε τις ομα-

δικές της υποχρεώσεις αήττητη.  

Στους ατομικούς αγώνες στην ηλικία των δέκα ετών  η  Φίσερ

απέκτησε ένα ακόμα μετάλλιο,  αργυρό αυτή τη φορά,  αφού

τερμάτισε  2η χάνοντας στον τελικό από Ρωσίδα  αθλήτρια.

Στην ηλικία των 14 ετών ο Σκουτέρης  έφτασε μέχρι τα προ-

ημιτελικά ενώ ο Παναγόπουλος   μπήκε   στις θέσεις 9-16 στην

κατηγορία των 12 ετών.   

Η  Πατεράκη στην ηλικία των  13 ετών και   η Ισαμπάλογλου στα

12 έτη κατέλαβαν   τελικά  την 9η  θέση. Οι Τσαπόγας και  Στραι-

τούρη στην κατηγορία των 14 ετών πλασαρίστηκαν στις θέσεις

13 ως 32 και ο Γενεράλης στην κατηγορία  των 12 ετών  33ος.

Γενικά τα 8 παιδία της Βούλας  συνδύασαν  την σημαντική εμ-

πειρία  με πολύ αξιόλογες  εμφανίσεις  που έδωσαν την ευ-

καιρία για χρήσιμα συμπεράσματα στον προπονητή τους  Κ.

Κωστόπουλο

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΣΤΟ

ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.  6932627835

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω του περιο-

ρισμένου αριθμού των νέων τμημάτων.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ - ΣΤΟ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

Πρωτάθλημα Βόλεϊ 

Α2 Εθνικής Κατηγορίας
Οι ομάδες οι οποίες θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα είναι οι εξής:

1. ΕΣΟΠ Επίκουρος (Πολίχνη), 2. ΣΠΑ Καρδίτσας (Καρδίτσα), 3.

ΑΣ Κόροιβος (Αμαλιάδα) - συνυπήρξε με την Παλλήνη στην Β'

Εθνική Κατηγορία την αγωνιστική περίοδο 2006-2007, κατά την

οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια και ανήλθε στην Α2, 4. ΑΣΠ Μετα-

μόρφωσης (Μεταμόρφωση), 5. ΑΟΝΣ Μίλων (Νέα Σμύρνη), 6. ΜΑΣ

Νίκη (Αιγίνιο Πιερίας), 7. ΑΟ Οδυσσέας (Μαρούσι) - συνυπήρξε με

την Παλλήνη στη Β' Εθνική Κατηγορία την αγωνιστική περίοδο

2009-2010, κατά την οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια και ανήλθε

στην Α2, 8. ΑΟ Ορεστιάδος (Ορεστιάδα) - συνυπήρξε με την Παλ-

λήνη στη Β' Εθνική Κατηγορία κατά την προηγούμενη αγωνιστική

περίοδο και ανήλθε επίσης στην Α2 ως πρώτη ομάδα του Γ' Ομί-

λου, 9. ΑΟ Παλλήνη, 10. ΓΕ Παναχαϊκή (Πάτρα), 11. ΓΣ Πανελλή-

νιος (Κυψέλη), 12. ΑΟ Ταταύλα (Ταταύλα) - συνυπήρξε με την

Παλλήνη στη Β' Εθνική Κατηγορία κατά τις δύο προηγούμενες

αγωνιστικές περιόδους και πέρυσι ανήλθε επίσης στην Α2 ως

πρώτη ομάδα του Α' Ομίλου

Το πρωτάθλημα ξεκινά στις 5/11 και τελειώνει στις 29 Απριλίου. Οι

ανωτέρω ομάδες θα αγωνισθούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων, μετά

από τους οποίους θα καταταγούν βαθμολογικά στις θέσεις 1-12.

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση θα αγωνίζονται

από την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην Α1 Εθνική Κατηγορία.

Πιο αναλυτικά σε επόμενο φύλλο. 
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“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο αθλητικός σύλλογος πετοσφαίρισης ΘΕΤΙΣ ανακοι-

νώνει, ότι οι εγγραφές για την αθλητική χρονιά 2011-

2012, αρχίζουν  στις  3 Σεπτέμβρη. Το γραφείο θα είναι

ανοικτό τις καθημερινές από τις 17.00 έως 19.00 και

το Σαββατοκύριακο από τις 10.00 έως τις 13.00.

Τηλέφωνα:  

210 89 94 484 – 69 72 77 85 40 – 69 46 317073

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Νέα περίοδος

Η χειμερινή προπονητική και αγωνιστική σκακιστική

περίοδος 2011- 2012 ξεκινά στις 21 Σεπτεμβρίου.

Υπάρχουν απογευματινά και βραδινά τμήματα για παι-

διά από 5 ετών κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο.

Το τμήμα των ενηλίκων λειτουργεί κάθε Δευτέρα

19:00 - 22:00.  

Οι αγώνες γίνονται κάθε Κυριακή πρωί.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site του Συλλόγου

(www.sask.gr) όπου θα δείτε το πρόγραμμα των προ-

πονήσεων, το σημείο στο χάρτη που βρίσκεται ο Σκα-

κιστικός μας Σύλλογος και γενικές σκακιστικές

πληροφορίες ή επικοινωνείστε με το 6944.147.209

Αρχίζουν τα μαθήματα στο 

Nea Makri Tennis Club

Δευτέρα 5/9/2011 ξεκινούν τα μαθήματα αντισφαίρισης

στο Nea Makri Tennis Club του ΕΣΝΜ.

Οι προπονήσεις γίνονται σε δυο γήπεδα τέννις τα οποία

είναι καινούρια με πλήρη προστασία, με αντιανεμικά, στο

Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης (34ο χλμ Λ.Μαραθώνος)

Κάθε τμήμα αποτελείται από 8 άτομα (μέγιστος αριθμός)

και υπάρχει διαχωρισμός ενηλίκων, παιδιών αρχαρίων και

προχωρημένων.

Τα μαθήματα γίνονται 3 φορές την εβδομάδα από Δευ-

τέρα έως Σάββατο πρωί και απόγευμα με 40 € το μήνα!

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προπονητή Μιχάλη Γε-

ροδήμο για να σας ενημερώσει για τις ώρες των δικών

σας προπονήσεων, στο 6977 215969.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα τμήματα του

Α.Ο. Βάρης «ο Αναγυρούς», ο οποίος δια-

θέτει τμήματα Τέννις, Μπάσκετ, Βόλεϋ,

Στίβο. Αναλυτικά:

ΤΕΝΝΙΣ: 

Μίνι τέννις (4-6 ετών), Ακαδημίες, προαγω-

νιστικό, αγωνιστικό και τμήμα ενηλίκων

ΜΠΑΣΚΕΤ: 

Ακαδημίες, Μίνι μπάσκετ, παμπαίδες, παί-

δες, έφηβοι, παγκορασίδες, κορασίδες, γυ-

ναίκες και άνδρες.

ΒΟΛΕΫ: Μίνι βόλλεϋ, παγκορασίδες, μαμ-

παίδες, κορασίδες, γυναίκες, άνδρες.

ΣΤΙΒΟΣ: Ακαδημίες, προαγωνιστικό τμήμα,

αγωνιστικό τμήμα, τμήμα ενηλίκων, προ-

ετοιμασία στρατιωτικών σχολών  -

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά στα γρα-

φεία του ομίλου Κ. Μουτούση 1 Βάρη, από

Δευτέρα έως και Παρασκευή 17:00 – 21:00

και Σάββατο από 10:00 έως 13:00. Πληρο-

φορίες στο τηλ/fax: 210-9655475.

Τα σωματεία που επιθυ-

μούν να συμμετάσχουν

στα πρωταθλήματα υποδο-

μών (εξαιρείται η κατηγο-

ρία των prejuniors) πρέπει

να καταθέσουν αιτήσεις

συμμετοχής μέχρι 30/09.

Η κλήρωση των πρωταθλη-

μάτων όλων των κατηγο-

ριών θα πραγματοποιηθεί

στα γραφεία της Ενωσης

πιθανότητα την 04/10/2011

Η αγωνιστική περίοδος θα

ξεκινήσει:

1. ΝΕΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ κατά την

08-09/10/11. 

2. ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ -JUNIORS

κατά 15-16/10/11 

3. τα prejuniors κατά τον

μήνα Δεκέμβριο. 
Τροποποιήσεις, που αφορούν

τις κατηγορίες των juniors και

pre juniors, σε σχέση με το

προηγούμενο πρωτάθλημα

έχουν ως εξής: 

1. τα juniors θα αγωνιζον-

ται,9Χ9 συμπεριλαμβανόμε-

νου του τερματοφύλακα και με

μπάλες Νο 4, τα τέρματα θα

έχουν διαστάσεις 5mx2m

2. ta pre juniors θα αγωνίζονται

7Χ7 συμπεριλαμβανομένου

του τερματοφύλακα και με

μπάλες Νο 4, τα τέρματα ως

άνω. Οι διαστάσεις του γηπέ-

δου θα είναι 25-35μ Χ 40-50μ

3. Οι αλλαγές και στις δυο κα-

τηγορίες θα είναι ελεύθερες.

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ “ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
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Επικοινωνία:
Τηλ.: 210 6030655, 210 8959.004

κιν.: 6937 153052

Fax: 210 9658.949

Email: press@ebdomi.com

Web: www.ebdomi.com

Ανήμερα της επετείου της ιστορικής μάχης, (12 Σεπτεμ-

βρίου), ώρα 5.30μ.μ., σε διαδρομές επιλεγμένες από την

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού γνωρί-

ζουμε τη φύση και την ιστορία στο Μαραθώνα.

Διαδρομή / Πεζοπορική: 

Περπάτημα μέσα από το σπάνιο είδος δάσους Μαρα-

θώνα - Σχινιά, με οδηγό τον διακεκριμένο συγγραφέα-

μελετητή και ζωγράφο της ελληνικής χλωρίδας Γ.

Σφήκα, θα μπουν στον υγροβιότοπο και θα επιστρέψουν

στο σημείο εκκίνησης από την παραλία όπου 2500 χρό-

νια πριν, είχαν αράξει τα καράβια των Περσών. Δίπλα

στις αμμοθίνες, κοντά στο σημείο εκκίνησης όσοι θέλουν

θα περιμένουν την πανσέληνο.

Σημείο εκκίνησης: 

2η στάση Λεωφορείου, μετά την είσοδο του Κωπηλατο-

δρομίου - στοφή δεξιά και στάθμευση.

Διάρκεια διαδρομής:

1.30’ περίπου. Στη διάρκεια της διαδρομής δεν επιτρέ-

πεται το κάπνισμα. Συνιστώνται παπούτσια περιπάτου.

Διαδρομή Β/ Ποδηλατική:

Διασχίζοντας την αγροτική περιοχή θα σταματήσουν στο

Τρόπαιο, το σημείο όπου η ιστορική μάχη άλλαξε τροπή.

Εκεί ο αρχαιολόγος Γ. Σταϊνχάουερ θα μιλήσει για την

Επιστροφή  μέσα από το δάσος προς την παραλία του

Μαραθώνα, λίγα λεπτά από το σημείο εκκίνησης, που

βρίσκεται στη 2η στάση λεωφορείου μετά την είσοδο

του Κωπηλατοδρομίου, στροφή και στάθμευση στον

πρώτο κάθετο δρόμο αριστερά.

Διάρκεια διαδρομής: 1.30’ περίπου. Διαδρομή κατάλ-

ληλη μόο για mountain bike.

Δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε: 210 3225.245

(εσωτ.2) sepi@ellinikietairia.gr - www.ellet.gr.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το Ελληνικό, λειτουργεί έκθεση με τη συμμε-
τοχή 130 εικαστικών καλλιτεχνών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στο κτίριο Ξιφασκίας
μέσα στο πρώην αεροδρόμιο και μια σειρά άλλων εκδηλώσεων σε καθημερινή
βάση.


