Ιτε παίδες Ελλήνων ελευθερούτε πατρίδα,
ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας, θεών πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων. Νυν υπέρ
πάντων αγών.
ΕΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΕΣ, ελευθερώσατε την πατρίδα σας, τα τέκνα σας, τας
γυναίκας σας, των πατρίων σας θεών
τους ναούς και τους προγονικούς τάφους. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο
ΑΓΩΝ.
ΑΙΣΧΥΛΟΣ

ΣABBATO
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AP. ΦYΛΛOY 704

Η ευθύνη των
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ευθύνη των βουλευτών; Ποιος μπορεί να μιλήσει για
ευθύνη των εκπροσώπων του Λαού; Μόνον ο Κυρίαρχος λαός τον οποίον εκπροσωπεί ο βουλευτής.
Το Σύνταγμα καθορίζει επακριβώς ότι
«οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το
Εθνος» (άρθρο 51§2). Ούτε τους ψηφοφόρους του, ούτε την περιφέρεια
εκλογής του, ούτε το κόμμα του, αλλά
το “Εθνος”.
Βέβαια είναι συζητήσιμο κατά πόσο
αντιπροσωπεύουν το Εθνος, δηλαδή
του Κώστα
τον ελληνικό λαό διατοπικά και διαΒενετσάνου*
χρονικά. Την βαρύτητα της εκπροσώπησης μάλλον θέλει να επισημάνει ο όρος “έθνος” και
όχι το εννοιολογικό του περιεχόμενο.
Τα άρθρα 60§1 και 61§1 που παραμένουν αναλλοίωτα
και στην ισχύουσα αναθεώρηση του 2001, λένε ότι
«Οι βολευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της
γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση» και ότι «ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται με οποιονδήποτε τρόπο για γνώμη ή ψήφο που έδωσε κατά την
άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων». Και πολύ
σωστά!
Μ’ όλα ταύτα η Συνταγματική, ας την πω έτσι, παράκαμψη επαναλήφθηκε για πολλοστή φορά από τον
Γ.Α.Παπανδρέου. Διέγραψε την Λούκα Κατσέλη, γιατί
δεν ψήφισε το άρθρο 37 του νόμου Βενιζέλου. Ο
Ευαγγ. Βενιζέλος, ως γνωστόν, είναι Συνταγματολόγος, αλλά δεν εθίγη από τη διαγραφή της Λ. Κατσέλη,

Ο Λαός μίλησε με τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις
Η “δημοκρατία” τραυματίστηκε βαρύτατα
Ο λαός μίλησε με τις ογκώδεις
συγκεντρώσεις του· δεν νομιμοποιούνται οι βουλευτές της “πλειοψηφίας”
πλέον
να
τους
εκπροσωπούν. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Το Π.Α.Μ.Ε. έδειξε ψυχραιμία και
αντιμετώπισε τους εντεταλμένους κουκουλοφόρους κάτω από
την αδιάφορη ματιά των ένστολων.
Η κυβερνητική μειοψηφία, κέρδισε άλλη μία “δόση”, με εκβιαστικά και εκφοβιστικά διλήμματα.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

“ΣΠΙΘΑ” Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

για το τέλος ακινήτων

Συνέχεια στη σελ. 2

Ο “ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ” επανέρχεται
στην Ψυττάλεια Σελίδα 6
ΕΓΚΑΙΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Η φορομπηχτική λαίλαπα που ενέσκυψε από την κυβέρνηση Παπανδρέου-Βενιζέλου αποπειράται με αναλγησία
και αναισχυντία να μας πάρει τα σπίτια μας, χάριν των
τοκογλύφων δανειστών.
Το τέλος ακίνητης περιουσίας είναι ΑΔΙΚΟ και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ. Δεν πρέπει να πληρωθεί.
Ο νόμος είναι παράνομος.
ΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ με πρωτοβουλία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Α.Π.) “ΣΠΙΘΑ” Βούλας,
Συνέχεια στη σελ. 2

“ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΠΟΛΗ” το ΚΟΡΩΠΙ

ΣΤΑ ΑΕΙ & ΤΕΙ
Σελίδες 16,17

ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Σελίδα 3

Το Δ.Σ. στα 3Β
εκτίθεται και
ε κθέτει
Σελίδα 24

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στο Κορωπί

Σελίδα 13

Σελίδα 12

ΕΒΔΟΜΗ

2 ΣΕΛΙΔΑ - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Η ευθύνη των ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συνέχεια από τη σελ. 1

την οποίαν προ ολίγου είχε εκθιάσει
εντός του Κοινοβουλίου. Προφανώς
είναι της ίδιας άποψης με ανώνυμο
“συνταγματολόγο” ο οποίος, ερμηνεύοντας το άρθρο 60§1 του Σ. λέει:
«Το άρθρο 60§1 δεν αναφέρεται
στις σχέσεις βουλευτή και κόμματος, που διέπονται από τα καταστατικά των πολιτικών κομμάτων με
βάση τη θεμελιώδη(!) αρχή της κομματικής πειθαρχίας. Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται η κλασική αρχή
της ελεύθερης εντολής του βουλευτή(;) που δεν εξαρτάται από συγκεκριμένες οδηγίες των εκλογέων
του».1
Τί θέλουν να μας πουν, με δυο κουβέντες, οι αυθαίρετες ερμηνείες του
άγνωστου λόγω ανωνυμίας, γνωστού συνταγματολόγου; Ούτε λίγο,
ούτε πολύ ότι η “θεμελιώδης αρχή”
της κομματικής πειθαρχίας, καθισχύει του Συντάγματος!!! Ο εν λόγω
“ειδικός συνεργάτης” είναι μάλλον
...κομματολόγος κι όχι συνταγματολόγος.
Αν, έτσι θεωρείται, τότε οι βουλευτές δεν έχουν καμιά ευθύνη έναντι
του κυρίαρχου λαού που εκπροσωπούν, διότι απλώς... πειθαρχούν στο
κόμμα, δηλαδή στον αρχηγό στον
οποίον ομνύουν και προσεύχονται.
Αλλά δεν είναι έτσι. Θεμελιώδης
αρχή της εκλογής - επιλογής είναι
περιγραφικά η εξής: Επιλέγω ένα
κόμμα κατ’ αρχήν, του οποίου οι διακηρυγμένη ιδεολογία και αρχές ανταποκρίνονται κατά το μάλλον στην
κοσμοθεωρία μου, στην ιδεολογία
μου και στις κοινωνικές μου αντιλήψεις. Στη συνέχεια, εκ των υποψηφίων βουλευτών του κόμματος
αυτού επιλέγω εκείνους που, κατά
την άποψή μου, είναι καλύτεροι και
ικανότεροι εκφραστές αυτής της
ιδεολογίας και του εξαγγελθέντος
προγράμματος, που αποτελεί οιωνεί
συμβόλαιο μεταξύ κόμματος, βουλευτών και εκλογέων.
Παραβλέπω βεβαίως την συμφεροντολογική επιλογή, δηλαδή δοσοληψία
πελατειακής σχέσης, την
κατευθυνόμενη “ψυχολογία των
όχλων” κ.λπ., γιατί αυτά, ασχέτως
συχνόητος, αποτελούν εκτροπές
από το αντιπροσωπευτικό σύστημα.
Αν έτσι είναι - και είναι έτσι - οι βο-

λευτές την μόνη δέσμευση που
έχουν έναντι του Λαού, είναι η κομματική ιδεολογία και το προεκλογικό
“συμβόλαιο”.
Αν ο αρχηγός εξωκοίλει και η ηγετική ομάδα απ’ αυτά, αυτοί ελέγχονται πειθαρχικά, πολιτικά και ηθικά
και όχι ο βουλευτής που εμμένει.

Κοινωνικό Παντοπωλείο στην
Παλλήνη
Σελ. 6

ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ
Κορωπί & Μαρκόπουλο

Σελ. 7

Σοκ και δέος για τη Θράκη

Σελ. 7

Ο Λουκιανός κι εγώ γράφομε για
τις Εταίρες γιάννης κορναράκης Σελ. 8
Πυθιακό το βιβλίο “Σκεύος εκλογής”

Σελ. 9

Μαγειρεύεται συγκυβέρνηση γεΣελ. 9
νιτσάρων Γρηγόρης Ρώντας
Στην υπηρεσία της ιατρικής τα κιΣελ. 10
νητά smartphones

Επιστολές που λάβαμε
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ είναι ΝΟΜΙΜΗ.
Οι ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ και οι νόμοι της ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ τη χώρα αυτοί οι νόμοι
και αυτές οι ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Βουλή που συνεδριάζει και ψηφίζει
υπό τον προστατευτικό κλειό των ΜΑΤ
ΔΕΝ είναι ΒΟΥΛΗ!
«ΝΟΜΟΙ» που ψηφίζονται υπό το κράτος των πιέσεων, των εκβιασμών, των
ψευδοδιλλημάτων, παρά τη λαϊκή κατακραυγή, με την προστασία αστυνομικών δυνάμεων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΙ.
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ
και εξουσιαστικών ξένων ΔΥΝΑΜΕΩΝ.
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ
και τα ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ να δηλώσουν ότι ΔΕΝ αναγνωρίζουν αυτούς
τους «νόμους», ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ τη
χώρα αυτοί οι νόμοι και αυτές οι ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ και θα καταγγελθούν από τη
νόμιμη κυβέρνηση που θα προέλθει από
ελεύθερες εκλογές.
Η σημερινή ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ είναι
ΝΟΜΙΜΗ! Εχει επίφαση νομιμότητας.
Κατέλαβε την εξουσία με ψευδείς
υποσχέσεις, με ψευδείς εξαγγελίες
και με πλήρη επίγνωση των ψεδών
της. ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ το λαό!
Τα ψεύδη και η απάτη, ο δόλος είναι

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Ούτως εχόντων των πραγμάτων συνεπείς είναι η Σοφία Σακοράφα, ο
Γιάννης Δημαράς, ο Βασίλης Οικονόμου, ο Παν. Κουρουμπλής και
εσχάτως η Λούκα Κατσέλη και υπόλογοι ο Γ.Α.Π. και οι εναπομείναντες
για την ώρα 153.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

“Ενα κοστούμι για όλους, αλλά με
Σελ. 14
μέτρα ορισμένων...»
Ημερίδα για το Αλτσχάιμερ

χειρότερα και βαρύτερα εγκλήματα
από τη βία, που χρησιμοποιεί μια
χούντα.
Η βία ήταν απροκάλυπτη. Η επίφαση
νομιμότητας είναι καμουφλαρισμένος
σφετερισμός τη εξουσίας.
Εξ’ άλλου τα χημικά και τα γκλομπς
είναι βία.
Ο Λαός ψήφισε κυρίαρχη εθνική κυβέρνηση ΔΕΝ ψήφισε «κυβέρνηση»
υπό ξένη επιτήρηση. Κυβέρνηση υπήκοη της τρόικας. Κυβέρνηση μειωμένης εθνικής κυριαρχίας.
Το έθνος αποβάλλει κάθε βδέλυγμα.
Την κατάρα, την καταισχύνη και την
εθνική έμεση (ξέρασμα) δεν θα τα
αποφύγουν, οι επίορκοι που έδωσαν
όρκο να υπακούουν στο Σύνταγμα και
να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους.
―――――――
1. “Το Σύνταγμα της Ελλάδος”, εκδόσεις
ΠΟΝΤΙΚΙ, για την αναθεώρηση του 1986, σελ.
109. Οι διατάξεις αυτές παραμένουν αναλοίωτες και στην ααθεώρηση του 2001.

(Διακριτικός τίτλος)

Σελ. 11

Σελ. 15

Συναυλία με κλασικά έργα στην
Παλλήνη
Σελ. 15

Εκτακτη συνέλευση εργαζομένων στα 3Β
Σελ. 24
Εξέπληξαν οι Δανοί αθλητές

Σελ. 22

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

“ΣΠΙΘΑ” Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης
Συνέχεια από τη σελ. 1

Βάρης, Βουλιαγμένης ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
και ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ.
Θα μιλήσουν έγκριτοι Νομικοί και Οικονομολόγοι.
Στο προσεχές φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ θα αναγγελθεί ο
τόπος και ο ακριβής χρόνος της ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
όλων των συνειδητών πολιτών της περιοχής.

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

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

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

10 euro

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

ΕΒΔΟΜΗ
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Το Κέντρο Υγείας Αποθεραπείας Αποκατάστασης, στην Κερατέα, είναι πλέον γεγονός
Εγιναν τα εγκαίνια και η έναρξη λειτουργίας του
Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υγείας Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κερατέας «Κ. Πρίφτης» το Σάββατο 15 Οκτωβρίου,
μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας, στις μαύρες ημέρες που
βιώνουμε σαν χώρα.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος Χ. Λεβαντής που
με υπομονή, επιμονή και ισχυρή θέληση αυτούς τους επτά
μήνες -της τωρινής του δημοτικής θητείας- παλεύει όχι
μόνο να προστατεύσει την πόλη της Κερατέας από τον
εφιάλτη που λέγεται ΧΥΤΑ αλλά και να τη δυναμώσει και να
την αξιώσει να αποκτήσει τη σιγουριά και την ασφάλεια που
μπορεί να προσφέρει το υπερσύγχρονο Κέντρο Υγείας «Κ.
Πρίφτης».
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος Λεβαντής, αναφέρθηκε στο ιστορικό των εργασιών από το 1992 έως και

οποία βρίσκεται η χώρα μας, πράγματι αποτελεί έναν περιορισμό για την πλήρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας,
όμως ταυτόχρονα είναι και μια πρόκληση και ευκαιρία
καθώς η πλήρης λειτουργία του Κέντρου Υγείας Κερατέας
θα συμβάλει στην οικονομία των πόρων του συστήματος
υγείας. Απευθυνόμενος στον Γενικό Γραμματέα Υγείας
Νικ. Πολύζο, ο οποίος ήταν παρών και εκπροσωπούσε την
κυβέρνηση, τον ρώτησε τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Υγείας για την αξιοποίηση και την πλήρη στελέχωση
του κέντρου Υγείας.

σήμερα και επεσήμανε πως το έργο δεν θα είχε ολοκληρωθεί χωρίς την καθοριστική προσφορά του Κωνσταντίνου
Πρίφτη, εξ’ ού και το όνομα του Κέντρου. (Ο Κ. Πρίφτης
είναι ο δωρητής του έργου).
Αναφέρθηκε ακόμη, στο ζήτημα της πλήρους λειτουργίας,
εκφράζοντας την ανησυχία του και ζήτησε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για την πλήρη λειτουργία του Κέντρου.

Ο δωρητής Κ. Πρίφτης αριστερά με το Γραμματέα και το Δήμαρχο Κ. Λεβαντή κόβουν την κορδέλα

Ο Κων/νος Πρίφτης επίσης ζήτησε από τους εκπροσώπους
της Πολιτείας να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην λειτουργία του Κέντρου Υγείας Κερατέας, καθώς αφενός δεν είναι
ένα δημόσιο έργο αλλά μια δωρεά, αφετέρου είναι το μοναδικό Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στην
Ανατολική Αττική.
Τόνισε ιδιαιτερα πως η άσχημη οικονομική συγκυρία στην

Ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Πολύζος αφού ευχαρίστησε τον δωρητή του έργου Κ. Πρίφτη ανακοίνωσε ότι ξεκινάει άμεσα η λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων, των
μικροβιολογικών εργαστηρίων και του τμήματος αποκατάστασης. Δήλωσε πως στόχος είναι η πλήρης λειτουργία του
Κέντρου Υγείας μέσα στο επόμενο εξάμηνο και για τον
σκοπό αυτό θα συμβάλλουν η Πολυκλινική του Ολυμπιακού
Χωριού και το Ασκληπιείο της Βούλας.
Επίσης ανακοίνωσε πως σύντομα προβλέπεται να μεταφερθούν στο Κέντρο Υγείας οι υγειονομικές υπηρεσίες του
ΙΚΑ. Τέλος υποσχέθηκε πως το Υπουργείο Υγείας θα παρακολουθεί από κοντά τη λειτουργία του με επί τόπου
ελέγχους σε μηνιαία βάση.
Στα εγκαίνια παρευρέθησαν οι βουλευτές της Περιφέρειας
Αττικής Β. Οικονόμου, Ν. Μπούρας, Γ. Βλάχος, και Ν. Καντερές, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι του Δήμου
Λαυρεωτικής, Εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων καθώς
και πλήθος πολιτών.

Το ιστορικό του έργου, από την αρχή μέχρι σήμερα, όπως το παρουσίασε ο δήμαρχος Κων/νος Λεβαντής
➢ Το 1992 συστήνεται Κέντρο Υγείας Κερατέας.
➢ Στις 9.4.2001 ο Δήμος Κερατέας αποκτά τη
ΒΙΟΛΕΝ από την «Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε.» μετά
από διαπραγματεύσεις με κόστος 140.000.000
δρχ. από τα οποία 64.020.000 δρχ. εξασφαλίστηκαν από τη δωρεά της ΔΕΠΑ.
➢ Στις 10.4.2001 ενημερώσαμε την τότε Υφυπουργό Υγείας κυρία Χριστίνα Σπυράκη για την
πρόθεσή μας να παραχωρήσουμε το ακίνητο για
τη κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου
Υγείας.
➢ Στις 7.6.2002 το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε να εντάξει το έργο στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων , αφού ήδη
είχαν δοθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις και είχαν
ολοκληρωθεί οι μελέτες δημοπράτησης.
➢ Στις 16.10.2002 ο Υπουργός Υγείας Πρόνοιας
αναθέτει στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. την εκπόνηση μελέτης δημοπράτησης.
➢ Στις 9.5.2003 εγκρίθηκε η πρότασή μας σχετικά με το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για να κτισθεί το Κέντρο Υγείας στο συγκεκριμένο

οικόπεδο.
➢ Στις 7.10.2003 με νέα απόφαση του τότε
Υπουργού ανατίθεται στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η εκτέλεση κατασκευής του έργου «Δημιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου Κερατέας»
συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 €.
➢ Στις 3.2.2004 αποφασίζεται η ένταξη του
έργου στα χρηματοδοτούμενα από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο.
Στις 9.3.2004 δημοσιεύεται η Διακήρυξη για δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.
➢ Στις 7.4.2004 παρελήφθησαν από τη συγκροτηθείσα επιτροπή οι προσφορές τεσσάρων διαγωνιζομένων.
➢ Στις 31.8.2004 διαπιστώνοντας ότι η δημοπράτηση δεν προχωρά, ενημερώνουμε τον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν.
Κακλαμάνη, για την πρόθεσή μας να καλύψουμε
τμήμα του κόστους μέσω δωρεών.
➢ Στις 25.2.2005 το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται τη δωρεά του κ. Κωνσταντίνου

Πρίφτη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του
προς τον συμπατριώτη μας.
➢ Στις 22.4.2005 σε συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στην οποία συμμετείχαν ο κ. Πρίφτης, ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μελέτης
Τζαφέρης και ο Βουλευτής Αττικής κ. Γιώργος
Βλάχος συζητούνται οι διαδικασίες αποδοχής
της δωρεάς του κ. Πρίφτη, που αναλαμβάνει την
κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και ο
εξοπλισμός και η στελέχωση του Κέντρου ανατίθεται στην «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας
Α.Ε.» στην οποία αναθέτει το έργο το Υπουργείο.
➢ Στις 19.12.2005 μεταβιβάζεται από το Δήμο,
το οικόπεδο εμβαδού 5.754,21 τ.μ. στην Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε.
➢ Τον Φεβρουάριο 2006 υπογράφεται η αποδοχή της δωρεάς του κυρίου Πρίφτη από τους
Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Οικονομίας και Οικονομικών.
➢ Το Καλοκαίρι του 2006, ξεκινά επιτέλους η κατασκευή του «Κέντρου Υγείας Αποθεραπείας

Αποκατάστασης Κερατέας ‘Κωνσταντίνος Πρίφτης’».
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικού εμβαδού
2.350 τ.μ. αποτελούνται από τρεις πτέρυγες.
― Πτέρυγα Κέντρου Υγείας 1.625 τ.μ.
― Πτέρυγα Αποθεραπείας Αποκατάστασης 505τ.μ.
― Πτέρυγα Πρώτων Βοηθειών- Βραχείας Νοσηλείας 220τ.μ.
Το συνολικό κόστος ξεπέρασε τα 5.000.000 €
έναντι του αρχικού προϋπολογισμού 2.500.000
€. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
αποτελώντας υπόδειγμα κατασκευής χάρη στις
προσπάθειες του δωρητή αλλά και του γενικού
επιβλέποντα και οικονομικού διαχειριστή Δημήτρη Κωστάκου, που δεν έλειψε ούτε μια μέρα
από το εργοτάξιο, φροντίζοντας αμισθί να προχωρήσουν όλα σωστά και έγκαιρα.
Το συγκρότημα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε
τον Ιούνιο του 2009 στην ΑΕΜΥ Α.Ε. και το
Υπουργείο Υγείας που είχαν αναλάβει την υποχρέωση να το εξοπλίσουν και να το στελεχώσουν.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Ακροτελεύτια διάταξη: Αρθρο 120 § 4:

«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων,

που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται
με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία»

ΕΒΔΟΜΗ

4 ΣΕΛΙΔΑ - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Διημερίδα στο Μουσείο ΒΑΡΝΑΒΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ είναι το θέμα της διήμερης
εκδήλωσης που πραγματοποιεί η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα, το Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου και το Διαδραστικό
Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα με τη στήριξη της
Περιφέρειας Αττικής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 & 23 Οκτώβρη στο Μαραθώνα και
το Βαρνάβα αντίστοιχα.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλητές:
Η αντιπεριφερειάρχης Χρυσάνθη Κισκήρα.
Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη διευθύντρια Κέντρο
Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα "Παραδοσιακή διατροφή και υγεία"
Ευτυχία Ξυλούρη-Φραγκιαδάκη (DVM, MSc, PhD), Υγιεινολόγος Κτηνίατρος, με θέμα "ζωοανθρωπονόσοι και δημόσια υγεία".
Ντίλης Βαρδής, MSc, Γεωπόνος, Διατροφολόγος, με θέμα:
«παραδοσιακά τρόφιμα και τη συμβολή τους στην υγεία"
Ανέστης Πιοτόπουλος, χειρουργός ορθοπεδικός και δημοτικός σύμβουλος Δήμου Μαραθώνα, με θέμα "παιδική παχυσαρκία"
Στο τέλος θα γίνουν τοποθετήσεις και προτάσεις φορέων
και θα ακολουθήσει μπουφές με υγιεινά εδέσματα.

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

"Μαστός: Tο αρχαιότερο
σύμβολο της Γυναίκας
στο σύγχρονο κόσμο του διαδικτύου"
Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικ/κού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τη Δρ. Κατσώχη Δέσποινα,
Συνεργάτη του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και Επικεφαλής της «Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Συνεργασίας» διεξάγουν έρευνα με θέμα την «Αποτύπωση
της συμπεριφοράς των χρηστών ιατρικών sites». Στο πλαίσια αυτής
της έρευνας, αναπτύχθηκε.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αίγλη Ζαππείου το Σάββατο 22 Οκτωβρίου (10:00 - 18:00). Είσοδος ελεύθερη.

3ο Φεστιβάλ γάλακτος και τυριού
21 ώς 23 Οκτωβρίου
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Ανοίγει τις πύλες του το 3ο Φεστιβάλ γάλακτος και τυριού το 3ήμερο 21 ώς 23 Οκτωβρίου στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση που αφορά τυροκομικά προϊόντα από ολόκληρη την Ελλάδα.
― Περιλαμβάνει έκθεση προϊόντων
― Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα "Οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων"
― 3ο διαγωνισμό ελληνικών τυριών και ένα πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων που αφορούν στην προώθηση και
προβολή των ελληνικών τυροκομικών και γαλακτοκομικών προίόντων.

Για όσους αρέσει η περιπλάνηση στα μονοπάτια της τέχνης...

Διήμερο τέχνης στο Lembessi art
Το Σαββατοκύριακο 22-23 Οκτωβρίου,
από τις 11.00 έως τις 22.00 γιορτάζουν
μαζί σας το ξεκίνημα της νέας εικαστικής σεζόν. Μακριά από την καθημερινότητα και κόντρα στην κρίση, στην
καρδιά της Αθήνας, δίπλα στο μουσείο
της Ακρόπολης στην οδό Λεμπέση (που
πήρε το όνομα της από το γνωστό ζωγράφο Πολυχρόνη Λεμπέση), οι ιδιοκτήτες των πολιτιστικών χώρων,
el.marneri galerie, ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ art
gallery και το γραφείο βιομηχανικού
σχεδιασμού christinaskouloudi design
studio δέχονται το κοινό που αγαπάει
την τέχνη σε ένα διήμερο πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου θα
έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά
έργα των Μανώλη Αναστασάκου, Κατερίνα Καλόγρη, Χριστίνα Κελλίδη,
Χάρη Κοντοσφύρη, Ανδρέα Λόλη,
Στέλλα Μπακατσή και Δήμητρα Σιατερλή, στην υπαίθρια έκθεση γλυπτικής της οδού Λεμπέση, την εικαστική
εγκατάσταση με τίτλο “my home“ από
τις εικαστικούς Αρίστη Κωστοπούλου
και Καίτη Χαλιορή.
Η αίθουσα τέχνης el.marneri galerie θα
παρουσιάζει την ομαδική έκθεση “post
motion“ και η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος την ατομική έκθεση χαρακτικής
της Αναστ. Κωνσταντάκου “Απουσίες”.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
Σάββατο πρωί
11:00 | Εικαστικοί πειραματισμοί με τη συμμετοχή των μικρών μας φίλων από τo νηπιαγωγείο του “Έλα να παίξουμε” με την
καθοδήγηση της εικαστικού μας Ραλλού
Κάτσαρη. Μεσα απ’ τη κίνηση και το παιχνίδι τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους
έργο τέχνης.
13:15 | Κουκλοθέατρο “Χάδι στη λύπη” από
τον μαριονετίστα Σωκράτη Παππά με συνοδεία τσέλο από τον Άρη Ζέρβα.
Σάββατο απόγευμα
17:30 | Επίδειξη της τεχνικής της μαρμαρογραφίας από τον Δημήτρη Τσοκάκη
18:00 | Performance από την Αγγ. Ματοπούλου
19:00 | Κουκλοθέατρο “Κακούλα παλούκ”
από τον κουκλοπαίχτη Γιάννη Τσιούτα
19:30 | “Ο σύγχρονος χορός συναντά τον
Bach“. Τσέλο από τον Άρη Ζέρβα με παράλληλες χορογραφίες ειδικά σχεδιασμένες από τις χορεύτριες Δήμητρα Βλάχου
και Μαρίνα Κούρτη
20:00 | “Ελάτε να ξετυλίξουμε την κόκκινη
κλωστή, ν΄ακούσουμε ποια αλήθεια θα
μας πει...” Αφήγηση παραμυθιών για μεγάλους από την παραμυθού Ζωή Νικητάκη
21:00 | Μουσική από το dj Χρήστο Νίκα
Κυριακή πρωί
11:00 | Eικονογράφηση ποίησης του Οδυσσέα Ελύτη από την εικαστικό Άννα Τσαλάγκα με συμμετοχή των παιδιών
12:00 | Εικαστικοί πειραματισμοί με τη συμμετοχή των μικρών μας φίλων από τo νη-

“Συνάντηση για την Ευρωπαική
Προοπτική της Φιλοζωικής
Κουλτούρας
στην Ελλάδα του Σήμερα”
Ημερίδα με τίτλο: «Συνάντηση για την Ευρωπαική
Προοπτική της Φιλοζωικής
Κουλτούρας στην Ελλάδα
του Σήμερα», οργανώνεται
την 31η Οκτωβρίου, απο
10:00 π.μ έως 17:00μ.μ στο
Κεντρικό Αμφιθέατρο του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Β. Κωνσταντίνου 48
στην Αθήνα.

καθώς και με Έλληνες και
Ευρωπαίους Επιστήμονες

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας
τα
συναρμόδια
Υπουργεία, οι Αυτοδιοικητικές Δομές και άλλοι Πολιτικοί
Παράγοντες
θα
συνδιαλαγούν με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος, με Ευρωβουλευτές

και Πανεπιστημιακούς Δασκάλους για τα νομικά, κτηνιατρικά, κοινωνιολογικά
και φιλοσοφικά προβλήματα της αποκλίνουσας
Ελληνικής φιλοζωικής νοοτροπίας από την αντίστοιχη
Ευρωπαϊκή.

πιαγωγείο του “Έλα να παίξουμε” με την
καθοδήγηση της εικαστικού μας Ραλλού
Κάτσαρη. Μικρά και άχρηστα υλικά μετατρέπονται σε εναλλακτικά κοσμήματα μέσα
απο τη φαντασία των παιδιών.
13:00 | Κουκλοθέατρο “Ice dream” με τους
κουκλοπαίχτες Ελένη Βογιατζίδου και Αλέξανδρο Σεϊταρίδη
Κυριακή απόγευμα
17:00 | Επίδειξη χαρακτικής σε plexiglass
από την Εύη Αθανασίου με συμμετοχή των
μικρών αλλά και μεγάλων επισκεπτών μας
όπου θα χαράξουν και θα τυπώσουν οι ίδιοι
τα δικά τους χαρακτικά αντίτυπα
17:30 | “Φτιάξε το δικό σου puzzle“ με συμμετοχή των μικρών μας φίλων και της ζωγράφου Σοφίας Γαϊτάνη
18:00 | Επίδειξη της τεχνικής της μαρμαρογραφίας από τον Δημήτρη Τσοκάκη
18:30 | Μουσική από το dj Χρήστο Νίκα

Παράλληλα με τις εκδηλώσεις θα δοθούν δωράκια στα παιδιά και το funbike.gr θα κληρώσει κάποιες βόλτες με
τα πρωτοποριακά τετράτροχα - τετραθέσια ποδήλατα του.
Οδός Λεμπέση 5-7, 50 μέτρα από τον
σταθμό μετρό Ακρόπολη.
Περισσότερες πληροφορίες:
2108619488, 2108668195
info@elenimarneri.com
www.elenimarneri.com
Facebook Page: Eleni Marneri Creative
Gallery

9η Λαμπαδηδρομία
Εθελοντών Αιμοδοτών
Ο Δήμος Παλλήνης συμμετέχει στην 9η Λαμπαδηδρομία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α).
Η υποδοχή έγινε χθες Παρασκευή 21/10 με την παραλαβή της
φλόγας από ΣΕΑ ΕΚΑΒ 166, Γ. Γεννηματάς, με τη συνοδεία της
φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου στο Δημαρχείο Παλλήνης,
στο Γέρακα. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από το Δήμαρχο Αθ.
Ζούτσο, τον Πρόεδρο ΠΟΣΕΑ Χ. Πρωτόπαπα και τον εθελοντή
αιμοδότη Αντώνη Ξένο. Εγινε απονομή τιμητικής πλακέτας
στην Πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών ΕΚΑΒ και
ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
Σήμερα Σάββατο 22/10 θα γίνει στις 5μ.μ. παραλαβή φλόγας στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης, Οινοποιείο Πέτρου
Χαιρετισμός Δημάρχου Αθ. Ζούτσου και ακολουθεί Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα
― Παιδική χορωδία Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης
― Παραδοσιακοί χοροί από την Διασχολική Ομάδα Δήμου
Παλλήνης, το Κέντρο Διατήρησης και Διάδοσης Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού, «ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ».
― 19.30 Παραλαβή φλόγας στην Δημοτική Ενότητα Ανθούσας, και το ίδιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
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Βόλτα στη Ραφήνα…
με ποδήλατα!
Στις 6/11/2011, υπό την αιγίδα του Δήμου Ραφήνας το
Πρότυπο Γυμναστήριο θα διεξάγει ποδηλατάδα με αφετηρία την κεντρική πλατεία της πόλης, όπου και θα καταλήξει μετά από μία διαδρομή 15χλμ σε ρυθμούς
βόλτας! Ετοιμάστε το ποδήλατό σας… πάρτε φίλους συγγενείς κάθε ηλικίας (από 13 ετών, που να γνωρίζουν
ποδήλατο) και ελάτε να δώσουμε το παρών της συμμετοχής, στη χαρά του παιδιού που κρύβεται μέσα μας!
Την αυλαία θα ρίξουν με συναυλία τους οι Burning Sticks
(X-FACTOR)! Ώρα συνεύρεσης 10:00π.μ, ώρα έναρξης
βόλτας 10:30π.μ, τερματισμός βόλτας και έναρξη εκδηλώσεων 12:30π.μ. Η Βόλτα πέρα από άθληση και αναψυχή έχει φιλανθρωπικό σκοπό, μαζί μας (στην
αφετηρία/τερματισμό) θα βρίσκεται εκπρόσωπος από
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες θα μπορείτε να ενισχύσετε τις προσπάθειες
του οργανισμού! Αρωγοί της εκδήλωσης θα είναι οι διάφορες εταιρίες με τα προϊόντα τους.
Για συμμετοχή στην ποδηλατάδα (όνομα,τηλ,e-mail) στο
τηλ.2294025841! ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες θα μπουν στην
κλήρωση για πολλά δώρα και ένα ποδήλατο mountain
bike (CARRERA 2500 ADVENTURE) Αξίας 300€!!!

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ 16673 ΒΟΥΛΑ
Τηλ: 210 8958866 ―info@artgallerycafe.gr

«ΞΑΦΝΙΚΗ ΒΡΟΧΗ», ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 & ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Με τα καινούργια τραγούδια της και όχι μόνο, θα μας ταξιδέψει η μαγευτική φωνή της Καλλιόπης Βέττα με την
συνοδεία στο πιάνο του γνωστού συνθέτη και παραγωγού Γιάννη K. Ιωάννου,
Η φωνή της έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις ωραιότερες και πιο μελωδικές ανάμεσα στους τραγουδιστές της
γενιάς της. Με διακρίσεις και συνεργασίες που θα ζήλευαν πολλοί συνάδελφοι της, η Καλλιόπη κρατάει την
έντεχνη μουσική ψηλά και μας δείχνει νέους μουσικούς
δρόμους. Τραγούδια-μυστικά για τους ανθρώπους στους
δρόμους, γι' αυτούς πίσω από τα κλειστά παράθυρα και
τις τραβηγμένες κουρτίνες, για τις αναμνήσεις και τα
όνειρα μας…
Στην παράσταση θα ακουστούν και παλαιότερα τραγούδια της Καλλιόπης, αλλά και τραγούδια αγαπημένων
συνθετών και ερμηνευτών.
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €15 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

με την

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” οργανώνει ημερήσια εκδρομή με ξενάγηση στην αρχαία Ελευσίνα, την Κυριακή 6 Νοεμβρίου.
Πληροφορίες: Τηλ. 6937730.962 κα. Εφη Γαβριλάκη και 6946.465294 κα. Γωγώ Βικελή.

Βραδιά
Μιχάλη Κακογιάννη
στη Θύρα Τέχνης Παιανίας
Μια βραδιά αφιερωμένη στον αξέχαστο σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη διοργανώνει η Θύρα Τέχνης Παιανίας
στο Θέατρο της Συνιδιοκτησίας, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ.
Για τον σκηνοθέτη και το έργο του θα μιλήσουν οι σκηνοθέτες Ανδρέας Θωμόπουλος και Τάσος Ψαράς, ο κριτικός κινηματογράφου Γιάννης Ζουμπουλάκης, ο
δημοσιογράφος και συγγραφέας Μηνάς Βιντιάδης.
Τραγούδια σε στίχους του διάσημου Ελληνα σκηνοθέτη
θα ερμηνεύσουν μαθητές του Δημοσθενείου Λυκείου και
θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας «Στέλλα», με τη
Μελίνα Μερκούρη και τον Γιώργο Φούντα.
Είσοδος ελεύθερη.
*ΘΥΡΑ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
Σπ. Αγγελή 14, Παιανία, τηλ. 210-6029508

“Ο Τζακ και η Φασολιά...”
Ένα πασίγνωστο κλασικό παραμύθι, διασκευασμένο αρκετές φορές για το θέατρο, τον κινηματογράφο και το
κινούμενο σχέδιο. Στο θέατρο “Περίακτοι” Παιδική
σκηνή, παρουσιάζεται ως μία ευχάριστη μουσική παράσταση με υπέροχες μουσικές και ονειρικά σκηνικά. Με
σκηνές γεμάτες χιούμορ, εκπλήξεις, σασπένς και φαντασία. Διάρκεια: 80 λεπτά
Πρεμιέρα: Σάββατο 5 Νοεμβρίου, ώρα 8.15 μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ “ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ”

Διασκευή-Σκηνοθεσία-Κατασκευές: Μπέσυ Χαικάλη

Από 1η έως 5 Νοεμβρίου διοργανώνονται διάφορα σεμινάρια και εκδηλώσεις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας με
θέμα το Μητρικό Θηλασμό, που οι νέες μητέρες κοντεύουν να ξεχάσουν.
Από το 1996 που καθιερώθηκε στη χώρα μας ο εορτασμός
της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού κάθε
χρόνο διοργανώνονται ειδικά θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια και παράλληλες ενημερωτικές εκδηλώσεις με συμμετοχή Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού,
Κοινωνικούς Λειτουργούς καθώς και επαγγελματιών
Υγείας.

Το υπόβαθρο του Μητρικού Θηλασμού
Ο μητρικός θηλασμός είναι ένας απαράμιλλος τρόπος για
την παροχή ιδεώδους διατροφής για την υγιή αύξηση και
ανάπτυξη των νεογνών. Επίσης, είναι αναπόσπαστο μέρος
της αναπαραγωγικής διαδικασίας με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των μητέρων.
Το μητρικό γάλα παρέχει όλη την ενέργεια και τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται το νεογέννητο για τους πρώτους μήνες της ζωής. Αποκλειστικός μητρικός θηλασμός
για έξι μήνες ή περισσότερο, είναι ο καταλληλότερος τρόπος σίτισης των νεογνών. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις μητέρες να καθιερώσουν και να διατηρήσουν
τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό, σημαντικές ενέργειες
είναι η έναρξη του μητρικού θηλασμού, μέσα στην πρώτη
ώρα ζωής και η υποστήριξη του μητρικού θηλασμού σε
κάθε απαίτηση.
Το μητρικό γάλα προάγει την αισθητήρια και μαθησιακή
ανάπτυξη και προστατεύει το νεογνό ενάντια σε μολυσματικές και χρόνιες παθήσεις. Ο μητρικός θηλασμός συμβάλει στην υγεία και στην καλή κατάσταση των μητέρων,
βοηθώντας στην (χρονική) αραίωση μεταξύ των γεννήσεων και μειώνοντας τον κίνδυνο του καρκίνου των ωοθηκών και του καρκίνου του μαστού. Είναι ένας αξιόπιστος
τρόπος σίτισης και είναι ασφαλής για το περιβάλλον.

Ομάδα Χορού Ασώματες Δυνάμεις

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
της Μάχης Δημητριάδου Lindahl
Το Σχήμα της Απουσίας ένα έργο αφιερωμένο στους
αγνοούμενους, παρουσιάζει από την Κύπρο η χορογράφος Μάχη Δημητριάδου-Lindahl με την ομάδα της Ασώματες Δυνάμεις, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην
Αθήνα, 22 του Οκτώβρη.
Το Σχήμα της Απουσίας αποτελείται από τα μέρη Σημαδεμένο
πουκάμισο, που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Πλατφόρμα Σύγχρονου χορού το 2010 στο Θέατρο Ριάλτο και αργότερα μαζί
με το δεύτερο μέρος, που φέρει τον τίτλο Βαρύτητα, στο θέατρο Παλλάς της Λευκωσίας το Δεκέμβρη 2010.

Κάθε Κυριακή στις 11.30 μεσημέρι
στην art gallery café, παιδικές παραστάσεις κούκλας από το Χάρτινο Φεγγάρι – Θέατρο Κούκλας.
Κυριακή 6 Νοεμβρίου «Η περιπέτεια των 4 εποχών»
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΑΡΥΔΑΚΗ. Συγγραφέας: Μαρίζα Γεωργάλου, Εικονογράφος: Κατερίνα Χαδουλού

Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού
1-5 Νοέμβριου

Παραστάσεις: Για το κοινό: Κάθε Κυριακή 12.00 μ.μ.
Γενική Είσοδος: 12€, για σχολεία 7€
Για Σχολεία: Καθημερινά 10.00. Από 07.11.2011 έως 31.05.2012.

Καραολή & Δημητρίου 5 Μαρκόπουλο Αττικής
Τ: 22990 40803 - email: info@periaktoi.gr

Σημειώνει η χορογράφος Μάχη Δημητριάδου-Lindahl: "Το έργο
είναι αφιερωμένο τόσο σε αυτούς που χάθηκαν όσο και σε αυτούς που έμειναν πίσω, να θυμούνται, να ελπίζουν, να ονειρεύονται. Η διαδικασία του πένθους είναι μια μακρά πορεία από
το σκοτάδι στο φώς... μια απόπειρα συμφιλίωσης με τη ζωή και
το θάνατο. Η επιθυμία είναι ικανή ν΄ αναδημιουργεί τα αγαπημένα σχήματα και να τα κρατά με τρυφερότητα στην αγκαλιά
της μνήμης... Όσοι αγαπούμε δεν χάνονται ποτέ...

ΕΒΔΟΜΗ

6 ΣΕΛΙΔΑ - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Ανοιχτή συγκέντρωση
ενημέρωσης και διαμαρτυρίας
κατοίκων Κορωπίου
και Μεσογείων
Κυριακή 23 Οκτωβρίου
Kεντρική Πλατεία Κορωπίου
(Λ. Βασ. Κωνσταντίνου και Ολυμπιονίκη «Γ.Σ Παπασιδέρη»)
Ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης και διαμαρτυρίας διοργανώνει η Δημοτική Αρχή Κρωπίας την Κυριακή 23 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία Κορωπίου στις 11.30πμ με
θέμα την αντιμετώπιση της επιχειρούμενης μαζικής μετεγκατάστασης κυρίως αλλοδαπών αθίγγανων στα Μεσόγεια.
Επίσης, θα συζητηθούν οι εξελίξεις από τη μέχρι σήμερα
κατάσταση του παράνομου καταυλισμού στην Αττική Οδό
και την προσπάθεια κάποιων ομάδων αθίγγανων, που δεν
είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι, να δημιουργήσουν νέους
παράνομους καταυλισμούς ή να αγοράσουν γη σε κρίσιμες
περιοχές των Δήμων των Μεσογείων.

Να τους ανατρέψουμε τώρα!
ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ
ΚΑΙ ΔΝΤ
ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΚΕΡΑΤΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 11.00π.μ.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΓΙΟΣ

Ο Σαρωνικός επανέρχεται για την αποχέτευση
με απόφαση, τη σύνδεσή του με την Ψυττάλεια
η Γερακίνα αποκλείστηκε
Η συνεδρίαση της Δευτέρας 17/10
στο Δήμο Σαρωνικού, όσον αφορά τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν
πραγματοποιήθηκε σε συμπαράσταση
στους απεργούς εργαζόμενους του
Δήμου.
Μάλιστα η Χριστίνα Χριστοφάκη (σύζυγος του Θ. Πάγκαλου) με ανακοίνωσή της δήλωσε ότι δεν θα
συμμετέχει στο συμβούλιο ο συνδυασμός της λέγοντας, «Ο συνδυασμός
“Ζούμε μαζί στο Δήμο Σαρωνικού”
συμπαραστέκεται στους εργαζόμενους του Δήμου και γι’ αυτό το λόγο
οι δημοτικοί μας σύμβουλοι δε θα
συμμετέχουν στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σαρωνικού».
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με
ένα και μοναδικό θέμα, το οποίο
εκρίθη επείγον, μετά τις επαφές που
είχε η Δημοτική Αρχή με τους παράγοντες, προκειμένου να προχωρήσει η
σύνδεση της αποχέτευσης με την
Ψυττάλεια.
Ιδιαίτερα με την επικείμενη σύσκεψη
της Τετάρτης 19/10 με το ΕΠΕΚΑ,
έπρεπε να υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την Ψυττάλεια.
Να θυμίσουμε εδώ ότι στις 3 Αυγούστου είχαν πάρει απόφαση να ενταχθούν
στο
πρόγραμμα
της
αποχέτευσης, και στις προτάσεις τους
είχαν συμπεριλάβει τη Γερακίνα και
την Ψυττάλεια. Πραγματοποίησαν μάλιστα και συγκέντρωση ενημέρωσης

στην Παλαιά Φώκαια, για την περίπτωση δημιουργίας ΚΕΛ στη Γερακίνα.
Ο κόσμος είχε αντιδράσει έντονα για
την περίπτωση εγκατάστασης ΚΕΛ
στη Γερακίνα και η Δημοτική Αρχή,
εκείνη την ημέρα είχε δηλώσει ότι αν
η κοινωνία δεν το θέλει δεν θα προχωρήσει.
Ετσι οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν
με πρόταση και πίεση για την Ψυττάλεια· ένα έργο που μάλλον ωριμάζει σαν σκέψη - από τα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη.

«Εχουμε πλέον τα στοιχεία από την
ΕΥΔΑΠ, που επιτρέπει τη σύνδεσή μας
με την Ψυττάλεια», εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Μ. Τσαλικίδης «και αξιολο-

γώντας και λαμβάνοντας υπόψη και
τις αντιδράσεις του κόσμου, και όλα
τα νέα δεδομένα, προτείνουμε την
άρση της απόφασης για Γερακίνα και
κατάθεση πρότασης μόνο για Ψυττάλεια, κάτι που διαφαίνεται εφικτό».
Στη συνεδρίαση αυτή, το Δημοτικό
Συμβούλιο Σαρωνικού αποφάσισε να
άρει την αριθμ. 291/2011 απόφασή
του, με την οποία είχε προκρίνει ως
πρώτη του επιλογή τη χωροθέτηση
του ΚΕΛ στη Γερακίνα Παλαιάς Φώκαιας, και να προκρίνει τη σύνδεσή
του με το δίκτυο αποχέτευσης της
ΕΥΔΑΠ και την εξυπηρέτησή του από
το ΚΕΛ της Ψυττάλειας.

Ο Πάγκαλος αλλιώς τα λέει
Στο μεταξύ στις 19/10 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη Διυπουργικής Επιτροπής,
για το συντονισμό των δράσεων σχετικά με τη διάθεση των στερεών και υγρών
αποβλήτων στην Αττική, όπως διαβάσαμε στο πόρταλ του Αντιπροέδρου Θ. Πάγκαλου (http://www.pangalos.gr/portal/?p=2234)
Η σύσκεψη έγινε υπό την προεδρία του και συμμετείχαν εκπρόσωποι αρμόδιων Υπουργείων (Υπουργοί, Υφυπουργοί, γραμματείς), ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ.
Αποφασίστηκε η άμεση ένταξη (εντός της εβδομάδας) στο Πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ των δύο έργων για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων της Αττικής· του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) των Βορείων Μεσογείων που θα εξυπηρετεί τις περιοχές Ραφήνα, Αρτέμιδα, Παλλήνη, Ανθούσα, Γέρακα και Σπάτα
και του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων ΚΕΛ Σαρωνικού που θα εξυπηρετεί τις
περιοχές Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Παλαιά Φώκαια και Λαγονήσι.
Η ένταξη θα επιτρέψει την απορρόφηση των χρημάτων της ΕΕ που πρόκειται να
διατεθούν για τα έργα αυτά και θα ολοκληρώσει τον σχεδιασμό διάθεσης των
λυμάτων στην Αττική. Επίσης, θα συμβάλλει στην αποτροπή του κινδύνου επιβολής προστίμων στην χώρα για παράβαση του δικαίου της Ε.Ε.

ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία

Κοινωνικό Παντοπωλείο στην Παλλήνη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Άρκτων & Αλκιβιάδη, Πλατεία Ηλεκτρολόγων,
Πράσινος Λόφος, Άρτεμις 19016, Τηλ. 22940 47429
mail: prasinoslofos@gmail.com

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού Συλλόγου “Πράσινος Λόφος Αρτέμιδος”, που
προέκυψε από τις εκλογές της 2/10/2011, συγκροτήθηκε
σε σώμα και αποτελείται:
Πρόεδρος: Τζανετάκος Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος: Μπαλάσκας Χρήστος
Γραμματέας: Λουκοπούλου Καίτη
Ταμίας: Πρωτοψάλτη Καίτη
Μέλη: Σκουργιαλού Ζωή, Χρυσικός Ταξιάρχης, Καλογιαννάκης Κώστας
Για το Εποπτικό Συμβούλιο εξελέγησαν οι: Χατζηλία
Καίτη, Κοκότσης Γιώργος, Δανηλούλη Νίκη
Δηλώνουν ότι είναι στη διάθεση των μελών και παρακαλούν για οποιοδήποτε θέμα να επικοινωνείτε άμεσα μαζί
τους.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Παλλήνης,
δια της αντιδημάρχου Ειρήνης Κουνενάκη,
ενημερώνει για τη δημιουργία Κοινωνικού
παξιωτική και κακότροπη συμπεριφορά από ειδικό σύμβουλο
του Δημάρχου στο Δήμο 3Β,
κατήγγειλε η προϊσταμένη των οικονομικών υπηρεσιών με έγγραφό της
που διαβάστηκε από το προεδρείο
στο δημοτικό συμβούλιο (10/10) και
κατέθεσε την παραίτησή της, την
οποία είχε υποβάλει και προ διμήνου
και δεν έγινε αποδεκτή!

Α

Εδώ καλείται και το Σωματείο του
Δήμου να πάρει θέση. Δεν εξουσιοδοτείται ένας ειδικός σύμβουλος του
Δήμου, μη θεσμικό όργανο, ούτε καν
διοικητικός υπάλληλος ανώτερός
της να την καθυβρίζει και να την
προσβάλλει, όπως σημειώνει στην
επιστολή της.

παντοπωλείου και ποιοι δικαιούνται να ενισχύονται.
Σημειώνει στην ανακοίνωση: Σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη προχώρησε στην
ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πιστεύοντας ότι κοινωνική αλληλεγγύη στην
τοπική κοινωνία μας θα πρέπει να ενισχύεται, αλλά και οι φορείς και οι τοπικές επιχειρήσεις να ενεργοποιούνται σε αυτήν
την κατεύθυνση. Με την με αριθμ.
314/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η λειτουργία και ο Κανονισμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου
είναι οι παρακάτω:
Α. Ετήσιο καθαρό εισόδημα έως 6.000
ευρώ για ένα άτομο, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον
αριθμό των μελών της οικογένειας:
Μέλη Οικογένειας
1 άτομο

Εισόδημα
6.000 ευρώ

2 άτομα
7.500 ευρώ
3 άτομα
9.000 ευρώ
4 άτομα
10.500 ευρώ
5 άτομα και πάνω
13.000 ευρώ
Β. Ηλικιωμένα άτομα χωρίς συγγενείς
πρώτου βαθμού, με σύνταξη υπερηλίκων
ανασφάλιστων ΟΓΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση του Ν/1599-1986 με τα στοιχεία του
ενδιαφερομένου προς την κοινωνική υπηρεσία
του Δήμου Παλλήνης
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
5. Έκθεση κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου
6. Εκκαθαριστικό έτους (υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση
μη υποβολής φορολογικής δήλωσης)
7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου πρόνοιας
8. Φωτογραφία δικαιούχου
Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης (τηλ.

210-6604659)
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Μεγάλη η αγωνία του κόσμου για τα πρόστιμα αυθαιρέτων
Προβληματισμοί και φόβοι στη συγκέντρωση στο Κίτσι
Στο κάλεσμα του Εξωραϊστικού - Εκπολιτιστικού Συλλόγου
“Ανοιξη” στις 16/10/2011 και με θέμα τον νόμο 4014 “Περί
Αυθαιρέτων”, ανταποκρίθηκε μεγάλο μέρος των κατοίκων
της περιοχής Κίτσι. Η συγκέντρωση έγινε στο χώρο του
ΚΑΠΗ, ο οποίος αποδείχθηκε πολύ μικρός για να χωρέσει
τους παρευρισκόμενους και η ετοιμασία ελλειπής, αφού θα
μπορούσαν να βάλουν μεγάφωνο έξω. Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια και διενέξεις. Πολλοί κάτοικοι έμειναν χωρίς
ενημέρωση και φανερά εκνευρισμένοι.
Μίλησαν ο Δήμαρχος και μηχανικός Δημήτρης Κιούσης, ο
βουλευτής Γ. Βλάχος, ο Αριστείδης Γκίκας και μηχανικοί.
Ο Δήμαρχος ανέλυσε το νόμο “περί αυθαιρέτων”, τόνισε
την ιδιαιτερότητα των διαφόρων περιοχών, που άλλες εμπίπτουν στο νέο νόμο Υμηττού, άλλες σε αρχαιολογικούς
χώρους και δεν έχουν διευκρινιστεί, σε δασικές εκτάσεις
που κι αυτές δεν είναι ξεκάθαρες. Ανέφερε ότι κατά την
περίοδο που ο νόμος εσυζητείτο στη Βουλή, έγιναν παρεμβάσεις από τους ενδιαφερόμενους Δήμους, χωρίς όμως
επιτυχία.
Επεσήμανε ότι ίσως, κάθε περίπτωση να είναι και διαφορετική. Προέτρεψε τους κατοίκους να προτιμήσουν μηχανικούς της ευρύτερης περιοχής Κορωπίου, οι οποίοι είναι
γνώστες των ιδιαιτεροτήτων. Επίσης να μη βιαστούν και να

εξαντλήσουν τα χρονικά περιθώρια. Στο ίδιο πνεύμα μίλησαν και οι λοιποί παρευρισκόμενοι.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε ότι θα ακολουθήσει
ψήφισμα και ο κόσμος να θέσει τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις του.

Δυστυχώς υπήρξε πανικός. Δικαιολογημένα μεν, γιατί οι
κάτοικοι όπως και όλοι οι Ελληνες πολίτες βάλλονται καθημερινά με νέα χαράτσια και δεν έχουν την υπομονή να
συσκεφθούν. Αποχωρούσαν δηλώνοντας ότι θα ήταν
σωστό να πληρώσουν ένα πρόστιμο, αλλά με την προϋπόθεση να νομιμοποιηθούν κατά περίπτωση οι περιουσίες

τους. Να υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια στο ποσό του προστίμου, εύλογος χρόνος πληρωμής και χαμηλή τιμή ζώνης
έστω στα 880€. Διαφορετικά δηλώνουν αδυναμία πληρωμής των ποσών που απορρέουν από το νόμο 4014.
Αρκετοί μέιναμε ως το τέλος ζητώντας να συμβουλευτούμε έναν δικηγόρο, να αναζητήσουμε πληροφορίες από
άλλες περιοχές, που έχουν το ίδιο πρόβλημα και μετά να
βγάλουμε ψήφισμα, αλλά δεν ειδοποιηθήκαμε από το Σύλλογο.
Ρένα Αλεξούδη
Ο Σύλλογος “Ανοιξη”, με ανακοίνωση που μας απέστειλε
ενημερώνει ότι εξέδωσαν ψήφισμα στο οποίο σημειώνουν
ότι ζητούν:
1. Τη μείωση των προστίμων στο μισό και το διπλασιασμό
των δόσεων.
2. Όσοι ιδιοκτήτες έχουν πληρώσει το ΙΚΑ, να γίνει συμψηφισμός στα πρόστιμα σε ότι αναλογεί.
3. Το Κίτσι είναι οικιστική περιοχή. Ζητάμε ο Συντελεστής
Προστίμων σε κάθε περίπτωση να γίνει 1 και όχι 1,7.
4. Να ισχύει τιμή εκκίνησης 880 €, τιμή που εφαρμόζει η
Εφορία «Αγοραπωλησίες» ΕΤΑΚ-ΔΕΗ και όχι 1.050 €, τιμή
ζώνης πόλεως Κρωπίας.

Μέτρα από το Δήμο για οικονομική βοήθεια των δημοτών, λόγω κρίσης ζήτησαν κάτοικοι της πόλης
Συνεδρίασε το Δ.Σ. Κρωπίας την περασμένη
Τρίτη, μέσα στο γενικότερο κλίμα της αποχής των εργαζομένων των ΟΤΑ.
Στην έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος
Γ. Σπέλλας, ενημέρωσε το σώμα ότι έχει
κατατεθεί πρόταση ψηφίσματος για την κρίσιμη κατάσταση που βιώνουμε και την επιδρομή της κυβέρνησης και της τρόικα, το
οποίο υπογράφουν τρεις δημότες (Ι. Ντούνης, Λ. Δέδες & Αν. Χρήστου), οι οποίοι
είναι και μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης.
Στην πρόταση ψηφίσματος, αφού περιγράφουν τη δεινή κατάσταση που βιώνουμε ως
λαός και ως εργαζόμενοι και παράλληλα
“πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας ο δημόσιος
πλούτος, ιδιωτικοποιείται η υγεία, η παιδεία,
ο πολιτισμός· τελικά το σύνολο της δημόσιας περιουσίας”.
... «Επειδή τα πρωτοφανή μέτρα που παίρ-

νονται σε βάρος των εργαζομένων, των
ανέργων, των συνταξιούχων, των επαγγελματιών και των νέων είναι άδικα, εξαιρετικά
σκληρά, οδηγούν εκατοντάδες χιλιάδες
συμπολίτες μας στη φτώχεια και την εξαθλίωση, ενώ δεν διαφαίνεται καμία προοπτική ανάκαμψης της οικονομίας της
χώρας και εξόδου από την ύφεση”.
Προτείνουν δε μέτρα για τος οικονομικά
ασθενέστερους, όπως:
― Δημιουργία δημοτικού παντοπωλείου,
όπου θα προσφέρονται βασικά είδη πρώτης
ανάγκης σε ανέργους μόνμους κατοίκους
του Κορωπίου σε πολύ χαμηλές τιμές.
― Εισαγωγή του θεσμού της δημοτικής
κάρτας ανέργου
― Συνεννόηση με τον εμποροβιοτεχνικό
σύλλογο της πόλης για σταθερή έκπτωση
επί των τιμών των προσφερομένων αγαθών
σε ανέργους μόνιμους κατοίκους της

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 - 2014

Στείλε τη γνώμη σου· μετράει
Ο Δήμος Ωρωπού στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012
– 2014 καλεί τους ενδιαφερόμενους (κατοίκους, δημότες, επισκέπτες, επαγγελματικά δραστηριοποιούμενους στην περιοχή) να υποβάλουν τις προτάσεις τους.
Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να αφορούν δράσεις / έργα που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν προς υλοποίηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Ωρωπού 2012 -2014.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση hwww.oropos.gov.gr υπάρχει αναρτημένο σχετικό
ερωτηματολόγιο. Οι προτάσεις μπορεί να υποβληθούν έως τις 07/11/2011 στο
Γραφείο Δημάρχου (Λ. Χαλκουτσίου 50, 1ος. ορ.).

πόλης.
― Συνεννόηση με τους επιστήμονες της
πόλης (γιατρούς, δικηγόρους κλπ.) για δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων τιμών για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις προαναφερόμενες ομάδες πολιτών.
― Κατάργηση του εισιτηρίου στο Κέντρο Υγείας
για ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους.
― Δημιουργία με πρωτοστάτη το Δήμο
δομών κοινωνικής αλληλεγγύης για όσους
αδυνατούν να ανταποκριθούν σε βασικές
απαιτήσεις των νοικοκριών σήμερα (πχ. μαθήματα, άθληση απιδιών κλπ.).
Οπως εξήγησε ο Αν. Χρήστου, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, το κείμενο έχει κατατεθεί και στην Επιτροπή
Διαβούλευσης.
Ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης απάντησε ότι θα
το γνωστοποιήσουν στο Δ.Σ. “σαν έναυσμα”
και θα έρθει σε ημερήσια διάταξη προς συζήτηση.
Ο δημ. σύμβουλος Σπ. Κόλλιας, εξήγησε ότι
“μέχρι το επόμενο συμβούλιο θα υπάρχουν
συμπολίτες μας, που δεν θα μπορούν να
επισκεφθούν τα ιατρεία”... (όσον αφορά την
κατάργηση του εισιτηρίου στο Κ.Υ.).

Στη συνέχεια ο Βαγ. Ρεμπάπης ζήτησε τη
θέση του Δημάρχου για την πολιτική επιστράτευση που είχε ανακοινωθεί την ίδια
ημέρα και επίσης τη θέση του όσον αφορά
την ιδιωτικοποίηση της περισυλλογής σκουπιδιών.
Ο Δήμαρχος, στην πρώτη ερώτηση, δήλωσε
άγνοια. «Δεν μας έχει έρθει τίποτα εμάς.
Κάτι μας έστελναν με φαξ, το οποίο δεν πήραμε γιατί είχαμε κάποιο πρόβλημα». Στην
ουσία του θέματος δεν απάντησε.
Οσον αφορά την ιδιωτικοποίηση των σκουπιδιών, επίσης δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση λέγοντας ότι «θα πρέπει να περάσει
σε νομοθετική ρύθμιση. Συμβαίνουν πολλά
και μερικές φορές, αυτά που λέμε ακηδεμόνευτο Συνδικαλιστικό Κίνημα ελοχεύουν
άλλα πράγματα. Η είδηση “έπεσε”· ας έρθει
νομοθετικά και τότε θα το συζητήσουμε».
Αρα δεν παίρνετε θέση, επέμεινε ο Β. Ρεμπάπης για να πάρει την απάντηση ότι «εδώ
έχουμε συζητήσει κατά καιρούς και έχουμε
διαφωνήσει».
― Και για την πολιτική επιστράτευση;
― Δεν μας ήρθε το φαξ.
Αννα Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ

8 ΣΕΛΙΔΑ - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

Αννα Μπουζιάνη

Ακούστηκαν στο Κοινοβούλιο!
Μα είναι δυνατόν να λειτουργήσει μία κοινοβουλευτική
δημοκρατία με όρους omerta; ήταν η διαπίστωση του
Αλ. Τσίπρα κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το περιβόητο νομοσχέδιο που ισοπεδώνει κάθε εργασιακή παροχή.
“Λύσσαξε” ο αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών
Ε. Βενιζέλος και ορυόταν, κατεβάζοντας το επίπεδο του
Κοινοβουλίου σε πεζοδρόμιο, όπως επικαλέστηκε ο Κακλαμάνης ότι το έπραξε ο Τσίπρας με την λέξη omerta.
Και για να αποδείξει ποιος κατεβάζει το επίπεδο του
Κοινοβουλίου σε πεζοδρόμιο, χρησιμοποίησε σε “απλά
ελληνικά” όπως είπε, τι θα πει “τζάμπα μάγκας”.

Και γιατί περίμενε ο Ε.Βενιζέλος να καταθέσει ερώτηση
στη Βουλή, να τη ζητήσει από το έδρανο στη Βουλή, ο
Τσίπρας την επιστολή που έστειλε ο ίδιος στη Λαγκάρντ;
Δεν ήταν υποχρεωμένος να τη γνωστοποιήσει στο Κοινοβούλιο;
Ο δε Κακλαμάνης ενοχλήθηκε γιατί είπε ο Τσίπρας ότι
ψηφίζουν εκβιαζόμενοι! Μα η συνάδελφός τους Βάσω
Παπανδρέου, το είχε ομολογήσει πριν από λίγη ώρα,
ότι αναγκάζεται να ψηφίσει για να μην είναι εκείνη, η
αιτία που δεν θα πάρουμε την 6η δόση!!!

Δανείζω μέρος της στήλης μου στον φίλο και αναγνώστη Γεράσιμο Πάγκα με το παρακάτω σημείωμα.

Κυβέρνηση “βαποράκι”
Τον τελευταίο καιρό όποτε, από μαζοχιστική διαστροφή, ακούω ειδήσεις, αναμασιέται τόσο συχνά, η
διαβόητη 6η ΔΟΣΗ που σκέφθηκα:

Ο Λουκιανός και εγώ γράφομε για τις Εταίρες
Ο Λουκιανός γεννήθηκε το 125 μ.Χ. στη Συριακή πόλη Σαμόσατα. Από το έργο του
“Ενύπνιον”, μαθαίνομε τον βίο του.
Εν συντομία, ο πατέρας ήταν λιθοξόος, δηλαδή πελεκούσε πέτρες και μάρμαρα, ήταν
φτωχός, όπως ήταν αρχικά φτωχός και ο
γιός. Ο Λουκιανός με την προτροπή τού πατέρα του, οδηγήθηκε να μάθει και αυτός το
πελέκημα της πέτρας και της γλυπτικής,
αλλά έκανε τόσες ζημιές που το αφεντικό
του που ήταν και θείος του, συνέχεια τον
ξυλοκοπούσε. Δεν άντεξε τελικά και τα
παράτησε.
Πήγε στην Ιωνία. Σπούδασε ελληνική παιδεία και κάτοχος πια της ρητορικής, άρχισε
να δικηγορεί στην Αντιόχεια.
Στα 25 του χρόνια πήγε στην Αθήνα, όπου
εκεί τελειοποιήθηκε στην ελληνική γνώση.
Αρρώστησε από τα μάτια του. Πήγε στη
Ρώμη για θεραπεία, σε ονομαστό της εποχής
γιατρό. Εκεί γνωρίζει τον Πλατωνικό φιλόσοφο Νιγρίνο, πασίγνωστο για την ρητορική
του τέχνη, αλλά και την ηθική του βίου του.
Η φιλοσοφία όμως δεν τον κερδίζει.
Μετά τον βρίσκομε στη Γαλατία και στην Αίγυπτο. Εδώ ο Μάρκος Αυρήλιος, ο φιλόσοφος Ρωμαίος αυτοκράτορας, του έδωσε
δημόσια υπεύθυνη θέση, με καλή αμοιβή.
Ξαναγύρισε στη Ρώμη. Τον αηδίασε η ακόλαστη κοινωνία της και έφυγε για την
Αθήνα. «Οίος δε προς υμάς επαναλήλυθα»
να, γύρισα πάλι κοντά σας, φώναξε φτάνοντας. Παντού έκανε διαλέξεις· αγόρευε
και έγραφε. Για να μην πολυλογώ, έγραψε
και τους “Διαλόγους”, για θεούς και ανθρώπους, για νεκρούς και ζωντανούς και
για τις εταίρες, που αναφέρομε. Χωρίς να
είναι κωμικός ή πλατωνικός, αλλά σχετικά

σατυρικός άγγιξε τολμηρά το χώρο του κατεστημένου. Απεβίωσε σε ηλικία ογδόντα
κα πλέον ετών, επί βασιλείας Κομμόδου.
Από τους διαλόγους βγαίνει το κυνικό συμπέρασμα, ότι τα πάντα, δύναμη πλούτη και
άλλη δόξα ή νεότητα ακόμα και η σοφία, καταλήγουν εκεί όπου βασιλεύει η τέλεια ισότητα και όπου το κρανίο του πτωχού δεν
διακρίνεται από το κρανίο του πλουσίου.
Στους “Εταιρικούς” διαλόγους, προσεγγίζει
σκωπτικά εκείνο τον κόσμο της αγοράς,
όπου η συναλλαγή διαπραγματεύεται τη
σάρκα.
Στο απόσπασμα του εταιρικού λόγου που
αναφέρομαι, η μητέρα Κρωβύλη προάγει ή
αλλοιώτικα σπρώχνει την κόρη της, ασύστολα στο σαρκικό επάγγελμα.
Σε ελεύθερη μετάφραση μεταφέρω το διάλογο.
Η μητέρα: «Έίδες Κορίννα δεν ήταν και τόσο
φοβερό· κοιμήθηκες με έναν όμορφο νέο και
να, έγινες γυναίκα. Μάλιστα σου έδωσε και
μια μνα (νόμισμα) με την οποία θα σου πάρω
ένα ωραίο στολίδι». (Το γυναίκα γένεσθαι, εκ
παρθένου μεμάθηκες ήδη…).
Η Κορίννα ενθουσιασμένη εν τη αφελεία
της: «Θέλω ένα περιδέραιο με χάντρες κόκκινες σαν της Φαλαινίδος». (Παλιά στο
επάγγελμα αυτή).
Η μητέρα (με στοργή και υπερηφάνεια):
«Ναι κόρη μου γιατί όπως ξέρεις, άλλο
μέσον δεν έχομε για να ζήσομε».
Η Κορίννα, ακόμη δεν έχει καταλάβει: «Και
πώς θα γίνει αυτό μαμά; Ξεκαθάρισε τι θέλεις να μου πείς».
Η μητέρα: «Αρκεί να συναστρέφεσαι με
νέους κάνοντας βέβαια κάποιες παραχωρήσεις. Να όπως η κόρη της Δάφνιδος, η

Αυτή η κυβέρνηση του JEFFRY είναι τόσο ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ από το χρηματιστικό κεφάλαιο και τόσο ΕΘΙΣΜΕΝΗ στην εξουσία που συμπεριφέρεται σαν γνήσιος
ναρκομανής.
Κάθε φορά που χρειάζεται να πάρει τη ΔΟΣΗ της από
τους “εμπόρους ναρκωτικών” της ΤΡΟΪΚΑ καταφεύγει
στην καταλήστεψη του ελληνικού λαού. Τελευταία, δε,
χρησιμοποιεί τη ΔΕΗ σα διαρρηκτικό εργαλείο.
Μήπως ήρθε η ώρα, πριν αυτή και τα εντεταλμένα παπαγαλάκια της μάς οδηγήσουν στα ψυχιατρεία και τον
ΟΚΑΝΑ, να την κλείσουμε στον Κορυδαλό σα “βαποράκι”;
Βούλα 16.10.11
Με αγανάκτηση
Γεράσιμος Πάγκας
Υ.Γ.: Τι περιμένουμε άραγε, να γίνουμε αποικία και με
τη “βούλα”, για να συνειδητοποιήσουμε που μας οδηγούν; Τι έγινε το άτιμο το ελληνικό φιλότιμο; Η ανθρώπινη και εθνική αξιοπρέπεια;

Λύρα». Η Κορίννα εξανίσταται: «Μα αυτή
είναι εταίρα». Τώρα η καλή μητέρα: «Και τι
με αυτό; Αυτό δεν είναι κακό. Και συ θα
έχεις πολλά στολίδια όταν κι εσύ σαν και
αυτή, θα αποκτήσεις πολλούς εραστές,
αλλά τότε και εμείς θα έχομε πολλά
πλούτη». Η Κορίννα, η τέως παρθένος αλλά
ακόμα άβγαλτη και πάντοτε υπάκουη στις
μητρικές συμβουλές: «Και πώς θα τά καταφέρω όλα αυτά, μαμά»; Η στοργική μητέρα:
«Να είσαι πάντα στολισμένη. Να μη χαχανίζεις στο τραπέζι και στο κρεβάτι να μην
κάνεις σαν λυσσασμένη, ούτε να είσαι
κρύα».
«Και αν αυτοί είναι άσχημοι και γέροι,
μαμά».

«Οι άσχημοι και η γέροι, κόρη μου, πληρώνουν περισσότερο, ενώ οι όμορφοι λιγότερο, γιατί νομίζουν πως σου κάνουν χάρη».
«Και μαμά, αν δεν έχουν να με πληρώσουν»;
«Τότε δεν θα σε αγγίζουν. Τους δίνεις μόνο
ελπίδες. Να, σαν τις ελπίδες που δίνομε και
εμείς σε αυτούς που χρωστάμε και δεν τους
πληρώνομε».
Σε άλλον διάλογο, η ξεπεταγμένη εταίρα, το
Κλωνάριον (σαν να λέμε το Λενάκι)ν συναντιέται με την εταίρα Λέαινα: «Βρε Λέαινα, τι
είναι αυτά που άκουσα. Σε ερωτεύτηκε και
εσένα η πλούσια Μέγιλλα από τη Λέσβο και
μάλιστα κοιμάσαι μαζί της, και δεν ξέρω τι
άλλο κάνετε εσείς οι δυό»;
«Αλήθεια είναι, Κλωνάριον, αλλά τι να σου

πώ. Αυτή η γυναίκα η Μέγιλλα, μου συμπεριφέρεται σαν άνδρας. Με την Δημώνασσα την Κορινθία, άλλη πλουσία και αυτή,
με κάλεσαν σπίτι τους να παίξω κιθάρα.
Έπαιξα λοιπόν κιθάρα, φάγαμε ήπιαμε, γλεντήσαμε μεθύσαμε, ώσπου βράδιασε. “Πού θα
φύγεις· είναι αργά τώρα”, μου είπανε. “Θα
κοιμηθείς μαζί μας”. Στο κρεβάτι με βάλανε
στη μέση. “Αρχίσανε να με φιλάνε και οι δυό
μαζί. Στη αρχή στο στόμα, μετά στο στήθος,
μετά να με χαϊδεύουν παντού. Και ξαφνικά η
Μέγιλλα, τράβηξε τα ψεύτικα μαλλιά της και
αποκάλυψε το κεφάλι της που ήταν ξυρισμένο. Όρθωσε το σώμα της και αναφώνησε:
“Εγώ τώρα, είμαι ο Μέγιλλος”. Και εν τω άμα
μου όρμησε κραυγάζοντας «Είμαι ο Μέγιλλος ο άνδρας».
«Τι άνδρας Μέγιλλα» την ρώτησα. «Έχεις και
αυτό που έχουν εκεί κάτω όλοι οι άνδρες»;
«Δεν το έχω αλλά και δεν το χρειάζομαι.
Έγώ ο Μέγιλλος και χωρίς αυτό, είμαι ο καλύτερος στον έρωτα».
Και ξαναόρμησε επάνω μου. Και ήταν ο καλύτερος! Και εγώ την αγάπησα. Και “αυτός”
με αγάπησε.
«Καλά λένε λοιπόν, πως στη Λέσβο υπάρχουν πολλές τέτοιες γυναίκες», λέει το
Κλωνάριο και κλείνει τη συζήτηση.
Το θέμα πάλι είναι, πώς νοείται η αγάπη.
Θα κλείσω εδώ το άρθρο με τον διάλογο
που κάνουν η Αμπελίδα και η Χρυσίδα. Η
Αμπελίδα φιλοσοφεί: «Μπορεί να σε αγαπά
ένας άνδρας που μήτε σε ζηλεύει, μήτε θυμώνει, ούτε σε δέρνει. Ούτε θυμωμένος σε
άρπαξε ποτέ από τα μαλλιά, σου τα έκοψε
και σου ξέσκισε τα καλά σου ρούχα»; Να
λοιπόν τι είναι οι αποδείξεις του έρωτα.
«Ουκούν ταύτα μόνα ερώντος δείγματα».
Τέλος με τα ανάλαφρα άρθρα. Από το επόμενο φύλλο έρχεται ο Επίκουρος. Οπλιστείτε και προετοιμαστείτε γιατί θα πρέπει
να γίνει και συζήτηση.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
――――――
Βοηθήματα
1 Λουκιανού: “Εταιρικοί διάλογοι”, Εκδ. Γεωργιάδη
2) Λουκιανού: “Ενύπνιον”, Εκδ. Γεωργιάδη.
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Πυθιακά τα γραφόμενα στο βιβλίο «Σκεύος εκλογής»
του ιερομόναχου Αγιορείτη Χριστόδουλου Αγγελόγλου
Διαβάζοντας το βιβλίο του αγιορείτη ιερομονάχου Χριστοδούλου Αγγελόγλου με τίτλο:
«Σκεύος εκλογής» μοιάζει σαν
να διαβάζεις σημερινά κείμενα.
Κι όμως γράφτηκαν το 1996.
Γράφει στη σελ. 421:
«Επέβαλαν (και θα επιβάλλουν)
στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο
εξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο
μεγάλο που, όχι μόνον να μη
μπορούμε να το ξεχρεώσουμε,
αλλά ούτε τους τόκους αυτού
του δανείου να μην προλαβαίνουμε. Με αυτό καταφέρνουν με
εύλογη δικαιολογία, να επιβάλλουν στο λαό ένα οικονομικό
πρόγραμμα εξόντωσης, έως
εσχάτων. Θα επιβάλλουν συνεχώς νέα οικονομικά μέτρα, δυσβάστακτα, φόρους ασήκωτους

και πάρα πολλά άλλα μέτρα, έτσι
ώστε να κάνουν το λαό να αγανακτήσει.
Και τι θα πετύχουν με αυτό;
Ακούστε: Ο λαός καταπιεζόμενος από τα δυσβάστακτα οικονομικά μέτρα θα ζητάει κάποια
στιγμή να ξανασάνει, αλλά αυτή
τη στιγμή δεν πρόκειται να του
τη χαρίσουν ποτέ, παρά μόνον
έως ότου σκύψει το κεφάλι του
εντελώς στο έδαφος, δηλώνοντας τέλεια υποταγή στο καινούργιο τους σύστημα.
Θα λένε: “Έχετε δίκιο που διαμαρτύρεσθε, όμως έχετε μεγάλο
εξωτερικό χρέος και αυτοί που
έχουν πολλά λεφτά φοροδιαφεύγουν. Για να μη σας επιβάλ-

λουμε άδικα μεγάλους φόρους
κτλ. πρέπει να αποδεχθείτε το
τέλειο σύστημα ηλεκτρονικού
οικονομικού ελέγχου. Έτσι ώστε
να βλέπουμε ποιοί είναι οι νομοταγείς πολίτες και ποιοί οι φο-

ροφυγάδες”.
Στη σελίδα 417 του αυτού βι-

βλίου διαβάζουμε: «...... Η μέθοδος που χρησιμοποιούν περιλαμβάνει την υπονόμευση του
οικονομικού συστήματος κάθε
χώρας, την οικονομική καταπίεση και εξαθλίωση των πολιτών και τη φαινομενική ανάγκη
της υποταγής στο παγκόσμιο
ηλεκτρονικό οικονομικό σύστημα, σαν μόνου ικανού να
δώσει λύση στα προβλήματα
αυτά· με το σύστημα αυτό εκτός
από τον οικονομικό έλεγχο καταργείται το απόρρητο και η
προσωπική ελευθερία, αφού
είναι δυνατόν να έχει πρόσβαση
η Παγκόσμια Τράπεζα Πληροφοριών στις Βρυξέλλες στον ηλεκτρονικό φάκελλο οποιουδήποτε
πολίτη».
Πηγή: ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ

ΔΗΛΩΣΗ
Μίκη Θεοδωράκη
Η προκλητική κυβερνητική αναλγησία
μετρά τον πρώτο νεκρό διαδηλωτή. Η
καλυπτόμενη κάτω από τον μανδύα
της Δημοκρατίας επαίσχυντη και
ένοχη για την καταστροφική πτώχευση Ολιγαρχία έχει γυρίσει το
ρολόι της ιστορίας πίσω στην δεκαετία του ΄60. Όμως ο ελληνικός λαός
δεν θα μείνει απαθής θεατής του
απαγχονισμού του. Αποτίουμε φόρο
τιμής στον νεκρό διαδηλωτή και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην οικογένειά του.
Στεκόμαστε όρθιοι και συνεχίζουμε
τον αγώνα.
Αθήνα, 20.10.2011
Μίκης Θεοδωράκης

Μαγειρεύεται συγκυβέρνηση γενιτσάρων
Όλα στη σπάλα τ’ αρνιού τα κόκκινα σημάδια αυτό δείχνουν, όπως θα έλεγαν οι πρόγονοί μας το ’21. Διοσημίες, τα έλεγαν οι
αρχαίοι. Θενκς Τζορτζ, δεν θα σε χρειαστούμε άλλο, μπορείς να πηγαίνεις. Έτσι
περίπου όπως το λέει ο Καβάφης στο «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον». Μιά λέξη μόνο
αλλάζει στον τίτλο, δεν ζει ο Καβάφης για
να θυμώσει κι έτσι λοιπόν «Απολείπειν ο
Θεός Γεώργιον» σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’ ακουσθεί αόρατος θίασος να περνά,
με μουσικές εξαίσιες, με φωνές –την τύχη
σου που ενδίδει πιά, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν
όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρηνήσεις. Σαν
έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει.
Εντελώς ορατός ο «θίασος» στις μέρες
μας. Οι κατακτητές μας και ουσιαστικοί κυβερνήτες μας, οι κρατικοδίαιτοι «εθνικοί εργολάβοι» και συνάμα ιδιοκτήτες των
«μεγκάλων» Μ.Μ.Ε, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α.Ε. –ή
μάλλον Ε.Π.Ε- ο «εθνικόφρων» λαγός του
Γιωργάκη, Καρατζαφέρης, με τους 14 «ελληναράδες» του, πιόνια της Μέρκελ, η χαρά
της Ουάσιγκτον, Ντόρα και οι εν αναμονή
εντολής της «εκσυγχρονιστές» της Ν.Δ, ο
Σ.Ε.Β και βέβαια επειδή δεν γίνεται να λείπει τ’ αλάτι από τη σούπα, νά ‘σου και το
συγκρότημα Λαμπράκη! Ο αιωνίως δόλιος
Δ.Ο.Λ. με τις γνωστές «εθνικές» και «δημοκρατικές» περγαμηνές του επί Κατοχής,
Μητσοτάκειας Αποστασίας του ’65, Χούντας και πάει λέγοντας. Ο μέχρις εσχάτων
ορίων στρατευμένης δημοσιογραφίας στυλοβάτης του Σημιτισμού και του Γιωργακισμού Δ.Ο.Λ, υποδεικνύει τώρα με άρθρα
των στρατηγών του την έξοδο στον Γιωργάκη, αλλάζοντας το παραμύθι που μας

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
σέρβιρε τα τελευταία δύο χρόνια για τα
«σκληρά, πλην αναγκαία μέτρα» και τις λοιπές ιστορίες για αγρίους.
Όλες αυτές οι «εθνικές δυνάμεις» που με
«συναίσθηση ευθύνης» νοιάζονται για την
Ελλάδα –ποιά κουτάλα δεν νοιάζεται για
την κατσαρόλα της;- αποφάσισαν να συνενωθούν για να μας σώσουν. Οι φωνές κι οι
μουσικές τους δεν έχουν βέβαια καμμία
σχέση με «μουσικές εξαίσιες, με φωνές»
που λέει ο Καβάφης. Θυμίζουν πολύ κρωγμούς ορνέων και υλακές υαινών επί τη θέα

σπαρασσόμενου πτώματος αντιλόπης, έτσι
όπως ανυπομονούν πότε θα χορτάσουν τα
λιοντάρια για ν’ αρπάξουν και οι κολαούζοι
το κατιτίς τους.
«Φωνές ευθύνης», όπως εκείνων των τριών
αποτυχημένων κοράκων-υπουργών, που εν
γνώσει και με την έγκριση του Γιωργάκη,
τού δηλώνουν τον προβληματισμό τους για
την καταστροφική πορεία στην οποία συνέπραξαν. Από κοντά να δηλώνει «παρών» με
επιστολή του και ο γνωστός παχουλούτσικος κόκορας, που αλοίμονο εξακολουθεί

Ν’ αξιωθούμε την Ελλάδα
Αραιά και που
μεσ’ στην κακομοιριά σου,
στο γνώριμο του ποιητή
«χειροπιαστό σκοτάδι»,
σαν ένα χέρι ατσάλινο
να σφίγγει την καρδιά σου,
πονάς τον πόνο τον παλιό
που δεν χωρεί στον Άδη,
Ελλήνων τα οράματα
ορμούν στα όνειρά σου
και νοιώθεις ξάφνου Έλληνας
κι όχι απολειφάδι.
Κι αναστενάζοντας ρωτάς
δειλά με αγωνία:
«Δεν είμαι τάχατες εγώ
σπορά του Λεωνίδα;
πάππου πρός πάππου απ’ τη γενιά
βυζαντινού ακρίτα,
του Μακρυγιάννη η πεθυμιά,
του Παλαμά η ελπίδα;
Κι αν όχι, τι γυρεύω εδώ
σ’ εκείνων την πατρίδα»;
Την έχεις την απάντηση
μέσα στα κύτταρά σου.

Θέλεις δεν θέλεις κουβαλάς
συντρίμια οραμάτων
κι αδίκιωτους αγώνες
μεσ’ στα συμπράγκαλά σου.
Κι αυτούς πονάς, γι’ αυτούς ριγάς
στ’ άξαφνα ονείρατά σου,
για μιάν Ελλάδα αλλιώτικη
που σου ζητούν οι αιώνες
και δεν σ’ αφήνουν ν’ αξιωθείς
ξενόφερτοι κανόνες.
Κάποια στιγμή
μεσ’ στην κακομοιριά σου,
μέσα στον ύπνο τον βαθύ
του ιδανικού χαμάλη,
ίσως να νοιώσεις πως εσύ
κρατάς τα ριζικά σου
κι εσύ χαλκεύεις τα δεσμά
που σου περνούν οι άλλοι.
Και τότε των ονείρων σου
ο ήλιος θ’ ανατείλει
όταν θα πάψουν τους Γραικούς
να κυβερνούν γραικύλοι.
Γρηγόρης Δ. Ρώντας

πάντοτε μπουνταλάδικα να εφορμά στην
πουλάδα της εξουσίας και πολύ αργά κατάλαβε ότι ο θεωρούμενος ως χαζός Γιωργάκης, τον διόρισε ύπαρχο του «Τιτανικού»
για να τον βράσει στην κατσαρόλα και ν’
ανοίξει τον δρόμο σε άλλους πιό αρεστούς
στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση, «δελφίνους». Αυτό το «κορόϊδο χοντρέ», που λέει
ο λαός μας, ταιριάζει γάντι στον «αντ’
αυτού».
Προσπαθούν, αφεντικά και δούλοι, να πιέσουν τον Σαμαρά να προσχωρήσει στην
«συγκυβέρνηση σωτηρίας», μετά την καθαίρεση του Γιωργάκη. Προς το παρόν, ο
αρχηγός της Ν.Δ. δείχνει να ανθίσταται και
να επιμένει στη λύση των εκλογών, με την
φρούδα ελπίδα της εκλογικής αυτοδυναμίας της Νουδούλας, για να εφαρμόσει,
λέει, μιά πιό λάϊτ έκδοση του Μνημονίου.
Μέσα στον πόνο της Τρόϊκας, μήπως και
δεν προλάβει να ολοκληρώσει το αλυσσόδεμά μας, χωράει μιά χαρά και ο πόνος
όλων των εγχώριων καθαρμάτων που έφτασαν την Ελλάδα ως εδώ. Θέλουν με κάθε
τρόπο και οι μεν και οι δε να ολοκληρωθεί η
κυβερνητική τετραετία, με την παρωδία
μιάς συγκυβέρνησης τεράτων που θα την
ονομάσουν κυβέρνηση «εθνικής ενότητας»,
ή «εθνικής σωτηρίας». Ενότητας και σωτηρίας δικής τους και ίσως, με μιά συνταγματική εκτροπούλα, βοηθούντος και του
υπάκουου Παπούλια, να μεταθέσουν την
προβλεπόμενη προθεσμία εκλογών στις καλένδες της «εθνικής αναγκαιότητας». Τρέμουν μήπως συμβεί αυτό που έλεγε εκείνο
το εαμίτικο τραγούδι: «Θεριεύει ο γίγαντας
τώρα Λαός και σπάει τα δεσμά κι αλυσσίδες». Στο χέρι μας είναι να τους δείξουμε
ότι καλά κάνουν και τρέμουν.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Στην υπηρεσία της ιατρικής
τα κινητά smartphones!
Τα όρια της επιστημονικής φαντασίας αγγίζουν οι νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις, που “φέρνουν
τον γιατρό δίπλα μας”, μέσω της
νέας γεννιάς κινητών συσκευών,
γνωστά ως smartphones.
Σε ιατρικό εργαλείο λοιπόν, θα
μπορεί να μετατραπεί η smartphone συσκευή
σας, εγκαθιστώντας μια απλή
εφαρμογή (application) χωρίς ιδιαίτερο κόστος.
Μελέτη που παρουσίασαν ερευνητές
του Πανεπιστημίου Davis της Καλιφόρνια, στην
ετήσια συνάντηση του Optical Society, που πραγματοποιήθηκε στις
16-20 Οκτωβρίου στο San Hose
στην Αμερική, δείχνει την μετατροπή του κινητού σας σε μικρο-

σκόπιο και φασματοσκόπιο...
Ένα τέτοιο τηλέφωνο, θα γίνει ένα
πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των
γιατρών και των νοσηλευτών, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες
χώρες. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι η
τελική
διάγνωση
είναι εφικτή ακόμα
και χωρίς εργαστηριακό εξοπλισμό.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι
επαγγελματίες υγείας θα μπορούν
να αποστέλουν τα δεδομένα σε συναδέλφους τους για ανάλυση και
διάγνωση. Θα καλύπτει τις ανάγκες
για εξετάσεις σε ανθρώπους που

κατοικούν σε μη προσβάσιμες περιοχές ή σε περιοχές μακρυά από
νοσοκομεία και κλινικές.
Δείγμα αίματος θα τοποθετείται
πάνω στην ειδική επιφάνεια του
iPhone και η εικόνα του θα αποθηκεύεται και θα στέλνεται στους ειδικούς για ανάλυση. Η μεγέθυνση
5x του φακού επιτρέπει τον προσδιορισμό διαφορετικών τύπων κυττάρων του αίματος. Η μέθοδος
αυτή μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες.
Η ιδέα για να ερευνηθεί και να
πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα, προέκυψε όταν μια σταγόνα νερού έπεσε πάνω στο φακό
της φωτογραφικής μηχανής του
iPhone και ο φακός λειτούργησε
ως μεγεθυντικός παρόλο που το
νερό εξατμίζεται γρήγορα.
Μελλοντικά πιστεύουν ότι θα είναι
σε θέση να αναγνωρίζει ένα ευρύτερο φάσμα ασθενειών κι έτσι οι
γιατροί να κάνουν διάγνωση από
μακριά.

Ανωνυμία· πόσο επηρεάζει
την ελεύθερη έκφραση;
Διχογνωμία υπάρχει στον κόσμο της νομικής και της
δημοσιογραφίας όσον αφορά στις ελευθερίες ή
τους περιορισμούς έκφρασης που ισχύουν για τα
blogs· μια νέα μορφή δημοσιογραφίας.
Μέχρι τώρα, η ανωνυμία κατοχυρωνόταν στα ηλεκτρονικά ημερολόγια (blogs). Αυτό σήμαινε ότι ο καθένας μπορούσε να συκοφαντεί, να εκβιάζει ή να
διαπράττει άλλου είδους εγκλήματα καλυπτόμενος
απ’ την ανωνυμία του, χωρίς να διώκεται ποινικά.
Αυτό σήμαινε όμως επίσης, ότι μπορούσε και να εκφράζεται ελεύθερα και όχι κατευθυνόμενα ή χωρίς
φόβο για την εξέλιξη της ζωής του (π.χ. της καριέρας του).
Ο τ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδάς με
γνωμοδότησή του, έβαλε τέλος στην ανωνυμία και
άναψε «το πράσινο φως» στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, να αίρουν την ανωνυμία των bloggers και να έχουν άμεση πρόσβαση στα blogs του
Ιnternet για την εξιχνίαση οποιουδήποτε αδικήματος, ανεξάρτητα αν είναι σε βαθμό κακουργήματος
ή πλημμελήματος.
Σημειώνει δε, ότι το απόρρητο των επικοινωνιών δεν
καλύπτει την επικοινωνία μέσω Διαδικτύου και κατά
συνέπεια αίρεται το απόρρητο των στοιχείων όσων
μέσα από τα blogs αναρτούν υβριστικά, απειλητικά ή
εκβιαστικά δημοσιεύματα, φωτογραφίες παιδικής
πορνογραφίας ή διαπράττουν εν γένει εγκλήματα.

...μας ψεκάζουν!!!
― Με πόνο ψυχής και περίλυπο ύφος, η Βάσούλα (η Παπανδρέου, ντε!) ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ότι αποφάσισε να ψηφίσει το πολυνομοσχέδιο,
επειδή «δεν μπορεί να φέρει την ευθύνη να μην εκταμιευτεί η 6η δόση» (κάτι
που, όπως της είπε ο Jeffrey, θα συμβεί αν καταψηφιστεί έστω και ένα άρθρο)...
Προφανώς η ευθύνη για την εξαθλίωση του Ελληνικού λαού και την αποικιοποίηση της χώρας της φαίνεται ελαφρύτερη.

― ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Όταν οι επαναλαμβανόμενες λάθος επιλογές, μας φέρνουν πρό τετελεσμένων γεγονότων πώς μπορούμε να πούμε πως αυτή τη φορά
είμαστε σε θέση να πάρουμε τη σωστή απόφαση για τη σωτηρία μας; Αφού δεν
το κάναμε τον καιρό της νηφαλιότητας θα το κάνουμε υπό το κράτος του πανικού;
Περίεργες γραμμές άφησαν πίσω τους πετώντας στον ουρανό της Βούλας, το πρωί της Παρασκευής
21/10, αεροπλάνα, φέρνοντάς μας στο μυαλό εκείνους που υποστηρίζουν πως μας ψεκάζουν με χημικά. Υπερβολικό; Τον τελευταίο καιρό, τίποτα δεν μου φαίνεται υπερβολικό και τα μη φυσιολογικά
“σύννεφα” που ατενίζω πάνω απ’ το κεφάλι μου δεν μ’ αφήνουν να πιστέψω το αντίθετο.

― Προδότες δυστυχώς έχει πολλούς και η νέα ιστορία... Ο Ιούδας τουλάχιστον
στο τέλος είχε την ευσυνειδησία να κρεμαστεί... Αυτοί όλοι τους εκεί μέσα δεν
έχουν κανένα ηθικό φραγμό!!! Ντροπή και αίσχος!
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επιστολές που λάβαμε
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:
ΤΟ... ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ!
Από τον Κίνηση Πολιτών Βουλιαγμένης, ελάβαμε την παρακάτω επιστολή, που
αναφέρεται στο πρόβλημα που βιώνει ο Δήμος 3Β, με την ασθένεια του Δημάρχου και το κενό εξουσίας του Δήμου, το οποίο υπογράφει ο Χρ. Διονυσόπουλος.
Το δημοσιεύουμε.
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αμαρυλλίδος 6 - Βουλιαγμένη 16671
Τηλ.: 210-8962760 / Fax: 210 8962761
Για τη λύση του προβλήματος που παρουσιάζει η μακρά απουσία του Δημάρχου Γρ.
Κασιδόκωστα από τα καθήκοντά του ειπώθηκαν και γράφτηκαν πολλά και ποικίλα
(βλ. Εφημ. Εβδόμη και Παλμός από 1/10/11
κ.ε.).
Κάποιοι επικαλέστηκαν το άρθρο 89 του
παλαιού Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
που, μετά τη δημοσίευση του Νόμου του
"Καλλικράτη" (3852/2010), έπαψε να ισχύει!
Άλλοι αξίωσαν να συγκληθεί Συμβούλιο για
την εκλογή νέου Δημάρχου επικαλούμενοι
τον ισχύοντα Ν. 3852/2010, άρθρο 60, παρ.
1 και του μη ισχύοντα Ν. 3463/06, άρθρο
90, παρ. 2!
Άλλοι έριξαν το βάρος της υπόθεσης στην
πραγματική εικόνα που παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του απόντος δημάρχου!
Κάποιοι νομικοί σύμβουλοι βάσισαν τις
γνωμοδοτήσεις τους σε άρθρα άσχετα με
την περίπτωση που μας αφορά!
Άλλοι δήλωσαν ότι δεν πρέπει να χορηγηθεί παράταση αδείας στον απόντα Δήμαρχο, αφού δεν τη ζήτησε!

Και τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα
στη σύγχυση και στην άγνοιά του, αποφάσισε να ζητήσει "επίσημη ανάλυση του
νόμου του Καλλικράτη από τον Περιφερειάρχη και το Νομικό Τμήμα του Υπουργείου
Εσωτερικών", για να δοθεί λύση στο πρόβλημα!
Όμως ο νόμος του "Καλλικράτη" (3852/10)
είναι αναλυτικός, σαφής και κατανοητός
ακόμη και από τον πιο κοινό νου.
Σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ. 1 του Νόμου
αυτού, "Αν η θέση του Δημάρχου μείνει
κενή για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος
συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει
εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς
προτιμήσεως και... εκλέγουν με μυστική
ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των συμβούλων του
συνδυασμού, έναν από αυτούς ως δήμαρχο. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος
που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο
όργανο ή όργανο του δήμου, ακόμη και την
παραμονή της συνεδριάσεως".
Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου ορίζει

ότι "αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτεί η παρ. 1, γίνεται τρίτη
ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται
όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην
ίδια συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία
δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθμό
ψήφων, γίνεται κλήρωση ανάμεσά τους".
Άρα, κατά τον ισχύοντα νόμο, ο νέος δήμαρχος εκλέγεται από τους δημοτικούς
συμβούλους του συνδυασμού του - και όχι
από το δημοτικό συμβούλιο - μέσα σε προθεσμία 15 ημερών αφότου κενώθηκε η
θέση, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία. Από πότε αρχίζει να τρέχει η προθεσμία αυτή διευκρινίζεται στο άρθρο 61,
παρ. 5: "Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος
δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο από τριάντα ημέρες συνολικά κάθε
χρόνο, χωρίς άδεια του δημοτικού συμβουλίου. Η απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους έως τρεις
μήνες, με άδεια του συμβουλίου".
Το θλιβερό γεγονός που έπληξε τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα και που συγκλόνισε
όλους, ιδιαίτερα εμάς που τον γνωρίζαμε
από παλιά, συνέβη στις 25 Αυγούστου.
Από την ημερομηνία αυτή μέχρι και την 23η
Σεπτεμβρίου, που συμπληρώθηκαν 30 ημέρες, η απουσία του Δημάρχου είναι δικαιολογημένη. Επομένως από την 24η
Σεπτεμβρίου αρχίζει ο κρίσιμος χρόνος.
Επειδή η απουσία του δημάρχου οφείλεται,
όπως όλοι γνωρίζουμε, σε εξαιρετικούς λόγους, δηλαδή σε ασθένεια που χρήζει παρατεταμένης θεραπείας, το δημοτικό
συμβούλιο έπρεπε να συγκληθεί, με πρωτοβουλία του προέδρου προφανώς, προ-

κειμένου να παρατείνει την απουσία του
δημάρχου για δύο ακόμη μήνες, δηλαδή
μέχρι την 24η Νοεμβρίου. Ο Νόμος, πολύ
σοφά, δεν απαιτεί υποβολή αίτησης από
μέρους του Δημάρχου. Το συμβούλιο, εκτιμώντας την κατάσταση της υγείας του δημάρχου, είμαι βέβαιος ότι θα ενέκρινε - και
μάλιστα παμψηφεί - την παράταση της
απουσίας του, για λόγους στοιχειώδους
ευαισθησίας και ανθρωπισμού.
Αυτό όμως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.
Βέβαια, συγκεκριμένο χρόνο για τη σύγκληση του συμβουλίου ο Νόμος δεν ορίζει,
όπως κάποιοι υποστήριξαν. Όμως από το
Νόμο προκύπτει ότι το συμβούλιο θα
έπρεπε να είχε συνέλθει πριν παρέλθει η
δεκαπενθήμερη προθεσμία, δηλαδή το αργότερο στις 7 Οκτωβρίου, επειδή η 8η
Οκτωβρίου είναι η τελευταία ημέρα της
προθεσμίας, κατά την οποία όφειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού του Κασιδόκωστα να εκλέξουν νέο Δήμαρχο,
αφού έως τότε φερόταν ως αδικαιολόγητα
απών.
Συμπέρασμα: Η ασυγχώρητη αδράνεια και
η ανεξήγητη εμμονή των υπεύθυνων συμβούλων της συμπολίτευσης σε εμφανώς
λανθασμένες θέσεις στέρησαν από τον Κασιδόκωστα τη δυνατότητα να επανέλθει
στα καθήκοντά του, εφόσον αναρρώσει,
μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο
Νόμος, δηλαδή μέχρι την 24η Νοεμβρίου.
Συνεπώς, αυτό που πρέπει τώρα να γίνει
είναι να κινηθεί αμέσως, χωρίς άλλη καθυστέρηση η διαδικασία για την εκλογή νέου
δημάρχου.
Για την ΚΙ.ΠΟ.Β.
Χρ. Διονυσόπουλος

Ανοιχτή Επιστολή της “Εναλλακτικής Δράσης” για την διεκδίκηση της παραλίας
ζητάνε δημοτική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα και διάλογο με τους πολίτες
ΠΡΟΣ TOΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ενημερωθήκαμε από τον Τύπο για το ζήτημα της διεκδίκησης της παραλίας της Βούλας (1100 στρέμματα) από μία
αστική εταιρεία με την επωνυμία "Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Κτήματος Βούλας".
Από όσα διαβάζουμε και έχουμε πληροφορηθεί από έγγραφα που έχουμε συλλέξει για το θέμα, έχει τελεσιδικήσει
στον Άρειο Πάγο με τις αποφάσεις 1883/2008 και 1612/2010,
αφού το θέμα από πλευράς του Δήμου από το 2001, οπότε
και ξαναεμφανίστηκε η εταιρεία, δεν έτυχε της απαραίτητης προσοχής και μελέτης στα πρωτόδικα δικαστήρια και
το Εφετείο.
Σήμερα και δεδομένου ότι εκκρεμεί αγωγή της Μ.Ε.Ε.Κ.Β.,
που θα εκδικαστεί στις 6/12/2011 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας, με την οποία ζητείται η απόδοση των
Ο.Τ.472,473,474 από τον Δήμο και κάθε τρίτο που έχει δικαιώματα επ' αυτών και ότι εκκρεμούν και άλλα δικαστήρια
για απόδοση γης και τεράστιας χρηματικής αποζημίωσης,

έχουμε σαν Σύλλογος ανησυχήσει και αγανακτήσει για το
ζήτημα και την μέχρι τώρα αντιμετώπισή του.
Με το ζοφερό ενδεχόμενο να χάσει ο ήδη καταχρεωμένος
Δήμος μας και οι Δημότες του, το τελευταίο κομμάτι ελεύθερης παραλίας ή να αναγκαστεί να καταβάλει μία τεράστια χρηματική αποζημίωση για να μπορέσει να κρατήσει
την κατά κοινή λογική και τον νόμο Δημόσια και κοινόχρηστη Παραλία Ελεύθερη για όλους τους πολίτες, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως, τις πραγματικές
διαστάσεις του θέματος και ποιές είναι οι θέσεις του Δήμου
- Δημοτικού Συμβουλίου (αναφορά σε ενδεχόμενα ψηφίσματα) και πώς θα κινηθεί κατά την προδικασία και κατά τη
διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο της
6/12/2011.
Σας γνωστοποιούμε ότι τόσο ο Σύλλογός μας όσο και πολλοί συνδημότες με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει, είμαστε αποφασισμένοι να κινητοποιηθούμε απέναντι σε κάθε
προκλητική διεκδίκηση της Μ.Ε.Ε.Κ.Β . και οποιουδήποτε
άλλου θελήσει να διεκδικήσει ή να αμφισβητήσει την Παραλία μας.

 Είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο τόσο προδικαστικά αλλά και κατά την διάρκεια
της Δίκης για τον κοινό Αγώνα του Δήμου και των Δημοτών
για να παραμείνει η Παραλία Δημόσια και κοινόχρηστη σε
όλο το μήκος της.
Καλούμε σε συμπαράσταση για κοινό μέτωπο αγώνα όλους
τους κατοίκους Β.Β.Β., γι' αυτό:.
• Διοργανώνουμε συγκέντρωση ενημέρωσης των κατοίκων
και του Τύπου την Τετάρτη 9/11.
• Ζητάμε άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου , σε
Δημόσια και ανοικτή στους Δημότες συνεδρίαση, με αποκλειστικό θέμα την διεκδίκηση της παραλίας και την κοινή
στάση Δήμου και Δημοτών σε όλους τους τομείς.
• Την ημέρα εκδίκασης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας,
με την οποία ζητείται η απόδοση των Ο.Τ. 472,473,474 από
τον Δήμο, μαζική παρουσία των Δημοτών, για να γίνει σε
όλους κατανοητή η σημασία του θέματος και το ενδιαφέρον των Δημοτών.
ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2108958016
Web site:www.enallaktiki-drasi.gr Ε-mail:ena.drasi@gmail.com Facebook:enallaktiki drasi
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Ημέρα διατροφής στο Κορωπί
Ο Δήμος Κρωπίας και το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού διοργάνωσαν
την Κυριακή 16 Οκτωβρίου γιορτή για
την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, μια
γιορτή που συνέδεσε την παράδοση με
το σήμερα, επικεντρώνοντας στα βασικά
τοπικά προϊόντα Κρασί-Λάδι-Μέλι-Ψωμί.
Συμμετείχαν διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως:

Παραγωγοί – Οινοποιοί
Οινοποιϊα Αναγνώστου, Κτήμα Βασιλείου, Κτήμα Δάβαρη, Αμπελουργική-Οι-

νοποιητική, Οινοποιϊα Χρήστος Ι. Τζανέτος, Οινοποιήσεις Νικολού, Οινοδιαθέσεις Σταματίου
Ο παραγωγός Μελιού “Μελισσοκομία Κ .
Κιούσης”.
Τοπικοί Επαγγελματίες Αρτοποιοί
Αρτοποιϊα Παναγιώτης Κερατιώτης
Αφοι Κουτρουμπίνη Αρτοποιϊα-Ζαχαροπλαστική

Την εκδήλωσηεμπλούτισαν η χορωδία
KAΠΗ Κορωπίου, Εθνοτοπικοί συλλόγοι
του Δήμου Κρωπίας, Πανηπειρωτικός

Σύλλογος Μεσογείων, Σύλλογος Θεσσαλών Μεσογείων «Ο Δευκαλίωνας», Σύλλογος
Κρητών
Μεσογείων
«Ο
Ψηλορείτης», Σύλλογος Θρακιωτών
Ανατ. Αττικής και Μεσογαίας, Λύκειο των
Ελληνίδων παράρτημα Κορωπίου, Μουσείο Παράδοσης και Τέχνης Αγγ. Τσεβά
και Έρευνας Παραδοσιακών Ελληνικών
Συμβόλων και Ελληνικό Κέντρο Τέχνης
και Πολιτισμού
Οι παραγωγοί παρουσίασαν τα προϊόντα
τους, οι εθνοτοπικοί σύλλογοι είχαν εκθέματα και γεύσεις από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους επίσης παρουσίασαν χορούς,
τραγούδια και σχετικά βίντεο. Η χορωδία
του ΚΑΠΗ ταξίδεψε τους παριστάμενους
στην παράδοση των Μεσογείων. Ένώ έγιναν εισηγήσεις από την Διαιτολόγο-Διατροφολόγο Έφη Γρηγορίου και τον
Οινολόγο Γιώργο Αναγνωστόπουλο. Χαιρετισμό απηύθηναν ο Δήμαρχος Κρωπίας
Δημήτρης Κιούσης και ο αντιδήμαρχος
πολιτισμού Ανδρέας Ντούνης.
Παρευρέθησαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δέσποινα Αφεντούλη, Θανάσης Αυγερινός, Δημοσθένης Μπαρούτας, πάρα
πολλοί εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων

αλλά και από τις γύρω περιοχές.
Πολύς ο κόσμος που επισκέφθηκε που
παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις, καθ΄όλη

την διάρκεια της ημέρας παρ’ όλη την κακοκαιρία και τη βροχή.
Την εκδήλωση συντόνιζαν ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Ανδρέας Ντούνης και η
διευθύντρια του ΕΚΤ&Π Βάσω Κιούση.
Στόχος του Δήμου Κρωπίας είναι η εκδήλωση να καθιερωθεί κάθε χρόνο και να
προβάλλονται οι παραγωγοί και η τοπική
αγορά του Κορωπίου.

Ο “Νυμφόληπτος” στη σπηλιά των Νυμφών
Ο πρωινός περίπατος στο σπήλαιο των Νυμφών, που οργάνωσε ο Εκπολιτιστικός
και Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώματος Βάρης «O Νυμφόληπτος» 16 Οκτωβρίου, ήταν μία πολύ ωραία βόλτα στο βουνό, στα όρια Βούλας - Βάρης. Ο καιρός
κρύος, αλλά καλός για πεζοπορία, οπότε οι συμμετέχοντες απόλαυσαν τη διαδρομή και διένυσαν την απόσταση σε ευχάριστο περιβάλλον χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στο Σπήλαιο, που λόγω έλλειψης υποδομής δεν είναι καθόλου εύκολα επισκέψιμο και η κάθοδος σ’ αυτό είναι άκρως επικίνδυνη, κατάφεραν αρκετά μέλη της

παρέας να κατέβουν, να το διερευνήσουν και να φωτογραφηθούν δίπλα στο Νυμφόληπτο και το θρόνο. Εκείνο που επεσήμαναν, ήταν ο απίστευτος και εμφανής
βανδαλισμός, που έχει υποστεί το σπήλαιο από τους αρχαιοκαπήλους, που διαχρονικά δρουν ανενόχλητοι.

Ενθουσιασμένοι οι συμμετέχοντες από την πρωινή εξόρμηση. Πολλοί δεν κατάφεραν να συμμετέχουν, λόγω κωλυμάτων, και παρακάλεσαν να επαναληφθεί η
εξόρμηση, κάτι που ο Σύλλογος το υποσχέθηκε.
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Μαρτυρική Πόλη ανακηρύχθηκε το Κορωπί από το Δημοτικό Συμβούλιο
67η επέτειος του ολοκαυτώματος
47 εκτελεσθέντες και 400 σπίτια και κοινοτικά καταστήματα κατεστραμμένα στις 9.10.1944
Οι εκδηλώσεις της 67ης επετείου του ολοκαυτώματος
του Κορωπίου στις οποίες εντάχθηκε και συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου με τη οποία αναγνωρίστηκε το Κορωπί ως Μαρτυρική Πόλη, καταγράφηκαν
ως οι σημαντικότερες στην ιστορία του Κορωπίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα τον
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης στο
σύντομο λόγο του στο μνημείο των 47 εκτελεσθέντων (πλατεία της 9ης Οκτωβρίου) είπε, μεταξύ άλλων: Νιώθω τη μεγάλη ευθύνη προς
Εσάς, τους συγγενείς και τις οικογένειες σας,
το λαό του Κορωπίου, να κάνω, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο, τις κατάλληλες ενέργειες
για να απαλύνω τον άδικο χαμό τους... Έστω
και μετά από 67 ολόκληρα χρόνια! Η τραγωδία
αυτή, θέλουμε να βρει επίσημη αναγνώριση
από το Δημοτικό μας Συμβούλιο και από το Ελληνικό Κράτος. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε
μια ανάδειξη και περαιτέρω ιστορική διερεύ-

Δήμαρχο της πόλης να προβεί, μεταξύ άλλων, σε
ενέργειες περαιτέρω αναγνώρισης του Ολοκαυτώματος από τη Ελληνική Πολιτεία με την ενεργοποίηση της κείμενης νομοθεσίας καθώς και με άλλες
υποστηρικτικές ενέργειες όπως, η δημιουργία μόνιμης ανοιχτής επιτροπής για τη διάσωση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών, τη χρηματοδότηση

Στην επετειακη εκδηλωση της Πλατείας 9ης
Οκτωβρίου 1944 συμμετείχαν, εκτός από τους
συγγενείς και τους απογόνους των θυμάτων,
σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, οι βουλευτές Αττικής ΝΔ Ν. Καντερές, Γ. Βλάχος, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αττικής Β.Οικονόμου, ο
Αθ. Αυγερινός περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, οι πρώην Δήμαρχοι Ιωσήφ Πρόφης, Κωνσταντίνος Γκίκας, Θεόδωρος Αθανασόπουλος,
όλοι οι θεσμικοί παραγοντες της πόλης, εκπροσωποι όλων των φορέων της πόλης, εκπρόσωποι οργανώσεων από άλλες περιοχές
και πολλοι κάτοικοι.

διδακτορικής διατριβής ή μεταπτυχιακών εργασιών
με αντικείμενο το Ολοκαύτωμα του Κορωπίου και την
περαιτέρω ιστορική διερεύνηση, τη δημιουργία Μητρώου Νέων Επιστημόνων, τη σύνταξη ολοκληρωμένου οδηγού πόλης,
που θα συμπληρώνει τις
«λευκές» ακόμα «σελίδες» της ιστορίας του Δήμου
Κρωπίας κα.

Ο Αριστείδης Γκίκας ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε στη σημασία αυτής της ιστορικής συνεδρίασης για τους
δημότες και ιδιαίτερα για τους συγγενείς και
απογόνους των θυμάτων. Εξέφρασε την πλήρη
και ολόψυχη στήριξη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επισήμανε τα σύγχρονα
νοήματα αυτής της θυσίας.
Η Λαϊκή Συσπείρωση Κρωπίας με τον επικεφαλής της, Παναγιώτη Ρεμπάπη, εξέφρασε
επιφυλάξεις σε κάποια σημεία του σχεδίου της
εισήγησης. Επί της τελικής εισήγησης, ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης επισήμανε
τη καθοριστική συμβολή του ΚΚΕ στην Εαμική
Εθνική Αντίσταση, ως ο «βασικός αιμοδότης»
της και μετέφερε την υπερηφάνεια των σημερινών μελών, στελεχών και φίλων του κόμματος για τους αγώνες που έδωσαν στο βωμό
της εθνικής απελευθέρωσης.
Μετά την εισήγηση το λόγο έλαβαν οι βουλευτές
Αττικής, Γεώργιος Βλάχος, Νίκος Καντερές, Βασίλης Οικονόμου, ο εκπρόσωπος του Εθνικού
Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα Αριστομένης Συγγελάκης, η νομικός Χριστίνα Σταμούλη, ο αγωνιστής
της Εθνικής Αντίστασης, Βασίλης Πριόβολος, ο
αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και μέλος της
ΠΕΑΕΑ -ΔΣΕ Κορωπίου (υπηρέτησε στο Λόχο
Μεταφορών 2ης Ελληνικής Ταξιαρχίας στη Μέση
Ανατολή) Σταμάτης Κώνστας, ο Γεώργιος Σμέρος περιφερειακός σύμβουλος εκπρόσωπος της
Αντινομάρχη Αν. Αττικής Χρ. Κισκήρα, ο Βασίλης Νομικός, εκπρόσωπος του ΣΠΑΥ, ο πρώην
Δήμαρχος Κρωπίας Ντίνος Γκίκας.

νηση της μαύρης εκείνης ημέρας. Θέλουμε να
διασώσουμε τις υπάρχουσες ιστορικές πηγές
που δεν έχουν ακόμα, μετά από 67 χρόνια, περιέλθει στις δημοτικές υπηρεσίες και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Μαζί με τους δημότες και
φίλους του Κορωπίου, με το επιστημονικό δυναμικό του Δήμου μας, τους συγγραφείς και
ερευνητές, μπορούμε να κάνουμε τη οδυνηρή
αυτή επέτειο, την αρχή μιας νέας πορείας για
την συμπλήρωση «λευκών σελίδων» της ιστορίας του Κορωπίου. Το ξέρω …πολλοί μπορεί
να πουν τι σκαλίζετε τώρα… αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Κορωπίου; Σε αυτό το μνημείο… στο όνομα των 47 νεκρών και όλων
όσων έπεσαν στα πεδία των μαχών για εθνική
ανεξαρτησία και απελευθέρωση, λέγω το
εξής: Ναι! Αυτή η Δημοτική Αρχή, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκινάει τον αγώνα για την
πρόοδο και τα δημοτικά έργα από εκεί που ο
πόνος γίνεται Ζωντανή Μνήμη… Από εκεί που
ο πόνος, γίνεται Όρκος Μνήμης και ο Όρκος
γίνεται Έμπνευση και Συνείδηση της Ευθύνης!
Συνείδηση της ευθύνης να υπηρετούμε συλλογικές αξίες!

Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από τη Δημοτική
Φιλαρμονική με επικεφαλής τον μαέστρο Ηλία
Σοφρώνη.
Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής η οποία είχε
αποτελέσει και αντικείμενο διαβούλευσης σε
σύσκεψη με δημότες και συγγραφείς υπερψηφίστηκε απ’ όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Ο
Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης στη
σύντομη παρέμβασή του ανέφερε ότι ανεξαρτήτως των ιδεολογικών προτιμήσεων και των
όποιων υποκειμενικών εκτιμήσεων για το τι συνέβη στο Κορωπί, ο Δήμος Κρωπίας στέκεται
στο τραγικό αποτέλεσμα της εκτέλεσης αμάχων και της μαζικής καταστροφής οικιών και
κοινοτικών καταστημάτων.
Το Κορωπί είναι Μαρτυρική Πόλη και ανεξαρτήτως των όποιων διαδικασιών διεκδίκησης
αποζημιώσεων είναι θέμα ηθικής τάξεως η επίσημη αναγνώριση των εγκλημάτων, που διεπράχθησαν από τους ναζιστικούς μηχανισμούς
της Γερμανικής Κατοχής στις 9 Οκτωβρίου του
1944, από το ελληνικό κράτος.

Χαρακτηριστικό απόσπασμα της εισήγησης: «Η

πόλη μας είναι Μαρτυρική στη συλλογική συνείδηση της κοινωνίας του Κορωπίου. Αυτή η
πραγματικότητα που δεκαετίες «στοιχειώνει»
την πόλη μας ήρθε η ώρα να βρει την πρώτη
επίσημη αναγνώρισή της από το εκλεγμένο
αντιπροσωπευτικό σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας. Η ευθύνη όλων μας είναι
ιστορική.
...Το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία
οφείλει να αναγνωρίσει με τη σειρά της αυτή
τη Μαρτυρική Σελίδα του τόπου μας και μαζί
με τις άλλες Μαρτυρικές Πόλεις της Κατοχής
να την κάνει γνωστή στη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Επικράτεια».
Η λήξη της συνεδρίαση έκρυβε μια συγκινητική
στιγμή για το Δημοτικό Συμβούλιο. Η παλαιά δημοτική σύμβουλος Μαρία Κοτζιά παρέδωσε ένα σημαντικό ιστορικό κειμήλιο, τη σημαία του Σωματείου
«Ένωση Θυμάτων και Τραυματιών Πολέμου και Κατοχής» Κορωπίου που έφτιαξε ένα χρόνο μετά το
Ολοκαύτωμα η θεία της, Κούλα Βλάχου-Καπαηδώνη.
Τα Σωματείο (1944-1952) ιδρύθηκε από τον θείο της,
Αντώνη Καπαηδώνη*. Κάλεσε μάλιστα στο βήμα τον
πρώτο σημαιοφόρο (τότε έφηβο) του σωματείου τον
Γεώργιο Ε. Γεωργάκη να παραδώσει τη σημαία. Επίσης, παρέδωσε το αυθεντικό τετράδιο της καταγραφής των νεκρών και των καμένων ιδιοκτησιών, που
συνέταξε ο αείμνηστος Αντώνης Καπαηδώνης. Συνεργάτες στο δύσκολο έργο της καταγραφής είχε
τους Γεώργιο Τρυπαρόλη, Ξενοφώντα Σουρλαντζή,

Κωνσταντίνα Γεωργίτση, Δημοσθένη Θεοχάρη,
Κωνσταντίνα Ανδρέου. Τέλος, προσέφερε σπάνιες φωτογραφίες από τις επετείους του ολοκαυτώματος τα πρώτα χρόνια μετά την
καταστροφή.

ΕΒΔΟΜΗ

14 ΣΕΛΙΔΑ - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Ενα κοστούμι για όλους τους, αλλά με μέτρα ορισμένων...
Η Ελλάδα περιορίζεται από το κουστούμι της το οποίο δεν μπορεί να βγάλει
γιατί το ίδιο φοράνε και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
Πώς θα νιώθαμε αν όλα όσα μας ανήκαν
πουλιόνταν για να ξεπληρώσουμε δάνεια
από τα οποία δεν είδαμε ποτέ όφελος; Αν
οι μισθοί μας μειώνονταν στο μισό και τα
λεφτά πήγαιναν κατευθείαν σε ξένες τράπεζες; Και αν εμείς, ενώ προετοιμαζόμασταν να ζήσουμε στο όριο διαβίωσης, ως
επιστέγασμα όλων αποκαλούμασταν τεμπέληδες και κακομαθημένοι; Αν κάποιος
εξοικειωθεί με αυτή την κατάσταση, μπορεί να αποκτήσει μια ιδέα πώς είναι να
είσαι Έλληνας αυτή τη στιγμή.
Έχω μόλις επιστρέψει από την Ελλάδα. Σε
μία χώρα που βρίσκεται σε κρίση επικρατεί
μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Μια καχεξία και
απελπισία, αναμεμιγμένη με την πολιτική
αφύπνιση που ακολουθεί μεγάλα γεγονότα και προκαλεί ευφορία. Ξαφνικά, οι
χαμηλοί μισθοί και η δυσκολία πληρωμής
των λογαριασμών, από ατομικό πρόβλημα
του καθενός, απέκτησαν κοινό πολιτικό περιεχόμενο.
Ορισμένοι σκέφτονται να μεταναστεύσουν. Άλλοι να ρίξουν την κυβέρνηση. Μια
αναγκαία αντιασφυξιογόνα μάσκα κρέμεται σε πολλά σπίτια, ως ανάμνηση των διαδηλώσεων των 28 και 29 Ιούνη, όταν το
Κοινοβούλιο υπερψήφισε το πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι έχω
βρεθεί παλιότερα σε χώρα, όπου όλοι μα
όλοι που συνάντησα να συμφωνούν. Είναι
όλοι αγανακτισμένοι με το ευρώ, με τη
Γερμανία, με την κυβέρνησή τους και με
τους εαυτούς τους που την ψήφισαν.
Ύστερα από μια βδομάδα στην Αθήνα,
μπορώ να πω ότι αν ήμουν Ελληνίδα, θα
ήμουν κι εγώ αγανακτισμένη.
Αυτά που μαθαίνουμε για την Ελλάδα από
τις σουηδικές εφημερίδες είναι πάνω κάτω
ότι οι Έλληνες δουλεύουν πολύ λίγο και
αμείβονται πολύ καλά. Ο υπουργός Οικονομικών της χώρας μας, Άντρες Μπόρι,
έχει δηλώσει ότι «οι Έλληνες βγαίνουν
στη σύνταξη στα 40». Στο άρθρο «Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Ελλάδα» της
17/6 στην Dagens Nyheter γραφόταν ότι “οι
μισθοί στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα”. Η καγκελάριος της Γερμανίας
Άνγκελα Μέρκελ έκανε έκκληση στους Έλληνες να δουλεύουν περισσότερο και να
μην κάνουν τόσο πολύ καιρό διακοπές.
Όλα αυτά καρυκευμένα με τη συνηθισμένη
μπούρδα περί ενός τεράστιου και μη αποτελεσματικού κράτους. Τώρα θα αναλάβει
η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους δανείσει
ακόμα περισσότερα χρήματα, αυτό θα μπορούσε να βάλει σε μια τάξη τα πράγματα,
άρα γιατί διαμαρτύρονται;
Τι τραγικός αχταρμάς παραπληροφόρησης! Και τι τραγική έλλειψη αλληλεγγύης
προς μία χώρα που οφείλουμε τώρα να
υποστηρίξουμε! Οι Έλληνες εργάζονται
τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη - 42

― Ένα μεγάλο μέρος των φορολογικών εσόδων πηγαίνει στη στήριξη
μιας κρατικής γραφειοκρατίας που υπάρχει για να εξυπηρετεί μόνο
τον εαυτό της.
― Όταν εισήχθη το ευρώ, όλες οι χώρες έπρεπε ξαφνικά να φορέσουν τα
ίδια ρούχα. Μόνο που τα μέτρα των ρούχων πάρθηκαν για να ταιριάζουν σε ορισμένες μόνο χώρες...
― Η Ελλάδα περιορίζεται από το κουστούμι της το οποίο δεν μπορεί να
βγάλει. Κι έτσι το κουστούμι καταστρέφεται - μόνο που αυτό δεν επιτρέπεται να συμβεί, καθώς το ίδιο φοράνε και οι υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προτιμότερο λοιπόν να πετσοκοφτεί αυτός
που το φοράει... Αυτό ονομάζεται «εσωτερική υποτίμηση»...
― Το πακέτο στήριξης που της δόθηκε δεν επιλύει την κρίση, παρά αναγκάζει τη χώρα να βυθιστεί βαθύτερα σ' αυτήν...
ώρες την εβδομάδα σύμφωνα με τη Eurostat, την στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέσο κατά κεφαλήν
εισόδημα είναι 803 ευρώ. Το πραγματικό
όριο ηλικίας δεν είναι τα 40 χρόνια, όπως
ισχυρίζεται ο Άντερς Μπόρι, αλλά τα 61,4.
Πρόκειται δηλαδή για έναν από τους πιο
σκληρά εργαζόμενους και ταυτόχρονα πιο
χαμηλά αμειβόμενους λαούς της Ευρώπης.
Όμως έχουν μια χώρα που εξαρτάται από
τον τουρισμό και όχι από κάποια αμιγώς
δικιά της μεγάλη παραγωγή. Και μια χώρα
με ένα διαρρηγμένο κοινωνικό συμβόλαιο.
Όπου ο κόσμος δεν εμπιστεύεται το κράτος ενώ το κράτος δεν παρέχει στους πολίτες του, ούτε τις βασικές κοινωνικές
υπηρεσίες. Και το οποίο, ως επιστέγασμα
όλων, βρίσκεται στη θηλιά του ευρώ.
Κάθε εθνικό νόμισμα μπορεί να παρομοιαστεί με ένα ρούχο. Κάθε χώρα φορούσε
μέχρι πρότινος το ρούχο που της ταίριαζε.
Μπορούσε να το στενέψει και να το φαρδύνει αν ήταν ανάγκη. Για παράδειγμα,
μπορούσε να υποτιμήσει το νόμισμά της σε
περίοδο κρίσης, ή να αυξομειώνει τα επιτόκια ανάλογα με τι ανάγκες της.
Όταν όμως εισήχθη το ευρώ, όλες οι
χώρες έπρεπε ξαφνικά να φορέσουν τα
ίδια ρούχα. Μόνο που τα μέτρα των ρούχων πάρθηκαν για να ταιριάζουν σε ορισμένες μόνο χώρες - όπως τη Γερμανία και
τη Γαλλία. Για άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, το εν λόγω κουστούμι δεν ταίριαζε.
Η Ελλάδα κυβερνάται για δεκαετίες από
δύο «δυναστείες» - τη συντηρητική Νέα
Δημοκρατία και το σοσιαλδημοκρατικό
ΠΑΣΟΚ, με δύο οικογένειες στην κορυφή,
μία στο κάθε κόμμα. Και οι δύο κυβερνήσεις έχουν πάρει μεγάλα δάνεια, αλλά
λίγοι ξέρουν τι δρόμο πήραν τα χρήματα
των δανείων. Πολλά από αυτά έχουν εξαφανιστεί στη διαφθορά και σε σκοτεινά
συμβόλαια. Λέγεται ότι η κατασκευή ενός
δρόμου στην Ελλάδα κοστίζει πολύ περισσότερο απ' ότι στις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς παρεμβάλ-

λονται πάρα πολλοί μεσάζοντες. Ο λαός
δεν θέλει να πληρώνει φόρους μιας και δεν
παίρνει τίποτα ως ανταπόδοση από το κράτος. Ένα μεγάλο μέρος των φορολογικών
εσόδων πηγαίνει στη στήριξη μιας κρατικής γραφειοκρατίας που υπάρχει για να
εξυπηρετεί μόνο τον εαυτό της. Ταυτόχρονα οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες
αποτελούν πονεμένη ιστορία για τον
κόσμο. Ένας ασθενής πρέπει να πληρώσει
φακελάκι στο γιατρό για να τον φροντίσει,
ενώ οι Έλληνες μαθητές χρειάζονται ιδιαίτερα μαθήματα για να ανταποκριθούν στις
σχολικές εξετάσεις. Και μέσα σ' όλα αυτά,
ήρθε η οικονομική κρίση το 2008. Η Ελλάδα, η οικονομία της οποίας εξαρτάται
από τον τουρισμό, επλήγη ακόμα πιο
σκληρά.
Υπό άλλες συνθήκες, η κυβέρνηση θα
μπορούσε να υποτιμήσει το εθνικό νόμισμα για βγει η χώρα από την κρίση. Όμως
μετά την εισαγωγή του ευρώ, κάτι τέτοιο
είναι αδύνατο. Η Ελλάδα περιορίζεται από
το κουστούμι της το οποίο δεν μπορεί να
βγάλει. Κι έτσι το κουστούμι καταστρέφεται - μόνο που αυτό δεν επιτρέπεται να
συμβεί, καθώς το ίδιο φοράνε και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι προτιμότερο λοιπόν να πετσοκοφτεί
αυτός που το φοράει.
Αυτό ονομάζεται «εσωτερική υποτίμηση»
και σημαίνει απλά, ότι αντί να υποτιμηθεί η
αξία του νομίσματος περικόπτεται το εισόδημα του λαού. Κατ' απαίτηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
του
Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι Έλληνες
κρατικοί γραφειοκράτες έβαλαν σε εφαρμογή ένα σχέδιο. Οι μισθοί θα συμπιεστούν
και μεγάλα τμήματα γης θα ιδιωτικοποιηθούν. Παραλίες, αεροδρόμια, εθνικές οδοί
και κατά το ήμισυ όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις θα ξεπουληθούν. Στην πλατεία Συντάγματος κυκλοφορεί μια φήμη ότι η
Ακρόπολη θα εξαγοραστεί από μια γερμανική εταιρεία.
Έμενα στο σπίτι κάποιων νέων που ανήκουν στη «γενιά των 700 ευρώ». Σύντομα

θα μεταμορφωθούν στη «γενιά των 500
ευρώ». Είναι στην ηλικία μου - 30 χρονών
και πάνω - όχι τόσο νέοι τελικά· όμως νιώθουν πιο νέοι απ' ότι είναι καθώς ακόμα
αναρωτιούνται τι θα κάνουν στο μέλλον.
Κανείς τους δεν έχει παιδιά. Το να κάνουν
παιδιά είναι κάτι αδιανόητο γι' αυτούς.
Είναι μορφωμένοι, έχουν πολλά χρόνια
πανεπιστημιακών σπουδών στο ενεργητικό
τους, όμως δουλεύουν ευκαιριακά ως διακοσμητές γάμων. Ο ασφαλέστερος τρόπος
να βρουν μια σταθερή δουλειά ήταν παλιότερα δια μέσου του κράτους, όμως αυτό
πρόκειται τώρα να αλλάξει. Η κατάσταση
αυτή δεν είναι εντελώς άγνωστη· το ίδιο
ισχύει για τη γενιά μας σε όλη την Ευρώπη. Μόνο που στην Ελλάδα συμπιέζονται επιπλέον οι μισθοί μέχρι το κατώτερο
όριο, με πρόσχημα την κρίση.
Στην πλατεία Συντάγματος διοργανώνεται
κάθε απόγευμα συνέλευση. Όταν βρέθηκα
εκεί στα μέσα του Ιούλη, ο αρχικός ενθουσιασμός είχε κάπως υποχωρήσει. Οι συμμετέχοντες δεν ήταν πια χιλιάδες, παρά
εκατοντάδες. Ο καθένας μπορούσε να
πάρει το λόγο και να μιλήσει ενώ τα θέματα ήταν διάφορα: από προτάσεις για γενική απεργία μέχρι εκκλήσεις να μην
κλέβονται αντικείμενα από τους συγκεντρωμένους στην πλατεία. Ορισμένες ελληνικές λέξεις στριφογυρίζουν επίμονα
στο μυαλό μου. Μία από αυτές είναι ο
«Ισημερινός», που Σημαίνει Εκουαδόρ. Ο
πρόεδρος του Εκουαδόρ, Ραφαέλ Κορέα,
ήταν ένας μεγάλος ήρωας για την πλατεία.
Τρεις στους τέσσερις Έλληνες επιθυμούν
η Ελλάδα να ακολουθήσει το παράδειγμα
του Εκουαδόρ και της Αργεντινής: να κηρύξει στάση πληρωμών του χρέους. Ένας
στους τέσσερις θέλει να φύγει η χώρα από
το ευρώ. Αυτό που πρέπει να καταλάβει
κανείς είναι ότι οι Έλληνες δεν είναι εξοργισμένοι με ένα αναγκαίο κακό - παρά με
ένα μη αναγκαίο κακό.
Το πακέτο στήριξης που δόθηκε στην Ελλάδα δεν επιλύει την κρίση, παρά αναγκάζει τη χώρα να βυθιστεί βαθύτερα σ'
αυτήν. Αντί να γίνουν επενδύσεις στην
ύπαιθρο, να φτιαχτεί κάποια παραγωγή
που να μη βασίζεται στον τουρισμό, να χτιστεί κράτος πρόνοιας και να γεμίσει ο
λαός αισιοδοξία, περικόπτονται τα εισοδήματα του κόσμου. Το ΔΝΤ, διαβόητο για τις
πολιτικές λεηλασίας του στον τρίτο κόσμο,
τα μάζεψε και έφυγε από τη Λατινική Αμερική. Τώρα κατασπαράσσει τα άκρα της Ευρώπης. Θα το αφήσουμε αυτό να συμβεί;
Kajsa Ekis Ekman
kulturdebatt@dn.se
Το άρθρο αυτό, της Κάισα Έκις Έκμαν δημοσιεύτηκε στις 8 Αυγούστου 2011 στην
σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter και περιγράφει την κατάσταση στην Ελλάδα.
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Αγγλόφωνοι ποιητές του 19ου αιώνα
Από τις εκδόσεις Αρδηττός κυκλοφόρησε το βιβλίο της Βουλιώτισας
Ζωής Νικολοπούλου Αγγλόφωνοι
ποιητές του 19ου αιώνα. Το πιο πρόσφατο από μιά σειρά βιβλίων της
συγγραφέως, που έχει προσφέρει
αξιοπρόσεκτο έργο σε μεταφράσεις ξένων –κυρίως αγγλόφωνων
ποιητών.
Η Ζωή Νικολοπούλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. και
εργάζεται ως καθηγήτρια Αγγλικής
Φιλολογίας σε Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ. Έχει
επιπλέον σπουδάσει σε υψηλό επί-

πεδο την ισπανική, γαλλική και γερμανική γλώσσα, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του
Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με πολυετή
πρακτική εξάσκηση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παρακολούθηση
σεμιναρίων
σε
προγράμματα εφαρμογής Η/Υ και
σε επιμορφωτικά προγράμματα Εκπαιδευτικών.
Έχει κάνει σπουδές κλασσικού πιάνου στο Ωδείο Βούλας και στο
Εθνικό Ωδείο.
Από το βιβλίο της Ζωής Νικολοπούλου για τους αγγλόφωνους

ποιητές αντιγράφω δυό στίχους
μιάς αγαπημένης μου ποιήτριας,
της Έμιλυ Ντίκινσον:
Ένας Λάκκος –αλλά ο Παράδεισος επάνω τουΚι ο Παράδεισος δίπλα, κι ο Παράδεισος έξω,
Κι ακόμα ένας ΛάκκοςΜε τον Παράδεισο επάνω του.
Αν σαλέψεις θα γλιστρήσειςΑν κοιτάξεις θα γκρεμιστείςΑν ονειρευτείς –ξεσκάβεις τον
Στυλοβάτη
Που κρατάει την τύχη μου ψηλά.
Αχ! Λάκκος! Με τον Παράδεισο
Γ.Δ.Ρ.
επάνω του!

Ημερίδα για τη νόσο Αλτσχάιμερ στο Πικέρμι
Στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου,
εξελίχθηκε ημερίδα στα πλαίσια του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” με θέμα το
Alzheimer (Αλτσχάιμερ), από
το ΚΑΠΗ Πικερμίου (5/10).

(ΕΠΕΚΑ) με την υποστήριξη
των Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Παλλήνης.

Την εκδήλωση οργάνωσε ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
“Ευρωπαϊκό Πολιτιστικο και
Ερευνητικό κέντρο Αθηνών”

στόπουλος. και ο πρόεδρος
της Κοινωνικής Μέριμνας του
Δήμου Γ. Μαγκαφώσης.
Γενική αναφορά στις ενέργειες
και τους στόχους του προ-

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Γ. Χρι-

γράμματος, αλλά και ενημέρωση για τη λειτουργία της
Μονάδας και υπηρεσίας φροντίδας, Αναφορά σε πρακτικά
θέματα συνεργασίας με την τοπική κοινωνία έκανε η υπεύθυνη Μονάδας ΒΣΣ Μ.
Γεωργίου.
Η εξατομικευμένη φροντίδα
των εξυπηρετουμένων – Ρόλος
και σημασία στην ποιότητα του
προγράμματος έκανε η Λειτουργός του προγράμματος και
στέλεχος Μονάδας Δ. Τσιγγινού.
Αποτύπωση εμπειριών από τις
μέχρι σήμερα υπηρεσίες παρουσίασε η Βάγια Τσιαβάκου.
Για την Αλτσχάιμερ μίλησαν ο
ιατρός Μ. Μούγιας και η Ψυχολόγος Ειρήνη Κοτρώτσου
Στο τέλος έγινε μέτρηση σε
όσους δήλωσαν συμμετοχή.

Εκυκλοφόρησε το βιβλίο
του Ηλία Σταμπολιάδη
“Αντισταθείτε, η Ελλάδα προδίδεται”, από
τις εκδόσεις Πελασγός.
Ο Ηλ. Σταμπολιάδης είναι
καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο τμήμα
Μηχανικών
Ορυκτών
Πόρων.
Το βιβλίο του αποτελεί
μέρος της προσπάθειάς
του να αποφύγει τη διάλυση όχι μονο το Πολυτεχνείο Κρήτης, αλλά και
την ίδια την Ελλάδα.

Συναυλία με κλασικά έργα στην Παλλήνη
Στα πλαίσια της έναρξης των προγραμμάτων Πολιτισμού του Δήμου Παλλήνης για
την περίοδο 2011-2012, η Φιλαρμονική Ορ-

χήστρα του Δήμου πραγματοποίησε συναυλία (1 Οκτωβρίου) στο κατάμεστο
Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.
Το πρόγραμμα της συναυλίας περιελάμβανε
έργα από συνθέτες όλων των εποχών, από
Richard Strauss μέχρι και Michael Jackson

και ακούστηκαν μελωδίες από όλο τον
κόσμο.
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Παλλήνης συνέπραξε με την Παιδική Χορωδία
της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα την οποία
διηύθηνε η Φένια Μιχαηλίδη.
Η εναρκτήρια εκδήλωση σημείωσε μεγάλη
επιτυχία προλογίζοντας μια ακόμη δημιουργική χρονιά, γεμάτη Πολιτισμό στο
Δήμο Παλλήνης.

Η Παιδική χορωδία της Κοινότητας Γέρακα με
το δήμαρχο ανάμεσά τους

Ποιός τό ‘πε πώς πεθαίνουν οι νεκροί μας;
Αφιερωμένο στην Φίλη μου Ευαγγελία (Λίτσα) Δρόσου από την Εικαστικό Καλλιτέχνιδα Αγγελική Τσεβά
Αρχή καλοκαιριού του 2011. Νωρίς το πρωί στον
Άγιο Δημήτριο Κορωπίου.
Φεύγω επειγόντως από το σπίτι μου για Κορωπί.
Βιαστικά έγιναν όλα. Μέσα όμως σ’ αυτή τη βιασύνη το μυαλό δεν συμφωνεί με την αιτία. Σκέπτεται άλλα.
- Άραγε τί να κάνει ο Γιώργος με την εγχείρηση
που έκανε; Μα! Ο δρόμος μου περνά εμπρός στο
σπίτι τους. Θα μάθω.
Μ’ αυτή τη σκέψη προχωρούσα οδηγώντας μηχανικά. Ξαφνικά αντικρίζω μια γυναίκα πού κάτι
μετέφερε με έναν νέο, εκεί στο τρίστρατο
κοντά στο σπίτι του Δρόσου. Προσπέρασα λίγα
μέτρα.
― ΠΩ! ΠΩ! Αγγελική! Η Λίτσα είναι η φίλη σου,
πώς δεν την αναγνώρισες!
Καλημέρισα.
― Λίτσα τι κάνεις; Πέσμου.
― «Δεν είμαι καθόλου καλά δεν μπορώ να περπατήσω έχω χάσει κιλά, υποφέρω».
Δεν ρώτησα για τον άντρα της. Με συγκλόνισε
η παρουσία της. Της είπα μόνο, “πρόσεξε τον
εαυτό σου”· πάτησα γκάζι κι’ έφυγα.
Πώς μπορούσα να φανταστώ ότι ήδη ήταν φευ-

γάτη. Στο Νοσοκομείο που εκτάκτως μπήκε, οι
προσπάθειες που έγιναν απ’ τους γιατρούς ήταν
υπεράνθρωπες. Όμως καμιά εξέλιξη προς το καλύτερο.
Σ’ αυτό το διάστημα βρέθηκα κι’ εγώ σε νοσοκομείο σαν συνοδός δικού μου ανθρώπου. Κι
ένα μεσημέρι που έφευγα ακούω κάποιον να με
φωνάζει. Ήταν ο ένας απ’ τους γιούς της, ο Αλέξης.
― Πώς είναι η μητέρα σου; Ρώτησα.
― Έλα να τη δεις. Εδώ είναι. Μόλις τελείωσε
την χημειοθεραπεία της.
Την είδα από κάποια απόσταση. Πλάι της καθόταν η αγαπητή της αδελφή, η Νένα. Είπαμε
μόνο τα τυπικά. «Τι κάνεις; Περαστικά κλπ.»
Έφυγα διαγράφοντας απ’ το μυαλό μου την εικόνα της.
Μετά από λίγες μέρες ταξίδεψε σε άλλες σφαίρες. Κρίμα έφυγε νέα.
Η πολυμάθειά της, η αγάπη της για το γράψιμο,
η φιλοσοφημένη της σκέψη, θα βοηθούσαν
πολύ τα εγγόνια της κι’ όχι μόνο.
Ένα ποίημα διαχρονικό που έγραψε σκιαγραφεί
την ευαισθησία του εσωτερικού της κόσμου,

έτσι που εμείς οι φίλοι της μπορεί να νοιώσουμε
τύψεις μήπως άθελα μας κάποιο φέρσιμο μας
την είχε πληγώσει.

Πέθαναν ενώπιον μου
Ποιος τόπε πώς πεθαίνουν οι νεκροί μας;
Ποιος τόπε;
Όποιος δεν ήξερε…..

Πεθαίνουν οι νεκροί;
Ποτέ.
Ποτέ,
Όσο ζούμε,
Όσο τους σκεπτόμαστε,
Όσο μας κάνουνε παρέα,
Σε κάθε σχολή και γιορτή,
Σε κάθε λύπη και χαρά.
Πεθαίνουν μόνο οι ζωντανοί,
Αυτοί που πέθαναν ενώπιον μας, από μια
άστοχη κουβέντα,
Που μας πλήγωσε βαθιά.
Από μια ενέργειά τους φαινομενικά μηδαμινή κι όμως βαθιάς ουσίας.
Μας μιλούν,
Μας γελούν,
«Καλημέρα»
«Χρόνια πολλά»…
Φαντάσματα είναι στα μάτια μας
Φαντάσματα αυτών που υπήρξαν κάποτε,
των λατρεμένων,
Των πικραμένων.
Λίτσα Δρόσου
21/7/1939-20/7/2011
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ και ΤΕΙ
ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦ. & ΜΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΛΙ ΧΑΣΑΝ ΠΗΓΗΣΟΥΝΤ.
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΜΠΝΤΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟ
ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝ. & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΦΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΑΡΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΓΟΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΟΥΛΑΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΕΚΠ.ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛ. & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΙΛΜΑ ΕΛΕΝΗ
ΕΦΡ/ΝΩΝΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΖΗΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΜΠΑΣΗ ΙΟΥΛΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΕΧΝΟΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΑΡΑΣΙ ΜΠΑΡΣΙΝΤΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΝΕΦΕΛΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΙΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝ. ΑΣΙΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΑΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ. ΓΕΩΠ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΝΕΤ/ΣΜΩΝ ΕΠΙΧ.& ΡΓΑΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΕΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤ. ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΛΙΟΥΤΑ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝ. ΣΧΕΔΙΑΣ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΡΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΟΥΚΟΒΣΚΑ ΟΞΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΑΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ &ΔΙΟΙΚ.ΕΠΧΙΕΙΡ. ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΕΣΤΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ &ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΕΧΝ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Σ.Μ.Υ.Ν.
ΠΑΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΟΠΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΡΑΔΙΩΤΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΕΘΝ. & ΕΥΡΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΚΑΡΑ ΔΑΝΑΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟΡΟΣΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΤΣΕΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΤΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΑΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΑΣΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΛΑΡΗ ΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΟΤΖΑ ΡΟΥΚΙΝΤΑ
ΧΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΘΗ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΧΙΑΗΛ
ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΠΟΛΥΣΤΗΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΘΗΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ& ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦ. ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΟΤΣΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΕΝΟΒΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΚΙΟΦΗ ΑΓΝΗ
ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΟΥΤΖΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΚΛΕΙΩ
ΚΑΨΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΛΙΜΕΝΤΟΒΑ ΡΑΛΙΤΣΑ
ΚΟΛΑ ΙΒΑ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΝΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΦΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΟΦΤΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΛΑΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΗΤΡΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΑΜΠΗ ΓΙΩΡΓΟ
ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΟΚΟΛΛΑΡΙ ΝΤΕΝΙΣ
ΞΕΝΑΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΣΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛ.
ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΗΛΑΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΠΟΛΑΤΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΛΑ ΑΡΙΟΛΑ
ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΕΡΕΜΕ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΖΕΡΕΜΕ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΙΤΖΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΝΑΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΘΡΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΕΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΣΤΗΜ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΟΙΚΟΝ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &ΑΘΛΗΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΧΝ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΨΥΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΤΟΝΤΙΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΕΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ-ΑΙΚΑΤ.
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΡΝΑΝΤΕΣ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΦΩΤΑΚΗ ΛΑΜΡΙΝΗ-ΜΑΡΙ
ΧΑΣΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΧΥΣΕΝΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7ΜΗΧΑΝΙΚ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ
ΔΙΟΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑΣ
ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚ. ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΑΡΤΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%
ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ

ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΤΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΝΑΜΠΑΣΗ ΜΑΡΓΑΤΑ
ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΑΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ

1ο ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΚΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΔΕΓΚΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓ.
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΙΟΜΑΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΣΕΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΣΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΒΑΣΙΛ.

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓ. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦ. ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤ. ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΙ/ΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΤΡΙΚΑΛΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜ. ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΗΜΗΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞ. & ΑΝΑΠΤΥΞ. ΒΕΡΟΙΑ
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΕΦΡΜΟ. ΠΛΗΡΟΦ.ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &ΣΥΣΤΗΜΑΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΡΙΚΑ ΑΝΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤ. ΤΕ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΛΑΖΑΡ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΛΕΚΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΛΟΥΚΑΣΤΣΙΟΥΚ ΕΛΕΝΑ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΕΪΝΤΑΝΚ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ &ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΕΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΑΝΑΡΓ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΥΠΟΛΓΟΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΜΠΕΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΤΙΝΙΩΤΕ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΞΑΝΘΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΪΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ.ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΙΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΙΦΤΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΡΑΠΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
ΤΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΓΩΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΣΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ ΜΑΝΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΝΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΣΑΒΒΙΝΑ
ΜΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΥΣΣΑ ΤΑΤΙΑΝΑ-ΑΘΑΝ.
ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΒΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΧΑΡΟΥΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 10%
ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αδυναμία αποζημιώσεων σε απολύσεις υπαλλήλων δηλώνουν τα μέλη της Πανελλήνιας
Ένωσης Εμπόρων Σιδηρικών και Βιομηχανικών Ειδών
Αδυναμία καταβολής της αποζημίωσης στους υπαλλήλους τους, σε περίπτωση απόλυσης, δηλώνουν
προς την Πανελλήνια Ένωση Εμπόρων Σιδηρικών και
Βιομηχανικών Ειδών (Π.Ε.Ε.Σ.Β.Ε.) οι έμποροι ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων με έως 3 υπαλλήλους.
Σε αυτό το πλαίσιο ο ο πρόεδρος της Π.Ε.Ε.Σ.Β.Ε.,
Κλ. Σαλλιαρέλης, που εκπροσωπεί 12.000 μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις, ζητάει να υπάρξει καταβολή του ποσού μέσω του ΟΑΕΔ.
Σε δήλωση του ο Κλ. Σαλλιαρέλης αναφέρει: «Εμείς

οι έμποροι και ειδικότερα όσοι ασχολούνται με την
οικοδομή, έχουμε διαπιστώσει πρώτοι τις τεράστιες
επιπτώσεις της κρίσης.
Οι καθημερινές ιστορίες που φτάνουν στην Ένωση
δείχνουν ότι ο κλάδος έχει μπει σε μεγάλη κρίση.
Πλέον οι έμποροι με μικρά καταστήματα, οικογενειακές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3 υπαλλήλους, βάζουν «λουκέτο» και αδυνατούν να
καταβάλλουν τις αποζημιώσεις σε εργαζομένους που
θέλουν να απολύσουν γιατί δεν μπορούν να τους
πληρώσουν.

Πρέπει το θέμα να ρυθμιστεί άμεσα ώστε και οι επιχειρήσεις να αναπνεύσουν και οι εργαζόμενοι να λάβουν τις αποζημιώσεις τους. Για αυτό το λόγο θα
πρέπει τα υπουργεία οικονομικών και εργασίας να
αποφασίσουν την καταβολή της μέσω του ΟΑΕΔ ή
κάποιου άλλου οργανισμού.
Ελπίζω το υπουργείο οικονομικών και το υπουργείο
εργασίας να αντιληφθούν τη δύσκολη κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει ο εμπορικός κόσμος. Η μία
εμπορική επιχείρηση μετά την άλλη βάζουν λουκέτο,
τα κρούσματα αυτοκτονιών αυξάνονται και ο αριθμός
των ανέργων μεγαλώνει».
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Νομού Αττικής
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Νομού Αττικής που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Το κονδύλι του λογαριασμού του ισολογισμού «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» αφορά την αξία κτήσης συμμετοχών του Δήμου: α) ποσού € 43.510,00, σε δύο ανώνυμες εταιρείες (μία εκ των οποίων έχει τεθεί σε εκκαθάριση), οι οποίες έχουν αποτιμηθεί ορθά στην τρέχουσα αξία
τους κατά την 31/12/2010, € 19.237,20, και β) ποσού € 484.225,97 σε μια δημοτική επιχείρηση, η οποία έχει αποτιμηθεί ορθά στην αξία κτήσης της σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999. Όπως προκύπτει από τον τελευταίο νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό της χρήσης 2010, ο οποίος έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, η καθαρή της θέση έχει καταστεί αρνητική. 2) Στο κονδύλι του λογαριασμού του ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», € 11.521.430,98, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση: α) ποσού € 9.008.766,93, που αφορούν καταλογισθέντα τέλη λατομείων προηγούμενων χρήσεων (1998 έως και 2006). Για την επιβεβαίωση των απαιτήσεων από τους οφειλέτες, εστάλησαν επιστολές. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης δεν είχαμε λάβει καμία απάντηση. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης, δεν είχαμε λάβει απαντητική επιστολή από τον Νομικό
Σύμβουλο που έχει αναλάβει την ανωτέρω υπόθεση για να μας ενημερώσει αν υφίσταται θέμα παραγραφής μέρους των βεβαιωθέντων τελών, δεδομένου ότι μέρος των ανωτέρω απαιτήσεων (€ 4.511.584,75) έχει βεβαιωθεί από τον Δήμο μετά την παρέλευση πενταετίας από την χρήση που αφορούσαν. Συνεπώς εκφράζουμε επιφύλαξη ως προς την δυνατότητα είσπραξης μέρους της απαίτησης των € 11.521.430,98, β) ποσού € 1.478.554,98, από λοιπές απαιτήσεις, για τις οποίες η σχηματισθείσα από τον Δήμο πρόβλεψη για ενδεχόμενη απώλειά τους ποσού € 251.315,38, θα έπρεπε κατά την γνώμη μας να ήταν μεγαλύτερη κατά
€ 151.000,00 περίπου. Συνεπώς τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια του Δήμου εμφανίζονται μεγαλύτερα κατά € 151.000,00. 3) Για την επιβεβαίωση του λογαριασμού των υποχρεώσεων σε προμηθευτές αποστείλαμε επιστολές για υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 12.080.492,26 (ποσοστό 93,34 % επί
του συνολικού υπολοίπου των προμηθευτών). Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης μας είχαμε λάβει απαντήσεις από όλους τους προμηθευτές που μας επιβεβαίωσαν υποχρεώσεις ποσού ευρώ 14.349.690,72 (ήτοι συνολική διαφορά ποσού ευρώ 2.269.198,46). Η μεγαλύτερη διαφορά, ποσού € 2.268.920,10,
προκύπτει από την επιστολή ενός προμηθευτή (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) και αφορά προσαυξήσεις που έχουν καταλογισθεί στον Δήμο λόγω εκπρόθεσμης εξόφλησης οφειλών του και δεν έχουν λογιστικοποιηθεί. Συνεπώς τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά € 2.268.920,10. Ο Δήμος
δεν προέβη σε λογιστικοποίηση των προσαυξήσεων αυτών βασιζόμενος στο από 9/8/2011 συναφθέν προσύμφωνο προγραμματικής σύμβασης με την προμηθεύτρια εταιρεία, για την ανάληψη της διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν θα γίνουν απαιτητές οι προσαυξήσεις εφόσον τηρηθούν οι όροι του προσυμφώνου. 4) Εστάλησαν επιστολές σε δέκα (10), συνεργαζόμενους με τον Δήμο, δικηγόρους. Δεν λάβαμε καθόλου απαντητικές επιστολές σχετικά με τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος και για τυχόν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη επ’ αυτών ενώ σχετικά με τις υφιστάμενες
εκκρεμείς δίκες λάβαμε απαντήσεις από πέντε (5) δικηγόρους οι οποίοι μας γνωστοποίησαν ότι: α) από εκδικασθείσα αγωγή κατά του Δήμου, συνολικού ποσού € 1.825.947,24, επιδικάσθηκε ποσό € 357.794,00 για το οποίο ασκήθηκαν εφέσεις αφενός από τον Δήμο για την εξαφάνιση του ποσού και αφετέρου από τους
αντιδίκους για την επιδίκαση του συνόλου της απαίτησής τους. Οι νομικοί σύμβουλοί του Δήμου εκτιμούν ότι υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες για την πλήρη δικαίωση του Δήμου και β) έχουν επιδικασθεί κατά του Δήμου, από λοιπές αγωγές, ποσά € 44.352,00. Κατά την γνώμη μας, ο Δήμος θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης για τα επιδικασθέντα ποσά (€ 402.146,00). Συνεπώς τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. Επίσης, εκφράζουμε επιφύλαξη και για την ύπαρξη εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, δεδομένου ότι δεν λάβαμε απαντητική επιστολή από πέντε (5) νομικούς οι οποίοι συνεργάζονται με τον Δήμο.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2011
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΟΣ Θ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11241
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 & ΧΕΥΔΕΝ, Τ.Κ.1043 -ΑΘΗΝΑ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα γαλλικής γλώσσας απο καθηγήτρια πτυχιούχο Παν/μίου Αθηνών με φροντιστιριακή
και σχολική πείρα για προετοιμασία Delf/Sorbonne και
σχολική βοήθεια. Τιμές προσιτές αναλόγως το επίπεδο. Τηλ. επικοινωνίας 6973412831

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

(Νόμος 4014/2011)

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών, απόφοιτος του Καποδιστριακού
Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος Proficiency (CambridgeMichigan), παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα.
Τιμές προσιτές. Αμαλία Βαλλιάνου Τηλ.6978646902

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ.
― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
― ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ
τηλ. 210 6610.456 & 6978028010.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Νοτίων Προαστίων
Απόφοιτος Πανεπιστημίου Νοτίου Αφρικής με πολυετή
πείρα στην Ν. Αφρική και Ελλάδα, παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα σε όλα τα επίπεδα. Προετοιμασία για FCE, ADVANCED, CPE, ECCE, ECPE, TOEFL.
CAMBRIDGE, MICHIGAN, CITY+GUILDS

Tιμές προσιτές. Τηλ. 6946474978

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Γερμανικά παραδίδονται από πτυχιούχο Παν/μίου Αθηνών, απόφοιτη Γερμανικής Σχολής Αθηνών (DSA) με
πολυετή πείρα και σεμινάρια στη Χαϊδελβέργη και στο
Βερολίνο σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία μαθητών για εισαγωγή στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.
Τηλ. 210 8952.093 κιν. 6973228344

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Απόφοιτος Γαλλικού Πανεπιστημίου, πεπειραμένη,
παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα.
Τηλ. 6979 148489.

ΤΗΛ. 6974806089

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο,
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά
συστήματα ταχείας εκμάθησης.
20, ευρώ, μηνιαίως.

Εκπόνηση εργασιών για Λύκειο Ι.Β., ΑΕΙ, ΤΕΙ
από έμπειρη ομάδα καθηγητών. Προσιτές τιμές.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972077766

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα Ισπανικών για αρχάριους
και προχωρημένους από καθηγητή με πολυετή
πείρα. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6977946915.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας από έμπειρο
πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο. Τηλ. 6977 288947.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν/μίου Πατρών MSC EMΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Φιλόλογος με 10ετή εμπειρία, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε
μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, όπως επίσης και
μαθήματα υπολογιστών. Τηλ. 6981644618

Λακωνίας 12, Βούλα Αττικής 16673

τ.: 6946 263867, e-mail: k.gavrilaki@gmail.com

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φιλόλογος απόφοιτη Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου
και Λυκείου. Τηλ. επικοινωνίας 6942473475

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ
Καθηγητής Φυσικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
Φυσικής - Χημείας για όλες τις τάξεις Γυμνασίου Λυκείου. Τηλ. 6973 285995.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών παραδίδονται από
πτυχιούχο καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών και εξετάστρια του Γαλλικού Ινστιτούτου. Προετοιμασία για
DELF, DALF, Sorbonne, Κπγ. Τηλ. 6974 937370

Ομάδα έμπειρων πολιτικών μηχανικών αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία ένταξης οποιουδήποτε
ακινήτου στην παραπάνω ρύθμιση.
Τηλ. 210 8956.066
Κιν. 6973496400, 6937 150688

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ τη διεκπεραίωση - τακτο-

ποίηση αυθαιρέτων βάσει του Νόμου 44014/21.9.2011
για κτίρια εντός και εκτός σχεδίου. ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 6932
784909 - 6945 695974 - 6945 433845

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
στις

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων
καλύτε
ρες
τιμές
― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων
― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια
― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής
- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις
(ΑΣΚΤ, Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ)
- Ετοιμασία portfolio
- Μαθήματα σε χομπίστες
Τηλ.: 6977 593732

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομη Μεζονέτα με πιλοτή, 2
υπνοδωμάτια, λουτρό, καθιστικό και κουζίνα πλήρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα στο συγκρότημα
Δάμων, οδός Κωστή Παλαμά 1, οικισμός Αγ. Νικολάου Ανάβυσσος. Τηλ.: 210 8957.974, 6942088940

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορ., 107τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΔΥΟ ΜΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
A/C ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου, 97τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΜΠΑΝΙΟ, WC, ΠΟΛΛΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, A/C. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
6977473463
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας,
Διακοπή καπνίσματος

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα 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

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

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

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9656.484, κ ιν. 697397506 9

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

κιν. 6945 548882

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

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

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά 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 τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

TA
ANOIK
OΛO TO
24ΩPO

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)
ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936 510004
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...για την υγειά μας
Φθινοπωρινές ιώσεις
Ποιες ιώσεις μας απειλούν κατά την διάρκεια
του Φθινοπώρου;
Αυτή την εποχή επιτίθενται μια ποικιλία ιών που συνηθέστερα
προκαλούν μπούκωμα, καταρροή, πόνο στο λαιμό, χαμηλό πυρετό. Ενδέχεται να υπάρχουν συμπτώματα από την κοιλιά, όπως
πόνος, διάρροια. Συνήθως η ίωση κάνει ένα κύκλο τριών με
πέντε ημερών, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, διαρκεί πάνω
από εννέα ημέρες. Σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία, βρογχίτιδα, σήψη, καρδιοπνευμονικές εκδηλώσεις, συμβαίνουν σπανιότερα και συνοδεύονται από παράταση της λοιμώδους
συνδρομής ή βαρύτερα συμπτώματα (π.χ. υψηλός πυρετός, δύσπνοια, πυώδη φλέματα).
Έχουν περιγραφεί πάνω από διακόσιοι αντιγονικά διαφορετικά
ιοί, υπεύθυνοι για κοινές ιώσεις και καθημερινώς καινούργιοι ιοί
ανακαλύπτονται. Οι ρινοιοί, ο ιός της παραινφλουέντζας, οι αδενοιοί, είναι μερικοί μόνο από αυτούς. Αν και υπάρχουν περιστασιακά ορισμένα περιστατικά γρίπης ήδη από αυτή την εποχή, η
γρίπη αναμένεται να απασχολήσει την κοινότητα κυρίως από
τέλη Νοεμβρίου και κατά τους χειμερινούς μήνες.

θολογικής ιατρικής εξέτασης, μετά από την αξιολόγηση του ανοσολογικού status του οργανισμού. Το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου επί παραδείγματι, που πρέπει να γίνεται σε ορισμένες
ομάδες υψηλού κινδύνου, προσφέρει προστασία έναντι της
πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας, που είναι μία σοβαρή επιπλοκή
των ιώσεων.
2. Τον άμεσο εντοπισμό και την άριστη θεραπεία ορισμένων παθολογικών καταστάσεων και νοσημάτων που αλλοιώνουν την
σωστή άμυνα κατά την διάρκεια της παθολογικής ιατρικής εξέτασης. Τέτοια νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις είναι η
αύξηση του σακχάρου, η νεφρική ανεπάρκεια, η ηπατική ανεπάρκεια.
3. Την εφαρμογή σωστών συνηθειών καθημερινότητας που τονώνουν το αμυντικό σύστημα και που στα υγιή άτομα περιλαμβάνουν σωστή διατροφή με τρόφιμα από όλες τις ομάδες

Ποια μέτρα προφύλαξης πρέπει να παίρνει το
άτομο;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας επαναπροκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση ποσοστού έκπτωσης σε έντυπο οικονομικής προσφοράς που χορηγείται
από την υπηρεσία και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την
ανάθεση της κάτωθι εργασίας: “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012”.
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 70.198,25€ πλέον Φ.Π.Α.
13% ήτοι με το Φ.Π.Α. 79.324,02 και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν.3463/06 και Ν.3731/08 και του Π.Δ. 60/2007.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς εκτέλεση δρομολογίων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού ή και για ένα ή περισσότερα από
τα επί μέρους δρομολόγια 1 έως και 12 αυτού.
Ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας την 16η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ με ώρα λήξης
υποβολής προσφορών την 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αντικείμενο την μεταφορά προσώπων.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι όπως ακολούθως αναφέρονται:
Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
Α/Α δρομολογίου 1
Α/Α δρομολογίου 2
Α/Α δρομολογίου 3
Α/Α δρομολογίου 4
Α/Α δρομολογίου 5
Α/Α δρομολογίου 6
Α/Α δρομολογίου 7

Ποσό εγγύησης
227,44€
172,05
245,87€
251,53€
53,56€
82,42€
206,79€

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
Ποσό εγγύησης
Α/Α δρομολογίου 8
281,16€
Α/Α δρομολογίου 9
196,69€
Α/Α δρομολογίου 10
122,93€
Α/Α δρομολογίου 11
167,17€
Α/Α δρομολογίου 12
98,35€
Για το σύνολο

2.106,95€

Και υποβάλονται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και
να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 22990-20000.
Ο Δήμαρχος Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε αντισηπτικά μαντηλάκια εμποτισμένα σε οινόπνευμα.
ε. Σε περίπτωση λοίμωξης αναπνευστικού πρέπει να καλύπτετε
την μύτη και το στόμα κατά την διάρκεια του βήχα ή του πταρμού με καθαρά χαρτομάντιλα μιας χρήσεως τα οποία πρέπει να
πετάτε αμέσως μετά και να πλένετε τα χέρια σας. Μείνετε στο
σπίτι μέχρι να εξεταστείτε και να λάβετε συμπληρωματικές οδηγίες.
στ. Πρέπει να αποφεύγετε την άσκοπη χρήση φαρμάκων, ιδιαιτέρως αντιβιοτικών.

Τα αντιβιοτικά και το εμβόλιο της γρίπης βοηθούν σε περιπτώσεις ιώσεων;

Η σωστή πρόληψη περιλαμβάνει:
1. Την εξατομικευμένη εφαρμογή ενισχυτικών εμβολίων τόνωσης του ανοσοποιητικού συστήματος κατά την διάρκεια της πα-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥ/16/2011
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Αριθμ. Πρωτ.: 15429/10-10-2011
ΠΡΟΫΠ.: 70.195,25€ πλέον ΦΠΑ 13%
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 432/14.10.11 τ. ΔΔΣ
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

β. Να ανοίγετε συχνά τα παράθυρα και να φροντίζετε για την
συχνή ανανέωση του αέρα στους χώρους όπου ευρίσκεστε.
Στην περίπτωση των κλιματιστικών πρέπει να υπάρχει σωστή
συντήρηση
γ. Να αποφεύγετε να αγγίζετε τα μάτια την μύτη και το στόμα
σας, που αποτελούν τις κύριες πρώτες θέσεις πιθανού εποικισμού λοιμογόνων παραγόντων
δ. Να πλένετε συχνά τα χέρια σας. Κατά το πλύσιμο των χεριών,
πρέπει να πλένονται καλά οι περιοχές ανάμεσα από τα δάχτυλα,
οι περιοχές κάτω από τα νύχια, οι καρποί, η ραχιαία και παλαμιαία επιφάνεια των δακτύλων τουλάχιστον επί είκοσι δευτερόλεπτα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται καθαρές πετσέτες, καθαρά
χαρτομάντιλα μιας χρήσης ή στεγνός αέρας για το στέγνωμα.

τροφίμων, αποφυγή γλυκών, αποφυγή κατάχρησης λιπαρών,
άσκηση, αποφυγή παθητικού και ενεργητικού καπνίσματος, διατήρηση φυσιολογικού βάρους, επαρκούς ύπνου, αποφυγή ψυχολογικών επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση πασχόντων από
χρόνια νοσήματα, απαιτείται εφαρμογή ειδικών ενδεικνυόμενων
διατροφικών προγραμμάτων και προγραμμάτων καθημερινότητας ανάλογα με το είδος της χρόνιας πάθησης.
4. Την εφαρμογή σωστών γενικών κανόνων ατομικής και κοινωνικής υγιεινής. Συγκεκριμένα:
α. Να αποφεύγετε την στενή επαφή με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού. Να αποφεύγετε χώρους με
συνωστισμό

Τα αντιβιοτικά δεν δρουν στις ιώσεις. Μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις με επιπλοκές, έχει θέση το αντιβιοτικό. Η άσκοπη ή
ακατάλληλη χρήση του αντιβιοτικού, δημιουργεί ανθεκτικά στελέχη και οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές.
Το εμβόλιο της γρίπης πρέπει να γίνεται κατά το Φθινόπωρο σε
ομάδες υψηλού κινδύνου και σε άτομα που ευρίσκονται σε
στενή επαφή με ομάδες υψηλού κινδύνου. Παρέχει προστασία
μόνο για την γρίπη και όχι για το σύνολο των ιώσεων.

Δρ. Αναστασία Μοσχοβάκη
Ιατρός Ειδική Παθολόγος
E mail: amoschovaki@yahoo.gr.
HealthPost.gr

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής της Υγείας
Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης
Τις δυνάμεις τους για την προαγωγή και
την πρόληψη της Υγείας ως υψίστης σημασίας προϋπόθεση για την θωράκιση
και την προστασία της Υγείας του πληθυσμού, ενώνουν περισσότεροι από 160
Δήμοι από όλες τις περιφέρειες της
χώρας μέσα από το νέο δίκτυο Υγείας
που ξεπήδησε μέσα από τη συνένωση
τριών δικτύων, του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας, του Δικτύου Υγιών Πόλεων και του Δικτύου Δήμων
Προαγωγής της Υγείας.
Στην 1η Γενική Συνέλευση του νέου
φορέα, Πρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ) αναδείχθηκε
ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης.
Αναφερόμενος στο σημαντικό αυτό
βήμα για την πρόληψη της Υγείας μέσα

από τα όργανα και τη συνεργασία σε
επίπεδο
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
εστίασε στην αποστολή και στο έργο
του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α, δηλαδή
στην πρόληψη των νοσημάτων, στην
προαγωγή της Υγείας και γενικότερα
στην προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών και δράσεων στο πεδίο της δημόσιας Υγείας.
Με την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε η εκλογική διαδικασία
και
ανάδειξη
Διοικητικού
Συμβουλίου, το οποίο είναι:
ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δήμαρχος Αμαρουσίου - Πρόεδρος ΔΣ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δημ. Σύμβουλος
Χαλανδρίου - Αντιπρόεδρος
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημ. Σύμβουλος
Κορυδαλλού - Αντιπρόεδρος

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Αντιδήμαρχος Βύρωνα Γενικός Γραμματέας
ΖΗΤΑΚΗΣ ΠΑΝ., Δημ. Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης - Αναπλ.Γενικός Γραμματέας
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΗΛΙΑΣ, Αντιδήμαρχος Καλλιθέας - Ειδικός Γραμματέας
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ., Αντιδήμαρχος
Αγ. Αναργύρων-Καματερού - Ταμίας
ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, Δημ. Σύμβουλος
Πυλαίας Χορτιάτη - Αναπληρωτής Ταμίας
ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκπρόσωπος
Δήμου Πειραιά - Μέλος - Εκπρόσωπος ΔΣ
στην Επιστημονική Επιτροπή
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας - Μέλος
ΛΙΛΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Παύλου Μελά - Μέλος
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
Δημ. Σύμβουλος Ν. Ιωνίας - Αναπλ. Μέλος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΠΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Δημ.
Σύμβουλος Κηφισιάς - Αναπλ. Μέλος.
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Η εφηβική εθνική ομάδα της Δανίας στη Βούλα
Απολαυστικό ήταν το θέαμα που πρόσφεραν οι μικροί
Δανοί αθλητές στο κλειστό γυμναστήριο της Βούλας
την Πέμπτη 20/10. Καλεσμένοι να το παρακολουθή-

σουν ήταν οι μαθητές του Γυμνασίου Βουλιαγμένης,
οι οποίοι φάνηκαν να ενθουσιάστηκαν με τις ικανότητες των παιδιών - αγοριών και κοριτσιών - της εφη-

βικής Εθνικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής της
Δανίας.

Η πειθαρχία, η πρωτοτυπία και ο συγχρονισμός ήταν
τα στοιχεία που χαρακτήρισαν την επίδειξη.

Ιστιοπλοϊκός αγώνας, με έπαθλο, γουρουνόπουλο!
Διοργρανώνεται την Κυριακη 23/10 απο
το Ναυτικό Ομιλο Βούλας (ΝΑΟΒ) η παραδοσιακή πια ιστιοδρομία «Γουρουνόπουλο» με αρκετά χαλαρό – παρεϊστικο
χαρακτήρα, οπως ξέρουμε και από άλλες
χρονιές και όπως συμπεραίνουμε και απο
σχετική δημοσίευση στο facebook:
“ρεφενε πάρτυ, με σουβλάκια 8 € το
ατομο με πολλαααα σουβλάκια, με σαλάτα, μπύρες κρασί και μουσικούλα, και
όποιος θέλει φέρνει ότι επί πλέον θέλει”
Αυτό δεν σημαίνει οτι κυβερνήτες και
πληρώματα δεν παίρνουν τον αγώνα στα
σοβαρά και ο ανταγωνισμός αναμένεται
να είναι μεγάλος, πόσο μάλλον, αφου
φέτος ο αγώνας συμπεριλαμβάνεται κανονικά στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα 2011 της ΕΑΘ/ΕΙΟ. Ξέχωρα απο
το “κλασσικό” κίνητρο του φαγώματος

του ψημένου γουρουνόπουλου, που μοιράζονται οι τρείς πρώτοι νικητές.
Ο αγώνας προσφέρεται ιδανικά για παρακολούθηση απο τη στεριά, αφού διεξάγε-

ται κοντά στις ακτές τις Βούλας και γύρω
απο το Πρασονήσι (νησάκι της Βούλας
για τους μη γνωρίζοντες.
Θα απονεμηθούν τα ακόλουθα έπαθλα

- Στον 1ο νικητή ΕΝΑ ΣΩΒΡΑΚΟ με τα
ονόματα όλων των σκαφών υπογεγραμμένα από τους Κυβερνήτες καθώς και το
επαμοιβόμενο κύπελλο «ΓΟΥΡΟΥΝΙ»
- Στους 3 πρώτους νικητές θα δοθεί ένα
Ροδοκόκκινο ψημένο ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ
(προσφορά του ΝΑΟΒ).
- Στον τελευταίο τερματήσαντα έπαθλο
έκπληξη (προσφορά του ΝΑΟΒ).
Η απονομή επάθλων στους νικητές του
Αγώνα «ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ 2011», θα
γίνει αμέσως μετά τον τερματισμό του
προτελευταίου σκάφους (το τελευταίο
δεν θα το περιμένουμε) στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ.
Πληροφορίες στη Γραμματεία του ΝΑΟΒ:
Τηλ. / Fax 210 8991193,
email: info@naov.gr Web site: www.naov.gr
Κωστής Βενετσάνος

Αγώνες κλασσικού αθλητισμού με το Σωματείο “Αμεινίας ο Παλληνεύς”
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011, στο αθλητικό κέντρο Παλλήνης, πραγματοποιήθηκε για 16η συνεχή χρονιά η γιορτή

του κλασικού αθλητισμού με την πραγματοποίηση των καθιερωμένων αγώνων που διοργανώνει το σωματείο “Αμεινίας ο Παλληνεύς”, με σκοπό την προσέλκυση νέων
αθλητών στον στίβο.
Οι αγώνες είναι η απαρχή μιας σειράς εκδηλώσεων που θα
κάνει το Σωματείο, με αφορμή τα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας του.
Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (βροχόχιονο, πραγματοποιήθηκαν χωρίς προβλήματα οι αγώνες και με μεγάλη
συμμετοχή, με καινοτομίες στον τρόπο διεξαγωγής τους
ούτως ώστε να έχουν γρήγορα και σωστά αποτελέσματα.
Οι νέοι αθλητές και αθλήτριες θα έχουν να θυμούνται όμορφες αθλητικές στιγμές, που θα τους συνοδεύουν στην
όποια αθλητική τους πορεία.
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ΟΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Το επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης έπρεπε
να έχει ξεκινήσει από τις 17 Σεπτεμβρίου, εν τούτοις μέχρι και
σήμερα οι αγώνες έχουν ανασταλεί, για οικονομικούς λόγους,
όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας.
Βέβαια, είναι απορίας άξιο, γιατί
δεν διεξάγεται το εσωτερικό αγωνιστικό πρόγραμμα, τουλάχιστον
για την Αττική, αφού από την Β!
εθνική κατηγορία και για τις παρακάτω κατηγορίες τα έξοδα
είναι ΜΗΔΕΝΙΚΑ!!! Ταυτόχρονα
Ο Αρης Βούλας έλαβε μέρος στο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με αποστολή αθλητών, αθλητριών, προπονητών και παραγόντων που
ξεπέρασαν τον αριθμό 10!!!

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες και
προκειμένου να διατηρηθεί το
Πινγκ-Πονγκ στη ζωή, τα Σωματεία της Βούλας αποφάσισαν και
διεξάγουν φιλικούς αγώνες, ιδίως
για τις μικρές κατηγορίες αθλητών και αθλητριών.
Έτσι το Σαββατοκύριακο 15 και 16
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν
φιλικοί ατομικοί αγώνες Παμπαίδων – Παίδων – Παγκορασίδων –
Κορασίδων στους οποίους έλαβαν μέρος συνολικά 112 αθλητές
και αθλήτριες.
Δεν θα αναφερθούμε στους νικητές και τις νικήτριες γιατί ο πρώτιστος σκοπός των αγώνων
αυτών ήταν η συμμετοχή και η
διατήρηση της επαφής των αθλητών με το αγωνιστικό μέρος του
αθλήματος.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο αθλητικός σύλλογος πετοσφαίρισης ΘΕΤΙΣ ανακοινώνει, ότι οι εγγραφές για την αθλητική χρονιά 20112012, 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.
Τηλ. 210 89 94 484 – 69 72 77 85 40 – 69 46 317073

Διακρίναμε, όμως, στα μάτια τους
τη δίψα για αγώνες, την απορία
για την αναστολή ΜΟΝΟ του
εσωτερικού αγωνιστικού προγράμματος και δεχθήκαμε από
τους γονείς και τους προπονητές
πολλαπλά συγχαρητήρια για την
προσπάθειά μας αυτή.
Σήμερα όλοι ρωτούν αν τελικά
θα πραγματοποιηθεί το εσωτερικό
αγωνιστικό πρόγραμμα, πότε θα
αρχίσει, ποιοι αγώνες δεν θα γίνουν και με ποιους όρους.
Λύση πάντα υπάρχει. Αρκεί όλοι
μα όλοι ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΖΟΥΜΕ.

Βόλτα στη Ραφήνα…με ποδήλατα!
Στις 6/11, υπό την αιγίδα του Δήμου Ραφήνας το Πρότυπο Γυμναστήριο θα διεξάγει ποδηλατάδα με αφετηρία την κεντρική πλατεία της πόλης, όπου και θα
καταλήξει μετά από μία διαδρομή 15χλμ.!
Για συμμετοχή
(όνομα, τηλ,e-mail) στο τηλ.
2294025841! ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες θα μπουν στην
κλήρωση για πολλά δώρα .

Αποτελέσματα αγώνων Πρωτέα Βούλας
1] Σάββατο 15/10 Αγώνας Κορασίδων Α` Κατηγορία
Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α 4η Αγωνιστική : A.O.N.A. - Πρωτέας Β. 64 - 60
[Μετά από παράταση 55 - 55].
2] Κυριακή 16 /10 Αγώνας Γυναικών Α2 Εθν. Κατηγορίας 1η
Αγων/κή: Πρωτέας Β. - Νίκη Λευκάδος 88 - 33.
3] Δευτέρα 17/10 Αγώνας Ανδρικού Α` Κατηγ. Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
3η Αγων.: Δ.Α.Σ. Δραπετσώνας - Πρωτέας Β. 62 - 51...
4] Τρίτη 18/10 Αγώνας Παιδικού Α` Κατηγορία Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. 5η
Αγω/κή: Πρωτέας Β. - Α.Ε. Ικαρου - Καλλιθέας 43 - 50.
5] Τρίτη 18/10 Αγώνας Παιδικού Α` Κατηγορία Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. 5η
Αγωνιστική: Πρωτέας Β. - Α.Ε. Ικαρου - Καλλιθέας 45 - 61.
6] Τετάρτη 19/10 ο αγώνας των Νεανίδων Πρωτέας Β. - Α.Ε.
Εσπερίδες ανεβλήθη λόγω κλειστού γηπέδου [Απεργία Δημοτικών υπαλλήλων].

Επόμενοι αγώνες
1] Σάββατο 22/10 Αγώνας Κορασίδων Α` Κατηγορία Ε.Σ
ΚΑ.Ν.Α. 5η Αγωνιστική: κλ. Γήπεδο Βούλας 16.30 Πρωτέας Β. - Πανιώνιος Γ.Γ.Σ.
2] Κυριακή 23/10 Αγώνας Γυναικών Α2 Εθνικής Κατηγορίας 3η Αγωνιστική: κλ. Γήπεδο Βούλας 12.00
Πρωτέας Β. - Α.Σ. Απόλλων Πάτρας.
3] Δευτέρα 24/10 Αγώνας Ανδρικού Α` Κατηγορία
.Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. 4η Αγωνιστική: κλ. Γήπεδο Βούλας 20.30
Πρωτέας Β. - Α.Ο. Π. Φαλήρου.
4] Τρίτη 25/10 Αγώνας Παιδικού Α` Κατηγορία
Ε.Σ,ΚΑ.Ν.Α 6η Αγωνιστική: κλ. Γήπεδο Αγ. Τρύφωνα
Γλυφάδας 20.00 Τερψιθέα Γλυφάδας - Πρωτέας Β....
5] Τρίτη 25/10 Αγώνας Εφηβικού Α` Κατηγορία
Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. 6η Αγωνιστική: κλ. Γήπεδο Κοψαχείλας 21.30
Α.Ο.Π.Φάληρο - Πρωτέας Β.
6] Τετάρτη 26 / 10 Αγώνας Νεανίδων Α` Κατηγορία
Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α 3η Αωνιστική : κλ. Γήπεδο Δ.Α.Κ. Κορυδαλλού 21.30 Γ.Α.Σ. Πήγασος Κορυδαλλού - Πρωτέας Β.
Περισσότερα στο: www.proteasvoulas.com
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Το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ και ΕΚΘΕΤΕΙ τους Ο.Τ.Α.
Αυτοαναιρείται ρωτώντας “είμαστε νόμιμοι;”
Είναι το τρίτο κατά σειρά φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ που ασχολείται με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Δήμο
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (3Β) αφ’ ότου έμεινε
κενή η θέση του Δημάρχου εδώ και 2 μήνες, λόγω βαριάς
ασθένειας του Γρηγόρη Κασιδόκωστα, που τον ανάγκασε
ν’ απέχει των καθηκόντων του.
Πέραν της ανθρώπινης πλευράς που αιτιολογεί εν μέρει
και την επιφυλακτική στάση μιας πλευράς των Συμβούλων, ο Δήμος είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δ.Δ. που πρέπει
να λειτουργήσει υπεύθυνα και σύμφωνα με τους νόμους.
Ο Νόμος (3852/2010) είναι σαφής:
«Αν η θέση του Δημάρχου μείνει κενή για οποιονδήποτε

λόγο,...» το τονίζω, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ
«...μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι Σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού
συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση
του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί
με τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως…» (δηλ.
του πλειοψηφήσαντα συμβούλου) και εκλέγει έναν εξ’
αυτών ως δήμαρχο (άρθρο 60 παράγραφος 1).
Τι πιο ξεκάθαρο. Τι πιο απλό! Τόσο ξεκάθαρο που κι ένα
παιδί του γυμνασίου, για να μην πούμε του δημοτικού το
καταλαβαίνει. Αυτοί οι 33 Σύμβουλοι που είναι πατεράδες
ή δάσκαλοι των παιδιών, δεν το καταλαβαίνουν; Εκτός και
είναι τόσο αμελείς ή οκνηροί ή πολυάσχολοι και δεν προλαβαίνουν ν’ ασχοληθούν. Αν κάτι εξ’ αυτών συμβαίνει,
τότε κακώς επέλεξαν και αγωνίστηκαν σκληρά για να
εκλεγούν και ν’ ασχοληθούν με τα κοινά.

τους διαφυλάξουν από ατοπήματα και ολισθήσεις σε
έκνομες ενέργειες ή παραλείψεις;
Ή φοβούνται μήπως δυσαρεστήσουν όσους για ιδιοτελείς
συνήθως λόγους, υπεκφεύγουν με στρεψοδικίες και με
διάφορα κουτοπόνηρα τερτίπια, να εφαρμόσουν όσα ο
νόμος επιτάσει, ακόμα και κωλυσιεργώντας. Ο νοών, νοείτω!
Όπως γράψαμε ήδη, κάποιο δικηγορικό γραφείο ανέλαβε
το βάρος, με δολιχοδρομίες και περιττές κατά την άποψή
μας, νομικές λαβυρινθώδεις και πολύπλοκες ακροβασίες
και γνωμοδότησε ότι «η μακροχρόνια ασθένεια Δημάρχου, χωρίς συγκεκριμένο χρόνο αποθεραπείας» και η συνακόλουθη παντελής απουσία του από τα καθήκοντά του,
αναιτίως, βεβαίως, ΔΕΝ συνεπιφέρει κένωση της θέσης
του Δημάρχου. Εκείνο το «για οποιονδήποτε λόγο» που
λέει ο νόμος, ΔΕΝ μας το ερμήνευσαν. (Αν χρειάζεται ερμηνεία).
Τέλος πάντων, την επιστημονική τους άποψη εξέφρασαν
οι άνθρωποι, ως νομικοί και ως εκ τούτου, η άποψή τους
είναι σεβαστή, αλλά από μας που δεν είμαστε δικηγόροι,
δεν είναι υποχρεωτικό ασφαλώς να είναι και αποδεκτή,
όταν δεν συμβαδίζει με την κοινή λογική, την ξεκάθαρη
διατύπωση του νόμου – που συμβαδίζει με την κοινή λογική – τη δημοκρατική αντίληψη ότι ο λαός εξέλεξε για
Δήμαρχο τον Κασιδόκωστα κι όχι οποιονδήποτε Αντιδήμαρχο, που αυτός όρισε για την τρέχουσα και υπό κανονικές συνθήκες αναπλήρωσή του και το συμφέρον της
πόλης, που έχει ν’ αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα. Άμεσα και επικίνδυνα!

Οι ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και οι …καθηγητές

Τι αποφάσισε το Δ.Σ.

Και εκτός αυτών, οι δικηγόροι του Δήμου δεν οφείλουν να
διαφωτίσουν ακόμη και αυτοβούλως τους Αντιδημάρχους,
τον πρόεδρο και τους δημοτικούς συμβούλους, ώστε να

Το Δ.Σ., όπως είχαμε γράψει, ΔΕΝ αποφάσισε να νομιμοποιήσει την απουσία του Δημάρχου παρατείνοντας τη δικαιούμενη απουσία του ενός συνολικά μηνός, σε τρεις
συνολικά μήνες (δηλ. μέχρι 25 Νοεμβρίου 2011) όπως ο

Καλλικράτης ορίζει στο άρθρο 61 § 5, αλλά να …ζητήσει
ερμηνεία του νόμου (!) – γιατί προφανώς τους έμπλεξε η
γνωμοδότηση των δικηγόρων και οι προσωπικές επιδιώξεις καθενός. Προτίμησαν να εκτεθούν, εκθέτοντας και το
κύρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρωτώντας αν το «δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα»; (!) και αν «απαιτείται άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Δήμαρχο για
απουσία πέραν των 30 ημερών»!
Η απόφαση είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο.
Τέλος, τίθεται ένα αμείλικτο ερώτημα:
Αν παρά τις ευχές και τις προσδοκίες ΔΕΝ είναι σε θέση
ο Δήμαρχος ν’ αναλάβει τα καθήκοντά του μέχρι την 25η
Νοεμβρίου, οπότε λήγει η «εικαζόμενη» τρίμηνη άδεια
«για εξαιρετικούς λόγους», που προβλέπει ρητά το άρθρο
61 § 5 και το Συμβούλιο παρέβη το καθήκον του να την
χορηγήσει, τι πρόκειται να γίνει; Ο Δήμος θα μένει ΑΚΕΦΑΛΟΣ;
Κι αν ακόμη υποθέσουμε τραβώντας το απ’ τα μαλλιά, ότι
Δημαρχεύει ο «αναπληρωτής», τι θα γίνει την 30η Ιουνίου
2013 που λήγει ούτως ή άλλως η θητεία του; Και μέχρι
τότε θα έχουμε «Δήμαρχο» αντί αυτού; Και τι εγκυρότητα
θα έχουν οι πράξεις του; Έχει δικαίωμα να υπογράψει
χρηματικά εντάλματα, όταν το άρθρο 88 θεωρεί μη μεταβιβάσιμη την αρμοδιότητα αυτή του Δημάρχου;
- Κι αλήθεια, έχει την αρμοδιότητα ο αναπληρωτής Αντιδήμαρχος, να παύει Αντιδήμαρχο και να ορίζει άλλον; (Το
είχε ρωτήσει και ο Δ. Κοντονής).
Σ’ αυτά τα ερωτήματα έπρεπε ν’ απαντήσουν οι νομικοί κι
όχι αν ο Δήμαρχος έπεσε σε παράπτωμα επειδή
…αρρώστησε!!! Να ‘μαστε σοβαροί, γιατί με τέτοια μυαλά
οι …τοποτηρητές της τρόικα θα μπούνε και στα 3Β!
Τώρα η ευθύνη πέφτει στα έδρανα της αντιπολίτευσης,
που οφείλει για το καλό της πόλης, να ενεργήσει
Κώστας Βενετσάνος

Εκτακτη συνέλευση των εργαζομένων στα 3Β, δημιούργησε τριβές
Εκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε το Σωματείο Εργαζομένων στο Δήμο
3Β, την περασμένη Τρίτη στην αίθουσα
“Ιωνία”. Μεγάλο το ενδιαφέρον, αφού γέμισε η αίθουσα από εργαζόμενους. Παρούσα και η Δημοτική Αρχή κατά το
μεγαλύτερο μέρος από όλες τις παρατάξεις.
Στο Πάνελ ο πρόεδρος του Σωματείου Γ.
Παναγόπουλος και η Γραμματέας Μαίρη
Σκέντου.
Ο πρόεδρος κάλεσε τους εκπροσώπους του
Δήμου (πολιτική ηγεσία) να μιλήσουν και
έδωσε πρώτα το λόγο στον πρόεδρο Δημ.
Αναστασίου. Στη συνέχεια μίλησαν ο Αντιπρόεδρος Διον. Γεωργουλόπουλος, η Ηλ.
Τσιριγώτη (η Γ. Μαρτίνου δεν θέλησε να μιλήσει), ο Παν. Καπετανέας και ο Κ. Πασακυριάκος.
Παρευρέθηκαν ακόμη, ο Ελ. Αργυρουδάκης, ο Π. Σκουζής, ο Παντ. Κασιδόκωστας,
η Μαρία Σίνα, η Λ. Αργυροπούλου, η Ν. Καραγιάν, ο Δ. Βαμβασάκης, ο Γ. Δήμας και ο
Π. Σωτηρόπουλος.
Κυρίαρχο θέμα η κατάργηση της καθαριό-

τητας από τους ΟΤΑ και το πέρασμα σε
ιδιωτικά χέρια.
Ολοι οι ομιλούντες συμφώνησαν ότι δεν

πρέπει να δοθεί η καθαριότητα σε ιδιώτες.
Κάποιοι εργαζόμενοι κατηγόρησαν το Σωματείο ότι άργησε να ενεργήσει. Αλλοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν έχει γίνει
ενοποίηση και των τριών Σωματείων των

τέως τριών Δήμων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. (Ο πρόεδρος απάντησε ότι βρίσκεται στο Πρωτοδικειο το Καταστατικό και

αρχές του νέου έτους θα προχωρήσουν σε
εκλογές).
Πολλοί εργαζόμενοι είχαν ενστάσεις για
διάφορα θέματα έξω από το επείγον, εργασιακό τους. Πολλά μάλιστα είχαν προσωπι-

κές αιχμές είτε κατά του προέδρου είτε κατ’
άλλων.
Μου θύμισαν τους κατοίκους της Σρι Λάνκα
που την ώρα που ερχόταν το τσουνάμι και
ρούφηξε προς τα μέσα τη θάλασσα, μπήκαν
στη ...στεριά και μάζευαν κοχύλια!
Την τραγικότητα των ημερών, φάνηκε ότι
δεν την έχουν συνειδητοποιήσει ούτε οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, τουλάχιστον στα 3Β.
Ο Πρόεδρος τους τόνισε ότι “κάνουμε
απεργία και δουλεύετε όλοι μη χάσετε το
μεροκάματο, ενώ σε λίγο δεν θα έχουμε
ούτε δουλειά”.
«“Ημουνα νιος και γέρασα”, είπε εργαζόμενος επί 35 χρόνια. Η ιδιωτικοποίηση έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Ενώ υπάρχουν
συνεργεία δημοτικά, φέρνουν απέξω ξένα
συνεργεία. Το θέμα είναι τώρα τί κάνουμε».
Τέλος αποφάσισαν να κατέβουν - όσοι θέλουν - στις διαδηλώσεις με πούλμαν, ένα εκ
των οποίων το προσέφερε ο δημοτικός σύμβουλος Παν. Σωτηρόπουλος, όταν ο Πρόεδρος αναζήτησε εθελοντές.
Αννα Μπουζιάνη

