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ΘΑΥΜΑ, ΘΑΥΜΑ;
Μετά το “κούρεμα” θα
βρεθούμε, το έτος 2020
εκεί που ήμασταν το 2009!
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(δηλαδή το χρέος μας θα είναι στο 120%
του ΑΕΠ), όπως είπε ο Βενιζέλος)

“ΚΟΥΡΕΜΑ”

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

με χοντρή και ΔΙΑΡΚΗ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
Δηλώσεις των αρχηγών

του Κώστα
Βενετσάνου*

“Κούρεμα” ή αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους κατά 50%, επί των ομολόγων κι όχι επί των 110 δις που έχουμε
λάβει - όχι όλα - από την τρόικα, δεν
μπορεί παρά να μας βρίσκει εν μέρει
σύμφωνους, παρ’ όλο που υπολείπεται
της δικιάς μας άποψης για 70%, ή του
ορθότερου, κατόπιν λογιστικού ελέγχου
και αντικειμενικοποίησης του επιτοκίου,
Συνέχεια στη σελ. 2

ΓΙΑΤΡΟΙ του
ΚΟΣΜΟΥ
Σελίδα 24

Μία συνεδρίαση, ξεχωριστή, υψηλού
επιπέδου και ως προς τη συζήτηση και
ως προς την απόφαση, εξελίχθηκε στο
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου, για την αποχέτευση με κοινό
αποδέκτη, μαζί με τους Δήμους Κορωπί,
Παιανία και το Αεροδρόμιο.
Σελίδες 12,13

Στο “κόκκινο” ο Δήμος 3Β
Σελίδα 3

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ με βραβείο
γουρουνόπουλο ψητό στο ΝΑΟΒ

ΔΩΡΕΑΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
σε άπορους
μαθητές
Σελίδα 6

Σελίδα 22

ΚΟΡΩΠΙ
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
για
εγκατάσταση
ΡΟΜΑ
Σελίδα 3

ΕΒΔΟΜΗ
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“ΚΟΥΡΕΜΑ” και ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1
όπως το έχουμε κατά καιρούς αναπτύξει.
Το βέβαιο είναι ότι το σκοπούμενο,
δηλαδή εκείνο που επεδίωκε και επέτυχε ο Γαλλογερμανικός άξονας, δεν
ήταν η διάσωση της Ελλάδας, αλλά η
διάσωση των τραπεζών (τους), του
ευρώ, και του κλιδωνιζόμενου κεφαλαιοκρατικού συστήματος.
Δεν μπορούμε όμως σήμερα να εκφράσουμε υπεύθυνη άποψη, προτού
μελετήσουμε το σύμφωνο που επεβλήθη στη χώρα μας. Προτού δούμε
τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η πατρίδα μας.
Το βέβαιο είναι ότι η όποια συμφωνία
που συνεπάγεται ακόμα μεγαλύτερη
μειωση της εθνικής κυριαρχίας, λόγω
της διαρκούς επιτήρησης που επέβαλε
η Γερμανία, δεν θα τεθεί στην κρίση
του ελληνικού λαού, αλλά των στρατευμένων βουλευτών του κυβερνητικού κυρίως κόμματος, ευρισκομένων
υπό την επήρεια της στρειδοποίησής
τους, στο εν λόγω αξίωμα.
Αρα, προς το παρόν
δεν έχουμε εκλογές.
Δεν έχουμε εκλογές εκτός κι αν...
Εκτός κι αν μερικές “κότες” θυμηθούν
ότι είναι εκπρόσωποι αυτού του λαού,
τον οποίον πλέον ΔΕΝ εκπροσωπούν
κατ’ ουσίαν, αλλά μόνον τύποις.
Οσον αφορά τις διαγγελματικές διαβεβαιώσεις του Γ.Α.Παπανδρέου και
τους λογικούς ακριβατισμούς του
Ευαγγ. Βενιζέλου, έχουν την αξιοπιστία των προγενέστερων ανενδοίαστων αυτοδιαψεύσεών τους. Αρκει
δε για κάθε νοήμονα η παρουσίαση
της επιβληθείσας διαρκούς επιτήρησης περίπου ως... επιτυχίας!!!
Και για να μη θεωρηθεί ότι εμείς λέμε
“λόγια του αέρος” ιδού η αποστομωτική προφητική απάντηση από τον ίδιο
τον Γ.Α. Παπανδρέου (Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης).

Αποτυχία της σοσιαλιστικής
πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ του Γ.Α.Π.

“Ελεγχόμενη πτώχευση
που μπορεί να εξελιχθεί
σε ανεξέλεγκτη”

«Το να γίνει ένας τρίτος παπανδρέου
Πρωθυπουργός θα ήταν (είναι πλέον)
μία αποτυχία της σοσιαλιστικής πολιτικής μας (του ΠΑΣΟΚ). Είναι η προφητική δήλωση του ίδιου του Γ.Α.
Παπανδρέου σε συνέντευξή του το
1985 στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ1.
Το ερώτημα ήταν αν θα ήθελε, κατά
την οικογενειακή παράδοση (παππούς, πατέρας) να γίνει κι αυτός πρωθυπουργός. Η απάντηση του Γ.Α.Π.
ήταν κατηγορηματικά αρνητική και
γνήσια... σοσιαλιστική. «Οχι, δεν θα το
ήθελα. Θα έλεγα ότι παλεύοντας για
έναν σοσιαλισμό, για μια αλλαγή νοοτροπίας και αλλαγή στάσης στα κοινωνικά πράγματα, το να γίνει ένας
τρίτος Παπανδρέου πρωθυπουργός
θα ήταν μια αποτυχία της σοσιαλιστικής μας πολιτικής».

ΚΚΕ: Αλέκα Παπαρήγα: «Στη χθεσινή
(26.10) Σύνοδο αποφασίστηκε η πτώχευση της Ελλάδας και όλα τα άλλα
είναι κοροϊδία για το λαό.
Είναι ελεγχόμενη πτώχευση που κατά
τη γνώμη μας μπορεί να εξελιχθεί και σε
ανεξέλεγκτη πτώχευση παίρνοντας
υπόψη ότι η ευρωζώνη θα βρεθεί σε πιο
βαθιά κρίση.
{...} Τί αποφασίστηκε χθες; Εγινε ένας
συμβιβασμός ανάμεσα στα διάφορα
κράτη της Ε.Ε. και στη Διεθνή Ενωση
των Τραπεζών. Είναι ένας συμβιβασμός
ο οποίος δεν πρόκειται να λύσει ούτε το
θέμα της κρίσης ούτε το θέμα της ανάπτυξης. Αντίθετα θα έχουμε επιβράδυνση της ανάπτυξης και πάνω απ’ όλα
μέτρα πρωτόγνωρα σε βάρος όλων των
λαών της Ευρώπης».

«...Γιατί ρωτούν συνέχεια, “μα πού θα
βρείτε τα λεφτά”. Λεφτά υπάρχουν...».

ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργος Καρατζαφέρης: «...”Δικαιώνεται” η θεσμοποίηση της ταπείνωσης. Ο
Πρωθυπουργός και η παρέα του ή είναι
ανυποψίαστοι ή κάτι χειρότερο· πολιτικά
δόλιοι».

“Επιτροπεία μακράς
διάρκειας”

Δηλώσεις αρχηγών
27.10.2011

Βελλίδειο ΔΕΘ 12.9.2009

Το 2020 θα βρεθούμε στο 2009!

«...Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγωσουμε την αγορα.
Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη, θα βαθύνουμε την
ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του
κράτους και θα έλθει ο φαύλος κύκλος
της κατάρρευσης»

Αντ. Σαμαράς: «... Η Κυβέρνηση, όχι
μόνο μάς έφερε δύο χρόνια ύφεσης και
λιτότητας, αλλά πανηγυρίζει κιόλας ότι
σε εννέα χρόνια (το 2020) θα μας φέρει
εκεί που ήμασταν το 2009»!
(Σ.Σ.: το χρέος στο 120% του ΑΕΠ. Αυτό
μόνο η “Μηχανή του Χρόνου” μπορούσε
να το πετύχει. Η Μ.Χ. και ο Γ.Α.Π.).
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«Ή είναι ανυποψίαστοι
ή πολιτικά δόλιοι»
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

ΣΥΡΙΖΑ: Αλέξης Τσίπρας: «Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής αποτελεί
ένα ακόμα βήμα στο κενό για την ευρωζώνη, ένα ακόμα καρφί στο σταυρό
του μαρτυρίου για τον ελληνικό λαό.
Η Κυβέρνηση Παπανδρέου, παντελώς
απούσα από τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις, προσπαθεί τώρα να μας παρουσιάσει ως παράδεισο όλα όσα πριν
δύο χρόνια ξόρκιζε ως κόλαση.
...Μας είπαν ότι το μνημόνιο της λιτότητας θα μας σώσει από τη χρεοκοπία.
Αποδείχτηκε τελικά ότι μας βύθισε
μέσα σ’ αυτήν.
Μας είπαν ότι θα είναι πρόσκαιρη η επιτροπεία και η κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.
Αποδείχτηκε ότι θα είναι μόνιμη καιμακράς διάρκειας».

――――――

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Δωρεάν μαθήματα σε παιδιά ανέργων οικογενειών
Σελ. 6

Εμπλοκή στο αποχετευτικό του
Σελ. 7
Σαρωνικού
Achtung, achtung

Σελ. 8

Eπίκουρος, Επικούριοι
γιάννης κορναράκης

Σελ. 8

Στο βάραθρο για τη “σωτηρία” της πατρίδας
Γιώργος Παπανικολάου

Σελ. 9

28η Οκτωβρίου 1940: Να τα
σκέφτεσαι εκείνα και να κλαις...
Γρηγόρης Ρώντας

Σελ. 9

Λίγη φαντασία και κερδίζεις

Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε

Σελ. 11

Στο ΣτΕ για το χαράτσι στη ΔΕΗ οι
“Ελληνες φορολογούμενοι” Σελ. 14

Ειδικοί Φρουροί της ΕΛ.ΑΣ. Σελ. 15

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ “Ελεύθεροι Πολίτες”
Σελ. 16
Στα έδρανα του Κοινοβουλίου

Σελ. 17

Ο Θ. Αυγερινός για τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας
Σελ. 18
Παρέμβαση της περ. συμβούλου Αθ.
Αφεντούλη
Σελ. 18
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Τρίτη 1η Νοεμβρίου στις 8.30μ.μ. με 4 θέματα
στην ημερήσια διάταξη:
1. Απόφαση για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2012.
2. Επί αιτήσεως της εταιρείας “Ιαματικά Λουτρά Βουλιαγμένης Α.Ε.” για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων.
3. Επί αιτήσεως δημοτικού φωτισμού.
4. Επί αιτήσεως για παράταση ταφής.

1. “Ε” 3.8.11, σελ. 30. OFF M. ΠΕΤ.

(Διακριτικός τίτλος)

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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ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΜΑ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ
Στην κεντρική πλατεία του Κορωπίου,
κάτοικοι, Δημοτική Αρχη, βουλευτές
και όμοροι Δήμαρχοι, δηλωσαν ότι δεν
θα επιτρέψουν την μαζική μετεγκατάσταση ΡΟΜΑ, στην πόλη τους. Η εκδηλωση έγινε την περασμένη Κυριακή
(23/10)
Ηταν η δεύτερη ανοιχτή εκδήλωση σε Δήμο
των Μεσογείων (η πρώτη ήταν στο Μαρκόπουλο) και επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά
το αρραγές διαδημοτικό μέτωπο που έχει
συγκροτηθεί για την αντιμετώπιση κάθε
κρατικής πρόθεσης μεταφοράς των κοινωνικών προβλημάτων άλλων περιοχών της
Αττικής στα Μεσόγεια.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης

ήταν ιδιαίτερα οξύς απέναντι σε όσους
απεργάζονται σχέδια μαζικής εγκατάστασης Ρομά. Τα Μεσόγεια, δεν έχουν ακόμα
υποδομές για τους κατοίκους που ήδη ζουν
και μάλιστα γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας. Όπως είπε, αντί σήμερα να
συζητάμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε
τα οξύτατα προβλήματα που έχουν οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι όλες οι κοινωνικές ομάδες του
Δήμου μας από τη βαθιά οικονομική ύφεση,
αναγκαζόμαστε να ασχολούμαστε με τις
μεθοδεύσεις και τις κρυφές μελέτες πολιτι-

Ανοιχτή συγκέντρωση στο Κορωπί
κών παραγόντων και κρατικών αξιωματούχων για να μας φέρουν έναν μαζικό πληθυσμό στην πόλη.
Αναφέρθηκε στις μετακινήσεις που παρατηρούνται από περιφερόμενους Ρομά στην
περιοχή και στην αναζήτηση αγοράς ιδιοκτησιών. Προέτρεψε τους κατοίκους να επιτηρούν τις ιδιοκτησίες τους και σε τυχόν
κατάληψη ή άλλης μορφής παραβατικής
συμπεριφοράς να αναφέρονται στο Δήμο
Κρωπίας και στην Αστυνομία.
Τόνισε προειδοποιώντας, όσους σκέπτονται
να πουλήσουν γη για μια τετοια εγκατάσταση, ότι οι επιπτώσεις για το παρόν και
το μέλλον της πόλης θα είναι δραματικό.
Εκανε έκκληση, σε κάθε περίπτωση να
ενημερώνουν oι εμπλεκόμενοι σε μεταβιβάσεις το Δήμο, έτσι ώστε να εναρμονιστούν τα ατομικά τους συμφέροντα με τα
συλλογικά.
Τέλος, συνέδεσε τις σημερινές αντιδράσεις
με τους αγώνες που δίνουν οι Δήμοι εν’
όψει της διαβούλευσης για το Ρυθμιστικό
και για την ανατροπή του νέου Π.Δ Υμηττού που ήδη ισχύει και κάλεσε τους δημότες σε αγωνιστική εγρήγορση σε
περίπτωση που απαιτηθεί.
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης εξήρε τις ενέργειες του Δημάρχου
Κρωπίας που έφερε από το καλοκαίρι το
θέμα στο προσκήνιο και βοήθησε να υπάρξει μέτωπο όλων των θεσμικών προσώπων
(Βουλευτές, αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού)
και επανέλαβε τις θέσεις του, όπως αυτές
παρουσιάστηκαν στη δική τους συγκέντρωση (9/11).
Ο Αντιδήμαρχος Σπατών-Αρτέμιδας Αθανάσιος Μαργέτης μετέφερε την αποφασιστικότητα της Δημοτικής Αρχής να δράσει
ενάντια σε κάθε περίπτωση πιθανής εφαρμογής της μελέτης.
Ο εκπρόσωπος της Παιανίας Χρήστος Δά-

βαρης μετέφερε τις πάγιες θέσεις του Δημάρχου Παιανίας Δημήτρη Δάβαρη, ενώ
στο ίδιο πλαίσιο τοποθετήθηκε και επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
Αριστείδης Γκίκας αναφέρθηκε στις προτάσεις της παράταξής του για την καλύτερη

αντιμετώπιση του ζητήματος και ζήτησε
ενεργοποίηση της Συντονιστικής Επιτροπής
Αγώνα, που έχει συσταθεί.
Τόνισε ότι οι αντιπαραθέσεις δεν βοηθάνε
και προέτρεψε σε κοινό μέτωπο όλων των
θεσμικών εκπροσώπων των Μεσογείων.

Και οι βουλευτές
στο διαδημοτικό μέτωπο
Στις τοποθετήσεις τους όλοι οι παρόντες
βουλευτές Αττικής Γεώργιος Βλάχος Νίκος

Καντερές, Αθανάσιος Μπούρας, Μάκης
Βορίδης, Βασίλης Οικονόμου επικρότησαν
τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής Κρωπίας καθώς και των άλλων δημοτικών
αρχών για την έγκαιρη, σθεναρή και ξεκάθαρη στάση τους στο θέμα.
Ο περιφερειακός σύμβουλος Αθανάσιος
Αυγερινός αναφέρθηκε στις ενέργειές του
καθώς και των άλλων περιφερειακών συμβούλων της Αν. Αττικής για εισαγωγή του
θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, που θα συγκληθεί και ζήτησε την πα-

ρουσία των Δημοτικών Συμβουλίων στη
συζήτηση για να παρθεί θετική αποτρεπτική
απόφαση.
Ο περιφερειακός σύμβουλος Δημοσθένης
Μπαρούτας συμφωνώντας με το γενικό
πλαίσιο της συγκέντρωσης επικέντρωσε
την κριτική του στο πρόσωπο του απερχόμενου προέδρου της ΤΕΔΚΝΑ και στις πολιτικές ευθύνες κυβερνήσεων που δεν
αντιμετώπισαν ορθά προβλήματα κοινωνικών ομάδων και παραβατικές συμπεριφορές.
Τέλος εξέδωσαν ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα δια βοής.

Παράνομη προσθήκη οικοδομής στη Βούλα

Στο “κόκκινο” τα οικονομικά του Δήμου 3Β
Εδώ και δύο μήνες ο Δήμος 3Β, λειτουργεί “χωρίς πυξίδα”, αφού ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κασιδόκωστας δίνει τη δική του προσωπική μάχη, σε θεραπευτικό κέντρο.
Η πλειοψηφία “τεμαχισμένη” δεν έχει αρραγές μέτωπο και η μειοψηφία “τρίβει
τα χέρια της” για την εικόνα αυτή.
Βαριά ασθενής και ο ίδιος ο Δήμος πλέον.
Τα οικονομικά του βρίσκονται στο κόκκινο. Εντάλματα πληρωμών δεν κόβονται
και το μέλλον είναι ζοφερό.
Οι κάτοικοι τηλεφωνούν για παραλείψεις σε παιδικές χαρές και παίρνουν την
απάντηση ότι δεν υπάρχουν προμήθειες.
Ετσι την περασμένη εβδομάδα δημότης αγόρασε λάμπες και πήγε το συνεργείο του Δήμου να τις τοποθετήσει σε πλατεία της Βούλας!

Κρυφά και με κρυφτούλι, προσπαθούν να χτίσουν, χωρίς άδεια προσθήκη, πρόσθετο όροφο
στην οδό Αργολίδος στη Βούλα. Τους σταμάτησαν, αλλά επανήλθαν και ξανά... Θα πρέπει να
κόβονται “αβάσταχτα” πρόστιμα, αφού κάποιοι δεν γνωρίζουν τη νόμιμη οδό.

ΕΒΔΟΜΗ

4 ΣΕΛΙΔΑ - 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Εκθεση γυναικών καλλιτεχνών
στο Λαγονήσι
Ο Πνευματικός Ομιλος Γυναικών Λαγονησίου, εγκαινιάζει
έκθεση γυναικών καλλιτεχνών, την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στις 8μ.μ.στο Πολιτιστικό Κέντρο Λαγονησίου
(Λεωφ. Καλυβίων 61 Λαγονήσι).
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου. Ωρες λειτουργίας 10.30 - 21.00.

ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΚΥΚΛΟΣ Α’
Από τον Οργανισμό Παιδείας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας
Απαγγελία: Μηνάς Χατζησάββας
Μαρία Πολυδούρη
Δευτέρα: 12-12, ώρα 19: 00
Ανάλυση: Κωστής Γκιμοσούλης
Απαγγελία: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού
και περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος διοργανώνει ένα αφιέρωμα στην Νεοελληνική ποίηση, πραγματοποιώντας
8 ποιητικά αναλόγια.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Οίνου (Λεωφ.
Πέτσα) κάθε Δευτέρα, 19.00.
Τις αναλύσεις θα κάνουν άνθρωποι των γραμμάτων. Τις απαγγελίες καταξιωμένοι ηθοποιοί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μυρτιώτισσα
Δευτέρα: 19-12, ώρα 19:00
Ανάλυση: Εύη Μανοπούλου
Απαγγελία: Σοφία Σεϊρλή
Κατερίνα Αγγελάκη- Ρουκ
Δευτέρα: 9-01, ώρα 19:00
Ανάλυση: Κώστας Παπαγεωργίου
Απαγγελία: Απαγγέλει η ποιήτρια
Ανάλυση: Αλέξης Ζήρας
Απαγγελία: Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου

Γεώργιος Σουρής
Δευτέρα: 14-11, ώρα 19:00
Ανάλυση: Κλεοπάτρα Λυμπέρη
Απαγγελία: 4ο Κουδούνι, Νεανική
Ομάδα

Νίκος Γκάτσος
Δευτέρα: 28-11, & ώρα 19:00
Ανάλυση: Γιώργος Χρονάς
Απαγγελία: Αγαθή Δημητρούκα

Γιώργος Σεφέρης
Δευτέρα: 21- 11, ώρα 19:00

Οδυσσέας Ελύτης
Δευτέρα: 5-12, ώρα 19:00
Ανάλυση: Άρης Μπερλής

Αποχαιρετήστε τον Οκτώβριο
με τη “Χρυσαλίδα”
Ελάτε να τρυγήσουμε παρέα

"ΕΥΜΟΡΦΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Σχεδιάζοντας περίκλειστα την ανθρώπινη μορφή"
Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής τριών νέων καλλιτεχνών αποφοίτων της σχολής
καλών τεχνών Φλώρινας (Νικόλα Αντωνίου | Δήμου Κηπουρού | Γιώργου Κορμπάκη), με καθηγητές τον Γιάννη Καστρίτση και Χάρη Κοντοσφύρη με τίτλο "Εύμορφος άνθρωπος σχεδιάζοντας περίκλειστα την ανθρώπινη μορφή".
Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος
Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη, Αθήνα | metro Ακρόπολη
Τηλέφωνο 211 182 38 18 - info@technohoros.org

Δεν είναι μόνο η φύση των Μεσογείων, που τον Οκτώβριο
θυμίζει πίνακα ζωγραφικής! Δεν είναι μόνο ο καταπράσινος χώρος 25 στρεμμάτων που αναζωογονεί τις αισθήσεις!
Δεν είναι μόνο οι Βιολογικοί Αμπελώνες και οι πανέμορφοι
Ελαιώνες!
Δεν είναι μόνο οι ξεχωριστές βιωματικές δράσεις για τα
παιδιά! Είναι, όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμη…

Μουσείο Οίνου, Λεωφ. Πέτσα
Λεωφ. Πέτσα (πλησίον εξόδου 16 Αττικής
Οδού), Παλλήνη. Τηλ. 210-6630165, 2106037933 & 210-6644711

«ΑΝ ΕΣΥ… ΗΜΟΥΝ ΕΓΩ!»
Με αφορμή την παράσταση του Θεάτρου Νέων και την έκδοση
του έργου “Αν εσύ ...ήμουν εγώ”, σε βιβλίο από τις εκδόσεις
Πατάκη (Ακαδημίας 65, Αθήνα), διοργανώνεται ομιλία για γονείς, την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, ώρα 7-9 μ.μ. με θέμα: «Εφηβεία και διαφορετικότητα: Σχέσεις γονιών – παιδιών. Η πορεία
από την παιδικότητα στην αποπαίδωση – ενηλικίωση».
Ομιλήτρια: Μαρία Μαραγκοπούλου, (Ψυχοθεραπεύτρια – Κοινωνική Λειτουργός, MSc Κοινωνική Ψυχιατρική – Παιδοψυχιατρική Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων).
Ελεύθερη είσοδος
Η περίοδος της εφηβείας αποτελεί μια πρόκληση για το μεγάλωμα και
την εξέλιξη τόσο του παιδιού, όσο και του γονιού. Η ανάγκη για εύρεση
απαντήσεων από την πλευρά των γονιών αναφορικά με όλα τα θέματα
που αναδύονται και ζητούν άμεσες λύσεις, γίνεται ένας αγώνας με
πολύ αγωνία, ματαίωση, φόβο και συχνά θυμό. Το ερώτημα που θέτουν
οι γονείς είναι το πως θα μπορέσουν να στηρίξουν τα παιδιά τους χωρίς
να τα ακυρώνουν, αλλά και χωρίς να τα αφήνουν χωρίς όρια και κανόνες. Οι απαντήσεις που θα προτείνουμε μέσα από αυτήν την παρέμβαση θα βοηθήσουν τους γονείς να καταλάβουν τις ανάγκες, τις
δυνατότητες και τις «επικίνδυνες ενδείξεις της εφηβείας», ώστε να
βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τα παιδιά τους.

Συνάντηση για πλέξιμο, κέντημα, και...
στο Café Merlin στο ΙΔΡΥΜΑ Β & Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
Συνάντηση για πλέξιμο, κέντημα, βελονάκι, κουβέντα, χαλάρωση, κοινωνική δικτύωση κι άλλα πολλά στο ηλιόλουστο, το ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στο άνετο κι άκαπνο
Café Merlin του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη (Βασ. Σοφίας 9 και Μέρλιν 1, Σύνταγμα) από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3.00 μ.μ.
Με τίτλο Stitch 'n Bitch δημιουργήθηκε ένα διεθνές, μη κερδοσκοπικό κίνημα με στόχο την κοινωνική συναναστροφή
και τη δικτύωση ανδρών και γυναικών που πλέκουν, κεντάνε
και υφαίνουν σε δημόσιους χώρους!
Πληροφορίες www.stitchnbitch.org

Κική Δημουλά
Δευτέρα : 16-01, ώρα 19:00
Ανάλυση: Τασούλα Καραγεωργίου
Απαγγελία: Γιώτα Φέστα
Θα παραστεί η ίδια η ποιήτρια.

Κυριακή 30 Οκτωβρίου στο «Πολιτιστικό Πάρκο», ζήστε
μοναδικές στιγμές!
16o χλμ. προέκτασης Αττικής Οδού προς Λαύριο
Γραμμές Επικοινωνίας: (0030) 22990-47999 /22990- 67999
/22990- 67770 - fax: (0030) 22990 - 47031
www.politistikoparko.gr

Ως συνέχεια της παραπάνω εκδήλωσης, την επόμενη
ημέρα 5/11 στις 12:00μ. – 2:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί
βιωματικό εργαστήριο για εφήβους στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ακαδήμεια» (Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος) αξιοποιώντας το έργο «Αν εσύ … ήμουν εγώ!»: Θα
παιχτούν αποσπάσματα της παράστασης από τους ηθοποιούς και θα ακολουθήσει βιωματικό εργαστήρι με εφήβους με θέμα: «Ταυτίσεις και ταυτότητες: Η
διαφορετικότητα στην εφηβεία».
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ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
ΣΤΟ ΤΣΕΠΙ- ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Οι “Φίλοι του αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα” οργανώνουν δωρεάν ξενάγηση στο πρωτοελλαδικό
νεκροταφείο, στο Τσέπι - Μαραθώνα,
την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, από την
επίτιμο καθηγήτρια αρχαιολογίας του
Πανεπιστήμιου Αθηνών Μαρία Παντελίδου-Γκόφα.
Η Μ. Παντελίδου-Γκόφα, ανέλαβε την
ανασκαφή και μελέτη του συγκεκριμένου πρωτοελλαδικού νεκροταφείου,
από το 1976 και τη συνεχίζει μέχρι σήμερα.
Το πρωτοελλαδικό νεκροταφείο στο
Τσέπι, βρίσκεται στην οδό Πλαταιών
(που πηγαίνει προς το αρχαιολογικό
μουσείο του Μαραθώνα στο Βρανά),
300 μέτρα από τη Λεωφόρο Μαραθώνος.
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Το κουτί της Πανδώρας
Από την Κοσμογονία έως την Ελπίδα
η ελληνική μυθολογία ζωντανεύει με σκιές, κούκλες,
video animation, ζωντανή μουσική και ηθοποιούς

6976864596 (Λαμπρινή Σουγιά) και
6977617040, 6972717114 (Νίκη Μου-

γνάϊ). Ώρα συγκέντρωσης στην είσοδο του χώρου, 10:45 πμ.

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. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ “ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ”
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, Εικον.: Κατερίνα Χαδουλού.
Διασκευή-Σκηνοθεσία-Κατασκευές: Μπέσυ Χαικάλη

“Συνάντηση για την
Ευρωπαική Προοπτική
της Φιλοζωικής

με την

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.

Ποδηλατάδα στη Ραφήνα…
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 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 (XFACTOR)! 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 (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 στο τηλ. 2294025841! ΟΛΟΙ
οι συμμετέχοντες θα μπουν στην κλήρωση για πολλά δώρα.

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.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι από τις απαρχές του κόσμου έως
τη γέννηση της Ελπίδας, γεμάτο δράση, χιούμορ και συγκίνηση, μας υπόσχεται ο Θίασος Ηλία Καρελλά με «το
Κουτί της Πανδώρας», που παρουσιάζεται στο ανακαινισμένο Κινηματοθέατρο Τριανόν από την Κυριακή 6 Νοεμβρίου.
Ηθοποιοί και μουσικοί παίζουν ζωντανά σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα με παραδοσιακά όργανα (λαούτο, νέι, βιολί, ούτι, νταούλι, τουμπελέκι), ενώ συναντούν
φιγούρες και κούκλες ανθρωπίνων διαστάσεων με φόντο
ένα ευρηματικό σκηνικό.
Μετά την επιτυχία των παραστάσεων «Ερωτόκριτος» και
«Αργοναύτες», ο μύθος της Πανδώρας, μία από τις πιο
αγαπημένες, αλλά και επίκαιρες ιστορίες της ελληνικής
μυθολογίας, ζωντανεύει σε μια παράσταση που συνδυάζει
αρμονικά το παραδοσιακό στοιχείο με τη σύγχρονη αισθητική, δημιουργώντας μαγικές εικόνες για θεατές κάθε
ηλικίας.
«Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος; Πώς εμφανίστηκαν τα δεινά στις
ζωές των ανθρώπων; Πώς γεννήθηκε η Ελπίδα; Ο Δίας αφού
πάρει την εξουσία του κόσμου όλου από τον πατέρα του, τον
Κρόνο, θα κατοικήσει μαζί με τους Θεούς στην πιο ψηλή κορφή
του Ολύμπου. Οι Θεοί, έχοντας στα χέρια τους το πιο ισχυρό στοιχείο, τη φωτιά, είναι παντοδύναμοι. Ο Προμηθέας, όμως, θα κλέψει τη φωτιά από τον Όλυμπο και θα την παραδώσει στους
ανθρώπους. O Δίας ωστόσο δεν πρόκειται να το επιτρέψει αυτό!
Θα δημιουργήσει ένα πλάσμα θεϊκό, την Πανδώρα, και θα την
στείλει στον κόσμο των ανθρώπων...Τί θα γίνει όταν η Πανδώρα
συναντήσει τον αδελφό του Προμηθέα…;»
Για τη σεζόν 2011-2012 ο Θίασος Ηλία Καρελλά με την παράσταση "Το κουτί της Πανδώρας" στηρίζει το έργο της Διεύθυνσης Νεότητας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Παραστάσεις κάθε Κυριακή στις 11:30 το πρωί
6 Νοεμβρίου (πρεμιέρα) - 8 Απριλίου 2012
Ειδικές παραστάσεις για σχολεία, καθημερινά στις 10:30
το πρωί Εισιτήρια: 12 €, 9€ (για γκρουπ, πολύτεκνους, τρίτεκνους και ανέργους)

Οι αρχαιολογικοί θησαυροί
του Αρχαίου Δήμου
Αλών Αιξωνίδων
(Βούλας, Βουλιαγμένης)
Το Πολιτιστικό Τμήμα του Συλλόγου Εναλλακτική
Δράση διοργανώνει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου
7.30μ.μ. εκδήλωση για την ιστορία της αρχαίας
Βούλας, Βουλιαγμένης με τίτλο: Οι αρχαιολογικοί
θησαυροί του Αρχαίου Δήμου Αλών Αιξωνίδων
(Βούλας, Βουλιαγμένης) και η ανάγκη για προστασία και ανάδειξή τους. Η εκδήλωση θα γίνει
στην Πνευματική Εστία Βούλας, Αγίου Ιωάννου 3
(κεντρική πλατεία Βούλας).
Ομιλητής ο Μάκης Σταύρου, ιστορικός. (Η ιστορική
αφήγηση θα συνοδεύεται από προβολή φωτογραφιών).
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“Εφυγε” ο Σαράντης
Μιχαλόπουλος
Εχασε τη μάχη της ζωής ο Βουλιώτης παλαίμαχος δημοσιογράφος Σαράντης Μιχαλόπουλος, σε ηλικία 72 ετών,
ύστερα από 50 χρόνια μάχιμης δημοσιογραφίας.
Ο Σαράντης Μιχαλόπουλος
γεννήθηκε στον Πειραιά το
1939. Τη δημοσιογραφική του
σταδιοδρομία ξεκίνησε το
1964 από την εφημερίδα
«ΗΜΕΡΑ», ως αστυνομικός
συντάκτης. Στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες
«ΒΡΑΔΥΝΗ», «ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», «ΕΣΠΕΡΙΝΗ», «ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΗΡΥΞ», «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», ενώ υπήρξε διευθυντής
στα περιοδικά «ΘΕΜΕΛΙΟ» και «ΤΑΞΙΔΕΥΩ». Για πολλά χρόνια εργάστηκε στην ΕΤ2 της οποίας υπήρξε ο πρώτος παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων.
Στη Βούλα ασχολήθηκε με τα κοινά και παρακολουθούσε
πάντα τα δημοτικά δρώμενα.
Ο Σαράντης Μιχαλόπουλος υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή με
αγάπη και αξιοπρέπεια.
Η κηδεία του έγινε την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό
Αγ. Νεκταρίου στο Πανόραμα Βούλας.

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

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.).

Κλίμα μάχης προτείνει
το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου
Εκδήλωση 30/10 στο Δημαρχείο Σαρωνικού
Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου, το ΠΑΜΕ Λαυρεωτικής μαζί
με αγωνιστικές δυνάμεις στους ΕΒΕ, ομάδες γυναικών της
ΟΓΕ και άλλους μαζικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής
σημαίνουν συναγερμό, με στόχο να δημιουργηθεί κλίμα
μάχης παντού, ενάντια στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει
κυβέρνηση, τρόικα, αστικά κόμματα και εργοδότες, ενάντια
στην τρομοκρατία κράτους και παρακράτους διοργανώνει
ανοιχτή σύσκεψη, το εργατικό κέντρο Λαυρίου την Κυριακή
30/10 στις 6μμ στο δημαρχείο Σαρωνικού στα Καλύβια.

Δωρεάν μαθήματα σε παιδιά ανέργων και
απόρων οικογενειών δημοτών
στο Δήμο Κρωπίας
Mε πρωτοβουλία του Δημάρχου
Κρωπίας Δημητρίου Κιούση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, την
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, συνάντηση με εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ιδιοκτήτες φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και ξένων
γλωσσών. Στόχος του Δημάρχου
είναι η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών ιδιοκτητών φροντιστηρίων,
για
δωρεάν
παροχή
μαθημάτων σε παιδιά άνεργων και
άπορων οικογενειών δημοτών της
πόλης. Η υπάρχουσα οικονομική
κρίση και η ανεργία που μαστίζει την
τοπική κοινωνία έχει αντίκτυπο και
στους μικρούς μαθητές, που κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα στην
εκπαίδευση και στην παροχή ίσων
ευκαιριών λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των οικογενειών τους.
Αμεσα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δημάρχου εκπαιδευτικοί ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, τους
οποίους καταγράφουμε:
Μπιμπερλή Φανή, Βασσάλου Άρτεμις,
Τούντας Κωνσταντίνος - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ,
Γεώργιος Μαλακός - ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ,
Βήχου-Σκουλαρίκη Ελένη - GLOBE,
Ταπεινού Ιωάννα, Ψάλτη Χρυσούλα,
Μπουραντά Αγγελική, Κασιωτάκης
Εμμανουήλ - AXON.
Εκδήλωσαν ενδιαφέρον τα φροντιστήρια: ΜΕΘΟΔΙΚΟ, ΛΑΜΠΡΟΥ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΡΩΠΑΙΔΕΙΑ, LINGQANET,
ΙΣΟΝ, ΕΞΕΛΙΞΗ, ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ.
Ο Δήμαρχος καλεί όσους εκπαι-

δευτικούς μέσης εκπαίδευσης δεν
ενημερώθηκαν και για το λόγο αυτό
δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν,
αλλά επιθυμούν να προσφέρουν δωρεάν παροχή μαθημάτων σε μαθητές –παιδιά ανέργων και απόρων
δημοτών να επικοινωνήσουν με τα
γραφεία του Δήμου και τον Συμπαραστάτη του Δημότη Θωμά Κιούση,
ως Συμπαραστάτης του Δημότη επικεφαλής συντονιστής της προσπά-

χορού.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας ευχαρίστησε
όλους εκείνους που παρευρέθηκαν
και επίσης όλους εκείνους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα για
προσφορά στους μικρούς μαθητές
των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος
της πρόσθετης επιμόρφωσης ώστε
να έχουν τη δυνατότητα για ίσες ευ-

θειας.
Θα ακολουθήσει συνάντηση και
ενημέρωση των δασκάλων και καθηγητών στα σχολεία της πόλης,
που και αυτοί με τη σειρά τους εκδήλωσαν ενδιαφέρον και πρόθυμα
δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην
κοινή προσπάθεια καθώς και των
ιδιοκτητών ωδείων και σχολών

καιρίες και δήλωσε ότι «ο Δήμος θα
βρεθεί στο πλευρό τους προσφέροντας βοήθεια στην κοινή προσπάθεια».
Για πληροφορίες στον Συμπαραστάτη
του Δημότη (Πλατεία Ελευθερίας,
τηλ.: 210 6623651, e-mail : symparastatis@e-koropi.gr,
και
fax:
2106623240)

Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας
για μαθητές λυκείου στο Δήμο Μαραθώνα
Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας μαθητών λυκείου απόρων οικογενειών, που αδυνατούν να
εγγραφούν και να φοιτήσουν σε
ιδιωτικά φροντιστήρια καθιερώνει
ο Δήμος Μαραθώνα.
Η ενισχυτική διδασκαλία θα πραγματοποιείται αρχικά σε χώρο του
Λαογραφικού Μουσείου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης και
φιλοδοξούν να επεκταθεί και στις
άλλες Δημοτικές Κοινότητες του
Δήμου Μαραθώνα, ανάλογα με
τον αριθμό των μαθητών που επι-

θυμούν να φοιτήσουν και πληρούν
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Για την πραγματοποίηση της προσπάθειας αυτής, προϋπόθεση είναι
η εθελοντική συμμετοχή καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι
θα απασχολούνται δύο έως τρεις
ώρες την εβδομάδα περίπου και θα
διδάσκουν μαθήματα των τριών
κατευθύνσεων.
Σκοπός του του είναι να βοηθηθούν οι μαθητές που αδυνατούν
να φοιτήσουν σε φροντιστήρια,

ιδιαίτερα με την παρούσα οικονομική κρίση.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των
μαθητών και ο χρόνος έναρξης
του προγράμματος θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας συμμετοχής των εθελοντών εκπαιδευτικών.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να
ενισχύσουν το πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνούν με το φιλόλογο και Σύμβουλο της Δημοτικής
Κοινότητας Νέας Μάκρης Πασχάλη Πούλο, τηλ. 6944 452024.
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Εμπλοκή στο αποχετευτικό στο Δήμο Σαρωνικού
O Δήμος αποφάσισε Ψυττάλεια, οι Υπουργοί για Γερακίνα!
Από τα μέσα ενημέρωσης ενημερώθηκε ο Δήμος Σαρωνικού την
απόφαση των αρμοδίων Υπουργών για την αποχέτευση στη Γερακίνα. Κινητοποιήσεις από Δήμο και κατοίκους να την μπλοκάρουν.
Από τα μέσα ενημέρωσης ενημερώθηκε ο
Δήμος Σαρωνικού - όπως σημειώνει σε επιστολή του - την απόφαση των αρμοδίων
Υπουργών για την αποχέτευση στη Γερακίνα.
Προς τούτο απέστειλε επιστολή (21.10.11)
προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θ.
Πάγκαλο και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία,
Περιφέρεια, ΕΥΔΑΠ κλπ., στο οποίο καταγγέλει ότι πάρθηκε απόφαση για το αποχετευτικό
στο Δήμο Σαρωνικού ερήμην του Δήμου, με
διυπουργική σύσκεψη στις 19/10.
Σημειώνουν μεταξύ άλλων στην επιστολή:
«Οπως πληροφορηθήκαμε από το δελτίο
τύπου που εξέδωσε το Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου την
Τετάρτη 19/10 συναντηθήκατε για να συζητήσετε σχετικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ για το περιβάλλον του έργου για το
ΚΕΛ του Σαρωνικού, χωρίς όμως να έχουν
προσκληθεί οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το
θέμα· δηλαδή οι εκπρόσωποι του Δήμου Σαρωνικού για να εκθέσουν τις απόψεις τους».
Στη συνέχεια καταγράφουν το ιστορικό: την
απόφαση του Δ.Σ. (291/2011, 3.8.11) όπου
“προκρίνει την πρόταση για εγκατάσταση και
λειτουργία του ΚΕΛ στη θέση Γερακίνα Παλαιάς Φώκαιας” και αφετέρου “εφόσον υπάρξει σχετική δυνατότητα, ο Δήμος Σαρωνικού
συμφωνεί με τη μεταφορά των παραγόμενων
αστικών υγρών αποβλήτων του Δήμου στο
ΚΕΛ της Ψυττάλειας”.
Στη συνέχεια καταγράφουν τις γενικευμένες
αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, οι οποίες
σημειώνουν ότι «υποκινήθηκαν από δηλώσεις
του Περιφερειάρχη κ. Σγουρού και από υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΥΔΑΠ, οι οποίοι επανειλημμένα και δημόσια δήλωναν ότι τα
λύματα του Δήμου μπορούν να μεταφερθούν
στην Ψυττάλεια».
Ετσι η τοπική κοινωνία ξεσηκώθηκε εναντίον
της Δημοτικής Αρχής, γιατί τα φέρνουν στη
Γερακίνα, αφού μπορούν να τα πάνε στην
Ψυττάλεια!
Οι αντιδράσεις είναι έντονες στην περιοχή και
διαφάνηκαν στην πρώτη μεγάλη συγκέντρωση που προκάλεσε ο Δήμος στην Παλαιά
Φώκαια, όπου έγινε το αδιαχώρητο από τον
κόσμο και εκεί είχε δηλώσει ο Δήμαρχος «αν
δεν θέλει η τοπική κοινωνία δεν θα προχωρήσει».
Σημειώνουν ότι: «β) Σε σύσκεψη που έγινε
στην ΕΥΔΑΠ (2.9.11), παρουσία της διοίκησης
της ΕΥΔΑΠ και του Περιφερειάρχη (από την
οποία ο κ. Σγουρός αποχώρησε εκφράζοντας
τη διαφωνία του με τη θέση του προέδρου της
ΕΥΔΑΠ κ. Λέκκα και εμμένοντας στην άποψή
του να πάνε τα λύματα του Σαρωνικού στην
Ψυττάλεια), τέθηκαν οι πρώτες βάσεις για να
επανεξεταστεί το ζήτημα της αποχέτευσης

του Δήμου Σαρωνικού.
γ) Λόγω της διογκούμενης λαϊκής αντίδρασης, πραγματοποιήθηκε επόμενη σύσκεψη με
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη (27.9.11),
παρουσία στελεχών της Περιφέρειας, της
ΕΥΔΑΠ, του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
κ. Λιακόπουλου, εκπροσώπου του Ειδικού
Γραμματέα Υδάτων κ. Ανδρεαδάκη και εκπρο-

σώπων του Δήμου. Από την ΕΥΔΑΠ ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει η δυνατότητα τα λύματα
του Δήμου μας να μεταφερθούν στην Ψυτάλλεια. Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε ο Δήμος
Σαρωνικού να συνδεθεί με το ΚΕΛ της Ψυττάλειας και εντός 15 ημερών να γίνει νέα σύσκεψη για τη λήψη οριστικής απόφασης και
την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης».
Τονίζουν ότι όλο το διάστημα αυτό είχαν συζήτηση με τα στελέχη της ΕΥΔΑΠ, οι οποίοι
τους διαβεβαίωναν ότι «οριστικοποιούν τις
αποφάσεις από τεχνικής πλευράς, οι οποίες
είναι θετικές και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να αποχετευτεί ο Δήμος στην Ψυττάλεια, κάτι το οποίο διαβεβαιωναμε και εμείς
πλέον τον κόσμο». Μάλιστα προς τούτο συγκλήθηκε Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο αναίρεσαν την παλιά απόφαση για ΚΕΛ στη
Γερακίνα και πήραν νέα απόφαση για σύνδεσή
τους με την Ψυττάλεια.
Παρά τις διαβεβαιώσεις λοιπόν των κρατούντων, έγινε σύσκεψη 17/10 στο Γραφείο του
Περιφερειάρχη που ήταν παρών και ο κ. Σγουρός και εκεί παρατήρησαν μια στροφή στη
στάση του κ. Σγουρού, όπως σημειώνουν, ο
οποίος σε έντονο ύφος δήλωσε: “εγώ είμαι
φίλος με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ.
Πάγκαλο και δεν θα έρθω σε αντίθεση μαζί
του”».(!!!)
Και ξαφνικά μαθαίνουν ότι έγινε νέα σύσκεψη
της Διυπουργικής Επιτροπής (19/10) στην
οποία δεν κληθήκανε και δεν ελήφθησαν υπ’
όψη όσα είχαν καταθέσει ως Δήμος.
Τέλος επισημαίνουν: «Πώς και από ποιον θα
υλοποιηθεί το έργο, όταν ο Δήμος κατά συν-

τριπτική πλειοψηφία είναι αντίθετος;
Μπορούν να προγραμματίζονται τέτοιας σημασίας έργα στηριζόμενα σε φιλίες και πολιτικές σκοπιμότητες και όχι σε πραγματικά
τεχνοκρατικά στοιχεία σαν κι αυτά που το τελευταίο διάστημα επίσημα επεξεργάστηκε η
ΕΥΔΑΠ;»
Και καταλήγουν στην ανακοίνωση: «σας δηλώνουμε λοιπόν ότι η Αττική θα μείνει, με
αποκλειστικά δική σας ευθύνη, για πολλά
ακόμα χρόνια με βόθρους, όσο εσείς αποφασίζετε ερήμην και αντίθετα στη γνώμη του
λαού, με πολιτικές σκοπιμότητες και μόνο, και

όχι με τεχνοκρατικά κριτήρια προς όφελος
των κοινωνιών».
Στη γραμμή αυτή είναι και η ανακοίνωση του
Αντιδημάρχου Μανώλη Τσαλικίδη, στην οποία
επισημαίνει ότι: «Ο λόγος που επέλεξα να
δραστηριοποιηθώ στην τοπική κοινωνία είναι
να υπηρετήσω τους εντολείς μου.
Και είναι γνωστό ότι ο μόνος εντολέας μου
είναι οι δημότες του Δήμου Σαρωνικού».
...«Η απόφαση για Ψυττάλεια θεμελιώθηκε
στα νέα δεδομένα και τα αδιάψευστα στοιχεία
που προέκυψαν από τις πρωτοβουλίες που
ανέλαβε ο Δήμος αλλά και στη συνεργασία
του με την Περιφέρεια και την ΕΥΔΑΠ.
Σύμφωνα με αυτά, είναι απολύτως εφικτή η
σύνδεσή μας με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στη
Βάρκιζα και η εξυπηρέτησή μας από το ΚΕΛ
της Ψυτάλλειας και, ως εκ τούτου, είναι απολύτως περιττή και άκρως προκλητική για την
παρούσα οικονομική συγκυρία η πολυδάπανη
κατασκευή ενός ΚΕΛ εντός του Δήμου Σαρωνικού, από τη στιγμή μάλιστα που η καθολική
αντίθεση Δήμου και πολιτών προεξοφλεί τη
μη κατασκευή του.
Η παραπάνω απόφαση εκφράζει ταυτόχρονα
την βούληση των πολιτών του Δήμου Σαρωνικού και εξασφαλίζει την απαραίτητη κοινωνική συναίνεση που απαιτούν όλα τα μεγάλα
αναπτυξιακά έργα.
Είναι σαφές, και το υπογραμμίζω για ακόμη
μία φορά, ότι για όλους τους παραπάνω λόγους η λύση της Ψυττάλειας αποτελεί μονόδρομο».
Ολόκληρη η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας
www.ebdomi.com.

Νέα συγκέντρωση από την
“Πρωτοβουλία Πολιτών”
Στο μεταξύ κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των
κατοίκων του Δήμου, που αντιτίθενται στην
κατασκευή του ΚΕΛ στην Γερακίνα. Ετσι την
Κυριακή (23.10) πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση από την “Πρωτοβουλία Πολιτών για το
ΚΕΛ Σαρωνικού”, όπου κατήγγειλαν τη Δημοτική Αρχή ότι όλα αυτά “μεθοδεύτηκαν” για να
διαχειριστούν οι ίδιοι το κονδύλι των χρημάτων του ΕΣΠΑ!
Παρόντες στη συγκέντρωση ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, ο Αντιδήμαρχος Μανώλης
Τσαλικίδης και σύμβουλοι.
Αλλη μια οχλούσα συγκέντρωση, με έναν
κόσμο που ήταν μοιρασμένος στα δύο.
Σημασία έχει αυτή την ώρα τα όποια κομμάτια
να γίνουν ένα, για να κυνηγήσουν το στόχο
που είναι η αποχέτευση.
Για να δείτε ζωντανά στιγμιότυπα από τη συγκέντρωση πατήστε το
http://www.youtube.com/watch?v=LhG2xVJ8g8&feature=player_detailpage
Σ.Σ.: Πάντως εμεις κρατάμε επιφύλαξη στην
“πρωτοβουλία” αυτή, όταν πρωτοστατεί η
τέως αντιδήμαρχος Αναβύσσου και νυν αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η Χριστίνα Χριστοφάκη
παρουσίασε νέα στοιχεία
για την αποχέτευση
Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Χριστίνα
Χριστοφάκη, προ ημερησίας στη συνεδρίαση
του Δ.Σ. 25/10, κατήγγειλε τη Δημοτική Αρχή,
ότι γνώριζε την απόφαση της ΕΥΔΑΠ να δεχθεί τη σύνδεση του Σαρωνικού και το απέκρυψε.
Παρουσίασε μάλιστα και δύο επιστολές από
την ΕΥΔΑΠ η πρώτη (6/9) και η δεύτερη
(20/10), όπου σημειώνεται ότι: «...επανέρχομαι για να επαναδιατυπώσω την αδυναμία της
ΕΥΔΑΠ υλοποίησης έργου μεταφοράς και
επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου σας στο
ΚΕΛ Ψυττάλειας».
Ο Δήμαρχος απάντησε ότι γνώριζε την πρώτη
επιστολή και η δεύτερη ήρθε αφού είχαν
πάρει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο
(18/10) για σύνδεση με Ψυττάλεια, μετά τις
αντιδράσεις των κατοίκων για Γερακίνα και σ’
αυτό πρέπει να σταθούν και να γίνουν αρραγές μέτωπο. «Παλεύουμε για να αλλάξουμε
την απόφαση λόγω της μεγάλης αντίδρασης
των κατοίκων. Παλεύουμε να αλλάξει η πορεία και να πάει Ψυττάλεια», κατέληξε.
Ο Μαν. Τσαλικιδης ζήτησε να γίνει ειδική συνεδρίαση με το θέμα. Μάλιστα πρότεινε - αν
είναι εφικτό - να γίνει στην Παλαία Φώκαια
ή στην Ανάβυσσο.
Ετσι αποφασίστηκε να γίνει ειδική συνεδρίαση στις 9 Νοεμβρίου.
Αννα Μπουζιάνη
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

χεια να κλαίω....”.
Αυτά τα λόγια άκουσα από έναν υπερήλικα γέροντα, που
πολέμησε το 1940 και μούδιασα. Πόσο δίκηο έχει! Εγώ που

Αννα Μπουζιάνη

οι ίδιοι που κυβερνούν τη χώρα μας δεκαετίες, καταληστεύοντας το λαό και τη χώρα (χρηματιστήρια, Βατοπέδι
και τόσα άλλα) χωρίς να τιμωρηθεί κανείς!
Μόλις χθες γιορτάσαμε. Τιμήσαμε τους πολεμιστές του
1940· νεκρούς και ζωντανούς, με μια πικρή γεύση στο
στόμα και με μια σκληρή ματιά στο πρόσωπο...

Achtung, achtung!

Αέρα, αέρα ...

“Δεν μπορώ παιδί μου να τους ακούω· παγώνει το αίμα μου.
Μου ΄ρχονται θύμησες παλιές...
Και εκεί που είχαμε αρχίσει να ξεχνάμε τα βάσανα που μας
προκάλεσαν, τους θανάτους, την πείνα και τη φρίκη που
υποστήκαμε εξαιτίας τους, έρχονται σήμερα με το δάχτυλο τεντωμένο και μας βάζουν στη γωνία. Δεν μπορώ να
το πιστέψω και να το δεχτώ.
Εχασα τον πατέρα μου, έχασα τον αδερφό μου· ξαδέρφια·
τόσο αίμα χύθηκε για να μη μας κάτσει στο σβέρκο η γερμανική μπότα και να μας κάτσει σήμερα, με μια εκλεγμένη
δική μας κυβέρνηση, που μας παραδίδει και με μία “δημοκρατική” Ευρώπη· δεν το χωράει ο νους μου.
Σταμάτησα να ανοίγω την τηλεόραση· μού ΄ρχεται συνέ-

δεν έζησα ούτε τον πόλεμο ούτε την Κατοχή, έχουν αρχίσει και με πειράζουν τα γερμανικά που ακούω από τα γυάλινα παράθυρα. Μας φέρνουν σήμερα αντιμέτωπους με
τους Γερμανούς, ξυπνώντας παλιές δικές τους αμαρτίες,
που εμείς είχαμε ξεχάσει... Μας τις ξύπνησαν με πολύ
επώδυνο τρόπο, που κανείς δεν ξέρει τι προεκτάσεις θα
έχει.
Μας έσυραν, στην επιτήρηση και την ανέχεια, εν΄ώ φταίνε

Eπίκουρος, Επικούρειοι
«Η σοφία δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα
βήμα μετά τον Επίκουρο, και βρίσκεται χιΝίτσε
λιάδες βήματα πίσω του»
Βρισκόμαστε στο 323 π.Χ. Έχει φύγει από τη
ζωή ο μέγας Αλέξανδρος. Οι διάδοχοί του
τώρα αντιμάχονται για την κληρονομιά του.
Οι ιδέες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη,
αυτή τη δύσκολη περίοδο στέκονται ανίκανες σαν φιλοσοφίες να καλύψουν τα καθημερινά ερωτήματα του πολίτη. Εκ των
πραγμάτων νέες φιλοσοφικές σχολές αναδεικνύονται με ιδρυτές τον Επίκουρο, τον Ζήνωνα και τον Πύρρωνα.
Τα υπολείμματα της διαμελισμένης και μόλις
προ ολίγου κραταιάς αυτοκρατορίας, και ιδιαίτερα στην Ανατολή, έχουν δώσει ένα
έτοιμο, ομοιογενές και γόνιμο γεωπολιτικό
υπόβαθρο για να ξεκινήσουν οι νέες ιδέες
του ελληνικού φιλοσοφικού στοχασμού, σε
αυτή την περίοδο που ονομάζομε Ελληνιστική ή Αλεξανδρινή. (323-31 π.Χ)
Η δημιουργία της φιλοσοφίας κατά τον Διογένη τον Λαέρτιο, έχει ρίζα ελληνική. Αλλά
και η λέξη “φιλοσοφία” σαν όρος ειπώθηκε
για πρώτη φορά από τον Πυθαγόρα.
Στις χώρες της Ανατολής είχε από παλιά
αναπτυχθεί “φιλοσοφία” στην προσπάθεια
να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματα του
ανθρώπου. Από αυτή όμως τη φιλοσοφία της
Ανατολής, όλες οι λύσεις δίνονταν με την
υποταγή σε ένα θεοκρατικό δογματισμό.
Αντίθετα, η ελληνική φιλοσοφία, υπηρετούσε πάντοτε την ελεύθερη - χωρίς στράτευση σκέψη -, μαζί και την αέναη αναζήτηση
και έρευνα.
Στο έδαφος, το στρωμένο από τον μεγάλο

Αλέξανδρο, που είχε τα ίδια γλωσσικά, πολιτικά, πολιτιστικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα, εύκολα η ελληνική φιλοσοφία
ήρθε, πάτησε, μεγάλωσε, στέριωσε και το
ελληνικό πνεύμα βγήκε από τον στενό γεωγραφικό ελλαδικό χώρο και έγινε παγκόσμιο
κτήμα.
Στην Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο, στην Αντιόχεια των Σελευκιδών στη
Συρία, αλλά και στη Σμύρνη και στην Πέργαμο, μετεμφυτεύονται οι κοινωνικοί θεσμοί
της ηπειρωτικής Ελλάδος, ακμάζουν τέχνες
και ειδικές επιστήμες και προσπαθούν να επισκιάσουν την Αθήνα. Στην Αθήνα τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς. Ο Αθηναίος
πολίτης νοιώθει ότι έχει γίνει ξένος στην πατρίδα του. Πρωτύτερα με την ψήφο του αποφάσιζε αυτός για την Πόλη του, αλλά και η
Πόλη του τον προστάτευε. Τώρα ένας ξενόφερτος κυβερνήτης, αποφασίζει για εκείνον.
Ο Αθηναίος δεν έχει γνώμη δική του, που
να ακούγεται. Δεν έχει πια λόγο δικό του.
Με το κεφάλι σκυμμένο, δυστυχισμένος
διερωτάται: «Τελικά ποιός είμαι εγώ. Τι κάνουν για μένα οι θεοί μου; Γιατί δεν με προστατεύουν; Για ποιά πόλη να ενδιαφερθώ,
αφού όλα και όλοι είναι εναντίον μου. Κανείς δεν με σέβεται. Κανείς δεν μεριμνά για
μένα. Καιρός πια είναι από εδώ και εμπρός
να κοιτάζω και να φροντίζω μοναχά των
εαυτό μου».
Και τότε έρχονται οι Επικούρειοι, οι Στωίκοί
και οι Σκεπτικοί αυτόκλητοι, αλλά και από
την δημιουργηθείσα ανάγκη αρωγοί, να δώσουν τα δικά τους γενικά απαντήματα.
«Εκείνο που έχεις να κάνεις, είναι να φροντίζεις μοναχά τον εαυτό σου. Φρόντισε να

Αισθάνομαι να πνίγομαι· μου λείπει αέρας. Μου λείπει ο
αέρας της ελευθερίας, της αυτονομίας. Και είναι ένα αίσθημα γενικευμένο. Οποιος δεν το βλέπει εθελοτυφλεί.
Γέμισαν τα παγκάκια άστεγους και τα εκκλησιαστικά συσίτια πεινασμένους. Θα ξαναζήσουμε κατοχή; Τρόμος έχει
καταλάβει τους γεροντότερους (που τη ζήσανε) και απελπισία τους νέους που την οσμίζονται.
Δεν ξέρω τι θα φέρει αυτή η δύσκολη ώρα· αλλά όπως λέει και
ο αειθαλής Μίκης Θεοδωράκης: «Από τη νέα σύσκεψη των
Ευρωπαίων προκύπτει καθαρά ότι ο μόνος δρόμος στον οποίο
μάς οδηγούν με σιγουριά, είναι ο δρόμος της βίας. Η φωνή
της υπομονής, της σύνεσης, του συμβιβασμού και τελικά της
υποταγής, σημαίνει το τέλος μας, ως Έθνους και ως Λαού.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ!»

είσαι ήρεμος. Να είσαι εγκρατής. Να είσαι
αυτάρκης, Να μην υποτάσσεσαι στη μοίρα
σου, να την κοροϊδεύεις Να έχεις εσωτερικό βίο, αδέσποτο· δηλαδή μια ζωή χωρίς
αφέντη».
Και ο Επίκουρος συμπληρώνει:
«Αυτό που εμποδίζει την ευτυχία του ανθρώπου, είναι η επιθυμία και ο φόβος.
Η επιθυμία είναι απεριόριστη, γιατί πάντα
υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στους στόχους
μας και σε αυτό που επιτυγχάνομε.
Ο φόβος, γιατί διαταράσσει την ηρεμία του
νού μας. Γι΄ αυτό πρέπει να ελέγχομε τις
επιθυμίες μας. Πρέπει να αποδιώχνομε το
φόβο του θανάτου και τον τρόμο των θεών».
Ο Επίκουρος πίστευε ότι η ανθρώπινη δυ-

στυχία οφείλεται στις εσφαλμένες δοξασίες,
οι οποίες επικρατούσαν στον κόσμο της εποχής του, σχετικά με τους μυθικούς θεούς, το
πεπρωμένο, την ψυχή και τα πράγματα που
έχουν αληθινή αξία για τη ζωή. Η αμφισβήτηση που έτρεφε προς τους τότε θεούς, μαζί
με τις περί ψυχής θέσεις του, τον έφεραν σε
αντιπαλότητα με τους Στωϊκούς και αργότερα ενόχλησαν τους χριστιανούς, οι οποίοι
χωρίς να ενσκύψουν προσεκτικά στο όλο φιλοσοφικό του πιστεύω, ίσως και εσκεμμένα,
τον κατέγραψαν σαν πολέμιο. Έσπευσαν μάλιστα όλοι μαζί, να του καταλογίσουν οργιαστικές συγκεντρώσεις και συμπόσια,
έκφυλες μυστικές τελετουργίες και άλλα συναφή, όταν όλα αυτα δεν επαληθεύονται,
αλλά και διαψεύδονται από τη διασωθείσα βιβλιογραφία.

Ο Επίκουρος ήταν ένας εγκρατής, αυτάρκης
άνθρωπος, φιλάσθενος, λιτοδίαιτος. Απείχε
πάσης εκτροπής, πίστευε στην ψυχική ηδονή,
που προκύπτει από την κάθε είδους απόλαυση, όταν αυτή απομακρύνει τον πόνο,
ενώ συνάμα ετόνιζε ότι καταλήγει σε πόνο
κάθε εκτροπή από την συγκρατημένη ηδονή.
Αλλά για όλα αυτά που αναφέρονται στο
ηθικό μέρος της διδασκαλίας του, στις περί
θεών απόψεις του, στην κοσμοθεωρία του,
αλλά και στη δική του φιλοσοφική θέση στη
θεωρία του ατόμου, θα μιλήσομε στα επόμενα άρθρα.
Ας προσθέσω όμως τώρα, ότι αυτή η θέση και
οι απόψεις του επάνω στην ατομική θεωρία,
αναπτύσσονται σε ειδικά γι’ αυτόν αφιερωμένο κεφάλαιο στο βιβλίο του Ilia Prigogine:
«Το Τέλος της Βεβαιότητας - Χρόνος Χάος
και Νόμοι της Φύσης». Να σημειωθεί ακόμα,
ότι το κεφάλαιο αυτό υπό τον τίτλο “το Δίλημμα του Επίκουρου”, αρχίζει από τη σελίδα
25 και τελειώνει στη σελίδα 69, ήτοι καταλαμβάνει 44 ολόκληρες σελίδες, το δε όλο
βιβλίο σε κείμενο, χωρίς τη βιβλιογραφία
αριθμεί μόνο 272 σελίδες.
Σε αυτό το βιβλίο, το όνομα του Επίκουρου,
ακόμα καταγράφεται δίπλα στ΄ όνομα και
τις θέσεις του διεθνώς γνωστού Stephen
Hawking και άλλων συγχρόνων κοσμολόγων.
Αυτά για να δείξω πόσο τον αδικούν οι εναντίοι, όταν του καταλογίζουν, αυτά που του
καταλογίζουν. Πριν όμως από όλα αυτά, στο
επόμενο άρθρο θα ασχοληθούμε με το βιογραφικό του σημείωμα και τη σχολή του· τον
Κήπο του.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
――――――
1) Ilya Prigogine “Το Τέλος της Βεβαιότητας”, Εκδ. Κάτοπτρο
2) A. J. Festugiere: “Ο Επίκουρος και οι Θεοί του”, Εκδ.
Θύραθεν
3) D. Hutchinson: “Επίκουρος”, Εκδ. Θύραθεν
4) A. A. Long: “Η Ελληνιστική Φιλοσοφία”, Εκδ. ΜΙΕΤ
5) Διογένης Λαέρτιος, “Βίοι φιλοσόφων”, Εκδ. Γεωργιάδη
6) Αλ. Α. Χρύσης: “Ο Μαρξ της εξέγερσης στον Κήπο
του Επίκουρου”, Εκδ. Γκοβόστη
7) Λουκρήτιος: “DE Rerum Natura”, Εκδ. ΜΙΕΤ
8) R. W. Sharples: ”Στωϊκοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί”, Εκδ
Θύραθεν.

ΕΒΔΟΜΗ

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 9

Στο βάραθρο για τη “σωτηρία” της πατρίδας
Ειπώθηκε –και είναι σωστό- ότι το επόμενο βήμα
στην ακολουθούμενη πολιτική των μνημονίων θα έχει
την παρακάτω μορφή:

«…την απαλλαγή της χώρας από το βάρος της απεχθούς συντεχνίας των συνταξιούχων άνω των 80 χρονών. Πρέπει όλοι να κατανοήσουν το βάρος που
υφίσταται η πατρίδα με παροχές σε μια συντεχνία
ανίκανων, που δεν προσφέρουν τίποτε και καταναλώνουν ένα σημαντικό κομμάτι του κοινωνικού πλούτου. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Χωρίς να λαμβάνουμε
υπόψη το πολιτικό κόστος πρέπει ν απαλλαγούμε απ
το βάρος αυτής της θρασύτατης συντεχνίας.
Χωρίς λαϊκισμούς, οι σοβαρές προτάσεις πρέπει να
αφορούν μόνο τον τρόπο που θα γίνει αυτό: πρέπει
να ρίχνονται σ ένα βάραθρο (για να γλυτώνουμε και
τα έξοδα κηδείας) ή να χρησιμοποιούμε ενέσιμο
μείγμα ευθανασίας; Να τους δίνεται η δυνατότητα

εθελοντικής προσφοράς ή να επιβάλλεται η λύση με
κάποιον μηχανισμό (θυμηθείτε τα έξοδα για να λειτουργήσει ο μηχανισμός).

του χειρότερου είδους. Σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή
για την πατρίδα, είναι πολυτέλεια να σκεφτόμαστε
έτσι. Εκείνο που έχει σημασία είναι η μείωση των
εξόδων και οι αλλαγές που από χρόνια έχει γίνει φανερή η αναγκαιότητά τους, όπως η καταπολέμηση
των συντεχνιών, για τη σωτηρία της πατρίδας…».
Αν η λογική που αποπνέει το παραπάνω απόσπασμα
σας φαίνεται υπερβολική, σκεφτείτε:
― Σε πόσους θανάτους μεταφράζονται τα σημερινά
μέτρα που λαμβάνονται; Φυσικούς ή κοινωνικούς;
― Ποιος είναι πιο φρικτός: ο κοινωνικός ή ο φυσικός
θάνατος;
― Υπάρχει όριο σε μια τέτοια λογική;
Γιώργος Παπανικολάου

Όποιος μιλήσει για απώλεια ζωών, είναι λαϊκιστής

22 Οκτώβρη 2011

28η Οκτωβρίου 1940: Να τα σκέφτεσαι εκείνα, να βλέπεις ετούτα και να κλαίς ...
Από παιδί που ήμουν, όποτε ξεπρόβαλαν
οι ιστορίες του ’40 στη σκέψη μου, ρίγη
ένοιωθα πάντοτε. Ρίγη περηφάνειας και
ρίγη παγωνιάς, γιατί δεν μπορούσα ν’
αποφύγω την εικόνα του εαυτού μου,
πως θά ‘μουν άραγε, αν ζούσα τότε και
βούλιαζα μέσα στο χιόνι, φορτωμένος με
όσα κουβαλούσαν οι στρατιώτες μας.
Το ’40 είναι κοντά μας, πολύ κοντά μας,
για να μη χρειάζεται να παραμερίσουμε
την αχλύ του μύθου και να το δούμε. Οι
περισσότεροι ενήλικοι Έλληνες του σήμερα γνώρισαν στον στενό οικογενειακό
και φιλικό περίγυρό τους, κάποιον που
πολέμησε στο Έπος. Άσε που ακόμα ζουν
ανάμεσά μας λίγοι από τους πολεμιστές
του ΟΧΙ, θαρρείς και ζήτησαν από τον
Θεό να μην τους πάρει πριν μας μπολιάσουν, έστω τώρα στα στερνά τους, με τον
δικό τους έρωτα για την Ελλάδα, το δικό
τους σθένος και την Απόφαση της αλύγιστης ψυχής τους.
Νοιώθω πολλές φορές την ανάγκη να
επισκεφτώ τον Βουλιαγμενιώτη πολεμιστή του ’40 Βασίλη Ποιμενίδη, ν’ ακουμπήσω και να ξαποστάσω στην ψυχή του,
να κλέψω λίγη από την ήρεμη δύναμη της
ματιάς του, ...αλλά ντρέπομαι. Ντρέπομαι
να κοιτάξω στα μάτια έναν από Εκείνους
τους Έλληνες. Τι μας πρόσφεραν και τι
προσφέραμε εμείς οι κατοπινοί στα παιδιά μας και στους εν ζωή καταπληγωμένους προγόνους μας; Η σύγκριση είναι
αφόρητη και με συνθλίβει. Πως να κοιτάξω στα μάτια έναν τέτοιο Έλληνα και
τι να του πω, να μην ακουστεί φτηνό και
λίγο μπροστά του; Μήπως να του έλεγα
εκείνο το αμίμητο, που ένα υπουργικό
βδέλυγμα ξεστόμισε τότε στις αρχές του
2010, όταν μας έπαιρναν τα πρώτα

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
μέτρα; «Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν
σύνταξη κάτω των 400 ευρώ, δεν πρέπει
να ανησυχούν».
Ήταν όλα ξεκάθαρα για τους προγόνους
μας, όταν εκείνο το πρωϊνό της 28ης

Οκτωβρίου 1940 ακούστηκαν οι σειρήνες
του πολέμου. Σήμερα ευτελίζει ανερυθρίαστα το νόημα των λέξεων ένας ξενοκίνητος πρωθυπουργός, που κάνει και τον
όρο «δωσίλογος» να φαίνεται επιεικής
για κείνον, αφού οι κατοχικοί πρωθυπουργοί Τσολάκογλου και Λογοθετόπουλος συνεργάστηκαν με τους τότε
κατακτητές μετά την υποδούλωση της
Ελλάδας, ενώ ο Τζέφρυ αποδεδειγμένα
συνωμοτούσε με τους σημερινούς επι-

δρομείς και ελάμβανε ως πειθήνιο όργανό τους τις εντολές τους πριν από τις
εκλογές του 2009, για το πως ακριβώς θα
τους παραδώσει ατουφέκιστη και σιδηροδέσμια την Ελλάδα.
Τότε, ηγέτης ήταν ένας δικτάτορας, ο
Ίωάννης Μεταξάς. Δικτάτορας, αλλά πατριώτης. Τότε αναδύθηκε, οιστρηλάτησε
και οδήγησε στη μάχη τους Έλληνες η
αληθινή εθνική ομοψυχία κι όχι η κάλπικη
που εκλιπαρεί σήμερα ο Γιωργάκης ευτελίζοντας –το επαναλαμβάνω- το νόημα
των λέξεων μιάς γλώσσας που ουδέποτε
ένοιωσε δική του.
Όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος Μεταξά, κάλεσαν τότε τους Έλληνες
να πολεμήσουν υπό την ηγεσία του. Πολλοί φυλακισμένοι αντιφρονούντες ζήτησαν να αποφυλακιστούν και να σταλούν
στο μέτωπο. Όπερ και εγένετο, με τον
αείμνηστο Παναγιώτη Κανελλόπουλο και
τόσους άλλους. Ακόμα και ο τότε Γ.Γ. του
Κ.Κ.Ε. Νίκος Ζαχαριάδης κάλεσε ΟΛΟΥΣ
τους Έλληνες να συστρατευθούν και να
πολεμήσουν τους εισβολείς υπό την ηγεσία του δικτάτορα Μεταξά. «Νυν υπέρ
πάντων αγών». Σήμερα ένα πυγμαίο
εθνικό και πολιτικό ανάστημα ηγετίσκου,
μας καλεί σε «εθνική συστράτευση» υποταγής μας στην νέα Κατοχή και στους
σημερινούς κατακτητές μας, στους οποίους προ πολλού ο ίδιος έχει δώσει γην
και ύδωρ που δεν του ανήκουν.
“Alors c’ est la guerre”, «λοιπόν έχουμε πόλεμο», απάντησε ο Ιωάννης Μεταξάς, στο
τελεσίγραφο του Ιταλού πρεσβευτή Γκράτσι. “Alors c’ est la grande bombance”, «λοιπόν έχουμε το μεγάλο φαγοπότι», απαντά

σήμερα ο ηγετίσκος στις ιταμές απαιτήσεις και τα τελεσίγραφα των κατακτητών
μας και εντολέων του, καλώντας μας σε
«εθνική ομοψυχία» εκχώρησης της Πατρίδας μας στις ορέξεις τους.
Αφημένα σ’ ένα ράφι, ή κρεμασμένα σ’
ένα σχοινάκι στα περίπτερα, κάποια έντυπα χαλκεία βουλιμικών εργολάβων,
προστυχολογούν «υπεύθυνες» τάχα μου
απόψεις και μας καλούν ν’ αποδεχτούμε,
σκυφτοί και πεινασμένοι, τον δωσιλογισμό μιάς καλοζωϊσμένης αγέλης συνεργατών
των
κατακτητών
μας,
υποστηρίζοντας ότι δεν φταίνε οι δανειστές και βιαστές μας, αλλά ο ακατάλληλος νταβατζής, η τσατσά κι εμείς που δεν
πήραμε την σωστή στάση στον βιασμό
μας κι έτσι μας πόνεσε τόσο πολύ η διακόρευση.
Και να σού ‘ρχονται στη μνήμη οι παλιές
ταινίες από το ’40, εκείνη η λάμψη στα
μάτια των φαντάρων μας, οι σημαίες σε
κάθε μπαλκόνι, να βλέπεις τις παλιοφυλλάδες τις σημερινές, ακίνητες κι άψυχες
στα περίπτερα και να θυμάσαι τον πιτσιρικά που έβλεπες στις παλιές ταινίες, με
το μπαλωμένο κοντοπαντέλονο και τα
μελανιασμένα από το κρύο πόδια, να τρέχει στους δρόμους, ν’ ανεμίζει τις εφημερίδες και να διαλαλεί τα νέα του
πολέμου. Που βρίσκανε τη δύναμη κείνα
τα πόδια να τρέχουνε μ’ ένα προσφάϊ
μόνο ψευτοταϊσμένα και κείνη η φωνή,
πούθε ξεπεταγόταν από το κοκκαλιάρικο
κορμάκι τόσο δυνατή, να σε ξεκουφαίνει:
«ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΝΕΕΣ ΝΙΚΕΣ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ».
Να τα σκέφτεσαι εκείνα, να βλέπεις
ετούτα και να κλαις. Από ντροπή.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Εκσυγχρονισμός των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
Google Transit

Σύγχρονα και καινοτόμα μέσα θα χρησιμοποιηθούν
για
τον
εκσυγχρονισμό των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ.
Οι επιβάτες θα έχουν την δυνατότητα
μέσω του internet να βρίσκουν την βέλτιστη διαδρομή για τον προορισμό τους.
Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται δωρεάν
και θα είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε υπολογιστή, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, netbook, tablet, με σύνδεση στο
internet.
Ο χρήστης - επιβάτης μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή και μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού (www.oasa.gr),

απλά συμπληρώνοντας
τις τοποθεσίες αναχώρησης-άφιξης ή και την ημερομηνία-ώρα μετακίνησης. Η εφαρμογή
αυτομάτως υπολογίζει και παρουσιάζει
τους βέλτιστους συνδυασμούς χρήσης
Αστικών Μέσων Μεταφοράς.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει την ιδανικότερη διαδρομή γι’ αυτόν, έχοντας
πάντα εικόνα χρονικής διάρκειας μετακίνησης με το κάθε Μέσο και απόστασης
προς κάποια στάση ή σταθμό, καθώς και
εικόνα συνολικού χρόνου μετακίνησης
προς τον επιλεγμένο προορισμό.
Μπορεί ακόμα να επιλέξει στάσεις λεωφορείων, τρόλεϊ, μετρό, τραμ, προαστιακού και να ενημερωθεί για τα
διερχόμενα οχήματα - συρμούς.
Η Αθήνα, με τον ΟΑΣΑ, γίνεται μέλος
ενός διεθνούς δικτύου 471 πόλεων, που
έχουν ήδη ενταχθεί στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα.
Στην ανακοίνωση του Οργανισμού, αναφέρεται ακόμη, πως το Google Transit
δεν δημιούργησε κανένα επιπρόσθετο
κόστος στον Οργανισμό, αφού αναπτύχθηκε εντελώς δωρεάν με τη συνεργασία των τμημάτων Πληροφορικής &
Δρομολόγησης του ΟΑΣΑ και τους μηχανικούς της Google.

- Προσωπικα πλεον δε χαμπαριάζω.
παλιοτερα σκεφτομουν τη ζωη μου τι θα γινοταν αν με μπουζουριαζανε
και μου φορτωνανε και χιλιες δυο
μαλακιες (δεν το εχω ζησει - λογω
τυχης πες; εμπειριας; δε ξερω).
Πρεπει ολοι/ες να αναλογιστουμε
την ευθυνη μας ως προς τις μελλοντικες γενεες και να τα παιξουμε ΟΛΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ - δεν εχει μεινει τιποτα
αλλο...
- 28 Οκτωβρίου 1940: ΟΧΙ
- 28 Οκτωβρίου 2011: Παρακαλώ περάστε.......

Άντε να εξηγήσεις τώρα εσύ σ’ αυτό το αθώο πλάσμα γιατί γεννήθηκε χρωστώντας, γιατί
θα ζει σε ένα κράτος που θα το διοικούν ξένοι, γιατί το μέλλον του διαφαίνεται σκούρο,
αν όχι μαύρο...

Λίγη φαντασία μπορεί να σε γλιτώσει
από ...μεγάλα έξοδα
Μερικές φορές η λύση σε ένα πρόβλημα βρίσκεται
κάτω απ’ τη μύτη μας και δεν μπορούμε να την
δούμε. Ψάχνουμε πολύπλοκους τρόπους επίλυσης
των θεμάτων μας και μας ξεφεύγουν οι απλοί.
Aκριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, γιατί είναι πολύ απλοί...
Διαβάστε μερικά παραδείγματα.
1ο πρόβλημα:
Όταν η NASA άρχισε να στέλνει αστροναύτες στο
διάστημα, ανακάλυψε πως οι στυλογράφοι δεν
δουλεύανε με βαρύτητα μηδέν, αφού η μελάνη δεν
κατέβαινε για να γράψει.
Λύση A):
Μετά 6 χρόνια και $12,000,000.00 έφτιαξαν ένα
στυλογράφο που δούλευε: κάτω από μηδέν βαρύτητα, ανάποδα, μέσα στο νερό, σε οποιαδήποτε επιφάνεια και με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από
πολλούς βαθμούς υπό του μηδενός μέχρι τους 300
βαθμούς Κελσίου.

Λύση B):
Και οι Ρώσοι; Τι έκαναν; ...χρησιμοποίησαν μολύβια!
2ο πρόβλημα:
Ένας ιδιοκτήτης αλυσσίδας ξενοδοχείων πολυτελείας ταξίδεψε στις Ινδίες, σε μιά πόλη που την είχε
επισκεφθεί δύο χρόνια πριν και, επίσης, κατέλυσε
στο ιδιο ξενοδοχείο, που ήταν κατώτερης κατηγορίας από τα δικά του. Η υπάλληλος υποδοχής τον
καλωσόρισε χαμογελαστή, λέγοντας: “Καλωσήρθατε και πάλι, κύριε! Τιμή κι ευχαρίστησή μας να
σας ξαναδούμε στο ξενοδοχείο μας!''
Τρομερά εντυπωσιασμένος από την υποδοχή, αλλά
και το ότι η υπάλληλος τον θυμήθηκε μετά δύο χρόνια, σκέφτηκε πως αυτό θα ήταν πολύ καλός τρόπος
προβολής για τα ξενοδοχεία του.
Μόλις επέστρεψε έβαλε τους υπαλλήλους του να δουλεύουν για να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του.
Λύση A):
Με ένα κόστος $2,500,000.00 κατέβασαν τα καλύτερα προγράμματα αναγνώρισης φυσιογνωμίας,
χρονολογίας, ειδικές κάμερες, τμήσεως χρόνου σε
μικροδευτερόλεπτα, υπολογισμού ικανότητας
υπαλλήλων, κτλ. κτλ..
Λύση B):
Ο μεγαλοξενοδόχος ξαναταξίδεψε στο εν λόγω ξενοδοχείο και πρόσφερε ένα πολύ σεβαστό ποσό
στην υπάλληλο για να του πει τι τεχνολογία χρησιμοποιούσαν. Η υπάλληλος αρνήθηκε ευγενικά την
δωροδοκία και του είπε:
“Κοιτάξτε, κύριε, έχουμε κάνει μιά συμφωνία με
τους ταξιτζήδες να ερωτούν τους πελάτες που μας
φέρνουν αν έχουν ξαναέρθει στο ξενοδοχείο μας.
Σε καταφατική περίπτωση, όταν ο ταξιτζής φέρνει
εδώ τις βαλίτσες μάς κάνει ένα σινιάλο και κερδίζει
ένα δολλάριο...”
Ηθικό δίδαγμα, να επικεντρωνόμαστε στη λύση και
όχι στο πρόβλημα.
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επιστολές που λάβαμε

330 (Κορωπί-Αγ. Μαρίνα): Το λεωφορείο-φάντασμα
Είναι μιά λεωφορειακή γραμμή που συνδέει –υποτίθεταιτην πόλη του Κορωπίου με μία από τις «επαρχίες» της, την
Αγ. Μαρίνα. Ένα λεωφορείο που κινείται σ’ αυτή τη διαδρομή και ταυτόχρονα πηγαινοέρχεται μεταξύ πραγματικότητας και θρύλου. Μόνο σε πολύ προηγμένες
συγκοινωνιακά χώρες, όπως η Γουατεμάλα, το Αφγανιστάν και η Ουγκάντα μπορεί να συναντήσει κάποιος τέτοια
απαράμιλλη λεωφορειακή σύνδεση.
Όσοι κάτοικοι των οικισμών της Αγ. Μαρίνας δεν διαθέτουν αυτοκίνητο «εξυπηρετούνται» καταναγκαστικά από
το 330. Μόνο ο Γιωργάκης έχει ακούσει πιο πολύ βρισίδι
στην περιοχή μου, από το μυθικό αυτό λεωφορείο. Είναι
πολύ συχνό το φαινόμενο της ομαδικής παραισθήσεως
στην προσμονή της εμφανίσεώς του. Κάτι σαν το φαινόμενο της φαντασιώσεως τρεχούμενου νερού στους κορακιασμένους ταξιδιώτες της Σαχάρας, ή τον «Ιπτάμενο
Ολλανδό» των παλιών ναυτικών. Μερικοί επίδοξοι επιβάτες αποκοιμούνται στην στάση κι όταν επιτέλους εμφανίζεται ο ...Πήγασος, χάνουν το μυθικό ταξίδι. Ένα τάβλι, ή
το παραδοσιακό πλέξιμο δεν είναι καθόλου κακή ιδέα, με
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ περιτροπής θα υπάρχει κάποιος ν’ αγναντεύει στο καραούλι. «Νάτο, νάτο ...»!
–«Σίγουρα δεν ονειρεύεσαι ρε; κι έχω φέρει εξάρες, τα
ίδια μας έλεγες και πριν μιά ώρα».
Στους λάτρεις των extreme εμπειριών συνιστώ το καρτέρεμα του 330, ένα πρωϊνό Σαββάτου. Απολαύστε μιά
δίωρη αναμονή, ας πούμε 6 με 8, κουνήστε το μαντήλι σε
δύο άδεια 330 που θα γράφουν «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» -και
θα σας «γράψουν» κανονικότατα- κι επιστρέψατε στο σπίτι
σας. Το τελευταίο νυχτερινό δρομολόγιο αναχωρεί από
Αγ. Μαρίνα προς Κορωπί περίπου στις 10. Το «περίπου»
είναι η πλέον αρμόζουσα ονομασία για το 330, αφού κάποιοι ισχυρίζονται ότι 330 είναι τα λεπτά που χρειάζεται
κάποιος για να μετακινηθεί από Αγ. Μαρίνα προς Κορωπί
και αντιστρόφως.
Μετά τις δέκα το βράδυ, όποιος το χάσει –αν βέβαια έρθει
και δεν το «φάνε»- θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα

νυχτερινό ποδαρόδρομο κάποιων χιλιομέτρων, σε μιά
επαρχιακή λεωφόρο της δεκαετίας του ’60, χωρίς πεζοδρόμια και με μεγάλα τμήματά της με κακό φωτισμό, να
βλέπεις τις πατημένες γάτες στο οδόστρωμα και να κάνεις
φρικώδεις συνειρμούς. Να έχετε πάντοτε μαζί σας κίτρινο
φωσφορίζον μπουφάν, σαν των αστυνομικών κι ένα φαναράκι. Μάθετε να τραγουδάτε και το «φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ» και μην σας τρομάζουν τα
«ούουου» που ακούγονται. Δεν είναι λύκοι, σκυλιά που
αλυχτούν είναι.

Όταν προ επτά ετών αναζητούσα σπίτι στην Αγ. Μαρίνα,
με ρωτούσαν οι παλιοί κάτοικοι:
-Εχεις αυτοκίνητο;
-Εχω δύο ...
-Α, εντάξει, γιατί εδώ χωρίς αυτοκίνητο είσαι νεκρός και με
ένα μισοπεθαμένος.
(Εδώ κι αρκετό καιρό είμαι «μισοπεθαμένος», αφού επί
των ημερών του «Λεφτά υπάρχουν» το ένα αυτοκίνητο
της οικογένειας παροπλίστηκε).
Η αίσχιστη λεωφορειακή σύνδεση του Κορωπίου με την
«επαρχία» της Αγ. Μαρίνας πλήττει καταφανώς την αγορά
της πόλης και μάλιστα σε μιά εποχή που τα μαγαζιά κυνηγούν τον πελάτη με το τουφέκι και κατεβάζουν ρολά το
ένα μετά το άλλο. Ακόμα και αν η οικογένεια διαθέτει ένα
ΙΧ, δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται όλοι με αυτό, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν και πρέπει
καθημερινώς να μετακινούνται προς και από τη σχολή

Παιδιά κλείστε τα αυτιά σας στις σειρήνες. Οργιστείτε,
ταρακουνήστε μας να ξυπνήσουμε και να σας ακολουθήσουμε
Γράφει ο Γιάννης Πρεβενιός
Εδώ και καιρό αισθάνομαι την ανάγκη να γράψω κάποια λόγια στα νέα παιδιά.
Στους σημερινούς έφηβους που μεγαλώνουν σε μια
πατρίδα που οι λίγο μεγαλύτεροι από εμένα (οι
οποίοι μας κυβερνούν) αλλά και η γενιά μου που
τους ανέχτηκε, την έφεραν στο χείλος του γκρεμού.
Μια πατρίδα που δεν έχει πια πρότυπα και ήρωες,
που τα παιδιά θα παλέψουν για να τους φτάσουν, μια
πατρίδα που δεν δίνει πλέον την δυνατότητα ούτε
καν να οραματιστούν ένα καλύτερο μέλλον.
Οι λαοπλάνοι των τελευταίων 30 ετών έθαψαν όλα
τα θετικά της φυλής μας όπως το φιλότιμο, την διορατικότητα, την έμπνευση, την αισιοδοξία και έφεραν στο προσκήνιο όλα τα αρνητικά της όπως τον
οχαδερφισμό, την εγωπάθεια, και την μνησικακία.

Δεν είναι τυχαίο που φτάσαμε εδώ και ο καθένας
μας έχει μεγάλη ατομική ευθύνη που αφέθηκε να
τον παρασύρει το φαρδύ γαλήνιο ποτάμι της μακαριότητας και της μη προσπάθειας. Ήδη ακούγεται η
βουή του καταρράκτη που θα καταγκρεμιστούμε
όλοι μαζί για να βυθιστούμε για πάντα στην λάσπη
της εξαθλίωσης και της ανυποληψίας.
Τα περιθώρια στένεψαν πλέον δραματικά και θα πρέπει ο καθένας μας να πάει κόντρα στο ρέμα, αναζητώντας ξανά τις ρίζες μας. Παιδιά κλείστε τα αυτιά
σας στις σειρήνες της καταστροφολογίας που σας
λένε να εγκαταλείψετε τα ιερά αυτά χώματα και ορθώστε το ανάστημα σας απέναντι σε όλους μας.
Οραματιστείτε το μέλλον που σας αξίζει και θυμώστε μαζί μας για τα λάθη και τις παραλείψεις μας.
Οργιστείτε και ταρακουνήστε μας για να ξυπνήσουμε και να σας ακολουθήσουμε για να τα αλλάξουμε όλα!!!
www.prevenios.com

τους. Και άλλωστε οι ηλικιωμένοι που δεν οδηγούν και
«εξυπηρετούνται» αποκλειστικά από το 330 στις καθημερινές μετακινήσεις τους, είναι ευάριθμη πληθυσμιακή
ομάδα στην Αγ. Μαρίνα. Συλλογίστηκε ποτέ κάποιος «αρμόδιος» τον καθημερινό Γολγοθά τους, ιδιαίτερα τις θερινές ημέρες με καύσωνα, ή τις χειμερινές με κρύο και
βροχή;
Για να πεις ότι θα πας στο Κορωπί να ψωνίσεις, έχεις φάει τη
μισή μέρα, αν επιχειρήσεις να πας και να επιστρέψεις με το
330. Σαν εκείνες τις προ πεντηκονταετίας εποχές της ελληνικής επαρχίας, που ξεκινούσε αχάραγα η κυρά του σπιτιού
για ψώνια στη «Χώρα» και επέστρεφε το βράδυ. Ίσως ο Δήμαρχος Κορωπίου θα έπρεπε να παρέμβει στην ΕΘΕΛ (Εταιρεία Θυματοποίησης Επιβατών Λεωφορείων) και να ζητήσει
εξηγήσεις για το «λεωφορείο-φάντασμα».
Εκτός κι αν οι κάτοικοι των οικισμών της Αγ. Μαρίνας το
πάρουμε απόφαση ότι σε σχέση με το Κορωπί είμαστε κι
εμείς όπως η Κορσική, που ανήκει μεν στην Γαλλία, αλλά
γενικώς είναι πολύ μακριά της. Οπότε να στήσουμε κι
εμείς ένα αυτονομιστικό κίνημα να ξεμπερδεύουμε. Θα περιμένω μιάν απάντησή σας κύριε Δήμαρχε.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Ελάτε να δείτε το στολίδι
του λόφου μας
πώς κατάντησε!
Κραυγή αγωνίας από κατοίκους του Δήμου
Παλλήνης για το στολίδι της πόλης, το Λόφο
Παλλήνης.
«Ελάτε να δείτε το στολίδι του λόφου μας
πώς κατήντησε!»
Παρακαλώ στείλτε μας έναν δημοσιογράφο να
κάνει ρεπορτάζ, μήπως και φιλοτιμηθούν οι
αρμόδιοι και τον φροντισουν», μας ενημερώνει η αναγνώστρια και θα βρεθούμε στο λόφο
να τον παρουσιάσουμε προσεχώς.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ!!
ΕΜΕΙΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΑΙ Η
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ!
ΚΛΟΠΕΣ-ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝΗΜΠΟΡΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ!
ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ!
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΕΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ!
ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΝΑ ΤΟΥΣ
ΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ!
Εργαζόμενοι στο Βοτανικό
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ και ΩΡΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Λύνεται το αποχετευτικό σε Κορωπί, Παιανία,
Μια συνεδρίαση, όπου όλες οι παρατάξεις
επέδειξαν ωριμότητα και υπευθυνότητα και
με την θετική τους ψήφο έστειλαν ένα μήνυμα προς τους κατοίκους του Μαρκοπούλου· ότι στα μεγάλα ζητήματα είμαστε
παρόντες.
Μία απόφαση που θα δρομολογήσει νέα
ανάπτυξη στα Μεσόγεια.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει εδώ και δύο
περίπου δεκαετίες ασχοληθεί σοβαρά με
την αποχέτευση της πόλης, χωρίς όμως να
πετύχει ουσιαστικά αποτελέσματα ούτε και
να λύσει το πρόβλημά του.
Η κ. Σκοπελίτη έκανε μία εξαιρετική ενημέρωση στο συμβούλιο και στο ακροατήριο
που ήταν πολυπληθέστατο. Ξεκίνησε με
ένα ιστορικό και έφτασε στο σήμερα.

Μία συνεδρίαση, ξεχωριστή, υψηλού επιπέδου και ως
προς τη συζήτηση και ως προς την απόφαση, εξελίχθηκε
την περασμένη Παρασκευή 21/10 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου, με θέμα την αποχέτευση
με κοινό αποδέκτη, μαζί με τους Δήμους Κορωπί, Παιανία
και το Αεροδρόμιο.

Μία ιστορία 20 και πλέον ετών
Ο βιολογικός σταθμός στη Μερέντα έχει ξεκινήσει από το 1993 για να καλύψει 40.000
κατοίκους σε πρώτη φάση, αλλά υπάρχει η
δυνατότητα εξυπηρέτησης μέχρι 80.000.
Μέχρι το 1996 προσπαθούσαν να βρουν
χρήματα, τα οποία βρέθηκαν μέσα από κάποια προγράμματα.
Η μονάδα έκλεισε το 2003 μετά από κινητοποιήσεις πολιτών, οι οποίοι κατηγόρησαν
τον βιολογικό ότι εξαιτίας του έπαθαν ζημιές τα αμπέλια τους. Εγινε έλεγχος από
τον Επιθεωρητή τότε και κόπηκε ένα τσουχτερό πρόστιμο στον Δήμο Μαρκοπούλου·
ο Νομάρχης πλέον δεν μπορούσε να κάνει
αλλιώς και έκλεισε τον βιολογικό. Οι αμπελοκαλιεργητές προσέφυγαν δικαστικά,
όπου τελικά καταδείχτηκε ότι δεν έφταιγε ο
βιολογικός, αλλά στο μεταξύ είχε κλείσει.
Οπως αναφέρθηκε στο συμβούλιο ο κ. Χασιώτης: «τότε (το 2003) μας είχε πει κάποιος μελετητής ότι είναι έγκλημα να
σταματήσει ο βιολογικός και όταν θα αποφασίσουμε να τον ανοίξουμε θα χρειαστούν
τα διπλάσια χρήματα από όσα τον φτιάξαμε» και έτσι έγινε.
Μετά το κλείσιμο της μονάδας, ξεκίνησε
νέος αγώνας με πρόσκληση ενδιαφέροντος, όπου αναδείχθηκε η εταιρεία ΡΟΪΚΟΣ
η οποία είναι μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε η
κα. Σκοπελίτη στη διαδικασία των μελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με αναβάθμιση στου σταθμού σε 3βάθμια επεξεργασία και αντλιοστάσια. Αυτή η διαδικασία
κράτησε τρία ολόκληρα χρόνια. Μέσα στη
μελέτη συμπεριελήφθη ο Κουβαράς και ένα
μέρος των Καλυβίων.
Ο διαγωνισμός έγινε το 2007, γιατί χάθηκαν
δύο ακόμη χρόνια, για να βγάλουν ανάδοχο, επειδή οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό προσφεύγανε στο ΣτΕ και έχαναν,
αλλά το έργο πήγαινε πίσω. Υπήρξε και νέα
καθυστέρηση από τον ανάδοχο του έργου,
με αποτέλεσμα να χάσουν τη χρηματοδό-

τηση γιατί δεν είχαν συμβασιοποιημένα τα
έργα.
Τέλος το έργο χρηματοδοτήθηκε από το
ΠΕΠ Αττικής και κατασκευάστηκε δίκτυο
6000μ.
Ωριμάσανε και οι μελέτες για το Πόρτο
Ράφτη, οι οποίες ήδη λήξανε φέτος το 2011
και έχει κάνει η υπηρεσία, αίτημα ανανέωσης.

Ετοιμες οι μελέτες
Εν ολίγοις οι μελέτες είναι έτοιμες και το
έργο μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Εχουν
προβλεφθεί τα χρήματα, έχουν περιληφθεί
στα κονδύλια και κάποιες απαλλοτριώσεις,
ακόμη και κονδύλι για αρχαιολόγους. Το
χρονοδιάγραμμα μιλάει για 2 χρόνια.

Απόφαση για κοινό αποδέκτη
Η συζήτηση αφορούσε την προταση σύνδεσης των πόλεων Κορωπίου, Παιανίας και
Αεροδρομίου σε κοινό αγωγό με το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη και κατάληξη με
κοινό αποδέκτη στην παράκτια ζώνη της
Χαμολιάς.
Αυτή η πρόταση είχε απορριφθεί από τους
κατοίκους και την παρόντα δήμαρχο και χάθηκε άλλη μία πενταετία τουλάχιστον.
Υπάρχει ακόμη σε εκκρεμότητα προσφυγή

του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας
για το θέμα. Ομως σήμερα οι συνθήκες ωρίμασαν· οι πολιτικοί και οι πολίτες, επίσης.
Και είναι η τελευταία ευκαιρία για να αποκτήσουν τα Μεσόγεια αποχέτευση και να
γλιτώσουν από τη μπόχα που καταπίνουν
όλο το χρόνο, αλλά ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι ανυπόφορη.
Μίλησαν εκπρόσωποι της εταιρείας που
έχει κάνει τη μελέτη και έδωσαν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα και των συμβούλων αλλά και των πολιτών.
Τα χαρακτηριστικά είναι:
― 3βάθμιος
― επεξεργασία με φίλτρο άμμου
― ποσοστό καθαρότητας νερού 95%
― κατάληξη με υποθαλάσσιο αγωγό μήκους ενός χιλιομέτρου και βάθους 53μέτρα.
― Οι οσμές θα είναι ανύπαρκτες, γιατί
πρώτα πρέπει να εξασφαλιστεί η υγεία των
εργαζομένων μέσα στο σταθμό και υπάρχουν προδιαγραφές που τις καθορίζουν.
Στις ενστάσεις των κατοίκων ότι θα ρυπανθεί η θαλάσσια περιοχή, οι μελετητές απάντησαν ότι ο Σαρωνικός καθάρισε από την
Ψυττάλεια.
Ο Δημαρχος Σωτήρης Μεθενίτης εισηγείται υπέρ του κοινού αποδέκτη, αναλύοντας
τη θέση του γιατί θυμίζουμε ότι παλιότερα
ήταν αντίθετος.

Ο Δήμαρχος εξηγεί το ναι
Όλοι γνωρίζουμε, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Μαρκοπούλου, αλλά και η ευρύτερη περιοχή των
Μεσογείων, είναι η έλλειψη Αποχέτευσης.
Οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία είναι δραματικές, καθώς το 90% του συνόλου των
επιδημιών, προέρχεται από βακτήρια, παράσιτα, ιούς και μύκητες, που εντοπίζονται
στα ανεξέλεγκτα αστικά και βιομηχανικά
λύματα. Εξίσου σοβαρές είναι και οι επιπτώσεις στη μόλυνση του υπεδάφους και
του θαλάσσιου μετώπου, ενώ η εκκένωση
των βόθρων προκαλεί μόνιμη οικονομική αιμορραγία στα νοικοκυριά.
Στον Δήμο Μαρκοπούλου, το απεχθέστατο
και εγκληματικό φαινόμενο της αποχέτευσης βοθρολυμάτων στις δημοτικές οδούς,
ακόμα και στην Κεντρική Πλατεία, αποτελεί
μόνιμη πληγή, που παρά τις μεγάλες προσπάθειες της Δημοτικής Αστυνομίας, δεν
έχει εξαλειφθεί, αν και έχει περιοριστεί σημαντικά, μετά και τις πολυάριθμες κλήσεις
και χρηματικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε παραβάτες. Βέβαια, είναι τέτοια η
φύση του ζητήματος, που αρκεί ένας ασυνείδητος, για να μολύνει μια ολόκληρη γειτονιά!
Είναι προφανές, ότι το πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων θα αντιμετωπιστεί
ριζικά, μόνο με την κατασκευή Κεντρικού
Αποχετευτικού Συστήματος και Βιολογικού Καθαρισμού. Αυτό το έργο ζωής, είναι
ο διακαής πόθος της κοινωνίας μας, που
απαιτεί την κατάργηση των βόθρων και το
τέλος της ανεξέλεγκτης διαχείρισης των
αστικών λυμάτων!
Αστοχίες του παρελθόντος δεν επέτρεψαν
στον Δήμο μας να αποκτήσει αυτό το έργο,
αν και έφτασε πολύ κοντά, τουλάχιστον
δύο φορές.
Η σημερινή Δημοτική Αρχή έθεσε ως κύρια
προτεραιότητα, την κατασκευή του έργου
της Αποχέτευσης, που θα καλύπτει όλο τον
Δήμο μας. Θα περιλαμβάνει δηλαδή, την
αναβάθμιση του ΚΕΛ Μαρκοπούλου σε Τριτοβάθμιο, τα Δίκτυα Αποχέτευσης σε Μαρκόπουλο και στην παραλιακή ζώνη του
Πόρτο Ράφτη, τις κατάλληλες υποδομές
για τη μεταφορά των λυμάτων στο ΚΕΛ
Μαρκοπούλου και μια άρτια και αποδεκτή
λύση για την απορροή των επεξεργασμένων υδάτων σε κατάλληλο αποδέκτη.
Δεσμευθήκαμε ότι θα παλέψουμε γι’ αυτό
το έργο, με όσες δυνάμεις διαθέτουμε,
αψηφώντας το όποιο πολιτικό κόστος!
Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσουμε, ότι το έργο, μετά από επίπονες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής,
τόσο στο τεχνικό επίπεδο, μέσω της αξιο-
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Μαρκόπουλο, Αεροδρόμιο με κοινό αποδέκτη
ποίησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου, όσο και στο πολιτικό επίπεδο, μέσω
επαφών και συνεργασιών με την Περιφέρεια και την Κεντρική Διοίκηση, είναι πλέον
τεχνικά ώριμο, μελετητικά πλήρες και
άμεσα εντάξιμο στο 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης, δηλαδή στο ΕΣΠΑ!
Υπάρχει θετική εξέλιξη, όσον αφορά την
επικαιροποίηση της μελέτης του έργου στο
σύνολό του, από την Περιφέρεια Αττικής.
Επίσης, προχωρήσαμε στην εμπρόθεσμη
κατάθεση άρτιας αίτησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για την έγκριση των
Νέων Περιβαλλοντικών Όρων του ΚΕΛ
Μαρκοπούλου. Απομένει λοιπόν, η έγκριση
χρηματοδότησης του έργου και ή ένταξή
του στο ΕΣΠΑ, για την οποία υπάρχει ήδη
θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.
Πρόκειται προφανώς για το μεγαλύτερο
έργο υποδομής στην ιστορία του Δήμου
Μαρκοπούλου, με κόστος που αγγίζει τα
είκοσι εννέα εκατομμύρια (29.000.000)
Ευρώ! Ο κύριος όγκος των χρημάτων, περί
τα δέκα εννέα εκατομμύρια (19.000.000)
Ευρώ, θα δαπανηθεί για την κατασκευή
της αποχέτευσης στο Πόρτο Ράφτη και τη
σύνδεση της με το ΚΕΛ Μαρκοπούλου.
Όλοι γνωρίζουμε, ότι το ζήτημα της σωστής
διαχείρισης των αστικών λυμάτων δεν
αφορά μόνο τον Δήμο μας, αλλά το σύνολο
των Μεσογείων, που βρίσκεται στην ίδια
θέση με εμάς. Η πρόταση που έχει διατυπωθεί και ήδη δημοπρατηθεί, προβλέπει την
κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή Βαραμπά, πλησίον του
Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, που
θα εξυπηρετεί τους Δήμους Παιανίας-Γλυκών Νερών και Κορωπίου, καθώς και το Αεροδρόμιο. Τα επεξεργασμένα ύδατα, θα
οδηγούνται με κλειστό υποθαλάσσιο αγωγό
στον Ευβοϊκό Κόλπο, σε απόσταση ενάμιση
χιλιομέτρου από την παράκτια ζώνη της Χαμολιάς και σε βάθος πενήντα τριών (53) μέτρων.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, πριν από τέσσερα
χρόνια, και με τη σύμφωνη γνώμη της δικής
μας παράταξης, είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του έργου
αυτού, γιατί θεωρούσε ότι ένα τέτοιο έργο,
θα υποβάθμιζε την περιοχή.
Είναι σε όλους προφανές, ότι σήμερα, οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, τόσο στη
χώρα, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
έχουν αλλάξει σημαντικά! Η χώρα βιώνει τη
μεγαλύτερη μεταπολεμική κρίση και οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν πλήξει τους πολίτες σε πρωτόγνωρο βαθμό!
Μέσα σε αυτό το ακραίο περιβάλλον, καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση που θα
καθορίσει τις ζωές όλων μας. Η απόφαση
αφορά την επιθυμία μας για την κατασκευή
του έργου της Αποχέτευσης, αλλά και την
προσφυγή κατά του ΚΕΛ Αεροδρομίου.

Για δύο πολύ σημαντικούς λόγους, τα δύο
έργα έχουν φτάσει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, κάτι το οποίο δεν
ίσχυε πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ο
Δήμος Μαρκοπούλου προσέφευγε κατά της
κατασκευής του δευτέρου.
Πρώτον, η μοναδική βιώσιμη, τεχνικά και οικονομικά, λύση για την απορροή των επεξεργασμένων
υδάτων
του
ΚΕΛ
Μαρκοπούλου είναι να συνδεθεί με τον
αγωγό απορροής του ΚΕΛ Αεροδρομίου. Η
σύνδεση αυτή προβλέπεται στη μελέτη κατασκευής του ΚΕΛ Αεροδρομίου, η οποία
έχει ήδη δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια
Αττικής.

Δεύτερον, η χρηματοδότηση των έργων
Αποχέτευσης των Μεσογείων δύναται να
προχωρήσει, μόνο εάν ενταχθούν στο σύνολο τους, στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αυτή
είναι η πεποίθηση υπηρεσιακών παραγόντων, σε Ελλάδα και Ευρώπη!
Το ΕΣΠΑ, «κλείνει» το 2013 και είναι η τελευταία ευκαιρία χρηματοδότησής του
έργου της Αποχέτευσης του Δήμο Μαρκοπούλου, με ποσό γύρω στα είκοσι εννέα
εκατομμύρια (29.000.000) Ευρώ!
Επιπλέον, αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε (πιθανότατα λογική και χρήσιμη για εμάς)
εναλλακτική πρόταση για χωροθέτηση του
ΚΕΛ Αεροδρομίου σε διαφορετική περιοχή
ή και για σύνδεση απευθείας με το ΚΕΛ Αεροδρομίου του αγωγού λυμάτων του Πόρτο
Ράφτη, δεν είναι υλοποιήσιμη, λόγω των
πολύπλοκων και μακράς διάρκειας διαδικασιών που απαιτούνται, ενώ ο διαθέσιμος
χρόνος για ένταξη στο ΕΣΠΑ, είναι απελπιστικά ασφυκτικός.
Για να υπάρξει η δυνατότητα ένταξης
αυτών των έργων στο ΕΣΠΑ, θα πρέπει τελικά να δοθεί η δυνατότητα κατασκευής του
ΚΕΛ Αεροδρομίου, όσο και αν αυτό αποτελεί μια επώδυνη, πλην όμως αναγκαία επιλογή.

Αρση της προσφυγής στο ΣτΕ
υπό προϋποθέσεις
Γι’ αυτό, η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει
όλη την ευθύνη και το πολιτικό βάρος και
προτίθεται να προχωρήσει στο μέλλον
στην άρση της προσφυγής κατά του ΚΕΛ
Αεροδρομίου, κάτω από τις παρακάτω συγκεκριμένες προϋποθέσεις:
―η εξασφάλιση της ένταξης και της χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ,
μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες.
― η αποδοχή εκ μέρους της Περιφέρειας
Αττικής και του ανάδοχου εργολάβου του
ΚΕΛ Αεροδρομίου, της μόνιμης παρακο-

λούθησης του έργου, με τη φυσική παρουσία εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων
του Δήμου Μαρκοπούλου, σε όλες τις φάσεις του έργου και στη λειτουργία του, για
να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και των θαλασσών μας!
Και οι δύο όροι θα πρέπει να έχουν καλυφθεί, πριν την εκδίκαση της προσφυγής μας
(Μάιος 2012).
Γνωρίζουμε ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί
να δημιουργήσει κάποιες αντιδράσεις στην
τοπική κοινωνία. Δύσκολη επιλογή, αλλά:
Είτε παραμένουμε ως έχουμε, με τα λύματα στους δρόμους του Δήμου μας, για τα
επόμενα 30 χρόνια, είτε προχωράμε στο
έργο της Αποχέτευσης, κάνοντας το μικρότερο δυνατό συμβιβασμό, ο οποίος θα
μας δώσει τη μελλοντική δυνατότητα παρεμβάσεων και ελέγχου, για την αποφυγή
ενδεχόμενων δυσμενών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Όσοι καλούνται να λάβουν αυτή τη σημαντική απόφαση, αλλά και όσοι θέλουν να διατυπώσουν εμπεριστατωμένη άποψη ή και
πρόταση, θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι χωρίς
μια σύγχρονη λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων, χωρίς δηλαδή
Αποχέτευση και Βιολογικό Καθαρισμό, η
βιωσιμότητα των πόλεων, των αγρών και
των θαλασσών μας, καθίσταται αβέβαιη!

Ωρα της ευθύνης για όλους μας!
Οι επικεφαλείς των παρατάξεων που μίλησαν τάχθηκαν όλοι υπέρ του έργου με κάποιες παρατηρήσεις ο καθένας.
Ο Ι. Πολίτης εξήγησε ότι επειδή το θέμα
είναι πολύ σοβαρό, η θέση του δεν δεσμεύει την παράταξή του. «Είμαι σίγουρος
ότι η μόνη λύση είνα να συνεδεθούμε με το
ΚΕΛ. Είναι η μοναδική λύση. Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τέτοια ευκαιρία δεν
θα ξανάρθει τα επόμενα χρόνια», κατέληξε.
Ο Γ. Αδάμος έδωσε συγχαρητήρια στο Δήμαρχο «που τόλμησε να κάνει αυτή την
υπέρβαση. Επισης έδωσε συγχαρητήρια
στο Δ.Σ. για το επίπεδο συζήτησης». Εκανε
δεν την πρόταση να πάει το Πόρτο Ράφτη
κατευθείαν στο ΚΕΛ Αεροδρομίου, κάτι
που φαίνεται πολύ λογικό γιατί θα κάνει
διπλή διαδρομή με την παρούσα μελέτη.
Δεν γνωρίζουμε να μπορεί να γίνει, αλλά
έχει σίγουρα λιγότερο κόστος. Ο χρόνος
είναι το προβλημα...
Πρέπει κι εμείς να συγχαρούμε τον ..Αδάμο,
γιατί στάθηκε στο ύψος της ευθύνης.
Ο Α. Συλελόγλου επεσήμανε ότι «πληρώνουμε λάθη του παρελθόντος να πηγαίνουμε τα λύματα του Πόρτο Ράφτη
αντίθετα από τη φυσική ροή. Πλέον όμως
είναι έτοιμες οι μελέτες. Το συμφέρον της
πόλης όμως ειναι να γίνει το έργο τώρα»
κατέληξε.
Οι περισσότεροι εκ των ομιλούντων ζήτησαν συμμετοχή στον έλεγχο του σταθμού,
από το Δήμο και ανταποδοτικά.
Ο αντιδήμαρχος Γ. Καβασακάλης τόνισε ότι
αστοχίες έχουμε σε όλες τις ανθρώπινες
δραστηριόητες. Αλλο τι να προσέξω και
άλλο να μην το κάνω, γιατί μπορεί να αστοχήσει, κάπου, κάποτε.
Ο πρώην νομαρχιακός σύμβουλος Π. Ευαγγελίου, επεσήμανε ότι “θέλει πολύ θάρρος γι’
αυτή την απόφαση” και πρότεινε να δοθεί χρόνος, να γίνει μία λαϊκή συνέλευση για να το
καταλάβει και ο κόσμος το πρόβλημα.
Εμείς πιστεύουμε - από την εικόνα που
έδωσε το ακροατήριο - ότι ο κόσμος είναι
έτοιμος να αποδεχθεί τη λύση, γιατί ακόμη
και κατοικοι της Χαμολιάς, και εκπρόσωπος
Συλλόγου από την περιοχή στάθηκε στο
ύψος των περιστάσεων με κάποιες παρατηρήσεις.
Η πρόταση στο Δ. Σ.ο της 21ης Οκτωβρίου,
υπερψηφίστηκε από 22 Συμβούλους όλων
των παρατάξεων, εκ των 25 παρόντων και
οι τρεις που καταψήφισαν (Παν. Κατσίκη,
Λεων. Μπέης) ζήτησαν περισσότερο χρόνο
για να το “εμπεδώσουν”, ο δε Λέκκας γιατί
δεν είναι βέβαιος «ότι το έργο δεν θα έχει
αστοχίες στο μέλλον!»
Αννα Μπουζιάνη
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Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας το “Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών”
Ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ κατέθεσε (21/10)
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης κατά της
υπ´ αριθ. ΠΟΛ 1211/10-10-2011 (ΦΕΚ 2298/B´/13-10-2011)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την
επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων
Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που θεσπίζεται με τις
διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011.
Πρόκειται για την πρώτη προσφυγή, που κατατίθεται κατά του
συγκεκριμένου τέλους. Εκτιμάται ότι, όπως συνέβη και στην
περίπτωση της προσφυγής του Συλλόγου κατά του “τέλους
επιτηδεύματος” και αυτή η προσφυγή θα θεωρηθεί ως “εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητας”, αφού αφορά το σύνολο του πληθυσμού και ότι θα εισαχθεί ταχύτατα για
συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το πλήρες κείμενο της αίτησης ακύρωσης, βρίσκεται στο site
του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ (www.forologoumenos.gr).
Η κατάθεση της προσφυγής έγινε από τον Σύλλογο και από
δύο μέλη του. Ως λόγοι ακύρωσης προβάλλονται μία σειρά
πραγματικών επιχειρημάτων, τα οποία επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω:
1) Η παράβαση του άρθρου 1 παρ. 3 και άρθρου 26 παρ.
2 του Συντάγματος, αφού ο νόμος αναθέτει σε ιδιωτικές
εταιρίες καθήκοντα κρατικής εξουσίας (υπολογισμός και είσπραξη τέλους ακινήτων, βεβαίωση παράβασης για μη πληρωμή και επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε ιδιώτες).
2) Η παράβαση της αρχής της νομιμότητας του φόρου (άρθρο
78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος), αφού δυνάμει
της συνταγματικής αυτής διάταξης, είναι αντισυνταγματική μια διάταξη που ορίζει ότι η βάση υπολογισμού του
φόρου δεν καθορίζεται από τον νόμο όπως αυτός θα εφαρμοστεί από διοικητικές αρχές, αλλά θα καθοριστεί (ή έχει
ήδη καθοριστεί) από την ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.
3) Το Έκτακτο Ειδικό Τέλου Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων
Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και αποτελεί φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78
του Συντάγματος (ΣΤΕ 60/2010, 2462/1999, 1923/2009).
Στην προκειμένη περίπτωση το λεγόμενο «Τέλος Ακινήτων» αποτελεί στην ουσία φόρο καθώς απουσιάζουν από
αυτό όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ανταποδοτικό τέλος.
4) Η παράβαση της αρχής της φοροδοτικής ικανότητας κατά το
άρθρο 4 παρ. 5 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο

ορίζει ότι η φορολογική υποχρέωση πρέπει να είναι ανάλογη της φοροδοτικής ικανότητας του κάθε πολίτη.
5) H παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγματος και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της Ε.Σ.Δ.Α. που κατοχυρώνουν την
προστασία του δικαιώματος της
ιδιοκτησίας.
6) H παράβαση της αρχής της βεβαιότητας του φόρου,
αφού με την διάταξη του άρθρου 53 παρ. 12 του Νόμου δημιουργείται ανασφάλεια ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη του φόρου από την εφαρμογή αυτού του μέτρου,.
7) Η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κατά το άρθρο 2 παρ. 1
του Συντάγματος, αφού ο προσβαλλόμενος νόμος:
α). Υποβαθμίζει τον φορολογούμενο ιδιοκτήτη, ακόμη και
τον άνεργο και τον οικονομικά ασθενέστερο, σε αντικείμενο επίτευξης «εκτάκτων» δημοσιονομικών στόχων για τη
μείωση ελλειμμάτων.
β). Η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε άτομα που αδυνατούν να καταβάλλουν τον φόρο τους οδηγεί σε έσχατη εξαθλίωση και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την επιβίωσή
τους.
γ). Ασκεί ένα είδος ψυχολογικής βίας και απειλής σε οικονομικά ασθενέστερα άτομα, τέτοια που δεν συνάδει με τα
θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα του Συντάγματός μας και τις
δημοκρατικές παραδόσεις της χώρας μας.
8) Η παράβαση της αρχής της ελευθερίας των συναλλαγών
και της οικονομικής ελευθερίας κατά το άρθρο 5 παρ. 1
και 106 του Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 1
του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
9) Η αυθαιρεσία της Πολιτείας, η οποία δεν έχει δικαίωμα,
με μεταγενέστερη της σύμβασης νομοθετική ρύθμιση, να
ακυρώσει μονομερώς τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου που
έχουν υπογραφεί για την παροχή ηλεκτροδότησης (Ολ. ΑΠ
4/1998, Ολ. ΑΠ 33/2002).
10) Η παράβαση του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος και
του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ για το δικαίωμα δικαστικής
προστασίας
Ο Σύλλογος, έχει αναρτήσει στο site του, σειρά άρθρων, τα
οποία δίνουν οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού του “τέλους
ακινήτων” προς τους πολίτες οι οποίοι είτε αδυνατούν, είτε
για λόγος συνείδησης δε θα πληρώσουν το τέλος ακινήτων,
για το πώς να χειριστούν το ζήτημα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.
Σημειώνουμε ότι, ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΑ 25/10/2011
Αριθ.Πρωτ. 31799

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΠΑΤΑ 25/10/2011
Αρ. Πρωτ. 31802

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2011
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει
Επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την τμηματική προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2011 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
20.907,26 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Αρμόδιας Επιτροπής, την 4/11/2011 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Ωρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 11:30 π.μ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δημου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 1.045,37€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ. 210 6632.200).
Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Επαναληπτικό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την τμηματική προμήθεια
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 60.915,75€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος - Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Αρμόδιας Επιτροπής την 4/11/2011 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 12:30 μ.μ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 3.045,79€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.: 210-6632200).
Ο Δήμαρχος
Χρήστος Αντ. Μάρκου

δεν παροτρύνει κανένα μέλος του να πληρώσει ή να μην πληρώσει το συγκεκριμένο τέλος. Όμως, παροτρύνει τους πολίτες να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους, να ερευνούν τη
νομιμότητα των φορολογικών νομοθετημάτων και να συνασπίζονται σε μία οργανωμένη αντίδραση μέσα στα πλαίσια
της νομιμότητας.
Όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες σε όλο το κόσμο
με αντίστοιχους συλλόγους, ο Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ, μέσα στη διάρκεια των επόμενων ετών, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα φορέα κοινωνικού ελέγχου της
δημόσιας διοίκησης.
Στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου:
α) site: www.forologoumenos.gr
β) e-mail: greek.taxpayers@gmail.com
ή secretariat@forologoumenos.gr
γ) Τηλέφωνο: 210-3242032
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους κ.κ.
Γιάννη Σιάτρα ή Μιχάλη Ζαρογιάννη, στα τηλέφωνα
2103242032 ή στο 6948259545.
Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
(Αρ. Αποφ. Πρωτοδικείου Αθηνών: 556/2011)
Μνησικλέους 2, 10556 Αθήνα, τηλ: 2103242032
Μέλος του Taxpayers Association of Europe
www.forologoumenos.gr
secretariat@forologoumenos.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(CATERING) ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ &
ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
Αγ. Γεωργίου 29 Ν. Παλάτια Ωρωπού
Πληροφορίες: Ζαρογκίκας Ιωάννης
Τηλέφ.: 22950 32190 - Fax: 22950 32190
E-mail: johnzaro@yahoo.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δήμου Ωρωπού έχοντας υπόψη:
1. της Υ.Α. 11389/93 περί της εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
2. την απόφαση Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12-11-2010) του Υπ. Οικονομίας
και Αντ. & Ναυτιλίας περί ορίων πρόχειρου διαγωνισμού
3. τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
4. το υπ΄ αριθμ. 48614/2-9-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
6. την υπ’ αριθμ 42/2011 απόφαση της Διοικητικού Συμβουλίου περί προμήθειας φαγητού στους Παιδικούς Σταθμούς
7. τον Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 12/2011
απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 230/26-10-2011)
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τη σίτιση με έτοιμο φαγητό των παιδιών των
Παιδικών Σταθμών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του ΝΠΔΔ Δήμου Ωρωπού (Αγ.
Γεωργίου 29 - 19015 Ν. Παλάτια Ωρωπού) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 9/11/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στα γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις
14:00 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και
έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 52.080,00 €
πλέον 11.978,40 € για δαπάνη ΦΠΑ 23% ήτοι σύνολο δαπάνης
64.058,40€.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Ωρωπού κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 09:00 έως 13:00 μέχρι και τις 9/11/2011.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΚΑ
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ της Ελληνικής Αστυνομίας
Ακόμα ένας κλάδος Ελλήνων εργαζομένων σε απόγνωση
Συνέντευξη του προέδρου τους Βασίλη Ντούμα στον Γρηγόρη Ρώντα
Ο Βασίλης Ντούμας είναι πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών, της ΕΛ.ΑΣ.
Εκπροσωπεί χιλιάδες νέα παιδιά, που τους τελευταίους μήνες πήραν στα χέρια
τους το σημείωμα της μισθοδοσίας τους και αναρωτήθηκαν, όταν θα αφαιρέσουν

προσπαθήσει να υποτιμήσει την παρουσία
τους ή να τους εκμεταλλευτεί υπερασπιζόμενος κακοποιούς, κουκουλοφόρους και κάθε
άλλου είδους συμφέροντα.

το νοίκι που οι περισσότεροι πληρώνουν, πώς θα ζήσουν με 200 ή 300 ευρώ το
μήνα!
Οι Ειδικοί Φρουροί της ΕΛ.ΑΣ. είναι η εμπροσθοφυλακή της μαχόμενης καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Οπως θα λέγαμε παλιά, είναι η “τροφή για τα κανόνια”.
Κύριε Ντούμα, σε όσους παρακολουθούν από
κοντά τα τεκταινόμενα στην ΕΛ.ΑΣ, είναι
γνωστοί οι αγώνες που έχετε δώσει ως πρόεδρος του σωματείου των Ειδικών Φρουρών
για την αναβάθμιση της εργασιακής θέσης
των συναδέλφων σας. Πληροφορείστε παρακαλώ τους αναγνώστες της «Εβδόμης» ποιά
κατάσταση παραλάβατε ως εκλεγμένος εκπρόσωπος των Ειδικών Φρουρών, τι διεκδικήσατε και επιτύχατε και ποιά η σημερινή
θέση των συναδέλφων σας και των άλλων
αστυνομικών, που σας εξανάγκασε να προβείτε σε μιά σειρά δυναμικών διαμαρτυριών
και κινητοποιήσεων.
Είμαι όντως ο πρώτος πρόεδρος των Ειδικών
Φρουρών μιας και προσλήφθηκα με την
πρώτη «σειρά» το 1999, οπότε και μαζί με φίλους και συναδέλφους οργανώσαμε το πρώτο
συνδικαλιστικό μας όργανο (ΣΕΦΕΑΑ), ένα
σωματείο που η δημιουργία του αποτελούσε
αδήριτη ανάγκη να αντιμετωπίσει μια πρόσληψη που πανθομολογούμενα έγινε στο
«πόδι».
Ένστολοι συμβασιούχοι, τότε, με 5ετη θητεία, υπαγόμενοι συνταξιοδοτικά και ιατροφαρμακευτικά στο ΙΚΑ, χωρίς ελπίδα και
προσδοκία μετακίνησης στον τόπο συμφερόντων τους, με κανενός είδους εξέλιξη και
προαγωγή, με οικονομική στασιμότητα, σκοποί κτηρίων και υπηρεσιών ανυπόληπτοι θεσμικά και υπηρεσιακά αλλά με ζήλο και αξία,
ικανοί να προσφέρουν πολύ περισσότερα.
Σήμερα οι Ειδικοί Φρουροί αποτελούν τον
κύριο μοχλό αστυνόμευσης κυρίως της Αττικής, και όλης της χώρας, μιας και τα καθήκοντά τους έχουν επεκταθεί σε αμιγώς
αστυνομικά (ΔΙ.ΑΣ, ΔΕΛΤΑ, ΕΚΑΜ, Ασφάλεια,
κ.λ.π) με κατ΄ έτος προσλήψεις με τον έλεγχο
των διατάξεων του ΑΣΕΠ, αλλά κυρίως βιώνουν ασφαλή επαγγελματικό βίο μετά την μονιμοποίηση τους, την υπαγωγή τους στο
δημόσιο και την βαθμολογική τους εξέλιξη σε
αστυφύλακα στα 8 έτη και στους υπόλοιπους
βαθμούς που προβλέπονται για το υπόλοιπο
Σώμα στη συνέχεια.
Το προσωπικό αυτό, οι συνάδελφοί μου άξιζαν όσα έλαβαν και αξίζουν ακόμη περισσότερα.
Επειδή έχω παρακολουθήσει τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες καταθέσατε τις απόψεις
σας σε σχέση με κρούσματα αστυνομικής

βίας σε βάρος πολιτών, ομολογώ ότι μου προξένησε ευχάριστη εντύπωση η οξυδέρκεια, η
ευρύτητα αντιλήψεων και το πνεύμα κοινωνικής ενότητας και αλληλεγγύης που προβάλλετε. Μήπως έχει έρθει η ώρα, αυτές οι
απόψεις, που είμαι βέβαιος ότι εκφράζουν το
μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων στην
Ελληνική Αστυνομία, να βρουν τρόπους έκφρασης στην καθημερινή παρουσία των
αστυνομικών, ώστε να καταργηθεί στην

πράξη το πολύ βολικό και αντεθνικό παιχνίδι
της εκάστοτε εξουσίας «διαίρει και βασίλευε»;
Ξέρετε, ο αστυνομικός για πολύ κόσμο είναι ό
άξεστος, ο αγράμματος που σκύβει το κεφάλι,
άκριτα σε διαταγές ανωτέρων, όπως επίσης
για αρκετούς είναι το φασιστοειδές που καταδυναστεύει τους πολίτες της χώρας του. Σε
αυτά πρέπει να μπει ένα ΤΕΛΟΣ και πρέπει να
συμβάλλουμε όλοι με τον τρόπο μας, εγώ με
το δημόσιο λόγο μου και την συνδικαλιστική
μου δράση, εσείς με την αντικειμενική ενημέρωση των συμπολιτών μας, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι ο αστυνομικός είναι μέρος της
κοινωνίας και μέλος της Ελληνικής οικογένειας, με τις ιδιαιτερότητές του, κι αν θέλετε,
πολλοί έχουν να ζηλέψουν το μορφωτικό επίπεδο των σημερινών αστυνομικών, την εργατικότητα τους αλλά προπάντων το ζήλο, την
αυταπάρνηση, και την αυτοθυσία, χαρακτηριστικά που η έλλειψή τους έφερε τη χώρα στα
σημερινά της δεινά.
Αυτή λοιπόν η αξία των συναδέλφων μου με
καθιστά υπόχρεο να κρατάω τον πήχη πολύ
ψηλά, αντάξιος της κοινωνικής προσφοράς
τους και να βάζω στη θέση του εκείνον που θα

Έχω βάσιμους λόγους να πιστεύω –κι όχι
μόνον εγώ- ότι η Πατρίδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τους μεγαλύτερους
κινδύνους στην Ιστορία της, ίσως τον πλέον
θανάσιμο. Γνωρίζω ότι η επόμενη ερώτησή
μου δεν έχει εύκολη απάντηση, όπως επίσης
γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες ότι οι θεσμικές
δυνατότητες αντιδράσεων των εργαζομένων
στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες
Δυνάμεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες εν
συγκρίσει με των υπολοίπων εργαζομένων
έναντι των κυβερνητικών αυθαιρεσιών.
Ωστόσο θα ήθελα μιάν απάντηση με το χέρι
στην καρδιά, που λέμε. Ποιά μπορεί να είναι
η κατάθεση ψυχής των Ελλήνων αστυνομι-

κών στην πανελλήνια αγωνία και στην απαραίτητη εθνική ομοψυχία και συστράτευση,
προκειμένου όλοι οι Έλληνες μαζί να αντιμετωπίσουμε την ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε;
Ο τρόπος αντίδρασης των αστυνομικών απέναντι στις κρατικές οικονομικές «ασελγείς»
πράξεις δυστυχώς είναι περιορισμένος. Δεν
έχουμε διακόπτες να κατεβάσουμε για να πάρουν σοβαρά τις αντιδράσεις μας. Οι πορείεςδιαμαρτυρίες και οι συμβολικές αντιδράσεις
μας είναι ο μόνος τρόπος αντίστασής μας.
Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ότι ο αστυνομικός
πρέπει να «πετάξει την ασπίδα» κατά την διάρκεια των διαμαρτυριών για να αποδείξει ότι
συμμετέχει στην κοινωνική αντίδραση και διαμαρτυρία. Οι πολιτικοί τους οποίους περιφρουρεί είναι εκλεγμένοι και από τους πολίτες, που
σήμερα διαμαρτύρονται, οι νόμοι είναι επίσης
ψηφισμένοι από τους ανθρώπους που εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους οι συμπολίτες
μας, γιατί να θέλουμε ο αστυνομικός να παραβεί τον νόμο και τον όρκο του, να παραβεί το
καθήκον του και να βγάλει εκείνος «το φίδι απ΄
την τρύπα» παραμένοντας οι περισσότεροι των
πολιτών της χώρας μας ακόμη σήμερα, απαθείς
στον «καναπέ» τους αδιαμαρτύρητα.

Οι Έλληνες Αστυνομικοί πληρώνουν βαρύ και
βαρύτερο από πολλούς άλλους εργαζόμενους, τον φόρο της οικονομικής παλινωδίας
και πολιτικής ασυνέπειας, απλήρωτοι σε ατέλειωτες ώρες μέτρων τάξης, αντιμέτωποι με
εργαζόμενους που διαμαρτύρονται για τα ίδια
πράγματα, δεχόμενοι βρισιές, απειλούμενοι
να τους σκοτώσουν «συνάνθρωποί» τους δια
λιθοβολισμού, γεμίζοντας τα νοσοκομεία της
χώρας με τα τραυματισμένα σώματα τους.
Κύριε Ντούμα, η Ανατολική Αττική, παρουσιάζει ραγδαία αύξηση εγκληματικότητας τα
τελευταία χρόνια, λόγω και της συνεχώς αυξανόμενης λαθρομετανάστευσης. Ωστόσο οι
πολίτες αντί να βλέπουν μιά αυξημένη παρουσία της αστυνομίας, βλέπουν τα αστυνομικά τμήματα να υπολειτουργούν με πολύ
μειωμένη σε σχέση με την προβλεπόμενη
στελέχωσή τους. Το γεγονός έχει καταγγελθεί τόσο από συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ. και
τοπικούς βουλευτές στη Βουλή, όσο και από
τον τοπικό Τύπο. Γνωρίζουμε ότι μεγάλος
αριθμός συναδέλφων σας αποσπάται από τα
τμήματα για φύλαξη κυβερνητικών και εν
γένει κυβερνητικού ενδιαφέροντος «στόχων».
Θα θέλαμε την θέση σας γιατί όπως και να το
δούμε αντιλαμβάνεστε την οργή του πολίτη
όταν καλεί την αστυνομία για βοήθεια και η
«βοήθεια» έρχεται την άλλη μέρα.
Είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση και η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου μας έχει μεταβάλλει
την κύρια αποστολή των αστυνομικών από την
αστυνόμευση των συμπολιτών μας που πλήττονται από την ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας, σε αποστολή περιφρούρησης
πολιτικών στόχων και προσώπων. Έχει μετατρέψει τις δυνάμεις αστυνόμευσης σε δυνάμεις καταστολής και περιφρούρησης
διαμαρτυριών, «στρατολογώντας» κάθε μέρα
συναδέλφους στις ΟΜΕΤ(ομάδες ετοιμότητος) στα ΜΑΤ και ΥΜΕΤ, παραδίδοντας τα
τμήματα στην εγκατάλειψη και την ερήμωση.
Οι κακοποιοί και οι παράνομοι μετανάστες
αποκεντρώνουν τη δράση τους, απομυζώντας
τα τελευταία αποθέματα «πλούτου» στην περιφέρεια, αποφεύγοντας παράλληλα το κέντρο των Αθηνών, μιας και εκεί είναι
συγκεντρωμένη η μισή δύναμη της αστυνομίας περιφρουρώντας το γνωστό πολιτικό τρίγωνο.
Η Ανατολική Αττική, όπως και οι άλλες περιφέρειες της Αττικής, είναι καταδικασμένη στο
έλεος των πεινασμένων μεταναστών και των
πάσης φύσης εγκληματικών στοιχείων, με την
εφαρμογή της προνομιακής και της επιλεκτικής αστυνόμευσης.
Συνέχεια στη σελ. 16
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Ο Τσίπρας ξεμπρόστιασε το Βενιζέλο στη Βουλή
Την επιστολή που απέστειλε στην διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ, στις 27 Σεπτεμβρίου, έδωσε στη δημοσιότητα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλος, μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση που είχε στη Βουλή με τον
πρόεδρο του ΣΥΝ.
Ο Βενιζέλος διαβεβαιώνει την κα. Λαγκάρντ για την ταχεία εφαρμογή όλων των διαρθρωτικών αλλαγών και των μεταρυθμισεων
"ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις για την προθυμία και την
ικανότητα της Ελλάδας να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους".
Παραθέτει στη συνέχεια τα μέτρα που αποφασίστηκαν σε κυβερνητικές συσκέψεις πριν την 27η Σεπτεμβρίου και δεσμεύεται
ότι θα ψηφιστούν και είναι τα εξής:
* Μείωση αφορολογήτου στα 5.000 € με εξαίρεση ατόμων άνω
των 65 και κάτω των 30 ετών.
* Μείωση των συντάξεων άνω των 1.200 ευρώ κατά 20% και

κατά 40% για τους συνταξιούχους κάτω 55 ετών με σύνταξη άνω
των 1.000 ευρώ. Προαναγγέλλει επίσης "μεταρρύθμιση των επικουρικών συντάξεων" και "σημαντική μείωση" του εφάπαξ.
 Μείωση των μισθών στο Δημόσιο τομέα (στενό και ευρύτερο)
κατά μέσο όρο 20% μέσω αλλαγής του μισθολογίου.
 Τοποθέτηση 30.000 εργαζόμενων του Δημοσίου σε εφεδρεία
και δέσμευση για επανακαθορισμό για να επιτευχθούν οι στόχοι.
 Εσοδα από τη νομιμοποίηση αυθαίρετων.
Κλείνοντας την επιστολή ο Βενιζέλος υπόσχεται ότι θα επιταχυνθεί η πώληση μεριδίων του Δημοσίου σε επιχειρήσεις και δεσμεύεται ότι θα κλείσουν τα δημοσιονομικά κενά της επόμενης
διετίας 2013-2014.
Στην επιστολή δεν γίνεται καμμία αναφορά στο ζήτημα των κλαδικών συμβάσεων τις οποίες κατήργησαν με την ψήφο τους στη
Βουλή προ ημερών.

Πολιτική Κίνηση

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Ανακοίνωση ιδρυτικής σύσκεψης
Εμείς, οι Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες, που συναντηθήκαμε, συσκεφθήκαμε
και ανταλλάξαμε απόψεις και προβληματισμούς, με ελεύθερη συνείδηση και δημοκρατικό φρόνημα, συμφωνήσαμε στα
εξής, εν όψει και των κρίσιμων ημερών
και εξελίξεων, για την χώρα μας:
Συμμετέχουμε στην αγωνία ολόκληρου
του Ελληνικού Λαού, για την δεινή και
επικίνδυνη κατάσταση, στην οποία
έχουν περιέλθει η Πατρίδα μας, η ελληνική οικονομία, η υγιής επιχειρηματικότητα, η έντιμη εργασία, τα ελληνικά
νοικοκυριά και κάθε πολίτης, από την
ασκούμενη, καταστρεπτική, αναποτελεσματική και αδιέξοδη, πολιτική των μνημονίων.
Διαπιστώνουμε, ότι προσβάλλεται βάναυσα η εθνική μας αξιοπρέπεια, απειλείται η εθνική μας συνοχή και
κινδυνεύουν: Η δημόσια περιουσία με
ξεπούλημα και αφελληνισμό. Τα εθνικά
μας θέματα και η ασφάλεια της χώρας
με σοβαρή υποβάθμιση. Η κοινωνική ειρήνη με στρεβλή πολυπολιτισμικότητα.
Τα νιάτα της Ελλάδας με εξανδραποδισμό.
Αποδίδουμε αυτά τα δεινά στο διαχρονικά άρρωστο πολιτικό μας σύστημα, της
διαπλοκής, της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας, της τραπεζικής τοκογλυφίας και της εκτεταμένης διαφθοράς.
Στοιχεία με τα οποία το σαθρό αυτό σύστημα διαπλοκής δηλητηρίασε την δομή
του κρατικού μηχανισμού, ολόκληρη την
κοινωνία και βραχυκύκλωσε την δημοκρατική λειτουργία.
Καταλογίζουμε απόλυτη ευθύνη, για
όλα αυτά, στις ένοχες πολιτικές, που
ασκήθηκαν από Κυβερνήσεις και διαπλεκόμενα συμφέροντα, με αποτέλεσμα την
στρέβλωση της οικονομικής λειτουρ-

γίας, την συρρίκνωση της ελληνικής παραγωγής και την επικράτηση ενός μοντέλου αλόγιστου καταναλωτισμού με
δανεικά, για να αποπροσανατολίζεται ο
λαός, ενώ οι διαπλεκόμενοι έκαναν
πάρτι διαρκείας με μίζες.
Θεωρούμε υπευθύνους τους περισσότερους πολιτικούς φορείς της προοδευτικής παράταξης, για θολή και στείρα
αντι-πολιτική χωρίς σοβαρές προτάσεις
καθώς και για τις αγκυλώσεις και την
αδυναμία τους να συνεργαστούν, δίνοντας διέξοδο στους πολίτες που ασφυκτιούν, δίνοντας λύση στο οξύ πολιτικό
πρόβλημα και προοπτική σύγχρονης
προοδευτικής διακυβέρνησης στην
χώρα.
Εκτιμάμε, ότι λύσεις στα μεγάλα προβλήματα, που βιώνει ο ελληνικός λαός,
μπορούν να υπάρξουν, με πολιτική καθαρότητα, εντιμότητα, ικανότητα, υπευθυνότητα και προοδευτικό ρεαλισμό. Με
εθνική διαπραγμάτευση για το δημόσιο
χρέος. Με ανορθωτική οικονομική πολιτική για τα ελλείμματα. Με αλλαγή του
παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Με
ανάπτυξη στηριγμένη στην παιδεία, την
έρευνα και την καινοτομία, καθώς και
στην συνεργασία ενός ευέλικτου κράτους με την υγιή επιχειρηματικότητα, με
κινητήρια δύναμη τον αξιοπρεπώς αμειβόμενο και ασφαλισμένο κόσμο της εργασίας. Με ενίσχυση της κοινωνικής
πολιτικής. Με ανάταση της εθνικής αξιοπρέπειας.
Πιστεύουμε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να σωθεί με θυσία της Πατρίδας του
ούτε η Ελλάδα μπορεί να σωθεί με θυσία
του λαού της. Γι αυτό θέλουμε μια πολιτική, που θα αποσκοπεί στην σωτηρία της
Ελλάδας και την ευημερία των Ελλήνων.
Με δικαιοσύνη, πολιτική υγεία, αξιοκρατία
και στέρεη αναπτυξιακή πορεία.

Για όλα αυτά και με συναίσθηση του πολιτικού, δημοκρατικού, κοινωνικού, εθνικού και πατριωτικού μας καθήκοντος:
Ιδρύουμε Πολιτική Κίνηση, με τον
διακριτικό τίτλο
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Με στόχο την ψύχραιμη, αξιόπιστη, προοδευτική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας και
του λαού. Την συμβολή στη λύση τους,
μέσα από έντιμες, καθαρές και συλλογικές κοινωνικές διεργασίες και πολιτικές
πρωτοβουλίες. Που θα στοχεύουν στην
ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς
και στην ενότητα της ευρείας Δημοκρατικής Παράταξης στην χώρα μας. Με
σκοπό την διατύπωση προοδευτικής
πρότασης διακυβέρνησης ώστε να υπάρξει θετική διέξοδος από την κρίση.
Απευθύνουμε πρόσκληση συστράτευσης σε
όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες,
που θέλουν να αγωνιστούμε πολιτικά όλοι
μαζί, ως ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, για να αποτινάξουμε το σαθρό καθεστώς των ξένων
τοκογλύφων και των ντόπιων διαπλεκόμενων.
Να συμβάλλουμε στο ξεπέρασμα της κρίσης και στην δρομολόγηση ενός αύριο
προκοπής και ευημερίας, που αξίζει στην
όμορφη Πατρίδα μας, στον υπερήφανο
λαό της και κυρίως στην νεολαία της.
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ.: 210 7567841, Fax: 210 7567842
e-mail: info.eleutheroi@gmail.com
web: eleutheroipolites.gr
facebook/ΕleutheroiPolites
twitter:@ ΕleutheroiPolit
Ακολουθούν 250 ονόματα που συνυπογράφουν.

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2011

ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ
της Ελληνικής Αστυνομίας
Ακόμα ένας κλάδος Ελλήνων
εργαζομένων σε απόγνωση
Συνέχεια από τη σελ. 15
Τι θα συμβουλεύατε τα νέα παιδιά που σκέπτονται να καταταγούν στην Ελληνική Αστυνομία; Και
τι θα λέγατε στους νέους συναδέλφους σας που
ήδη προβληματίζονται αν θα παραμείνουν ή θα
παραιτηθούν, ή και αν θα μεταναστεύσουν ορισμένοι;

Η εργασία στην Ελληνική αστυνομία ποτέ δεν
αποτελούσε μόνη διέξοδο επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά μια διέξοδο προσφοράς στην
κοινωνία με ιδιαίτερα στοιχεία χαρακτήρα, διατεθειμένοι να θυσιάσουν πράγματα από την ζωή
τους και ακόμη την ίδια την ζωή τους. Δυστυχώς
όμως ακόμη και αυτής της ποιότητας τους ανθρώπους τους έχουν βάλει διλήμματα παραίτησης και
εγκατάλειψης του Σώματος, ενός Σώματος που
είναι υπερήφανοι να το υπηρετούν. Οι συνθήκες
διαβίωσης των Ελλήνων αστυνομικών σήμερα
τους οδηγούν στην εξαθλίωση, στην μείωση της
αξιοπρέπειάς τους και ουσιαστικά στην απελπισία,
ξεχνώντας οι υπεύθυνοι, ότι το πλήγμα εναντίον
του αστυνομικού είναι πληγή στην ίδια την κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση όμως θα είμαστε οι τελευταίοι, που οι στερήσεις μας θα μας αναγκάσουν να
υποστείλουμε την σημαία του καθημερινού αγώνα
υπεράσπισης των συνανθρώπων που μας έχουν
ανάγκη. Τα νέα παιδιά που αγαπούν την αστυνομία μπορούν να την εμπιστευτούν σαν εργασία,
αλλά να γνωρίζουν ότι θα ζήσουν μια ζωή γεμάτη
στερήσεις, θα απολαμβάνουν όμως συνεχώς τα
υπέρτατα ηθικά αγαθά της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και της
ΘΥΣΙΑΣ· αγαθά που επισκιάζουν κάθε αρνητικό.
Κύριε Ντούμα σας ευχαριστώ για την συνέντευξη
που μας παραχωρήσατε. Είμαι εξουσιοδοτημένος
από την διεύθυνση της «Εβδόμης» να σας πληροφορήσω ότι αυτή η εφημερίδα είναι πάντοτε
ανοιχτή στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και
των Ελλήνων εργαζομένων, χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς.
Επομένως θα είναι χαρά μας να προβάλλουμε και
στο μέλλον τις δραστηριότητες και τα προβλήματα των Ειδικών Φρουρών της ΕΛ.ΑΣ, όπως άλλωστε έχουμε πράξει πολλές φορές στο
παρελθόν με τις ανακοινώσεις των συνδικαλιστών της Αστυνομίας, παράλληλα με την κριτική
μας για τις όποιες μεμονωμένες ή ομαδικές παρεκτροπές αστυνομικών. Κλείνω με μιά διαπίστωση, ευχή, όπως θέλετε πείτε την: Η Ελλάδα
χρειάζεται τούτες τις κρίσιμες ώρες δέκα εκατομμύρια Έλληνες Ειδικούς Φρουρούς της Πατρίδας. Σας ευχαριστώ.

Και εγώ σας ευχαριστώ κ. Ρώντα. Εσάς και την
“7η” για την ευκαιρία να παρουσιάσω στους αναγνώστες σας τα θέματα των συναδέλφων μου και
θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η ευθύνη προστασίας
της Ελλάδας επιμερίζεται σε δέκα εκατομμύρια
Ελληνες.

ΕΒΔΟΜΗ
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Μια αγορά εργασίας σε Τριτοκοσμικά Πρότυπα στην
«καρδιά» του αναπτυγμένου κόσμου, η Ελλάδα!
Σε αντίθεση με κάθε έννοια κράτους δικαίου και σε ευθεία σύγκρουση με θεμελιώδεις αρχές του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κεκτημένου αλλά και Διεθνείς Συμβάσεις, η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το νέο
«Πολυνομοσχέδιο» καταργεί «πραξικοπηματικά» το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διασφάλιση της
εργασιακής ειρήνης, ενώ υπονομεύει ακόμη και την ίδια τους την
υπόσταση, εμμένοντας τυφλά σε
ένα απάνθρωπο και παράλογο «ιδεολόγημα» για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τον
μισθολογικό εξευτελισμό των εργαζομένων και την καταστρατήγηση
του
θεσμικά
και
συνταγματικά
κατοχυρωμένου
πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Σε αυτήν την κατεύθυνση ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
Κ. Πουπάκης, με γραπτές του ερω-

τήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναδεικνύει τόσο τον επιχειρούμενο κατακερματισμό της
αγοράς εργασίας, όσο και το διαμορφούμενο έλλειμμα κοινωνικής

δικαιοσύνης και αντιπροσώπευσης,
με αποφάσεις που προβλέπουν:
• υποκατάσταση της θεσμικής συλλογικής εκπροσώπησης από ένα
«άτυπο σύνολο ατομικών δηλώσεων», όπως οι ενώσεις προσώπων,
που σηματοδοτούν την κατάλυση
της συλλογικής αυτονομίας και την
απόλυτη αποδυνάμωση της εργατι-

κής πλευράς σε μια σχέση εκ των
πραγμάτων άνιση, καθώς και
• αναστολή επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων, που σε συνδυασμό με την κατάργηση της
ευνοϊκότερης διάταξης, διασαλεύουν τον υγιή ανταγωνισμό και
απορρυθμίζουν πλήρως την αγορά
εργασίας, δημιουργώντας εργαζομένους και ασφαλισμένους πολλών
ταχυτήτων (αφού η εισφορά είναι
ανάλογη του μισθού και πλέον δύο
εργαζόμενοι που κάνουν την ίδια
ακριβώς δουλειά μπορούν να αμείβονται τελείως διαφορετικά).
Ταυτόχρονα με την έμμεση προώθηση της αποχής από τη συλλογική εκπροσώπηση και έκφραση
καλλιεργούνται φυγόκεντρες τάσεις από τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις πλήττοντας
σοβαρά τον κοινωνικό διάλογο σε
ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πολύ σοβαρές επιπτώσεις στον ανθρώπινο
οργανισμό από τα χημικά
ερώτηση του ευρωβουλευτή Γ. Κουμουτσάκου
Με αφορμή τον εντεινόμενο προβληματισμό για τις
επιπτώσεις που μπορεί να
έχει η εκτεταμένη χρήση
χημικών ουσιών- δακρυγόνων στην υγεία των πολιτών που τις εισπνέουν, ο
ευρωβουλευτής Γ. Κουμουτσάκος κατέθεσε σχετική
ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία
μεταξύ άλλων αναφέρει
ότι:
Στις κινητοποιήσεις που
πραγματοποιήθηκαν στο
κέντρο της Αθήνας (1920/10/2011) και στα τραγικά
επεισόδια που τις σημάδεψαν, οι αστυνομικές δυνάμεις - εκτελώντας εντολές
στο πλαίσιο των καθηκόντων τους - έκαναν και πάλι
εκτεταμένη χρήση χημικών
ουσιών –δακρυγόνων.

Επισημαίνεται ότι όλο και
συχνότερα από πολλές
πλευρές εκφράζεται σοβαρότατος προβληματισμός
για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση αυτών
των ουσιών στην υγεία των
πολιτών που τις εισπνέουν.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ιούνιος 2011) απέστειλε
για
ανάλυση
χρησιμοποιηθέντα φιαλίδια
στο Γενικό Χημείο του Κρά-

τους. Τα αποτελέσματα της
ανάλυσης έδειξαν ότι στα
φιαλίδια αυτά περιέχονται,
μεταξύ άλλων, η χημική
ουσία CS, η οποία σύμφωνα
και με την Ένωση Ελλήνων
Χημικών,
κατατάσσεται
στα χημικά όπλα και μπορεί
να έχει σοβαρές έως και
πολύ σοβαρές επιπτώσεις
στον ανθρώπινο οργανισμό.
Υπογραμμίζεται ότι με απόφαση του ΟΗΕ (2603/1612-1969) απαγορεύεται η
χρήση αυτού του τύπου χημικών ουσιών για πολεμικούς σκοπούς, ενώ η
σύμβαση του Παρισιού το
1993, που έχει επικυρωθεί
και από την Ελλάδα, προβλέπει την απαγόρευση παραγωγής χημικών ουσιών
για στρατιωτικούς σκοπούς.

Κλείνει η ΔΟΥ Κορωπίου
Ερώτηση είχε καταθέσει ο βουλευτής της Ν.Δ. Γεώργιος
Βλάχος, σχετικά με τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις
Δ.Ο.Υ στη Περιφέρεια Αττικής (22 Ιουνίου 2011).
Ο Υπουργός Οικονομικών, είχε απαντήσει (18 Ιουλίου) μεταξύ άλλων ότι: «Στα πλαίσια αυτά, προβλέπεται να διατηρηθεί μια Δ.Ο.Υ στην πρωτεύουσα κάθε νομού και οι
υπόλοιπες να αντικατασταθούν με Γραφεία Εξυπηρέτησης
Πολιτών. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τους νομούς Αττικής
και Θεσσαλονίκης, καθώς και για το νησιωτικό χώρο. Τελικές
αποφάσεις για την αναδιοργάνωση των Δ.Ο.Υ δεν έχουν ληφθεί».
Όταν όμως ελήφθησαν οι τελικές αποφάσεις, με την
Υπουργική απόφαση η οποία
δημοσιεύθηκε
στο
ΦΕΚ
2187Β’/29-09-2011, άρχισε το
ξήλωμα σχεδόν όλων των
Δ.Ο.Υ της Περιφέρειας Αττικής, αφού το γραφείο ελέγχων αλλά και το Δικαστικό Τμήμα μεταφέρονται: από το
Κορωπί και Λαύριο στην Παλλήνη, από τον Άγιο Στέφανο
στην Κηφισιά, από τα Άνω Λιόσια στους Αγίους Αναργύρους
και από τα Μέγαρα στην Ελευσίνα.
Σχολιάζοντας ο Γ. Βλάχος την υπουργική απόφαση τόνισε:
«Η Περιφέρεια Αττικής ζει μια πληθυσμιακή έκρηξη και οι
υπηρεσίες μεταφέρονται αλλού. Η Κυβέρνηση επέλεξε να
υποβαθμίσει την περιοχή μας και να βάλει σε απίστευτη ταλαιπωρία τους κατοίκους της.»

Παράνομη η πώληση του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom
«Διαπιστώσαμε σαφείς παραβιάσεις σε σχέση με την
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας».
Απάντηση σε Νίκο Χουντή
Σαφείς παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση
με την πώληση του ΟΤΕ στην
Deutsche Telekom, αναγνώρισε, ο αρμόδιος Επίτροπος
Εσωτερικής Αγοράς, Μπαρνιέ,
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του
ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
Νίκου Χουντή.
Ο Νίκος Χουντής, τόνισε στον
Μπαρνιέ ότι έχει υποβάλλει
εδώ και χρόνια ερωτήσεις σχετικά με την παράνομη πώληση
του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom, και ότι ενώ από την
πρώτη απάντηση του Επιτρόπου Μπαρνιέ, είχε δηλωθεί ότι
«δεν έχουν εφαρμοστεί ορθά
οι διατάξεις της σχετικής οδηγίας περί δημόσιων προσφορών», ο ίδιος δεν έκανε τίποτα
προκειμένου να υπερασπιστεί
«τους μικρομέτοχους και τα
ασφαλιστικά ταμεία τουλάχιστον σύμφωνα με την Οδηγία

2004/25/ΕΚ».
Τόνισε επίσης, ότι και ο ίδιος ο
Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, Ε. Βενιζέλος, έχει παραδεχτεί στην Ελληνική Βουλή,
ότι έχει παραβιαστεί κατάφωρα η κοινοτική νομοθεσία
όσον αφορά τη συγκεκριμένη
πώληση.
Ο Μπαρνιέ απάντησε ότι: «διαπιστώσαμε σαφείς παραβιάσεις σε σχέση με την
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Γι αυτό έχει μείνει
το θέμα εκεί που ήταν...»
Με αφορμή τις αναφορές του
Επιτρόπου Μπαρνιέ, ο Νίκος
Χουντής
δήλωσε μεταξύ
άλλων:
«Η παράνομη διαδικασία που
ακολουθήθηκε στην εξαγορά
του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom, έβλαψε τα συμφέροντα
του ελληνικού λαού, αλλά και
των ασφαλιστικών ταμείων
των εργαζομένων και ωφέλησε μόνο την Deutsche Tele-

kom, η οποία ευνοήθηκε σκανδαλωδώς. Η ίδια σκανδαλώδης
μέθοδος πρόκειται να ακολουθηθεί για όλες τις δημόσιες
επιχειρήσεις που θα πουληθούν σε ιδιώτες και βρίσκονται
στο χρηματιστήριο.
Δηλαδή όχι μόνο εκποιούν το
δημόσιο πλούτο, αλλά προσπαθούν να πετύχουν ακόμα
πιο μικρό τίμημα γι’ αυτές τις
επιχειρήσεις, προκειμένου να
διευκολύνουν την πώλησή
τους.
Έχουμε καταγγείλει αυτά τα
γεγονότα όχι μόνο στη Βουλή
και την Ευρωβουλή, αλλά και
στον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, με έγγραφη αναφορά
στις 19 Μαρτίου 2010.
Η εισαγγελική έρευνα ‘έπεσε
πάνω’ σε πολιτικά πρόσωπα και
ο φάκελος, όπως προβλέπει ο
νόμος, βρίσκεται εδώ και
καιρό, για περαιτέρω ενέργειες, στα χέρια του Προέδρου
της Βουλής.

ΕΒΔΟΜΗ
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Η θέση του περιφερειακού συμβούλου

Θανάση Αυγερινού
για τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Αττικής
Ειλικρινά κ. Περιφερειάρχα με απογοητεύσατε και αυτή τη χρονιά με τον προϋπολογισμό που καταθέσατε για το 2012. Για
άλλη μια φορά βλέπουμε έναν προϋπολογισμό άτολμο, καθαρά
υπηρεσιακό και λογιστικό, και κυρίως χωρίς ίχνος διεκδίκησης
και πολιτικού οράματος.
Τα περισσότερα έργα που έχετε
εγγράψει, στην πραγματικότητα
είναι συνεχιζόμενα από τις προηγούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Στο μοναδικό έργο που
καταγράφεται η βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας, είναι η
απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων με
δαπάνη 40 εκατ. €!!
Μάλιστα μας προτρέψατε, τους
Περιφερειακούς Συμβούλους, να
βοηθήσουμε στην εξεύρεση κτιρίων!
Αυτή είναι αλήθεια η αναπτυξιακή σας προοπτική; Ποιά είναι η
ιεράρχηση στόχων;
Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της Περιφέρειας για τα μεγάλα προβλήματα της Αττικής;
Κύριε Περιφερειάρχα, κάνετε συνεχείς συναντήσεις με Δημάρχους των Μεσογείων, για να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα
της αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική αλλά δεν έχετε εγγράψει ούτε ένα ευρώ για ανάλογα έργα, παρ’ ότι το 2012
ΠΡΕΠΕΙ επιτέλους να είναι το έτος που θα δοθεί οριστική λύση
στην αποχέτευση αστικών λυμάτων στην περιοχή.
Το ότι δεν έχετε ΑΚΟΜΗ την αρμοδιότητα, όπως λέτε, δικαιολογεί αυτές τις συσκέψεις, αλλά όχι την εγγραφή χρημάτων
στον προϋπολογισμό;
Καμαρώνετε κ.Περιφερειάρχα ότι τα ταμειακά υπόλοιπα ανέρχονται στα 270 εκατ. €, όμως πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι
δεν είμαστε ασφαλιστικός οργανισμός που πρέπει να κρατάμε
τα χρήματα για να δώσουμε συντάξεις! Τα χρήματα που συγκεντρώνει η Περιφέρεια από το κράτος και τους πολίτες είναι
ανταποδοτικά και θα πρέπει να επιστρέφονται, τουλάχιστον
στο μεγαλύτερο μέρος, πίσω στους πολίτες με τη μορφή
έργων.
Αρνείσθε, για παράδειγμα, να χρηματοδοτήσετε με 50 ή 60
χιλ.€ την οριστική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων στη Λεωφόρο
Πόρτο Ράφτη στο Μαρκόπουλο Μεσογείων, τη στιγμή που κινδυνεύουν ζωές και περιουσίες κάθε φορά που βρέχει, δημιουργώντας συνεχή ατυχήματα. Και όλα αυτά στο Δήμο
Μαρκοπούλου που συγκαταλέγεται μέσα στους 15 πλέον υπερχρεωμένους Δήμους της χώρας!

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΛΕΩΦ. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 134 - ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ.FAX 22910 90356
E mail: agmarinakoropi@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου βάσει του άρθρου 19 του Καταστατικού, καλεί
τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 και ώρα 10.30 στον χώρο του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ της ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ.
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:
1. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. και έγκριση από την Γ. Σ.
2. Οικονομικός απολογισμός, έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής
και έγκριση από τη Γ. Σ.
3. Ενημέρωση από το Δ.Σ. για θέματα – προβλήματα της περιοχής
και συζήτηση επ’ αυτών.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Τηλ. Επικοινωνίας : 22910 90356 - 6983511345

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πόλεων και Περιφερειών Open Days
Παρέμβαση της περιφερειακής συμβούλου Δ. Αφεντούλη
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πόλεων
και Περιφερειών (Open Days),
εξελίχθηκε 10 έως 13 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου η
περιφερειακή σύμβουλος Αττικής Δέσποινα Αφεντούλη,
έκανε παρέμβαση για το μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.
Τόνισε πως, «σειρά μέτρων λαμβάνεται σε ευρωπαϊκό, εθνικό,
αλλά και σε τοπικό επίπεδο, με
σκοπό την ορθή αντιμετώπιση
του μεταναστευτικού ζητήματος. Αναμφίβολα, η ενσωμάτωση των μεταναστών στην
κοινωνία είναι το «κλειδί» για
την αποφυγή δημιουργίας πόλεων-γκέττο, οι οποίες εξελίσσονται
σε
εστίες
εγκληματικότητας και παραβατι-

κότητας. Οι μετανάστες πρέπει
να είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους, αλλά και για τις
υποχρεώσεις τους, ωστόσο
οφείλεται να διαφυλάσσεται το
αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες», επεσήμανε η περιφερειακή σύμβουλος.
Λόγω γεωγραφικής θέσης, υπογράμμισε η Δ. Αφεντούλη, η Ελλάδα καθίσταται εξωτερικό
ευρωπαϊκό σύνορο και πρώτη
πύλη εισόδου στην Ευρώπη,
καθώς σχεδόν το 90% των μεταναστών διασχίζει τη χώρα συνήθως προκειμένου να μεταβεί
σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως για να συμβιώσει με μέλη
της οικογένειας, αλλά και για να
αναζητήσει μια καλύτερη τύχη.
Επιπλέον, τόνισε ότι η χώρα πα-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Υποκ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Κύπρου 62 Κορωπί
Τηλ. 210 6020.611 - 210 6626.689

ρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις
σε βασικές υποδομές, αλλά και
δομικά προβλήματα. «Ιδιαίτερα
σήμερα, που βιώνουμε αυτή τη
δύσκολη οικονομική συγκυρία,
ως χώρα και ως λαός, είναι επικίνδυνο και δυσβάσταχτο να
αναλάβουμε σχεδόν εξ ολοκλήρου το ευαίσθητο και πολύπλοκο θέμα των μεταναστών,
ενώ παράλληλα να διακυβεύε-

ται η διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής», υποστήριξε.
...Συγκεκριμένα τόνισε ότι οι
νέοι στην Ελλάδα, στην πλειονότητά τους διαθέτουν υψηλή
μόρφωση, αλλά, δεν υπάρχει
ανάλογη ζήτηση για απασχόληση: «Αυτό έχει λοιπόν, ως
αποτέλεσμα το πιο ενεργό
μέρος της κοινωνίας της χώρας,
οι νέοι, να αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό,
με στόχο την εξεύρεση εργασίας, ενώ θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην
ανοικοδόμηση της ελληνικής οικονομίας. Λαμβάνοντας υπόψην
και το δημογραφικό πρόβλημα
της χώρας, ο κίνδυνος να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα υπερηλίκων είναι υπαρκτός».

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Κορωπί 24/10/11
Αρ. πρωτ. 11708

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκηρύσσει δημόσιο
ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη
τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού τωνκάτωθι κτιρίων:
1. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Μονάδα ασφάλισης & Μονάδα Υγείας
2. Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μονάδα ασφάλισης & Μονάδα Υγείας
3. Υγειονομικός Σταθμός ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Μονάδα Υγείας
4. Υγειονομικός Σταθμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
Μονάδα Υγείας
Η σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία γνωστοποίησης στον ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης και η συνολική
δαπάνη
ανέρχεται
στο
ποσό
των
77.959,20
€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Κύπρου
62, Κορωπί) την 01/12/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30π.μ.στον τρίτο
όροφο (3ο) του κτιρίου.
Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.
Ο Διευθυντής Ηλίας Μιχαλάκης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΔΑ: 45ΟΗΟΕΙΜ-8Ψ9
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαύριο 25/10/2011
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη, Λαύριο - 195 00
Αρ. Πρ. 1545
Πληροφορίες: Ι. Ορφανίδου
Τηλέφωνο: 2292 0 26570 - Fax: 2292 0 26512
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 290.000 € πλέον το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Π.Δ 28/80, τον Ν. 3463/06 και το Ν.
2362/95 και τα εκτελεστικά του διατάγματα όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και με τους όρους του τεύχους της
αναλυτικής διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 15/11/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης
επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο
Λαύριο.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
• φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει
συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί κοινοπραξιών):
1. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους
2. προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες
συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγ-

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται στην Παλαιά Φώκαια διαμέρισμα 60τ.μ. (2ος
όροφος), 100 μέτρα από τη θάλασσα. Τηλέφωνα 22990
66268 & 6938816174.

γεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους
ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο
• Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση
των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο
• Σε περίπτωση ενώσεων ή Κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Τα μέλη της Ένωσης ή της Κ/ξίας ευθύνονται έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως
και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου
Απαραίτητη προϋπόθεση η στελέχωση με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και ανάλογη εμπειρία σε σύστημα λειτουργίας Bio – Trio Denitro.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο,
εγγυήσεις συμμετοχής 17.835 ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα
Αρχή και θα έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μέρες.
Χρόνος λειτουργίας και συντήρησης του έργου ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες.
Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη που αναφέρονται στην παρ. 5.2 της αναλυτικής
διακήρυξης διατίθενται από την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη μέχρι την Παρασκευή
11/11/2011, με καταβολή των εξόδων παραγωγής όλων των τευχών, που ανέρχονται σε πενήντα (50) ΕΥΡΩ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα διατιθέμενα
στοιχεία της δημοπρασίας, αφού προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω
Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης στην ανωτέρω παράγραφο, δαπάνης παραγωγής και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στο Λαύριο όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22920-26570.
Λαύριο 25/10/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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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

ΓΑΜΟΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΑΣΗΜΙΝΑΣ
το γένος ΜΕΡΚΟΥΡΗ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και
κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ και η ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΟΝΙΟΥ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ, το γένος ΞΕΦΤΕΡΗ, που
γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στο ΛΑΥΡΙΟ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Κορωπί.
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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
Κότσια - Διαδερμική χειρουργική
τέρμα οι επώδυνες λύσεις
Τα κότσια είναι η πιο συχνή πάθηση του ποδιού. Είναι
μια σύνθετη παραμόρφωση της πρώτης άρθρωσης (μεταταρσοφαλαγγικής) του μεγάλου δακτύλου του ποδιού.
Η παραμόρφωση αυτή δημιουργεί βλαισότητα (παρέκκλιση προς τα έξω) και στροφή του μεγάλου δακτύλου,
ως προς τον άξονά του. Συγκεκριμένα στο έσω τμήμα
της άρθρωσης αυτής δημιουργείται μία προπέτεια
(κάλος). Η προπέτεια αυτή πολλές φορές φλεγμένει,
είναι εξέρυθρη και οιδηματώδης. Πολλές φορές είναι
επώδυνη και συχνά συνοδεύεται από δυσχέρεια στη βάδιση και προβλήματα στην υπόδηση. Επιδεινώνει δε την
κατάσταση το ότι η περιοχή αυτή δέχεται μεγάλες τριβές από τα παπούτσια. Η φυσική εξέλιξη της νόσου είναι
η παρέκκλιση του μεγάλου δακτύλου προς το δεύτερο ή
και τρίτο δάχτυλο, τα οποία παραμορφώνονται με σφυροδακτυλία, γαμψοδακτυλία ή εφίππευση πάνω στο μεγάλο δάχτυλο, καθώς και από κάλους στα δάχτυλα
αυτά.

Χειρουργική αντιμετώπιση
Ο μοναδικός τρόπος για να εξαφανιστεί το κότσι είναι η
χειρουργική επέμβαση. Πάνω από 120 διαφορετικές τεχνικές υπάρχουν στην χειρουργική πρακτική, που όλες
έχουν σαν στόχο να επαναφέρουν τον άξονα της άρθρωσης, να απομακρύνουν την εξόστωση, και να ανακουφίσουν από τον πόνο. Μέχρι σήμερα τα κότσια

Αιτίες που τα προκαλούν
Η νόσος είναι πολυπαραγοντική. Υπάρχει σε αυτήν
σαφής κληρονομική προδιάθεση, αλλά θεωρείται επίκτητη και όχι συγγενής. Σε μεγάλες σειρές χειρουργηθέντων ασθενών το 70% εξ αυτών είχε θετικό
οικογενειακό ιστορικό. Επίσης τα στενά, κομψά και ψηλοτάκουνα παπούτσια ενοχοποιούνται ως αιτία πρόκλησης και επιδείνωσης της παραμόρφωσης. Γι΄ αυτό το
λόγο η αναλογία της νόσου σε γυναίκες – άντρες είναι
9 προς 1.
Αλλες αιτίες της νόσου είναι οι αυτοάνοσες παθήσεις
(ρευματοειδής αρθρίτιδα), οι νευρογενείς διαταραχές
και η ανισορροπία της εμβιομηχανικής του ποδιού κ.α.

αντιμετωπίζονταν με μεγάλες και επώδυνες χειρουργικές επεμβάσεις, ο δε μετεγχειρητικός χρόνος αποκατάστασης ήταν πολύ μεγάλος.

ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΠ ΤΕΣΤ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου υλοποιείται η πρώτη
φάση του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Προβλέπεται η δωρεάν εξέταση Τεστ Παπανικολάου των
γυναικών μεταξύ 25 και 65
ετών στο Κέντρο Υγείας
Μαρκοπούλου
Επικοινωνήστε με το Κέντρο
Υγείας Μαρκοπούλου, στα
2299-3-20500, 2299-3-20502
και 2299-3- 20540 (Κοζικοπούλου Μαρία, Λουκά Ελένη
και Γκανάτσιου Ειρήνη).

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική του άκρου ποδός
είναι μια νέα επαναστατική μέθοδος αντιμετώπισης της
παθολογίας του άκρου ποδός. (Κότσια, Γαμψοδακτυλία,
Σφυροδακτυλία, Άκανθα πτέρνας, πτώση Μεταταρσίων,
Μεταταρσαλγία, νεύρωμα Morton κ.α.)
Λίγα λόγια για τη μέθοδο
Για τη νέα αυτή τεχνική δεν χρειάζεται να γίνει εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο (ODC). Γίνεται με
τοπική αναισθησία, με αποκλεισμό των νεύρων του ποδιού (ankle block), χωρίς ίσχαιμη περίδεση και με τομές
που δεν ξεπερνούν τα 2-3 χιλιοστά.
Μέσω των οπών αυτών, οδηγούνται μικρά εργαλεία, με
τα οποία γίνονται διορθωτικές οστεοτομίες, αφαιρέσεις

εξοστώσεων, διατομές τενόντων (καμπτήρων – εκτεινόντων), θυλακοτομές, αρθροτομές κ.α.) υπό ακτινοσκόπηση (C-ARM).
Το ειδικό μηχάνημα και τα ειδικά μικρά εργαλεία, τα
οποία δεν κακοποιούν τους μαλακούς ιστούς, τα ευγενή
αγγεία και νεύρα, είναι μια προαπαιτούμενη παράμετρος.
Μια άλλη προαπαιτούμενη παράμετρος για την εφαρμογή αυτής της τεχνικής, είναι ότι πρέπει να γίνεται από
εξειδικευμένους χειρουργούς και καλά εξοικειωμένους
με αυτή την χειρουργική τεχνική. Η μέθοδος αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με mini-open προσπελάσεις.
Η αποκατάσταση με την χρήση της διαδερμικής μικροχειρουργικής τεχνικής εξασφαλίζει μεγάλη επιτυχία και
μια σειρά από πλεονεκτήματα:
― Γίνεται με τοπική αναισθησία (block).
― Διαρκεί 20 λεπτά.
― Είναι ανώδυνη μέθοδος.
― Δεν μένουν ουλές.
― Η νοσηλεία διαρκεί λίγες ώρες.
― Ο ασθενής επιστρέφει πολύ γρήγορα στις δραστηριότητές του.
― Δεν τοποθετείται γυψονάρθηκας.
― Η φόρτιση του χειρουργημένου ποδιού είναι πλήρης
και άμεση.
― Η μετεγχειρητική περίοδος είναι ανώδυνη.
―Και τέλος στις περισσότερες περιπτώσεις, μέσα σε 3
κιόλας εβδομάδες, ο ασθενής μπορεί να φορέσει αθλητικό παπούτσι και να επανέλθει στις συνηθισμένες της
δραστηριότητες.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ-ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ & ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΔΗΜΑΚΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ το πολυφάρμακο!
Λοιπόν, το φασκόμηλο, μου το σύστησαν ένα καλοκαίρι στη Μήλο, που είχα
τρελαθεί στο βήχα και δεν μπορούσα
να κοιμηθώ. Οταν το ήπια (ολίγον κινίνο), μου κόπηκε αμέσως ο βήχας και
κοιμήθηκα “σαν πουλάκι”, οπότε το
ήπια κάποιες ημέρες και απαλλάχθηκα
που λέει και ο Χάρι Κλίν.
Εχει όμως και άλλες ιδιότητες. Εχεις
πληγίτσα στα ούλα ή αύτρα στο
στόμα; Το φασκόμηλο είναι το ιδανικό

φάρμακο γι’ αυτές τις περιπτώσεις,

www.advancedorthopedics.gr
Med Channel

αλλά και στην ανακούφιση από τα
συμπτώματα της ουλίτιτδας.
Έχει τονωτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται σαν καρδιοτονωτικό και κατά
των νευραλγιών. Ελαττώνει τα αέρια
του εντέρου, είναι διουρητικό και καταπραΰνει τους πόνους κατά τη διάρκεια της εμμηνορρυσίας.
Και βέβαια δεν αρχίζουμε να πίνουμε
από το πρωί ως το βράδυ φασκόμηλο,
γιατί η υπερβολική χρήση φέρνει δηλητηρίαση, που οφείλεται κυρίως
στην ουσία θουγιόνη που έχει το
φυτό.
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«ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ 2011»
ένας αλλιώτικος ιστιοπλοϊκός αγώνας με τον ΝΑΟΒ
Μια αλλιώτικη ιστιοδρομία πραγματοποίησε
την περασμένη Κυριακή 23/10 ο Ναυτικός
Αθλητικός Όμιλος Βούλας· τον πρωτότυπο
παράκτιο αγώνα για σκάφη ανοικτής θαλάσσης με την ονομασία «ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ 2011».
Η διαδρομή του αγώνα περιελάμβανε ένα
τρίγωνο μεταξύ σημαδούρας μπροστά από
τις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ, σημαδούρας
στο Πρασονήσι και σημαδούρας στο Καβουρονήσι. Ένα τρίγωνο που τα σκάφη
έπρεπε να κάνουν 2 φορές.
Τα 58 συμμετέχοντα σκάφη κατηγορίας
ORC & IRC, αριθμός ρεκόρ για τον αγώνα,

μένο αγώνα τα σκάφη εκκινούν διαδοχικά
καθένα με δικό του χρόνο και η σειρά τερματισμού τους είναι και η τελική κατάταξη.
Η εκκίνηση τελικά δόθηκε με εικοσάλεπτη
καθυστέρηση, αφού η επιτροπή αγώνα περίμενε τον ισχυρό Βοριά, που ερχόταν να
«στρώσει», όπως λέμε στην ιστιοπλοϊκή
διάλεκτο. Πράγματι το πρώτο σκάφος εκκίνησε στις 11:20 και ακολούθησαν τα υπόλοιπα με τον αέρα να είναι στα 4 – 5
μποφόρ ιδανικός για να προσφέρει θεαματικές στιγμές και εκπλήξεις ανάμεσα στα
αγωνιζόμενα σκάφη.
Τα δυο ροδοψημένα γουρουνόπουλα, προ-

πουλα, ενώ ο πρώτος νικητής κάθε κατηγορίας έπαιρνε και ένα σώβρακο φτιαγμένο
από πανί σκάφους με υπογεγραμμένα τα
ονόματα του κάθε σκάφους που συμμετείχε.
Το σκάφος MELX II ήταν ο πρώτος νικητής

της πολυπληθέστερης κατηγορίας και πήρε
και το επαμειβώμενο έπαθλο που ήταν ένα
γουρούνι σε μορφή κουμπαρά.
Μετά τον αγώνα ακολούθησε γλέντι στις
εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ, με πολύ φαγητό

Πρώτος νικητής ατο σκάφος MELX II , και έπαθλο το γουρουνόπουλο!

συγκεντρώθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ περιμένοντας το σήμα εκκίνησης του πρώτου σκάφους, που είχε
προγραμματιστεί για τις 11:00πμ.
Να επισημάνουμε εδώ πως στον συγκεκρι-

σφορά του ΝΑΟΒ, που ήταν και τα έπαθλα
του αγώνα (έδιναν δύναμη στους ιστιοπλόους για πρωτιά).
Ετσι οι τρεις πρώτοι νικητές, από τις δυο
κατηγορίες, μοιράστηκαν τα γουρουνό-

και κρασί, ρεφενέ από όλους τους συμμετέχοντες, τραγούδι και χορό με ορχήστρα
αποτελούμενη με όργανα που είχαν φέρει
μαζί τους αγωνιζόμενοι ιστιοπλόοι.
Και του χρόνου…!!!

Νικητές ήταν:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ORC
1) MELX II Κυβερνήτης ο Σταύρος Παπαγιαννόπουλος
2) HIMAIRA, Κυβερνήτης ο Σταύρος Τορόσης
3) NEMESIS, Κυβερνήτης ο Ζήσσης Δημητρίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IRC
1) APIDALOS NAFS Κυβερνήτης ο Παύλος Κούρκουλος
2) ΑFROESSA
Κυβερνήτης ο Κωνσταντίνος Γκρέτσος
3) PIX LAX III
Κυβερνήτης ο Δημήτρης Βασσιλάκος

ΝΟΕ
ΝΟΤΚ
ΝΟΕΦ
ΝΟΕ
ΝΑΟΒ
ΝΟΤΚ

Ο Δήμος Παλλήνης με τη “Φλόγα της Αγάπης”
Διήμερο εκδηλώσεων και στις τρεις δημοτικές
ενότητες του Δήμου Παλλήνης για την υποδοχή της Φλόγας της Αγάπης μεταλαμπαδεύοντας την ιδέα της Εθελοντικής

Ο Δήμαρχος παίρνει τη φλόγα.

Αιμοδοσίας στο πλαίσιο της 9ης Λαμπαδηδρομίας της Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Η λαμπρή τελετή ξεκίνησε από την Δ.Ε. Γέρακα, οπού ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος, υποδέχτηκε του Λαμπαδηδρόμους
Εθελοντές Αιμοδότες και την Φλόγα της Αγάπης υπό τα παιανισμάτα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου, με τη συνοδεία
τραγουδιών της παιδικής χορωδίας του 3ου
Δημοτικού Σχολείου Γέρακα και παραδοσιακών χορών από την Διασχολική Ομάδα
Δήμου Παλλήνης, το Λύκειο Ελληνίδων και
το Κέντρο Διατήρησης και Διάδοσης Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού «ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ».
Στο Χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αθανάσιος
Ζούτσος τόνισε την ανάγκη εθελοντικής προσφοράς αίματος ως πράξη Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης, ειδικά σε μια περίοδο κοινωνικής
κρίσης και κάλεσε τους πολίτες να ενισχύσουν την τράπεζα αίματος του Δήμου παίρνοντας μέρος στην Εθελοντική Αιμοδοσία

μενη ημέρα στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης στο χώρο του Οινοποιείου Πέτρου με το
ίδιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και στη Δημοτική Ενότητα Ανθούσας.

στις 5 Νοεμβρίου στο Δημοτικό κατάστημα
της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.
Χαιρετισμό επίσης απήυθυναν ο Πρόεδρος
της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Χ. Πρωτόπαπας, ο Εντεταλμένος Γενικός Γραμματέας και ο Εθελοντής
Αιμοδότης Αντώνης Ξένος. Ολοι αναφέρθηκαν στην εθελοντική προσφορά αίματος ως
έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας και εθελοντισμού.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στις δημοτικές
ενότητες Παλλήνης και Ανθούσας την επό-
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Εκδηλώσεις ανάδειξης της «Σφηττίας Οδού»
Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Διεξαγωγή Αγώνα Δρόμου & Πεζοπορίας
Εισήγηση για την ιστορία του Αρχαίου Δήμου Σφηττού & της Σφηττίας Οδού
Ο Δήμος Κρωπίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να
υλοποιήσει μια διαχρονική απαίτηση πολλών δημοτών
για την ανάδειξη της Σφηττίας οδού και συνολικά του
Αρχαίου Δήμου Σφηττού. Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου
2011 διοργανώνεται, στις 11:00 στο αθλητικό κέντρο
SAN SIRO, ομιλία της αρχαιολόγου κας Όλγας Κακαβογιάννη με θέμα « Η Σφηττία οδός και ο Αρχαίος
Δήμος Σφηττού» και αμέσως μετά (11:30) ξεκινάει ο 1ος
Αγώνας Δρόμου ( αγωνιστικός δρόμος και διαδρομή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΑ 25/10/2011
Αριθ.Πρωτ. 31809

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2011
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Επαναληπτικό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την τμηματική προμήθεια
ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2011
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 20.328,70€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος - Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Αρμόδιας Επιτροπής την 3/11/2011 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 11:30 μ.μ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 1.016,44€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.: 210-6632200).
Ο Δήμαρχος
Χρήστος Αντ. Μάρκου

ελεύθερου τρεξίματος /βάδην) παίδων, νέων και ενηλίκων ενώ όσοι δημότες το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν με πεζοπορία. Η διαδρομή είναι κυκλική
μήκους 3.5 χλμ (περικλείει τις θέσεις Φουφάγια, Κάστρο
Χριστού, Φιλιάτι) με αφετηρία και τερματισμό το αθλητικό κέντρο SAN SIRO στην οδό Σφηττού ( λίγο πιο
πάνω από τη Μονή Βηθλεέμ). Στις 12:40 θα γίνει η αποΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΑ 25/10/2011
Αριθ.Πρωτ. 31806

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Επαναληπτικό Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την τμηματική προμήθεια
ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΗΛΙΚΕΙΩΝ
Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 68.986,75€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος - Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Αρμόδιας Επιτροπής την 3/11/2011 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 12:30 μ.μ.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 3.449,34€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Αναστασία, τηλ.: 210-6632200).
Ο Δήμαρχος
Χρήστος Αντ. Μάρκου

νομή στο χώρο του τερματισμού.
Τις εκδηλώσεις υποστηρίζει το Νομικό Πρόσωπο «Σφηττός» και τα εθελοντικά τμήματά του (ομάδα Πνευματικού Κέντρου ), η Εθελοντική Ομάδα Δήμου Κρωπίας, οι
εθελοντές της ποδηλατικής ομάδας, όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας, δημοτικό λεωφορείο και το αθλητικό
κέντρο SAN SIRO που παραχωρεί δωρεάν τις εγκαταστάσεις του. Η Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης
αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιο Σπέλλα και τους Αντιδημάρχους Αθανάσιο Πουλάκη και Ανδρέα Ντούνη.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται δήλωση
συμμετοχής έως την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 11:15.
Τα δελτία συμμετοχής μπορούν να συμπληρώνονται και
ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται στο e-mail :
mariagkioka@gmail.com, αλλά και άμεσα στο Δήμο Κρωπίας
(3ος Όροφος, Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημαρχίες Διοίκησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού ) ή την Κυριακή 6 Νοεμβρίου από τις 10: 30 έως 11:15 στο αθλητικό
κέντρο SAN SIRO καθώς και στα τηλέφωνα 210-60262756 (εσωτ. 118, 137, ώρες 09:00-15:00μμ).

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ
Α Ν Α Κ ΟΙΝ ΩΣΗ
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

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
Πρόσκληση μελών για την
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
Το Δ.Σ. του Σωματείου ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ καλεί τα
μέλη του στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή,
13 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ., στην οικία κ. Δ. Θεοχαρίδη, Απόλλωνος 10, Βούλα, με Ημερήσια Διάταξη:
1. Ετήσιος απολογισμός
2. Ενημέρωση πάνω σε τοπικά θέματα
3. Παρουσίαση των «Βασικών θέσεων για μια βιώσιμη έξοδο
από την πολύπλευρη κρίση». Ψήφισμα από τη Γ.Σ.
4. Παρουσίαση των προτάσεων για «ριζικές μεταρρυθμίσεις ως
προϋπόθεση για μια βιώσιμη έξοδο από την κρίση»
5. Εκδήλωση – ημερίδα με θέμα τις προτάσεις μας για ριζικές
μεταρρυθμίσεις. Δημόσια διαβούλευση.
6. Πρόγραμμα Δράσης για το 2012
7. Άλλα θέματα
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Δ. Δημητριάδης
Δημήτριος Γ. Μακρυνικόλας
www.enosipolitonvoulas.blogspot.com

ΕΒΔΟΜΗ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

“ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” αποκαλύπτουν με στοιχεία την φτώχεια που έρχεται για τους Ελληνες
Φέτος τα τρόφιμα δεν θα πάνε στην Ουγκάντα· χρειάζονται στην Ελλάδα
«Το “μαμά πεινάω” επέστρεψε, όσο κι αν φαίνεται δύσκολο να το πιστέψει κανείς», μας
ειπε ο διευθυντής των “Γιατρών του Κόσμου”,
Νικήτας Κανάκης, εξηγώντας ότι υπάρχουν
σήμερα πολλές οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σ’ αυτό, με αποτέλεσμα
να απαιτείται άμεση ανάληψη κοινωνικής δράσης ώστε να στηριχθούν οι πιο ευπαθείς και
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Η ανάγκη για τρόφιμα προέκυψε στα τέσσερα
πολυϊατρεία της οργάνωσης (Αθήνα, Πέραμα,
Θεσσαλονίκη και Χανιά) όταν με έκπληξη οι
εθελοντές γιατροί είδαν αφενός να αλλάζει η
ανθρωπογεωγραφία στα ιατρεία τους και αφετέρου να γίνεται επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης τροφίμων.

«Εκτινάχτηκε ο αριθμός των Ελλήνων, από το 6%-7% πέρσι του-

κώσουν το βάρος της φτώχειας.

λάχιστον στο 30% φέτος, που ζητούν ιατροφαρμακευτική περί-

«Οφείλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή.
Πρέπει να πάμε παραπέρα», κατέληξε ο Διευθυντής επισημαίνοντας τη σημασία, που έχει
και η οικονομική στήριξη της οργάνωσης σήμερα.

θαλψη από εμάς σε σύνολο 30.000 ανθρώπων τον τελευταίο
χρόνο», ήταν η δραματική πραγματικότητα που περιέγραψε στη
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι “Γιατροί του Κόσμου” την
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, στα γραφεία τους.
σης και πολλές κοινωνικές ομάδες που συνεχίζουν να εργάζονται και να αμείβονται.
Η αναίρεση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα πολλών κοινωνικών υπηρεσιών .
Η κάθετη μείωση σε βαθμό κατάργησης των
κονδυλίων από το δημόσιο, λόγω περικοπών,

« Η φτώχεια έχει πολλά πρόσωπα…»
Σε μια κατάσταση πρωτοφανούς για τις τελευταίες δεκαετίες ανθρωπιστικής κρίσης βρίσκεται η Ελλάδα εδώ και ενάμισι χρόνο. Όλοι
οι δείκτες συνηγορούν πως απαιτείται άμεση
ανάληψη κοινωνικής δράσης για να στηριχθούν οι πιο ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες.
Η ανεργία τον Ιούλη έφθασε τον Ιούλη το
16,5% πλήττοντας περισσότερο από 820.000
συνανθρώπους μας. Αν δε, λάβουμε υπ’ όψη
μας πως μόνο τον Ιούλιο του 2010, δηλαδή
ένα χρόνο πριν, έπληττε 607.000 ανθρώπους,
ενώ για το 2012 προβλέπεται η συνέχιση της
ύφεσης, είναι εμφανές ότι σύντομα πολλοί
περισσότεροι, πολλοί μιλούν ακόμη και για 1
εκ. καθόλα πρόθυμοι να εργαστούν άνθρωποι,
θα οδηγηθούν στην εξαθλίωση.
Η ραγδαία αύξηση των ελαστικών σχέσεων
εργασίας (που αντιστοιχούν σε μισθούς 440
ευρώ) αποκαλύπτει ότι ακόμη και χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο και τη βιομηχανία που
έχουν κανονική εργασία αδυνατούν να τα αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους λόγω
της μείωσης των μισθών τους. Με τι ένσημα
θα ασφαλιστούν τον καινούργιο χρόνο και οι
δύο αυτές κοινωνικές κατηγορίες;
Οι συνεχείς μειώσεις σε μισθούς, ημερομίσθια και συντάξεις, ως αποτέλεσμα και της
κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ταυτόχρονα με τις αλλεπάλληλες αυξήσεις κάθε λογής φόρων (έμμεσων, άμεσων
και έκτακτων) οδηγούν στα όρια της επιβίω-

Επικοινωνία:
Τηλ.: 210 6030655, 210 8959.004
κιν.: 6937 153052
Fax: 210 9658.949
Email: press@ebdomi.com
Web: www.ebdomi.com

γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τη συμμετοχή τους. Αυτό που μας σόκαρε όμως περισσότερο είναι ότι τώρα πολλοί μας ζητούν και
τρόφιμα», είπε ο Ν. Κανάκης.
Έτσι οι Γιατροί του Κόσμου αποφάσισαν να
ξεκινήσουν μια νέα εκστρατεία για τρόφιμα η
οποία θα αρχίσει τις επόμενες ημέρες και θα
κορυφωθεί τα Χριστούγεννα με ένα δέντρο
από κουτιά με γάλα στην Πλατεία Γκοτζιά.

«Για εμάς η φτώχεια έχει πρόσωπο», τονίζει η
οργάνωση υπογραμμίζοντας ότι «είναι στο
χέρι μας να μην επιτρέψουμε ο χειμώνας του
2012 να αποδειχθεί ένας φονικός χειμώνας».

και από τον ιδιωτικό τομέα λόγω της κρίσης
έχει μειώσει απελπιστικά τους πόρους τους
οποίους ανέκαθεν είχαν στη διάθεσή τους οι
Γιατροί χωρίς Σύνορα, με αποτέλεσμα τώρα
που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη να προσφέρουμε τις γνώσεις μας και το χρόνο μας
στο ανθρωπιστικό έργο, τώρα να μη διαθέτουμε τα μέσα!
Οι ζοφερές προοπτικές που διανοίγονται για
το άμεσο μέλλον στην οικονομία προδιαγράφουν ότι το κοινωνικό ζήτημα θα οξυνθεί και
δεν θα επουλωθεί τους αμέσως επόμενους
μήνες.
«Εκτινάχτηκε ο αριθμός των Ελλήνων, από το
6%-7% πέρυσι τουλάχιστον στο 30% φέτος,
που ζητούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
από εμάς σε σύνολο 30.000 ανθρώπων τον τελευταίο χρόνο.
Είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι, μικροσυνταξιούχοι, νέοι άνεργοι, άνθρωποι με χρόνιες παθήσεις, που έρχονται με αγωνία πολλές φορές
και με τη συνταγή από νοσοκομεία στο χέρι

«Φέτος αλλάζουμε προσανατολισμό και ενώ
πέρσι είχαμε στείλει 5-6 κοντέινερ με τρόφιμα
στην Ουγκάντα, φέτος τα θέλουμε για την Ελλάδα. Αυτό που ζούμε εμείς είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, διαπιστώνουμε ότι οι
ανάγκες είναι μεγάλες και θα αυξάνονται συνεχώς», είπε ο γιατρός, Γιάννης Μουζάλας,
μέλος του Δ.Σ. της οργάνωσης.

Διπλό μήνυμα
― Αλληλεγγύη σε όσους υποφέρουν και
― μια “αγκαλιά” για όσους αδυνατούν να ση-

Η κάθετη μείωση σε βαθμό κατάργησης των
κονδυλίων από το Δημόσιο, λόγω περικοπών,
αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα λόγω της κρίσης που έχει μειώσει απελπιστικά τους πόρους των ΓτΚ, καθιστούν, όπως τονίστηκε,
ζωτικής σημασίας την οικονομική ενίσχυση
για την αγορά αντιβιοτικών, αντιπυρετικών
φαρμάκων και αναλώσιμων υλικών, αλλά κυρίως εμβολίων για παιδιά, καθώς, φέτος για
πρώτη φορά, γονείς χωρίς ασφάλιση αδυνατούν να τα εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους,
με κίνδυνο να δούμε στην Ελλάδα ξεχασμένες αρρώστιες να επιστρέφουν.

“Απευθυνόμαστε στην κοινωνία”!
Οι Γιατροί του Κόσμου επέλεξαν μπροστά σε
αυτές τις πρωτοφανείς δυσκολίες για το κίνημα
αλληλεγγύης στο οποίο εντάσσονται να μη το
βάλουν κάτω, να μην υποχωρήσουν. «Επιλέξαμε να συνεχίσουμε και να εντείνουμε την
δράση μας, για να μην επιτρέψουμε στον κοινωνικό κανιβαλισμό να γυρίσει την Ελλάδα
στην δεκαετία του ‘50. Ήδη το έργο μας σε
Αθήνα, Πέραμα με τα πολυϊατρεία που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε χιλιάδες ανασφάλιστους συμπολίτες μας βεβαιώνουν την
πρόθεση και την επάρκειά μας να προωθήσουμε
το έργο της αλληλεγγύης», τονίζουν.
Χρειαζόμαστε ΑΜΕΣΑ:
• Γάλα (Κουτιά) • Παιδικά Γάλατα • Παιδικές
Τροφές • Ρύζι • Όσπρια • Μακαρόνια • Λάδι
Τόποι συγκέντρωσης τροφίμων: Σαπφούς 12,
πλατεία Κουμουνδούρου, Αθήνα
Αριστείδου 5 & Ξενοφώντος, Πέραμα
Τηλ: 6948504756, 210. 3213150
info@mdmgreece.gr
www.mdmgreece.gr

Είναι στο χέρι μας να μην επιτρέψουμε ο χειμώνας του 2012 να αποδειχθεί ένας φονικός χειμώνας!
Ρένα Αλεξούδη

