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Παράνομη η Κυβέρνηση;
Οι τραγουδισμένοι στίχοι του
Γιάννη Ρίτσου αντηχούν στ’
αυτιά μου, καλώντας τον καθένα
μας, στα χνάρια της ιστορίας...

ΕΚΤΡΟΠΗ
& ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ του ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Aυτά τα δέντρα δε βολεύονται
με λιγότερο ουρανό,
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται
κάτου απ' τα ξένα βήματα,
αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται
παρά μόνο στον ήλιο,
αυτές οι καρδιές δε βολεύονται
παρά μόνο στο δίκιο.

Η 6η δόση, η «δόση μας», «οι μισθοί και οι συντάξεις», θα «πτωχεύσουμε», η «καταστροφική
επιστροφή στη δραχμή», «θα μας διώξουν από
το eurogroup και την Ε.Ε.» κι άλλα τέτοια φοβικά αναμασώμενα και ανακυκλούμενα.
Έχουμε πάψει πλέον να σκεπτόμαστε λογικά, σύμφωνα με το Νόμο, το Δίκαιο, τον ορθό λόγο και το
δέον. «Σκεπτόμαστε» υπό την επήρρεια
του φόβου και του στερητικού συνδρόμου.
Όχι σε επίπεδο λαού· αλλά σε επίπεδο
πολιτικής ηγεσίας. Τον εκφοβισμό του
Ελληνικού Λαού έχουν αναλάβει εργολαβικά ορισμένοι μεγάλοι τηλεοπτικοί
δίαυλοι, κυρίως.
του Κώστα
Ο Όλι Ρεν, η Άγκελα Μέρκελ, ο Νικολά
Βενετσάνου*
Σαρκοζί, ο Ραϊχενμπαχ, ο Γιούνγκερ, ο
Μπαρόζο... τόσο «οικεία» πρόσωπα όσο κι ο Παπανδρέου, ο Σαμαράς, ο Τσίπρας και η Παπαρήγα.
Το Σύνταγμα εδώ και δύο χρόνια κουρελιάζεται. Το
πολίτευμα καταλύεται. Η χώρα αλώνεται. Η εθνική
κυριαρχία ποδοπατείται, η Λαϊκή Κυριαρχία απογυμνούται. Η αξιακή κλίμακα ανατρέπεται.
Κι όλα αυτά ανεπαισθήτως. Χωρίς σχεδόν να το καταλάβουμε. Τα υφιστάμεθα ωσάν εν υπνώσει.

Οι Δήμοι καλούν τους πολίτες να μην
πληρώσουν το “χαράτσι” στη ΔΕΗ
Σελίδα 6

Ο “Σαρωνικός” προωθεί
λύση για Ψυττάλεια

Σελίδα 12

Ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνέχεια στη σελ. 2

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σελίδα 7

ΜΙΑ ΑΛΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ!

ΚΟΡΩΠΙ

Σελίδα 13

Σελίδα 24

Σφηττία οδός
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ΕΚΤΡΟΠΗ & ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ του ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1
Απλά, μας πιάσανε στον ύπνο! Το σύστημα δουλεύει μεθοδικά.
Σύντομο πρόσφατο και γνωστό ιστορικό:
- Το “κογκλάβιο” στις 26, 27 Οκτώβρη αποφάσισε «να
σώσει» την Ελλάδα (τις τράπεζές του, το ευρώ και το διεθνές χρηματοπιστωτικό καπιταλιστικό σύστημα).
- Ο Γ.Α.Π. ανακοινώνει, μεταξύ των άλλων, δημοψήφισμα.
- Ο Νικολά με την Άγκελα τον φωνάζουν στις Κάννες – στο περιθώριο του G20 – για να «ζηλέψει» - και «του τραβάνε τ’ αυτιά».
Μια στιγμή, εδώ να σταθούμε. Ασχέτως αν συμφωνούμε ή
όχι με το συγκεκριμένο δημοψήφισμα, ποιοί είναι αυτοί και
με ποιό δικαίωμα ελέγχουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό και
το κυβερνητικό Συμβούλιο, που αποφάσισαν να διενεργήσουν δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα δεν εμπίπτει στο
κοινοτικό δίκαιο. Ανήκει στα κυριαρχικά και Συνταγματικά
δικαιώματα (Σ. Άρθρο 44 § 2) της Ελλάδας. Ποιά ευρωπαϊκή
Συνθήκη περιορίζει ή απαγορεύει αυτό το δικαίωμα; Και
γιατί καθιστά την Ελλάδα αναξιόπιστη η κυβερνητική αυτή
απόφαση; Στις Βρυξέλλες, οι Πρωθυπουργοί κλπ της Ε.Ε.
συμφώνησαν κάτι. Ποιός είπε και με ποιά δικαιακή βάση ότι
οι αποφάσεις των πρωθυπουργών δεσμεύουν τα κράτη;
Οι κυρώσεις των συμφωνιών και των Συνθηκών γίνονται
από τα κοινοβούλια και κάτι τέτοιο είναι απόλυτα λογικό
και θεμιτό, γιατί διαφορετικά θα καταλύαμε την αρχή της
λαϊκής κυριαρχίας. Πισωγυρίζουμε – ή μήπως πισωγυρίσαμε – στην εποχή του Μέτερνιχ, δύο αιώνες πίσω.
Στη συνέχεια ο Γ.Α.Π. παίρνει πίσω το δημοψήφισμα και…
ζητάει «ψήφο εμπιστοσύνης». Οι διαφωνούντες και οι «αντάρτες» τα μαζεύουν κι αυτοί, αναδιπλώνονται και του δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης και μάλιστα επαυξημένη κατά
μία… για να φύγει καταχειροκροτούμενος! Γιατί άραγε;
Ψήφος εμπιστοσύνης δίνεται στον Πρωθυπουργό για να
μείνει και να κυβερνήσει. (Σ. άρθρο 84)
Με διασταλτική ερμηνεία διατάξεων του Συντάγματος
(άρθρο 84 § 2, σε συνδυασμό με την παραγρ. 1) θα μπορούσαμε ίσως να ισχυριστούμε εκτός της βεβαίας αντιδεοντολογικής κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς, ότι ήταν
ανεπίτρεπτη η παραίτηση του Πρωθυπουργού Γ. Α. Παπανδρέου, την επαύριο της απολαύσεως ψήφου εμπιστοσύνης
εκ μέρους της ελληνικής Βουλής.
Ήταν προσβολή των θεσμών. Ήταν περιφρόνηση του κύρους και της αξιοπρέπειας των Βουλευτών.
Ήταν σαν να σου ‘λεγε μια χαριτόβρυτος, μ’ όλα τα θέλγητρά της κυρία, «θέλεις να με νυμφευθείς»; Κι αφού εσύ της
απαντήσεις μετά μεγάλου ενθουσιασμού πως «Ναι, θέλω»,
αυτή σου ανταπαντά, «πριτς, εγώ τώρα δεν θέλω ή δεν με
αφήνει η …τρόικα».

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Η Περιφέρεια Αττικής καλεί σε τακτική συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που θα γίνει την
15/11/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο αμφιθέατρο
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), με
13 θέματα Ημερησίας Διατάξεως, εκ των οποίων τα 8
αφορούν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαφόρων επιχειρήσεων.

Στα όρια της Συνταγματικής ΕΚΤΡΟΠΗΣ
η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Κι ενώ η Βουλή πριν μια εβδομάδα ανανέωνε την εμπιστοσύνη
της στο πρόσωπο του Γεωργ. Αν. Παπανδρέου, δίνοντας επηυξημένη της προσδοκώμενης, ψήφο εμπιστοσύνης, «άνοιξε» το
…επάγγελμα του πρωθυπουργού, αναθέτοντας, «κατ’ εντολήν»(;), με πιέσεις, προτροπές και διαβουλεύσεις, το σχηματισμό Κυβέρνησης σε εξωκοινοβουλευτική προσωπικότητα, στον
οικονομολόγο Λουκά Παπαδήμο – μέχρι πέρυσι Αντιπρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.κ.Τ.), γνωστό κι από την
κατρακύλα του χρηματιστηρίου (Χ.Α.Α.), το 1999.
Και στο σημείο αυτό, καλούνται οι Συνταγματολόγοι να τοποθετηθούν. Να εκφράσουν την επιστημονική τους άποψη:
Είναι η ενέργεια αυτή σύμφωνη με τις συνταγματικές επιταγές;
Κατά την ταπεινή μας άποψη δεν είναι.
Και δεν είναι, γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 37),
«ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει (ως) Πρωθυπουργό τον
αρχηγό του κόμματος το οποίο διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών…» δηλαδή τον αρχηγό του
ΠΑΣΟΚ και «αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπός του δεν έχει εκλεγεί βουλευτής […] δίνει την εντολή σ’ αυτόν που προτείνει η
κοινοβουλευτική ομάδα (δηλ. Οι εκλεγμένοι βουλευτές) του
κόμματος» έναν εξ’ αυτών. (άρθρο 37 § 1,2,4).
Κι αν, όπως στην περίπτωσή μας, «ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί […] ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Πρωθυπουργό
αυτόν που προτείνε η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος».
(άρθρο 38 §2). Και μη βιαστεί κάποιος να συμπεράνει σύμφωνα με το αμέσως παραπάνω άρθρο, ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε τον Λουκά Παπαδήμο, γιατί σε σχέση με το
προηγούμενο άρθρο, ο συνταγματικός νομοθέτης θέλει ως
Πρωθυπουργό εκλεγμένο βουλευτή.
Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των διαδοχικών διερευνητικών εντολών είτε μετά από εκλογές, είτε στην περίπτωση
παραιτηθέντος Πρωθυπουργού πλειοψηφούντος κόμματος,
όπως στην περίπτωσή μας και δεν «τα βρούνε» οι αρχηγοί
των κομμάτων, για τη σύσταση πολυκομματικής κυβέρνησης, οπότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναθέτει σ’ ένα
των προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων, το σχηματισμό
κυβέρνησης, αλλά και στις δύο περιπτώσεις, για να διενεργήσει άμεσα εκλογές, σύμφωνα με το Σύνταγμα και διαλύει τη Βουλή.
Τι έγινε απ’ αυτά; Τίποτα!
Αντί αυτών που όφειλαν να γίνουν, σύμφωνα με τη Συνταγματική τάξη, με ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας
και των πολιτικών αρχηγών του ΠΑΣΟΚ, της Ν.Δ., του

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ 3Β
Ο Δήμος 3Β καλεί για την 3η Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, στις 21/11/2011 και ώρα 18:00 ημέρα
Δευτέρα με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Κανονισμού Χρήσης Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων
του Δήμου
Βάρης- ΒούλαςΒουλιαγμένης» .-
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

ΛΑ.Ο.Σ. και της ΔΗ.ΣΥ., επέλεξαν τη συνταγματική
εκτροπή, το διορισμό “μεταβατικής” Κυβέρνησης, που θα
«δέσει» τη χώρα για δεκαετίες, που θα πυροδοτήσει κοινωνικές εκρήξεις απρόβλεπτης έντασης και συνέπειας,
υποσκάπτοντας κατ’ ουσίαν το πολίτευμα, αφού το εκθεμελίωσαν από το βασικό του θεμέλιο που είναι η λαϊκή κυριαρχία (Σ. Άρθρο 1 § 2). Εφήρμοσαν την ίδια τακτική που
χρησιμοποίησε ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος το 1965 κ.ε.
προβάλλοντας τα ίδια «επιχειρήματα» παραλλαγμένα, που
χρησιμοποίησε η Χούντα το 1967.
Το ζοφερό μέλλον της Ελλάδας και της Ε.Ε., επάνω τους.
Το αίμα έστω κι ενός αθώου νέου επάνω τους. Υπεύθυνος
θα είναι και ο τελευταίος βουλευτής που θα στηρίξει αυτήν
την εκτροπή.
Παρακαλώ τους Θεούς της Ελλάδος να βάλουν το χέρι
τους. Εύχομαι οι Έλληνες να κινήσουν το χέρι τους, γιατί
μόνον έτσι υπάρχει ελπίδα σωτηρίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Στρατηγικό σχέδιο Περιφέρειας

Σελ. 6

Καλωσορίστε τους “βαρβάρους” Σελ. 8

Οι πρώτοι υλιστές φιλόσοφοι
γιάννης κορναράκης

Σελ. 8

Οι τελευταίες ημέρες της ΠομΣελ. 9
πηίας Γρηγόρης Ρώντας
Πώς αντιμετώπισαν οι bloggers τη
Σελ. 10
νέα κυβέρνηση

Επιστολές που λάβαμε
Σελ. 11
Ηθικό Δίδαγμα Δημήτρης Ράπτης Σελ. 14
Δημιουργικό συνεργατικό εργαστήρι
Σελ. 14
στο Λαύριο

Ακατάλληλα τρόφιμα μπλόκαρε η
Περιφέρεια
Σελ. 17
Ο Θ. Γκοτσόπουλος ζητάει σύγκληση
Επιτροπής διαβούλευσης
Σελ. 17
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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Ελλειμματικός ο προϋπολογισμός 2011 στο Δήμο 3Β
Γράψαμε στο προηγούμενο
φύλλο ότι τα οικονομικά
του Δήμου 3Β βρίσκονται
στο κόκκινο, κάτι που άλλωστε είχε επισημάνει και η
Αντιδήμαρχος Ηλέκτρα Τσιριγώτη στην επιστολή της
που διαβάστηκε στη δημοτική συνεδρίαση.
Εγραφε σχετικά: «Τα οικονομικά του Δήμου εξελίσσονται
δραματικά,
η
κατάσταση είναι σε χείριστο
σημείο και, εκτός από τα
δανειοποιημένα χρέη του
Δήμου, υπάρχει σήμερα
άνοιγμα ύψους 6,4 εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές και
υποχρεώσεις, το οποίο συνεχώς διευρύνεται και το
οποίο θα κληθούν να πληρώσουν οι Δημότες μέσα
από αυξήσεις Δημοτικών
Τελών, ΤΑΠ, ειδικού έκτακτου τέλους ή ακόμα και με
απώλεια Δημοτικής Περιουσίας. Δεν υπάρχει, δεν
εφαρμόζεται, δεν έχει καταστρωθεί ένα σοβαρό,
αξιόπιστο Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης του
Δήμου, δεν υπάρχει ούτε
καν σοβαρή μελέτη στο ζήτημα αυτό, και προσλαμβάνουμε
άσχετους
ως
«ειδικούς
συμβούλους»,
αδρά αμοιβόμενους, χωρίς
καμιά γνώση, πείρα και ου-

σιαστική συμβολή, σπαταλώντας τα χρήματα των Δημοτών-Φορολογούμενων,
ενώ σύντομα δεν θα έχουμε
χρήματα να πληρώσουμε το
προσωπικό του Δήμου.
Το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε είναι κρίσιμο (το
κρισιμότερο στην Ιστορία
της σύγχρονης Ελλάδας)
στην οικονομική του διά-

σταση».
Τι διαφορετικό λοιπόν είπαμε εμείς, όταν γράψαμε
ότι ο Δήμος βρίσκεται στο
κόκκινο και ενοχλήθηκε ο
αντιδήμαρχος;
Τα ίδια όμως επιβεβαιώνονται και από την Οικονομική
Επιτροπή (18.10.1), η οποία
διαπιστώνει ότι: «ο προϋπολογισμός 2011 είναι ελλειμ-

ματικός και παρουσίασε
αστοχίες ως προς την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων,
διαβιβάζει
την
παρούσα απόφαση του Δ.Σ.
προκειμένου να αποφασίσει
σχετικά με την αναμόρφωση αυτού, μειώνοντας
στο πραγματικό ύψος τα
έσοδα που εμφανίζονται
στον προϋπολογισμό και
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την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δημιουργήθηκε οξύτατη αντιπαράθεση μεταξύ του Αντιδημάρχου, αναπληρωτή δημάρχου Σπ. Πανά και του επικεφαλής της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Γρ. Κωνσταντέλλου, για το λογότυπο του Δήμου.
Ο Σπ. Πανάς εισήγαγε πρόταση να προϋπολογιστεί ένα κονδύλι
12000 € περίπου για τη δημιουργία λογοτύπου του Δήμου.

Σ

Αλήθεια, όταν ακόμη δεν έχει όνομα ο Δήμος, θα βγάλει λογότυπο;
Και τι θα γράφει αλήθεια vvv (δηλ. 3Β), που γράφει και στην ιστοσελίδα του;

28η Οκτωβρίου και βραβεύσεις
επιτυχόντων στο Μαρκόπουλο
Ένωσαν τις φωνές τους με το
Λάκη Χαλκιά, σε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, κόντρα στην εποχή
μας, οι μαθητές της χορωδίας
του Γυμνασίου και Λυκείου
Μαρκοπούλου, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας μουσικής του 1ου Γυμνασίου
Μαρκοπούλου Μαρίας Μου-

βρίου, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις».
Φέτος, ο Δήμος Μαρκοπούλου
επέλεξε να τιμήσει τους επιτυχόντες μαθητές και παράλληλα
την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ»,
προβάλλοντας την ουσία της
επετείου, όπως απαιτούν άλλωστε και οι δύσκολες μέρες που

σέτη, στην τελετή βράβευσης
των εισακτέων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
Ιδρύματα, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Οκτω-

βιώνουν οι πολίτες και όλοι οι
Έλληνες! Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.), με την αρωγή δέκα
τοπικών χορηγών.
Η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και
του Οδυσσέα Ελύτη, συναντήθηκε με τη μουσική του Μίκη
Θεοδωράκη, «για να συνδέσουν την αντίσταση με την
αγωνιστική παράδοση του Ελληνισμού, τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για την
ελευθερία και τη δημιουργία»,
στη συναυλία που παρουσίασε
ο Λάκης Χαλκιάς - «ζωντανή
ιστορία» της λαϊκής και παραδοσιακής μας μουσικής, απόγονος των Χαλκιάδων, της
μεγαλύτερης μουσικής οικογένειας της σύγχρονης Ελλάδας.
Η συγκίνηση και ο ενθουσιασμός ήταν εμφανείς στην αίθουσα
του
Δημοτικού
Κινηματοθεάτρου, η οποία είχε
κατακλυστεί από πλήθος κόσμου, παρουσία της Δημοτικής
Αρχής Μαρκοπούλου, εκπροσώπων φορέων και συλλόγων
της ευρύτερης περιοχής.

αντιστοίχως το σκέλος των
δαπανών»
(ΑΔΑ: 45ΟΓΩΨΖ-95Υ)

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
Πρωθυπουργός

Γεννήθηκε το 1947. Οικονομολόγος αλλά και φυσικός,
ηλεκτρολόγος μηχανικός αρχικά.
Το 1980 εργάστηκε ως οικονομικός εμπειρογνώμων στην
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Το 1985 επιστρέφει
στην Ελλάδα και αναλαμβάνει ως οικονομικός Σύμβουλος
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το 1988 εξελέγη καθηγητής Οικονομικών στο Παν/μιο
Αθηνών. Το 1993 γίνεται υποδιοικητής της ΤτΕ και το επόμενο έτος Διοικητής όπου έμεινε μέχρι το 2002 (όλη σχεδόν την περίοδο Σημίτη δηλαδή).
Κατά τη διάρκεια της ανόδου και της πτώσης (κατρακύλας) του Χρηματιστηρίου Αθηνών ήταν επικεφαλής της
Κρατικής Τράπεζας.
Το 2002 αναλαμβάνει Υποδιοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θέση που κατείχε μέχρι 31/12/2010.
Από το 2010 ήταν ειδικός οικονομικός σύμβουλος του
Πρωθυπουργού Γ.Α. Παπανδρέου(!)
Το 2006 εξελεγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,
και πρόσφατα διορίστηκε εξωκοινοβουλευτικός Πρωθυπουργός της “μεταβατικής” κυβέρνησης.
Κατά καιρούς θα επισκεπτόμαστε την αξιοζήλευτη πράγματι εξέλιξη του “Πρωθυπουργού” για άντληση πιθανών
χρήσιμων συμπερασμάτων.
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Προγράμματα για την «Τρίτη Ηλικία» στα 3Β
Ο Δήμος Βάρης – Βούλας
– Βουλιαγμένης, οργανώνει
Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης για τα μέλη του
ΚΑΠΗ.
Οι δάσκαλοι των ομάδων,
είναι δημότες και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
εθελοντικά, χωρίς καμία
επιβάρυνση του Δήμου.
Η συμμετοχή στις Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης του ΚΑΠΗ Βάρης –
Βούλας – Βουλιαγμένης
προσφέρεται εντελώς δωρεάν στα μέλη του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα
νέα γραφεία του ΚΑΠΗ (Αγ.
Ιωάννου 3, Βούλα) ώρες
09.00 - 13.00 για τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.
Οι Ομάδες Δημιουργικής
Απασχόλησης είναι οι κάτωθι:
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
(Έναρξη Πέμπτη 10/11)
Θέατρο – Μουσική – Λογοτεχνία
Κάθε 2η και 4η Πέμπτη 17:00
– 18:00 στο εντευκτήριο του

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΧΙΣΗ
ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ
-ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
(Το μυθικό μονοπάτι του Εφιάλτη)
Η πεζοπορία ξεκινά από το Μοναστήρι της Δαμάστας.
Στην αρχή ακολουθούν το δασικό δρόμο και στη συνέχεια μπαίνουν σε μονοπάτι μέσα στο δάσος. Η διαδρομή
στο δάσος είναι πολύ ευχάριστη και οδηγεί σε ένα ξέφωτο από όπου θα έχουν υπέροχη θέα στον κάμπο της
Λαμίας. Συνεχίζοντας την διαδρομή στο σημαδεμένο
μονοπάτι και σε μία ώρα θα συναντήσουν πηγή. Από εκεί
θα κατευθυνθούν προς το χωριό Θερμοπύλες, αφού διασχίσουν το τελευταίο κομμάτι του δάσους. Η διαδρομή
είναι εύκολη (Α) και διαρκεί 6 ώρες. Η πεζοπορία είναι
πολύ όμορφη και ο μύθος λέει πως αυτή ήταν η διαδρομή
που έκανε ο Εφιάλτης να οδηγήσει τους Πέρσες στα
νώτα των Ελλήνων στη Μάχη των Θερμοπυλών (Μονοπάτι Εφιάλτη).
Αρχηγοί: Ιωάννα Αλεξοπούλου, Πέτρος Πασπαλιάρης
Δηλώσεις Συμμετοχής:
Μαρία Κορομηλά 2108991145 - Κιν 6940308757
ή στο email enaa.drasi@gmail.com

ΚΑΠΗ (Ζεφύρου 2, Βούλα)
Ομάδα Βιβλίου
Ανάγνωση και σχολιασμός
λογοτεχνικών βιβλίων, συζητήσεις για κοινωνικά θέματα, διαλέξεις κ.α.
Τρίτη 11:30 – 13:00 στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ (Ζεφύρου 2, Βούλα)
Ομάδα Ζωγραφικής
Εικαστικές Δημιουργίες με
σκοπό τη διοργάνωση εκθέσεων
Δευτέρα 10:00 – 12:00 στο
εντευκτήριο του ΚΑΠΗ (Ζεφύρου 2, Βούλα)

Ομάδα μπριτζ
Εκμάθηση του διεθνούς
αναγνωρισμένου πνευματικού παιχνιδιού μπριτζ με
στόχο τη δημιουργία ομάδων 4 ατόμων
Δευτέρα – Παρασκευή
16:30 – 18:30 στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ (Ζεφύρου 2,
Βούλα)
Ομάδα
Ξυλουργικής
(Έναρξη το Δεκέμβριο)
Τετάρτη 15:00 – 17:30 στο
εντευκτήριο του ΚΑΠΗ (Ζεφύρου 2, Βούλα).

Μαθήματα θεατρικών ομάδων
με τον “Σφηττό” στο Κορωπί
Οι Θεατρικές Ομάδες Εφήβων και Ενηλίκων του Ν.Π.
«ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κορωπίου ανακοινώνουν την
έναρξη των μαθημάτων για το έτος 2011-2012.
Τα μαθήματα θα γίνονται:
Εφηβική Θεατρική Ομάδα κάθε Κυριακή 11.00 έως
14.00
Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων κάθε Δευτέρα 19.00 έως
21.00 στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου στην οδό
Νικ. Ντούνη 4 (πάνω από τα ΚΑΠΗ).
Τα μαθήματα είναι δωρεάν
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Παπαχρήστου Μαρία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ
Σκουρλή Κατερίνα - Κυριακού Βαγγέλης
Υπεύθυνος Επικοινωνίαςστα πλαίσια της κοινωνικής
ευαισθησίας και προσφοράς στους πολίτες της Τρίτης
Ηλικίας στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς στους πολίτες της Τρίτης Ηλικίας: Κυριακού

Βαγγέλης

6932409798

ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΚΥΚΛΟΣ Α’
Από τον Οργανισμό Παιδείας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας
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
Γεώργιος Σουρής
Δευτέρα: 14-11, ώρα 19:00
Ανάλυση: Κλεοπάτρα Λυμπέρη
Απαγγελία: 4ο Κουδούνι, Νεανική
Ομάδα
Μουσείο Οίνου, Λεωφ. Πέτσα
Λεωφ. Πέτσα (πλησίον εξόδου 16 Αττικής
Οδού), Παλλήνη. Τηλ. 210-6630165, 2106037933 & 210-6644711

Σεμινάρια “Αρχαία ελληνική τέχνη”
Κύκλο τριών σεμιναριακών μαθημάτων για την Αρχαία ελληνική τέχνη, οργανώνουν oι “Φίλοι του αρχαιολογικού
μουσείου Μαραθώνα” με Ομιλητή τον αρχαιολόγο, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών,
του Παν/μίου Πατρών Μάρτιν Κρέεμπ
Θέματα των διαλέξεων:
• Κλασική Αρχαιολογία: Ιστορία της έρευνας και των μεγάλων ανασκαφών
• Αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική: Ναοί, Θέατρα και ιδιωτική κατοικία
• Η αρχαία ελληνική γλυπτική: Από τους Κούρους στον
Λαοκόοντα
• Η αρχαία ελληνική κεραμεική: Κόρινθος, Αθήνα, Μεγάλη Ελλάδα
• Η αρχαία ελληνική μικροτεχνία: Πήλινα, γυάλινα και
χρυσά αντικείμενα
Τα μαθήματα, διάρκειας 90 λεπτών θα διεξαχθούν τα
Σάββατα: 26 Νοεμβρίου, 3 και Δεκεμβρίου, ώρα 5μ.μ.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 6977212808 και
στο delagram@hol.gr .

2η έκθεση ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ
Το Σάββατο13/11 ώρα 11.00-14.30, διοργανώνεται τεχνική-ενημερωτική ημερίδα για την Υγραεριοκίνηση.
Στις εκδηλώσεις αυτές θα μιλήσουν σημαντικοί και
επώνυμοι γνώστες της τεχνολογίας της υγραεριοκίνησης (δείτε συνημμένη πρόσκληση).
ΙΔΕΕΑ ΕΠΕ Γοργοποτάμου 16, 14 121 Ν. Ηράκλειο
Τηλ.: 210 2825611, 210 2842420 - Fax: 210 2842420
Web Site: www.ideea,gr, E-mail: info@ideea.gr

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΝΕΡΓΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΕΙΑ
Εχοντας σαν κεντρικό θέμα τον άνθρωπο και τη σχέση
του με 3 καυτά θέματα της εποχής: ανεργία, περιβάλλον
και υγεία, οργανώνεται ένα τριήμερο εκδηλώσεων στο
Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, (Δωδεκανήσου 106 &
Αναπαύσεως, είσοδος από Δωδεκανήσου), από 18 έως
20 Νοεμβρίου.
Την πρώτη ημέρα θα γίνει μία μεγάλη συζήτηση με κεντρικό θέμα την ανεργία και τις επιπτώσεις στην υγεία και
στην οικογένεια.
Τη 2η ημέρα κεντρικό θέμα η προστασία της γης. Θα
γίνει χαιρετισμός από μαθητές, θα υπάρχουν ομιλίες και
πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.
Την 3η ημέρα θέμα η υγεία, η διαδρομή στην παράδοση,
την παραδοσιακή ιατρική και τις θεραπείες από τα δώρα
και τη σοφία της φύσης, τη διατροφή.
Σάββατο και Κυριακή 10 έως 2μ.μ.θα υπάρχει και ειδικό
πρόγραμμα για παιδιά.

Εθελοντική αιμοδοσία στο Κέντρο
Υγείας Μαρκοπούλου
Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας, από 09.00 έως 13.00.
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Μαρκοπούλου.

ΕΒΔΟΜΗ

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ στην ΠΑΛΛΗΝΗ
Ο Δήμος Παλλήνης υποδέχεται για
πρώτη φορά την Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών το Σάββατο 19 Νοεμβρίου και
ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.
Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει έργα των ΖΩΡΖ ΜΠΙΖΕ
(1838 -1875) και ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ
ΜΠΕΤΟΒΕΝ (1770 – 1827).
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το
αρχαιότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή
της έως σήμερα, προσπαθεί να προσφέρει στους Έλληνες τη δυνατότητα
επικοινωνίας με τα αριστουργήματα
του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ενώ

ταυτόχρονα είναι ο κορυφαίος εκφραστής της εγχώριας συνθετικής παραγωγής.
Την Ορχήστρα θα διευθύνει ο Ανδρέας
Τσελίκας ο οποίος έχει συνεργαστεί

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

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΝΗΜΗΣ
με τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου στις 9.00μμ
Μαζί του στο τραγούδι η Βάσια Ζήλου & η Βάλια
Βρεττού. Ο Γιάννης Μπέκος κιθάρα, φωνή, Ο Θ.
Παρασκευαϊδης μπουζούκια, φωνή και ο Ανδρέας
Βουτσικάκης πιάνο, μουσική φροντίδα
Ο Αντώνης Καλογιάννης έχει συνεργαστεί με τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες (Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Δήμο Μούτση, Μίμη
Πλέσσα, Σταύρο Κουγιουμτζή, Ηλία Ανδριόπουλο, Μάριο Τόκα κ.α.) και ποιητές
στιχουργούς (Γιάννης Ρίτσο, Γιώργο Σεφέρη, Μανώλη Αναγνωστάκη, Τ. Λειβαδίτη,
Δ. Χριστοδούλου, Λευτέρη Παπαδόπουλο
κ.α.), ενώ έχει βρεθεί είτε σε συναυλίες,
είτε σε κέντρα με τα μεγαλύτερα ονόματα
του τραγουδιού. Ξεχωριστές στιγμές στην
καριέρα του είναι η ηχογράφηση του
«Πνευματικού Εμβατηρίου» του Άγγελου
Σικελιανού και το «Κατάσταση Πολιορκίας»
το 1970, μαζί με την Μαρία Φαραντούρη,
καθώς και το «Ήλιος και Χρόνος / Επιφάνια
Αβέρωφ» το 1975.

με την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Κρατική
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης καθώς και
πολλά άλλα μουσικά σχήματα της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Οι “Πολιτιστικές Απόπειρες”
Νέας Μάκρης οργανώνουν
εκδηλώσεις για την εβδομάδα 07 έως 16 Νοεμβρίου,
όπως:
Θα παρουσιαστεί η πρώτη
ποιητική συλλογή του Αλέκου Κομπότη «ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΜΟΝΑΞΙΑΣ», το Σάββατο 12
Νοεμβρίου στις 21:00.
Τη Κυριακή 13 Νοεμβρίου
στις 12:00 το μεσημέρι, θα
παρουσιαστεί η παιδική μουσική & θεατρική παράσταση
«ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑ»,
από την ομάδα Lost Circus.
Στο πλαίσιο της έναρξης της

κινηματογραφικής λέσχης,
θα προβληθεί η γαλλική ταινία «WELCOME» του σκηνοθέτη Philippe Lioret, τη
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις
21:15. Όλες οι ταινίες της
κινηματογραφικής λέσχης
προβάλλονται στο κινηματογράφο σινέ Αλίκη. Λ. Μαραθώνος 196, στο Πολιτιστικό
και αθλητικό πάρκο Νέας
Μάκρης - πρώην αμερικάνικη
βάση.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
– ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα
Μάκρη 19005. Τηλέφωνο:
22940 98500

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
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 Κυριακή 6 Νοεμβρίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ:
ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου “Αρτεμις”
(Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924), θα παρουσιάσει το έργο “Λούφα και παραλαβή: Σειρήνες στη
στεριά” μέχρι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου.
Προβολές 19.15 &
21.30
Γενική Είσοδος: 7 €
Πριν από έξι χρόνια,
η ταινία "Σειρήνες
στο Αιγαίο" έσπασε
κάθε
εισπρακτικό
ρεκόρ και έγινε η πιο
μεγάλη εμπορική επιτυχία του ελληνικού
σινεμά. Φέτος, ο
Νίκος Περάκης επιστρέφει, επιστρατεύοντας τους ίδιους ηθοποιούς για την
πολυαναμενόμενη συνέχεια.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ορφέας Αυγουστίδης, Βίκυ Καγιά,
Ιωάννης Παπαζήσης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Τζένη Θεωνά, Ελευθερία Κόμη, Δέσποινα
Μαυροειδή, Ράσμι Σούκουλη
Σενάριο-Σκηνοθεσία: Νίκος Περάκης

Εκδηλώσεις στις
“Πολιτιστικές Απόπειρες”

με την

Σεμινάρια ντοκιμαντέρ
H Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης πραγματοποιεί εργαστήριο για την τέχνη και την τεχνική του δημιουργικού ντοκιμαντέρ. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν θεωρία και
εργαστήρια, στο πλαίσιο των οποίων θα αναζητηθεί από κοινό
ένα θέμα, που θα οδηγήσει στη δημιουργία μίας ταινίας ντοκιμαντέρ μικρού μήκους.
Παράλληλα θα δημιουργηθούν master classes όπου καταξιωμένοι ντοκιμαντερίστες θα καταθέσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους.
Συντονιστής θα είναι ο σκηνοθέτης και ντοκιμαντερίστας Αγγελος Κοβότσος.
Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 60 ώρες και η συμβολική
συμμετοχή 30 ευρώ για τα μέλη της Κινηματογραφικής Λέσχης
και 50 ευρώ για μη μέλη.
Οι συναντήσεις θα γίνονται στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ηλιούπολης “Μελίνα Μερκούρη” (Λεωφ. Ειρήνης 50 πλατ.Εθν. Αντίστασης, Ανω Ηλιούπολη)
Η πρώτη συνάντηση θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, ώρα 8μ.μ.

Πληροφορίες: www.klh.gr, 210 9941.199, 6945405825

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.
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)

“Σχολικός εκφοβισμός
& σχολική επιθετικότητα
Την Τετάρτη 16/11 ώρα 19.00 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο
Μαρκοπούλου (Μυρρινούντος 22 Μαρκόπουλο), οργανώνει διάλεξη με θέμα: «Σχολικός Εκφοβισμός & σχολική
επιθετικότητα». Εισηγήτρια στο έμα θα είναι η φιλόλογος - ψυχολογος - παιδαγωγός Θεοδώρα Ζώτα.
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Οι Δήμοι οργανώνονται και καλούν
τους πολίτες να μην πληρώσουν το “χαράτσι” στη ΔΕΗ
Οπως είχαμε γράψει στο πρηγούμενο φύλλο, οι
Δήμοι οργανώνονται και καλούν τους δημότες να συσπειρωθούν και να μην πληρώσουν το χαράτσι της
ΔΕΗ.
Τους προτείνουν λύσεις και δίνουν βοήθεια.
Οι Δήμοι Νέας Ιωνίας, Ψυχικού, Φιλοθέης, Ιλίου, ο
Δήμος Σαρωνικού, Μαρκοπούλου, Λαυρεωτικής και
κάθε ημέρα ανακοινώνουν και νέοι Δήμοι την απόφασή τους να μη πληρώσουν οι δημότες τους το χαράτσι και να σταθούν αρωγοί κοντά τους.
Ο Δήμος Σαρωνικού, όπως δημοσιεύαμε στο προηγούμενο φύλλο έχει ήδη ανακοινώσει και με επιστολή του ενημέρωσε και τη ΔΕΗ.
Ο Δήμος Ιλίου, με ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου καλεί τους πολίτες εφόσον αποφασίσουν να
μην πληρώσουν το “χαράτσι” της ΔΕΗ και αυτούς που
αδυνατούν να το πληρώσουν, να προσκομίσουν στη

νομική υπηρεσία του Δήμου τα παρακάτω έγγραφα:
«πολίτες που επιλέγουν, με δική τους ευθύνη παρά
τον Ν. 4021/11, να μην πληρώσουν το ειδικό τέλος
ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών μέσω λογαριασμών
της ΔΕΗ, καθώς και όσοι δε δύνανται για αποδεδειγμένα αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας να καταβάλλουν το σχετικό τέλος» να προσκομίσουν στη
νομική υπηρεσία του Δήμου:
α) φωτοτυπία του λογαριασμού και
β) το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής των λοιπών
ποσών πλην του ειδικού τέλους, προκειμένου να το
γνωστοποιήσουμε με ομαδικό εξώδικο στη ΔΕΗ, παρέχοντας ταυτοχρόνως οποιαδήποτε νομική συνδρομή.
Ο Δήμος Περιστερίου ήδη (4/11) κατέθεσε εξώδικη
διαμαρτυρία - δήλωση προς τη ΔΕΗ με το αιτιολογικό
ότι η διακοπή ρεύματος, αποτελεί άσκηση ψυχολογικής βίας.

ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Δήμος Μαρκοπούλου υιοθετεί πλήρως τις ενστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών (ΔΣΑ), σχετικά με τη νομιμότητα του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών «Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.» (γνωστό πλέον και ως «το
χαράτσι της ΔΕΗ»), που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53, του Ν.
4021/2011. Τονίζει δε μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου που εξέδωσε:
Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα προχωρήσει
άμεσα, στην αποστολή Εξωδίκου Πρόσκλησης προς κάθε Αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή, με το οποίο θα καλεί τα
μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ να απέχουν από
κάθε αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών και χρηστών που
αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλουν το αντισυνταγματικό «Χαράτσι»,
μέχρι και την απόφαση του Ανώτατου
Δικαστηρίου, περί της συνταγματικότητας των διατάξεων του Ν. 4021/2011.

Εκδήλωση για την
τακτοποίηση αυθαιρέτων
Ο Δήμος Σαρωνικού, σε συνεργασία με
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την
Ένωση Συλλόγων Λαγονησίου, διοργανώνει την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στις 11
π.μ. στο Sweet Palace (Λεωφόρος Καλυβίων, φανάρια Λαγονησίου), εκδήλωση
για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά
με το μείζον θέμα της τακτοποίησης –
νομιμοποίησης των αυθαιρέτων.
Στην εκδήλωση οι ομιλητές θα συζητήσουν με τους πολίτες και θα απαντήσουν
στις ερωτήσεις όσων ενδιαφέρονται να
υπαχθούν στη ρύθμιση για τις αυθαίρετες κατασκευές που δρομολογήθηκε
από το ΥΠΕΚΑ.

Επίσης, τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ,
καθώς και οι εντεταλμένοι για τη διακοπή ηλεκτροδότησης υπάλληλοι, θα
ευθύνονται προσωπικώς, αστικώς και
ποινικώς, για οποιαδήποτε ζημιά που
θα προκληθεί στους ιδιοκτήτες και χρήστες από τη διακοπή!
Βέβαια, σε καμία περίπτωση, δεν απορρίπτουμε ακόμη δραστικότερες κινήσεις για την προστασία των
συμπολιτών μας. Τις εξετάζουμε, λαμβάνοντας όμως πάντοτε υπόψη τις δυνατότητες του Δήμου Μαρκοπούλου!

Συγκεκριμένα, στις οριακές περιπτώσεις που η ΔΕΗ προχωρήσει παρανόμως στη διακοπή της ηλεκτροδότησης,
σε ιδιοκτήτες και χρήστες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλουν το
Ειδικό Τέλος Ακινήτων, ο Δήμος Μαρκοπούλου θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, που θα εξασφαλίζουν
την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος στις
οικίες αυτών, ιδιαίτερα την περίοδο των
Χριστουγέννων!
Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σίγουροι,
ότι δεν θα μείνουμε θεατές στις ραγδαίες αυτές εξελίξεις. Το έχουμε άλλωστε αποδείξει και στην υπόθεση της
Κερατέας και στο θέμα της μετεγκατάστασης κοινότητας Ρομά στα Μεσόγεια, που απεργάστηκαν Κεντρική
Διοίκηση και μεγαλοεργολάβοι.

Αρωγός σε όσους δεν πληρώσουν
ο Δήμος Παλλήνης
Ως δημοτική αρχή αντιλαμβανόμενοι τη ουσιαστική οικονομική αδυναμία, το αδιέξοδο και την κοινωνική αδικία για εκατοντάδες οικογένειες επιλέγουμε να σταθούμε
αρωγοί σε όσους συμπολίτες μας αδυνατούν να προχωρήσουν στην πληρωμή του ειδικού τέλους και για αντικειμενικούς λόγους επιλέγουν με δική τους ευθύνη να μην
το πληρώσουν.
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Θανάση Ζούτσου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ιωάννη Αδαμόπουλου αποφασίστηκε η νομική υποστήριξη (νομικές συμβουλές, διαδικασίες και υποδείγματα) των δημοτών που δεν θα
πληρώσουν το ειδικό τέλος σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
Παράλληλα ο Δήμαρχος , Θανάσης Ζούτσος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής έχει ήδη κάνει παρέμβαση ώστε τα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς
το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να δοθεί ριζική και αποτελεσματική λύση, για τις
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Ο “Σαρωνικός” ενημερώνει τη
ΔΕΗ, ότι δεν θα πληρώσει
Με επιστολή του, ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου,
απευθύνεται στον πρόεδρο της ΔΕΗ, το Διοικητικό της Συμβούλιο, το Διευθυντή ΔΕΗ Κορωπίου, Λαυρίου και πρόεδρο
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, και τους ενημερώνει ότι δεν θα καταβάλουν οι δημότες του το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΕ).
Γράφει συγκεκριμένα:
...ο Δήμος μας έχει μέχρι σήμερα γίνει αποδέκτης πολλών
διαμαρτυριών και παραπόνων
από πολίτες, οι οποίοι δηλώνουν
ότι αδυνατούν να πληρώσουν
το «χαράτσι» για τα ακίνητα
μέσω των λογαριασμών της
ΔΕΗ που εκδίδει η υπηρεσία
σας.
Αφουγκραζόμενοι την αγανάκτηση των πολιτών, αλλά και
λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία τους να πληρώσουν το (ΕΕΤΗ
Ε) Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων δομημένων
Επιφανειών, εκδώσαμε ανακοίνωση (μαζί με μας και πολλοί
άλλοι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα), με την οποία καλούμε
τους δημότες μας να πληρώσουν μέσω ΑΤΜ το κόστος του
ηλεκτρικού ρεύματος και τα δημοτικά τέλη, χωρίς όμως να καταβάλουν το ειδικό τέλος
ακινήτων.
Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να μην προβείτε στη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος

προς τους πολίτες που δε θα
πληρώσουν το «χαράτσι», από
τη στιγμή που θα έχετε εισπράξει το οφειλόμενο προς την
υπηρεσία σας ποσό και να περιμένετε τόσο την απόφαση του
ΣτΕ (2/12/2011) όσον αφορά
στις προσφυγές που έχουν κατατεθεί κατά του ειδικού τέλους, όσο και μια πιθανή
νομοθετική ρύθμιση που, τυχόν
προκύψει μετά την πίεση που θα
ασκήσουν - δια των οργάνων
τους - οι ΟΤΑ προς την κυβέρνηση.
Ως κοινωφελής οργανισμός,
παρακαλούμε να δείξετε την
ανάλογη ευαισθησία προς τους
πολίτες και ιδιαίτερα εκείνους
των χαμηλότερων στρωμάτων
που αυτήν την περίοδο πλήττονται από τα δυσμενή και
επαχθή μέτρα της κυβέρνησης.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση και είμαστε στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε
επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής στη συνεδρίαση της
07-11-2011 με ομόφωνη απόφαση:
1. καταγγέλλει τη σκληρή δημοσιονομική και φοροεισπρακτική πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση και η οποία πλήττει, κυρίως, τους χαμηλόμισθους, τους συνταξιούχους, τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τους ανέργους,
2. στέκεται δίπλα στους δημότες του και τους καλεί να αντισταθούν, αρνούμενοι να καταβάλλουν το ειδικό τέλος ακινήτων, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ,
3. αποφασίζει να στηρίξει όλους τους δημότες του με οποιονδήποτε τρόπο έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος
4. και τέλος, κάνει γνωστό, ότι μετά την 3η Δεκεμβρίου
2011, οπότε και θα εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας επί της νομιμότητας ή μη της είσπραξης του
παραπάνω τέλους από τη ΔΕΗ, ο Δήμος Λαυρεωτικής θα
προχωρήσει σε περαιτέρω δράσεις, για τις οποίες θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, προκειμένου να διασφαλίσει τους
δημότες του.

ΕΒΔΟΜΗ

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 7

Στρατηγικός σχεδιασμός στην Περιφέρεια Αττικής
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ
Συζητήθηκε την περασμένη Τετάρτη 9/11 ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής, στο Περιφερειακο Συμβούλιο, όπου και υπερψηφίστηκε. Το θέμα εισηγήθηκε η
Αντιπεριφερειάρχης Λιλίκα Βασιλάκου, εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αποτελει δε την πρώτη ενότητα Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Είχε προηγηθεί δημοσιοποίηση του κειμένου, το οποίο σημειωτέον ότι αποτελειται από 350 περίπου σελίδες, στους

Δήμους από τις 11 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταθέσουν
γραπτώς τις απόψεις τους.
Το στρατηγικό σχέδιο δομείται σε τέσσερις θεματικές ενότητες:
Α: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής
Β: Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός
Γ: Οικονομία και Απασχόληση
Δ: Eσωτερική Ανάπτυξη της Περιφέρειας

Το όραμα και οι πολιτικές επιλογές της Περιφέρειας
όπως τις παρουσίασε
Στο πλαίσιο των αναλύσεων που προηγήθηκαν αλλά και σύμφωνα με το προεκλογικό πρόγραμμα της σημερινής διοίκησης
της Περιφέρειας, το όραμα για την Αττική
είναι το ακόλουθο:
«Η ανάδειξη του ρόλου της Περιφέρειας
Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο
χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
της Μεσογείου, μέσω της συγκρότησης και
λειτουργίας της ως ισχυρού αυτοδιοικητικού οργανισμού με ενισχυμένο ρόλο σε
όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της, μέσω
της προσέλκυσης επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μέσω της
προσφοράς ουσιαστικού και ποιοτικού
έργου προς όφελος όλων των πολιτών
της».
― Οι βασικές πολιτικές επιλογές, μέσω των
οποίων θα επιδιωχθεί η υλοποίηση του οράματος είναι:
Η θεμελίωση και ισχυροποίηση του νέου θεσμού της αιρετής περιφερειακής διοίκησης
και η οργάνωση και λειτουργία της ως ενιαίου ΟΤΑ και ως σύγχρονου διοικητικού και
αναπτυξιακού πόλου,
― Η οργάνωση και η καλλιέργεια της εξωστρέφειας των Υπηρεσιών της Αιρετής Περιφέρειας, για την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των επιχειρήσεων, των επενδυτών,

Η Ασφάλεια στο
Διαδίκτυο
Εκδήλωση με θέμα την «ασφάλεια στο
Διαδίκτυο» διοργανώνουν το Τοπικό
Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας
του Δήμου Κρωπίας (ΤΟΣΠΠΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, την Υπηρεσία Οικονομικής
Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος την Κυριακή 20 Νοεμβρίου,
στις 11 το πρωί στο αμφιθέατρο του
Δήμου Κρωπίας (Βασιλ. Κωνσταντίνου
47) Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης
είναι ο Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος Μανώλης Σφακιανάκης.

κ.λπ., με την αξιοποίηση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού της και με την
χρήση των νέων τεχνολογιών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις ανωτέρω γενικές και ειδικές Ομάδες-Στόχους.
― Η συνεργασία με την Πολιτεία και την α’
βάθμια Αυτοδιοίκηση σε θέματα αναβάθμισης των δημοσίων και αστικών υποδομών
και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου
― Η προώθηση διαπεριφερειακών ευρωπαϊκών συνεργασιών, με ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων και σύναψη συμφωνιών
συνεργασίας σε διοικητικό και οικονομικό
επίπεδο
― Η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για συνεργασίες και κοινές δράσεις με
λοιπούς Φορείς, Επαγγελματικές Οργανώσεις κ.λπ. για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, την
προσέλκυση επενδύσεων και την αναβάθμιση και διεύρυνση των τουριστικών ροών
προς την Περιφέρεια Αττικής
Όσον αφορά στους αναπτυξιακούς τομείς
στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα,
αυτοί είναι:
― Η δημιουργία των τεχνικών υποδομών
που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις
της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της Περιφέρειας
― Η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της καλλιέργειας φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της
ενίσχυσης επενδυτικών πρωτοβουλιών που
εμπεριέχουν καινοτόμες ιδέες και δράσεις

που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών.
Η ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος
προς την Αττική
― Η προστασία του περιβάλλοντος με την
προώθηση της πράσινης ανάπτυξης
― Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
ασφάλειας των κατοίκων
― Η κοινωνική μέριμνα και υγεία με έμφαση
στην στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων
πολιτών
― Η ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω
συμβολής στη δημιουργία επενδύσεων και
στην σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση
εργασίας,
Τα εργαλεία που θα αξιοποιήσει η Περιφέρεια για να εφαρμόσει τις επιλογές της
είναι:
― Οι θεσμικές δυνατότητες που προσφέρει
ο Ν. 3852/2010 (“Καλλικράτης”), σε σχέση
με τη διοικητική ενοποίηση, την ανασυγκρότηση των υπηρεσιών και την ενδυνάμωση του ρόλου της Περιφέρειας
― Η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων
και αιτημάτων και η διεκδίκηση της συνεργασίας της κεντρικής εξουσίας για την
εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών προς
όφελος της Περιφέρειας,
― Η συνεργασία με την Πολιτεία, τους Κοινωνικούς Φορείς και τους Δήμους της Αττικής,
― Η αξιοποίηση, στον βαθμό που αναλογεί
στην Περιφέρεια, των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που προσφέρει το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την
περίοδο 2007-2013.
― Η αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων σε επίπεδο Ε.Ε. (JESSICA),

την ΕΤΕπ, τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς
χρηματοδοτικούς οργανισμούς
― Οι προβλέψεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής και οι
δυνατότητες που προσφέρει το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και
το Γεωργικό Ταμείο
― Το πλεόνασμα που έχει προκύψει από
την οικονομική διαχείριση της πρώην Νομαρχίας Αθηνών
― Η συστηματική εφαρμογή διαδικασιών
προγραμματισμού, παρακολούθησης και
αξιολόγησης της δράσης της

Γ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Βάσει του οράματος και των πολιτικών επιλογών της Διοίκησης της Περιφέρειας οι
αναπτυξιακές της προτεραιότητες για το
επόμενο διάστημα (2012-2014) είναι:
ΑΞΟΝΑΣ 1:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 2:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΞΟΝΑΣ 3:
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ 4:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ
Στον 3δημο Καλλικρατικό Δήμο 3Β δεν έχει ακουστεί τίποτα από
πλευράς Δήμου. Βέβαια υπάρχει πρόβλημα καθ’ ότι περιμένουν
απάντηση από το Υπουργείο αν είναι νόμιμοι ή όχι, αφού δεν
έχουν επιλέξει αναπληρωτή Δημάρχου, μετά την ασθένεια του Γρ.
Κασιδόκωστα.
Από το Κορωπί επίσης δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Ελπίζουμε ότι
θα υπάρξουν αντιδράσεις.
Στα 3Β λοιπόν δραστηριοποιείται μία Πρωτοβουλία Πολιτών ΒΒΒ
ενάντια στα χαράτσια, που συστήθηκε 8 Νοέμβρη και καλεί όλους
τους φορείς (Δημοτικές Παρατάξεις, Εργατικά & Επαγγελματικά
Σωματεία, Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων κλπ) που δραστηριο-

ποιούνται στην περιοχή, σε κοινή σύσκεψη με θέμα την οργάνωση
του αγώνα άρνησης πληρωμής της «έκτακτης εισφοράς ακινήτων» και της συλλογικής συμμετοχής σ’ αυτόν.

Σύσκεψη Τρίτη 15 Νοέμβρη
Η σύσκεψη θα γίνει την Τρίτη 15 Νοέμβρη, ώρα 7:30 μμ, στον αύλειο χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, οδός Σμόλικα
& Υμηττού, Βούλα (Πανόραμα).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μίλτος Καλατζής (6944539542), Δημήτρης Κυπριώτης (6945027027), Μάκης Σταύρου (6977990887)
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

Είδες το ΠΑΣΟΚ· γνώριζε από τότε που το πάει,
αφού με το που ανέλαβε κυβέρνηση βάφτισε το
Υπουργείο Εργασίας σε Υπουργείο Απασχόλησης!

Αννα Μπουζιάνη

Καλωσορίστε τους “βαρβάρους”

Εργασία τέλος· απασχόληση
Λοιπόν, εργασία τέλος. Μόνο απασχόληση και μάλιστα υποαπασχόληση, όσον αφορά τις απολαβές γιατί
όσον αφορά τις ώρες “απασχόλησης” διπλάσιες και
τριπλάσιες.
Ετσι λοιπόν, με το “μεσοπρόθεσμο” άνοιξε ο δρόμος
να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι με 600 ευρώ το
μήνα με 8μηνες συμβάσεις και ανασφάλιστοι!!!

Η νέα παράνομη “μη κυβέρνηση” είναι πλέον γεγονός.
Από την αρχή είχε πέσει στο τραπέζι το όνομα του
πρώην αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας Λουκά Παπαδήμου· το μαγειρέψανε 4 ημέρες και τελικά το σέρβιραν επίσημα.
Επιβραβεύεται για άλλη μια φορά, η καταλήστευση
στο Χρηματιστήριο (επί δικών του ημερών) και πολλά
άλλα που θα αναλυθούν εν καιρώ.

Εισαγωγή στη Θεωρία του Α-τόμου,
των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων
Οι πρώτοι υλιστές φιλόσοφοι
Τα ερωτήματα που εξετάζονται στο βιβλίο
του Ilya Prigogine “To Τέλος της Βεβαιότητας” * -Το σύμπαν διέπεται από ντεντερμινιστικούς νόμους; Ποιός είναι ο ρόλος του
χρόνου- έχουν τεθεί από τους προσωκρατικούς φιλοσόφους στην αυγή της δυτικής
σκέψης».
Από παλιά κατά πολλούς, αλλά ακόμη και
σήμερα, επικρατεί η θεολογικού περιεχομένου άποψη, για τη δημιουργία του σύμπαντος φυσικού κόσμου.
Προοδευτικά οι γνώμες διχάστηκαν, καθώς
άλλοι, που ίσως χωρίς να δηλώνουν πλήρη
αμφισβήτηση, αναζήτησαν την δική τους
εναλλακτική αλήθεια. Σε αυτούς τους άλλους που “έψαχναν”, ανήκει ένα μέρος των
φιλοσόφων.
Ο άνθρωπος από τη στιγμή που φτάνει σε
ένα βαθμό πνευματικής ανάπτυξης, αρχίζει
να στοχάζεται και να διερωτάται: «Τι είναι ο
κόσμος; Τι υπάρχει; και γιατί υπάρχει αυτό
το οποίο υπάρχει;» Αλλά και «Εγώ ο ίδιος ο
άνθρωπος, που μπορεί και σκέφτεται και
ερωτά, τελικά ποιος είμαι;». Σε αυτή την
αναζήτηση και έρευνα φαίνεται ότι ξεχωρίζει ο άνθρωπος από τα λοιπά όντα. Δηλαδή στην αναζήτηση της αλήθειας, που
ίσως ποτέ δεν θα φτάσει σ’ αυτή.
Παρατηρώντας λοιπόν ο άνθρωπος το τι
υπάρχει και το τι αναγνωρίζει μπροστά του
με τις αισθήσεις του, σκέφτεται και προσπαθεί να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα. Ξεχωρίζει τη ζώσα από τη νεκρή και
άψυχη ύλη. Παρατηρεί καταγράφει και στοχάζεται.
Και η φιλοσοφία αρχίζει εκεί που η επιστήμη και η εμπειρία σταματά, αλλά και
προχωρεί πέραν αυτής.

Πρώτοι οι φιλόσοφοι από την Ιωνία προσπάθησαν να δώσουν κάποιες απαντήσεις.
Για τη δημιουργία του σύμπαντος φυσικού
κόσμου, με τη φιλοσοφία τους αναζητούν
μια αρχή σταθερή, μια υλική ουσία, από την
οποία, πίσω από το χάος της πολλαπλότητας και της φαινομενικότητας να προέρχονται όλα τα ορατά πράγματα. Μια αρχική
βασική ύλη, που από αυτή να γεννώνται τα
πάντα και όταν πια φθαρούν, να επανέρχονται σε αυτή. Μια αρχέγονη δομική ύλη,
που παρά τους πολλαπλούς μετασχηματισμούς της να παραμένει αναλλοίωτη. Γι’
αυτό, εκ του αντικειμένου της ερεύνης
τους, αυτοί οι φιλόσοφοι εκλήθησαν “υλιστές”.
Ο Θαλής (624 -546 π.Χ.) μάς μίλησε για
το νερό. ο Αναξίμανδρος (611- 545 π.Χ.) για
το άπειρο και ο Αναξιμένης (585- 528 π. Χ.)
για τον αέρα. Και οι τρείς ήταν Μιλήσιοι,
δηλαδή η καταγωγή τους ήταν από τη Μίλητο της Μικράς Ασίας. Ο καθένας τους μας
μίλησε, για τη ιδιαίτερη βασική αρχική ύλη
της δικής του θεωρίας. Μίλησαν ακόμη ότι
αυτή η πρώτη ουσία είναι η μόνη δομική (θεωρία του μονισμού των Μιλησίων) και αυτή
μόνη της μεταβάλλεται σε νέους μεγαλύτερους σχηματισμούς και στήνει την πολλαπλότητα ολόκληρου του φυσικού κόσμου
(θεωρία του υλοζωϊσμού), αλλά συνάμα
παραμένει αναλλοίωτη στην αρχέγονη δομική μορφή της.
Έτσι, κατά τους Μιλησίους φιλοσόφους,
ολόκληρος ο φυσικός κόσμος δημιουργήθηκε στηριζόμενος στην αρχή αυτής της
θεωρίας.
Αργότερα ο Παρμενίδης (510 -475 π.Χ.) από
την Ελέα της Κάτω Ιταλίας, ήρθε σε αντίθεση με τους Ίωνες Μιλησίους φιλοσόφους.

Τελικά ο Παπανδρέου, έπαιξε ένα καταπληκτικό
πόκερ· μπλοφάρισε και τσίμπησε ο Σαμαράς, με αποτέλεσμα να τον κάψει.
Η συμμετοχή του Σαμαρά στην παρούσα εξαμβλωματική κυβέρνηση, που για να στηθεί τσαλαπατήθηκε
το Σύνταγμα και έγινε κουρελόχαρτο, θα κατεβάσει
τα επίπεδα προτίμησης των ψηφοφόρων του στα ίδια
με του ΠΑΣΟΚ.
Κλάψτε για την υποτέλεια της χώρας μας και του
λαού, στη νέα γερμανική κατοχή.
Σε μια κατοχή, που στήθηκε από τους δικούς μας ανθρώπους και παραδόθηκε η χώρα στη βορά των “αγορών” και των τραπεζιτών, χωρίς να ερωτηθεί ο λαός.
Ο Λαός, εφεξής έχει υποχρέωση να αφήσει τον καναπέ και να αντιδράσει...

Στο «Περί Φύσεως» διδακτικό ποίημά του
δεν δέχεται στην ύλη, την ύπαρξη της γένεσης, της φθοράς, της κίνησης και της
πολλαπλότητας του φυσικού κόσμου. Μας
είπε ότι αυτά όλα είναι αυταπάτες μιας φαινομενικότητας· δεν υφίστανται, αλλά είναι
αποκυήματα της φαντασίας μας. Δέχεται
και μιλά ότι «το Όν υπάρχει και το μη Όν,
δεν υπάρχει», δηλαδή ότι δεν μπορούμε να
δεχθούμε κάτι που δεν είναι νοητό και επομένως δεν υπάρχει..
Το πρωταρχικό αγέννητο “Όν” που υπάρχει, δεν μπορεί να κινηθεί και να έρθει σε
μια πολλαπλότητα γιατί είναι συνεχές και
αδιαίρετο. Δεν έχει αρχή και τέλος, αλλά
και δεν έχει και τον “κενό” χώρο που είναι

απαραίτητος κατ΄αυτόν για την κίνηση. Η
παρμενίδεια λογική καίτοι ασαφής, δεν παραμερίστηκε. Απλά αναφέρομαι στις μετέπειτα θεωρίες του Εμπεδοκλή, Αναξαγόρα
και των ατομικών φιλοσόφων, που επιλεκτικά επανέρχονται σε αυτόν, δέχονται και
συμφωνούν πως «οτιδήποτε υπάρχει, δεν
έχει γένεση και φθορά».
Ο Εμπεδοκλής (495-435 π.Χ.) φιλόσοφος
και ερευνητής από τον Ακράγαντα της Σικελίας θεμελίωσε τη θεωρία ότι «τα δομικά
βασικά υλικά που αποτελούν το σύμπαν,
είναι η γη, το νερό, ο αέρας και η φωτιά».
Συνδυασμοί αυτών των τεσσάρων στοιχείων γίνονται με την επίδραση δύο κοσμογονικών δυνάμεων: της “Φιλότητας” και
του “Νείκους”, Και με τη λέξη φιλότητα εννοούσαν τη δύναμη που ενώνει, τα πρώτα
δομικά στοιχεία της ύλης, ενώ με το το νείκος αυτή που τα χωρίζει.
Ο Αναξαγόρας (500 π.Χ.) που γεννήθηκε

στο νησάκι Κλαζομενές της Ιωνίας, μας
φώναξε το “Οχι” στη φιλότητα και στο νείκος, αλλά είπε “Ναι” στη δύναμη του Νοός
ή όπως πιο απλά λέμε σήμερα του Νού.
Ίσως θεωρούσε τον Νού σαν κάτι το θείο,
αλλά απέφευγε για λόγους δικής του
αρχής να το διακηρύξει. ‘Ισως πάλι να μην
ήθελε τη σύγκρουση με το θεολογικό κατεστημένο, φέρνοντας καινούργια δαιμόνια.
Πάντως με αυτό τον τρόπο διαχώρισε την
ύλη, σε ένα παθητικό σε κίνηση μέρος της
και σε ένα ενεργητικό, που εξωγενώς την
προκαλούσε και με αυτό εννοούσε τον
Νού, χωρίς τελικά όπως είπαμε να διασαφηνίζει αν πίσω κρυβόταν το υπερβατικό
Υπέρτατο ον.
Ο Εμπεδοκλής και ο Αναξαγόρας συμπερασματικά, είχαν δεχθεί την γένεση στην
κίνηση και ένωση των υλικών μερών. Ο πρώτος με την φιλότητα και το νείκος, ο δεύτερος με την ενέργεια του Νού. Όμως αυτή
η θεωρία χωλαίνει, γιατί δεν μπορεί να
δώσει επαρκή εξήγηση, κυρίως όσον αφορά
την ποιότητα των πραγμάτων. Μιλούσαν
για την σύνθεση, αλλά ποτέ για την γένεση.
Αυτή δε τη θεωρία, που ασχολείται μονομερώς με την ποσοτική σύνθεση και όχι με
την ποιοτική, και η οποία ακαθόριστη θεωρία προσπαθεί από φυσικές αιτίες να εξηγήσει τα φαινόμενα, μαζί της ψυχής και της
ζωής την ονόμασαν «Μηχανιστική άποψη ή
θεωρία της Ύλης».
Η ατελής αυτή θεωρία προσπαθεί να συμπληρωθεί από την θεωρία των ατομικών φιλοσόφων, με την οποία θα ασχοληθούμε
εκτενέστερα στο επόμενο άρθρο.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
―――――――
Βοηθήματα
1) Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος: “Εισαγωγή στη Φιλοσοφία”, Εκδ. Εστία
2) Προσωκρατικοί “Δημόκριτος”, Εκδ. Κάκτος
3) Ν.Ι. Λούβαρη: “Ιστορία της Φιλοσοφίας”, Εκδ.
Ελευθερουδάκη
4) Διογ. Λαέρτιος: “Βίοι Φιλοσόφων”, Εκδ. Γεωργιάδη .
5) Δημόκριτος: “Κοσμολογία της Ατομικής Θεωρίας”, Εκδ. Ζήτρος
6) Kirk.- Raven- Schofield “Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι”, Εκδ. ΜΙΕΤ
7) X. Θεοδωρίδης: “Εισαγωγή στη Φιλοσοφία”,
Εκδ Εστία.
* Ilya Prigogine “To Τέλος της Βεβαιότητας” (κεφ.
Το Δίλημμα του Επίκουρου)
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Ένα ράσο τριμμένο και φωτεινό
Όταν προβάλλει στην Ωραία Πύλη για να μιλήσει στο εκκλησίασμα, αξίζει να δείτε τα μάτια των ανθρώπων μέσα στον ναό,
πως ακουμπάνε πάνω του. Αυτό που λέμε κρέμονται από τα
χείλη του, ανταμοιβή που δεν την κερδίζει κάθε ιερωμένος και
που για κείνον είναι κάτι απλό κι αβίαστο, έτσι όπως ανασαίνει κι όπως απλά είναι όλα τ’ αληθινά και τα μεγάλα.
Δεν ένοιωσα ποτέ σαν κήρυγμα εκείνη τη βαθειά, ζεστή και
ήρεμη φωνή του. Σαν αγκαλιά τη νοιώθω πάντοτε, ν’ απλώνεται όσο χρειάζεται πλατειά να μας χωρέσει όλους, του καθενός για ν’ αγκαλιάσει την έγνοια, την πίκρα, τον φόβο και τη
γονατισμένη σε προσευχή ελπίδα. Έτσι απλά κι αβίαστα, όπως
μιλάμε στην καλή τη συντροφιά, χωρίς ίχνος από κείνο τον
στεντόρειο τόνο της ψαλμουδιάς, τον παπαδίστικο, που μ’ αρέσει στον ύμνο τον βυζαντινό, αλλά στο κήρυγμα πάντοτε μ’
ενοχλούσε, τη λέω την αμαρτία μου. Κάθε φορά, στα πρώτα
κιόλας λόγια του, θυμάμαι κείνους τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου «και να αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε, ήσυχα,
ήσυχα κι απλά ...».
Έχω μάθει ν’ ακούω και να εμπιστεύομαι τη διαίσθηση των μικρών παιδιών και των γυναικών. Όταν βλέπεις να επιμένουν

σε κάτι, όχι καπριτσωμένα, αλλά ήρεμα κι αμετακίνητα, χωρίς
συχνά να μπορούν να δώσουν κάποιο πειστικό επιχείρημα πέρ’
από κείνα τα ολάνοιχτα μάτια, τότε πρέπει να βλέπεις και ν’
ακούς με την ψυχή σου. Όπως άκουσα και υπάκουσα τον εννιάχρονο Μάριο όταν μου δήλωσε τις προάλλες: «εγώ, μόνο
στον πατέρα Γερβάσιο θέλω να εξομολογηθώ». Όπως βλέπω
πως τον κοιτούν τα παιδιά και οι γέροντες στο εκκλησίασμα
της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, τόσο κοντά στον κύκλο της
ζωής και στον κήπο του Θεού οι παιδικές ψυχές με τις γεροντικές. Κι όπως τόσες φορές βλέπω κείνο το κοριτσάκι καθιστό
πλάϊ στην Ωραία Πύλη, άγγελος ξανθός και παραστάτης του
ποιμένος, με πόση εμπιστοσύνη τον κοιτά και πόσ’ όμορφη εικόνα ζωντανή, κάτω από την εικόνα του Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη, να το χαίρονται οι γονιοί του και να το
καμαρώνουν.
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, Νικόλαο, τον άξιο
ποιμενάρχη που ύψωσε τη φωνή του δάδα, μέσα στα σκοτάδια
που μας κυκλώνουν, για να υπενθυμίσει στους κυβερνώντες
ότι η ποιμαίνουσα Εκκλησία όχι μόνον οφείλει ν’ αφουγκράζεται και να νοιώθει δικό της τον πόνο των ανθρώπων, αλλά

και να υψώνει τον λόγο της φραγγέλιο απέναντι στους εμπόρους των λαών , όπως ακριβώς τον ύψωσε Εκείνος. Θέλω
ακόμα, να σας ευχαριστήσω Σεβασμιώτατε για την αγαθή τύχη
να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Γερβάσιο.
Όσο σεμνός κι αθόρυβος κι αν είναι, είμαι βέβαιος ότι εσείς
γνωρίζετε πόσο συντρέχει εδώ και χρόνια στις ανάγκες των
απόρων συνανθρώπων μας, κρατώντας ευήκοες τις ψυχές ημών
των υπολοίπων, διοργανώνοντας εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις για την ενίσχυση του Φιλοπτώχου Ταμείου της ενορίας
μας. Μιάς ενορίας, που χάρη στις άοκνες προσπάθειες των κληρικών μας, αλλά και των ενοριτών που τους βοηθούν, διαθέτει
επιπλέον ένα δραστήριο Πνευματικό Κέντρο κι ένα ολοζώντανο Κατηχητικό Σχολείο. Ψυχή σε όλα αυτά και πολλά άλλα
είναι ο πατέρας Γερβάσιος. Μιά ζεστή, απλωμένη ψυχή, σε μόνιμη αγωνία κι εγρήγορση.
Τον έχουμε ανάγκη, ιδιαίτερα τώρα στους χαλεπούς καιρούς
που ζούμε και στους έτι δεινότερους που έρχονται και ευχαριστούμε εσάς και τον Μεγαλοδύναμο που ο πατέρας Γερβάσιος
είναι κοντά μας.
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Οι τελευταίες ημέρες της Πομπηίας
Το άρθρο μου στο φύλλο της 22ας Οκτωβρίου είχε τίτλο «Μαγειρεύεται συγκυβέρνηση γενιτσάρων». Δεν διεκδικώ δάφνες
προφήτη, όλα τα σημάδια αυτό έδειχναν.
Στο προηγούμενο άρθρο, της 5ης Νοεμβρίου, επεσήμαινα ότι «το σύστημα παίζει
τα ρέστα του». Αποδεικνύει συνάμα ότι
πνέει τα λοίσθια και σαν το θεριό το θανάσιμα λαβωμένο είναι τώρα πιο επικίνδυνο
από ποτέ. Οι μάσκες του δικομματικού καρναβαλιού έπεσαν κι αποκαλύφθηκε και στα
μάτια των πλέον καλόπιστων το αποκρουστικό χαμόγελο του Ιούδα και των λοιπών
παρακατιανών προθύμων, που έσπευσαν
βασιλικότεροι του ξετσίπωτου βασιλέως,
να χτυπήσουν κι αυτοί τα καρφιά τους στο
πεσμένο κορμί της Πατρίδας, με άγρια δουλική χαρά και λαχτάρα ...να την σώσουν.
Οι Ισπανοί κονκισταδόρες είχαν έναν πολύτιμο σύμμαχο όταν εισέβαλλαν για πλιάτσικο στα βασίλεια των Αζτέκων, των Ίνκας
και των Μάγια. Είχαν κάτι τεράστια αιμοβόρα σκυλιά, καθόλου τυχαία αγγλικής προελεύσεως, τα μπλάντχουντ. Τα είχαν
εκπαιδεύσει να επιτίθενται και να ακινητοποιούν τους Ινδιάνους, μέχρι να καταφτάσει
ο «γενναίος» κονκισταδόρ και ν’ αποτελειώσει, ή να αιχμαλωτίσει τον πεσμένο και
δαγκωμένο αντίπαλο. Το γνωστό –με το χαμόγελο «Τρίο Στούτζες»- μπλάντχουντ, που
αμόλυσαν καταπάνω μας οι κονκισταδόρες
των τραπεζοσυμμοριών, έκανε καλά τη δουλειά αυτών που το εκπαίδευαν επί τρεις δεκαετίες. Παρέδωσε την Ελλάδα στους
κατακτητές της, πεσμένη και δαγκωμένη στο
λαιμό. Τώρα αποσύρεται να ροκανίσει τα
χρυσοπασπαλισμένα με CDS πολλών δις
ευρώ, ορεκτικά κοκκαλάκια της επιβράβευσής του. “Come here George, sit down, good
boy, good boy”. Του λοιπού θ’ αναλάβουν να
μας προσέχουν άλλα σκυλιά μαύρα, πράσινα, γαλάζια κι ένα μικρό ροζ κανίς, που πιστεύω ότι δικαιούμαι να το ρωτήσω «που

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
στηρίζεται» ο Σορο-πτιμιστικός αριστερισμός του.
Ο Σαμαράς αυτοκτόνησε πολιτικά, συμπαρασύροντας στο απονενοημένο διάβημα
και τη Ν.Δ., όπου ο διαχρονικά πανίσχυρος
Ανίερος Λόχος της κόρης του Δρακουμέλ,
κατίσχυσε στο γαλάζιο στρουμφοχωριό και
κατασίγασε κάποιες ασθενικές πατριωτικές
τσιρίδες που τόλμησαν να εκβάλουν τινά
γνησίως φιλελληνικά στρουμφάκια. Βλέπετε, στη Ν.Δ. υπάρχουν ακόμα, οι έστω σε
λήθαργο πατριώτες, αφού το γαλάζιο
χωριό δεν είχε την τύχη ν’ απολαύσει την
ομαδική εθνική λοβοτομή που χάρισε στο
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο Σημίτης. Οι περισσότεροι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι τα έχουν πάρει
στο κρανίο, κατά το κοινώς λεγόμενον.
Όπως σ’ εκείνες τις στιγμές που μόλις είχε
ψιθυρίσει το «τετέλεσται» ο Θεάνθρωπος,
στον Σταυρό Του κι άνοιξαν λέει τάφοι και
κυκλοφορούσαν νεκροί ανάμεσα στους
ζώντες, είδα κι εγώ θάμα κι αντίθαμα, παράδοξο μεγάλο, τις τελευταίες μέρες μετά
τις κωλοτούμπες του Αντωνάκη. Είδα
ορυόμενους νεοδημοκράτες με ορθωμένα
άσπρα μαλλιά, που μιά ζωή εψήφιζαν
Δεξιά, να εκστομίζουν ακατονόμαστες
ύβρεις κατά του προέδρου της Ν.Δ. και να
ορκίζονται στα παιδιά τους ότι θα ψηφίσουν ...Κ.Κ.Ε.
Στο «δια ταύτα» τώρα. Δεν έχει καμμία
απολύτως σημασία αν ο νεοκατοχικός Λογοθετόπουλος λέγεται Παπαδήμος, Ρουμελιώτης ή Φούφουτος. Δεν έχει καμμία
σημασία το όνομα του εκλεκτού εγκάθετου
των κατακτητών μας. Άλλωστε του ίδιου
παραχαράκτη συνειδήσεων είναι κάλπικες
λίρες όλοι ετούτοι. Το Τέταρτο Ράϊχ και η
ηγουμένη αυτού Αυτοκρατορία των
Banksters εκβίασαν τάχα μου το ελλαδικό

πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο με
μπλόφα που δεν θα την έτρωγε ούτε μεθυσμένος κι αρχάριος χαρτοπαίκτης. Μόνο
από τα χείλη του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, του
επικεφαλής του Eurogroup, ξέφυγε η αλήθεια: «Μιά αποχώρηση της Ελλάδας από το
ευρώ θα ήταν καταστροφική γιά ΟΛΗ την
Ευρωζώνη». Κι έτσι αντί να εκβιάζουμε εμφανιζόμενοι ν’ αναζητούμε άλλα σοβαρότατα ερείσματα που μας προσφέρονται,
υποκύπτουμε σ’ έναν χυδαίο και κατάφωρα
προσβλητικό εκβιασμό, επειδή οι εκβιαστές
μας γνωρίζουν καλά ότι οι ηγετικές ομάδες
των ελλαδικών κομμάτων εξουσίας δεν
έχουν ίχνος Ελλάδας και ανδρισμού στην
ψυχή τους.
Κάποτε οι Αμερικανοί προστάτες μας έλεγαν για τον Ανδρέα Παπανδρέου: «Μην
ακούτε τι λέει, δείτε τι κάνει». Τον αδικούσαν υπερβολικά και συνειδητά. Το ίδιο
όμως απόφθεγμα μπορούμε να πούμε σήμερα, εντελώς δικαιολογημένα, για τον Αντώνη
Σαμαρά,
ο
οποίος
ώδινεν
αντιμνημονιακόν όρος επί δύο έτη, για να
τέξει τελικώς με Καισαρική τομή τον αρουραίο ενός νέου Μνημονίου, απείρως καταστροφικότερου και επαχθέστερου του
παλαιού, με πλήρη, εξόφθαλμη και ξετσίπωτη εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας και
της διακυβέρνησης της χώρας στις δάνειες
δυνάμεις. Επιβεβαιώθηκαν έτσι πλήρως
όσοι τα τελευταία δύο χρόνια υποστήριζαν
ότι η συγκατοίκηση Γιωργάκη-Αντωνάκη
στο φοιτητικό δωμάτιο του Χάρβαρντ δεν
ήταν τυχαία. Μόνος του, όμως, επέλεξε να
είναι Αντωνάκης κι όχι Αντώνης. Άραγε σ’
εκείνη την «ελπίδα», με την οποία χάϊδευε
τ’ αυτιά των νεοδημοκρατών για να τον
εκλέξουν πρόεδρο του κόμματός τους, το –
πίδα το γράφει με ήτα;
Αφ’ ης στιγμής πέσουν οι υπογραφές των

νέων δωσιλόγων, η Βουλή των Ελλήνων
μετατρέπεται σε καρικατούρα απείρως γελοιοδέστερη, ακόμα κι εκείνης της «Συμβουλευτικής» της Χούντας. Τα νομοσχέδια
που θα ψηφίζει θα είναι όλα κατ’ επιταγή
των δανειστών μας και προαποφασισθέντα
δια της νέας Δανειακής Συμβάσεως. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε προτεκτοράτο
τύπου Γουατεμάλας, με υποτιθέμενους
«Έλληνες» κυβερνώντες, που θα ζητούν
την άδεια του κυρίου Ράϊχενμπαχ για να
πάνε στην τουαλέτα. Το ζητούμενο για
τους κατακτητές μας είναι να προλάβει
μέχρι τις εκλογές η κυβέρνηση «εθνικής
σωτηρίας» των δωσιλόγων να ολοκληρώσει την εκχώρηση όλης της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου, όλων των
δημόσιων επιχειρήσεων και όλων των
πλουτοπαραγωγικών πόρων, έναντι πινακίου φακής. Όταν αυτό το ξεπούλημα της
Ελλάδας θα έχει ολοκληρωθεί, η όποια κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές θα ευρεθεί προ τετελεσμένων
γεγονότων και στις αναμενόμενες λαϊκές
αντιδράσεις που θα επιχειρήσουν την επανάκτηση των κατ’ ουσία κλεμμένων πατρίων, οι κατακτητές μας θα κουβαλήσουν
νατοϊκά στρατεύματα για να υπερασπιστούν την περιουσία τους από τον εξεγερμένο ...όχλο.
Μόνη σωτηρία μας είναι να ενστερνισθούμε και να υλοποιήσουμε την προτροπή
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη «Φωτιά και
τσεκούρι στους προσκυνημένους». Αλλιώς
ετοιμαστείτε ν’ ακούτε τα παιδιά σας να
φωνάζουν «Μαμά, μπαμπά ...πεινάω». Το
να καθόμαστε όμως επί ορυκτού πλούτου
αξίας τουλάχιστον ενός τρισεκατομμυρίου
ευρώ -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ίδιων
των εκπορνευτών μας- και να πεινάμε,
επειδή μας κυβερνούν προδότες, ε όπως
και να το δούμε συνιστά παγκόσμιο ρεκόρ
εθνικής ξεφτίλας.

ΕΒΔΟΜΗ

10 ΣΕΛΙΔΑ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Η φωτογραφία της χρονιάς

Τα πάντα για το μωρό σας
Όλες οι Ελληνικές οικογένειες έχουνε βάλει φρένο στα έξοδά τους, μετά τις δραστικές μειώσεις των μισθών. Κόβουν πρώτα απ’ τα “περιττά”, κόβουν κι απ’ τα απαραίτητα. Αγοράζουν - καταναλώνουν λιγότερα σε πολλούς τομείς· ένας απ’ αυτούς
είναι η ένδυση. Όταν μάλιστα υπάρχουν μικρά παιδιά
στην οικογένεια που οι ανάγκες τους είναι αυξημένες το
πρόβλημα είναι ακόμα πιο μεγάλο.
Ακολουθώντας τον ρυθμό της κρίσης λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα site στο internet το babybazaar.gr, με κεντρική
ιδέα “το δικό σου άχρηστο ίσως είναι το δικό μου χρήσιμο”.
Στην παραπάνω ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε ή να προσφέρετε οτιδήποτε χρειάζεται ένα παιδί, σε χαμηλές τιμές ή και δωρεάν.
Μια γρήγορη πλοήγηση στην ιστοσελίδα, θα σας δείξει πόσο εύκολα μπορείτε να
αναζητήσετε ό,τι χρειάζεστε, να βάλετε με τον πιο απλό τρόπο την δική σας αγγελία και να χαρίσετε αυτό που σας περισσεύει ή να πουλήσετε κάτι που θεωρείτε
ότι έχει κάποια αξία. Επιπλέον, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με όσους προσφέρουν υπηρεσίες baby sitting.

Το κοριτσάκι της φωτογραφίας απεικονίζει με τρομακτικό ρεαλισμό την
κατάσταση που βιώνουμε
παγκοσμίως.
Η ταμπέλα που του έχουνε
φορέσει γράφει (σε ελεύθερη μετάφραση): “Χρωστάω ήδη 38.375$ και έχω
μόνο ένα κουκλόσπιτο...”.
Και παρ’ όλο το μικρό της
ηλικίας του, μοιάζει να μην
έχει την ανάλογη ανεμελιά.
Πόσο αληθινοί οι στίχοι του
Αντώνη Πανταζή: “Φοβάμαι
γι’ αυτά που θα γίνουν για
μένα χωρίς εμένα”.

Πως

Η συνεργασία Γεωργίου Α. Παπανδρέου και Αντώνη Σαμαρά δεν θα μπορούσε
να περάσει ασχολίαστη...

αντιμετώπισαν

Και απ’ ότι βλέπετε και στο πολύ πετυχημένο μοντάζ στ’ αριστερά σας, το οποίο
αλιεύσαμε από το internet, αυτή η συνεργασία ...πέτυχε!
Πέρα όμως από την πολύ πετυχημένη διακωμώδηση των γεγονότων, το μοντάζ αυτό
αντικατοπτρίζει την βαθιά αντίληψη της πλειοψηφίας του λαού. Είτε ο ένας είναι
στην εξουσία είτε ο άλλος τα ίδια δεινά μας περιμένουν. Όχι ότι θα περιμένουμε
άλλες κινήσεις από τον νέο μας Πρωθυπουργό, τον Λουκά Παπαδήμο, ή ούτως ή
άλλως κι αυτός εντεταλμένος των “αφεντικών” μας είναι.

οι bloggers τη
νέα
Κυβέρνηση

Όπως λένε οι Ιταλοί, una ratsa, una fatsa, ή όπως λέμε εμείς: “άλλαξ’ ο Μανωλιός
κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς”.

Ελεύθερη πρόσβαση στο internet
σε όλο και περισσότερα σημεία
Το διαδίκτυο στις μέρες μας αποτελεί απαραίτητο εργαλείο και η ανάγκη ύπαρξης σημείων ασύρματης πρόσβασης σε αυτό έχει
αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια
αποτελώντας απαίτηση της σημερινής κοινωνίας.
Η τεχνική ομάδα του Sarantaporo.gr ανταποκρινόμενη σε αυτή την ανάγκη, από τον
Αύγουστο του 2010 έως και σήμερα, έχει
εγκαταστήσει και λειτουργεί ασύρματα δίκτυα WiFi στους οικισμούς Σαραντάπορο,
Μηλέα, Φαρμάκη, Τσαπουρνιά, Δολίχη, Καλύβια, Πύθιο, Κοκκινόγη και Λόφο της
επαρχίας Ελασσόνας, δίνοντας τη δυνατότητα για ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση
στο internet για όλους τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες. Η υλοποίηση

έγινε σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς στα πλαίσια της δράσης
Open-WiFi της μη κερδοσκοπικής Εταιρείας
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), η οποία και παρείχε
το μεγαλύτερο μέρους του απαιτούμενου
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
Για το επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζεται η ασύρματη δικτύωση και
άλλων οικισμών της ευρύτερης περιοχής,
με προτεραιότητα τον Κοκκινοπηλό, ενώ
ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους
για συμμετοχή στη δράση και οι οικισμοί
Γιαννωτά, Γεράνια, Φλάμπουρο, Μ. Ελευθεροχώρι και Λυκούδι.
Ελπίζουμε να παραδειγματιστούν κι άλλοι
φορείς από αυτή την κίνηση.

 Για τον ΓΑΠ δεν χρειάζονται συστάσεις.Ο Σαμαράς είχε θέση υπουργού στην
κυβέρνηση Μητσοτάκη 1989-92, όπου τον έδιωξε ο τραμπάκουλας απο υπουργό
Εξωτερικών με τις κλωτσίες, αφού τα είχε κάνει μπάχαλο με την τότε υπόθεση
των Σκοπίων. Από τότε (20 χρόνια περίπου) δεν είχε ποτέ άλλη σημαντική θέση.
Ο Καρατζαφέρης, εκτός απο κάτι επιτροπές δεν έχει τίποτα αξιόλογο στο βιογραφικό του, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει υπήρξε DJ, bodybuilder (6ος στην Ευρώπη) και είχε ανοίξει και μια σχολή μανεκέν «Στούντιο Ομορφιάς». Αυτοί
αποκαλούνται εκπρόσωποι των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, και εσεις περιμένετε να βρούν λύση! Τελικά.. δε φταίνε αυτοί... αλλά.. ΕΜΕΙΣ !!
 ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!!!!!!!!! 2103385231-2. Αν δεχτείτε κλήση από αυτό τον αριθμό,
μην -επαναλαμβάνω ΜΗΝ- απαντήσετε!!! Εχουν βάλει κόσμο στο Μαξίμου να
παίρνει στην τύχη νούμερα. Ο πρώτος ανυποψίαστος που θα απαντήσει, γίνεται
αυτομάτως πρωθυπουργός!!! διαδώστε το..
 Μας κοτσάρουν την κυβερνηση που θέλουν και δεν υπάρχει κανείς στο Σύνταγμα. Οι ψεκασμοί πέτυχαν το στόχο τους σίγουρα!
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επιστολές
28 Οκτώβρη 2011
Είδα το παιδί στο αναπηρικό καρότσι να ορθώνεται.
Είδα το φάσκελο του έφηβου στους κομισάριους.
Είδα τους νέους ν’ αποστρέφουν το βλέμμα απ’
την εξέδρα του Καίσαρα.
Είδα το πένθος στα άσπρα πουκάμισα.
Είδα τη σημαία να ατενίζει το λαό.
Είδα τις μπάντες με μαύρες κορδέλες
Είδα την απόγνωση να γίνεται οργή,
την οργή να παίρνει στόμα,
το στόμα να καταριέται και ν’ απαιτεί.
ΕΠΕΛΑΣΗ, ΠΑΡΕΛΑΣΗ, ΠΡΟΕΛΑΣΗ.
Στην τελετή παράδοσης της προεδρίας το
2005, η αποχωρούσα πρόεδρος, κ. Ψαρούδα
Μπενάκη, τονίζει:«τα εθνικά σύνορα και ένα
μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν», «Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του
πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται αλλά και να παραβιάζονται, από αρχές και εξουσίες πέραν των
γνωστών και καθιερωμένων», «Η δημοκρατία
θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί
από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης».
Έκτοτε η κ. Μπενάκη εξαφανίστηκε από το πολιτικό προσκήνιο, ενώ τη δήλωσή της δεν καταδέχτηκε να σχολιάσει κανένας εμβριθής
αναλυτής, κανένας ειδικός παραθυρολάγνος.
Σ’ αυτή την απίστευτη δήλωση, θα μπορούσατε
τουλάχιστον να πείτε πως, όσον αφορά την
προεδρία της δημοκρατίας, θα αποκρούσετε τέτοια μαύρα ενδεχόμενα και θα προστατέψετε
την εθνική κυριαρχία και τα δικαιώματα των ανθρώπων.
Εσείς τότε, κύριε πρόεδρε, απαντήσατε μ’ ένα
ασυνάρτητο «ευχαριστώ».
Η «λαϊκή κυριαρχία», που αναφέρεται στον

ΓΙΑΤΙ ΚΛΑΙΣ, ΠΡΟΕΔΡΕ;
“Τ’ αληθινά δάκρυα απεχθάνονται το φως της δημοσιότητας”.
ΜΠ. ΜΠΡΕΧΤ

πρόλογο του Συντάγματος και που με τόσο
ωραία λογάκια διατυμπανίστηκε από το μεγάλο
παραμυθά στο «συμβόλαιο με το λαό», συρρικνώθηκε στην υπογραφή του νεογιάπη υπουργού οικονομικών και παραοικονομίας.
Από τις 6 Μάη 2010 και στο εξής, ο εκάστοτε
αυτός αποφασίζει την ανανέωση των συνθηκών
παράδοσης της χώρας, καταδεχόμενος ενίοτε
να σας ενημερώνει. Οι πολλοί των “έγκριτων”
συνταγματολόγων και οι συνυπεύθυνοι συνυπουργοί κατάπιανε αμάσητη την πιο κατάφωρη
παραβίασή του.
Η χώρα παραδόθηκε στο στόμα του λύκου. Άρχισε η μεγάλη νύχτα για το λαό.
Εσείς τότε εκκωφαντικά, και οπωσδήποτε χωρίς
να δακρύσετε, σιωπήσατε, κύριε πρόεδρε.
Και όσο έβλεπαν με πόση άνεση συνυπογράφετε, αποφάσισαν να μην μπαίνουν καν στον
κόπο. Ούτε εκείνοι, ούτε εσείς.
Μνημόνιο και δανειακή σύμβαση, οι δυο μαύρες
νεκρολογίες δεν φέρνουν καν τη δική σας υπογραφή. Όχι γιατί την αρνηθήκατε, όπως θα
‘πρεπε ως εγγυητής του Συντάγματος, αλλά
γιατί σας θεώρησαν - τόσο απαξιωτικά για σας,
τόσο καταστροφικά για τη χώρα - δεδομένο.
Κι όμως δε δακρύσατε.
Όταν ο υπογραμμένος από εσάς νόμος περί
συλλογικών διαπραγματεύσεων και το άρθρο
22 του Συντάγματος περί προστασίας της εργασίας, «ηθικής και υλικής εξύψωσης του εργαζόμενου» και άλλα τέτοια μπλα-μπλα, έγιναν
κουρέλι από ένα μνημόνιο ενταφιασμού της
στοιχειώδους εργασιακής αξιοπρέπειας, αποδεχτήκατε το κουρέλιασμα. Μόνο που δεν κου-

ΤΑ ΑΝΔΡΑΠΟΔΑ
Ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί και
γενικά οι κυβερνητικοί παράγοντες
καθώς και οι βουλευτές, κυρίως του
κυβερνώντος κόμματος, αλλά και
της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
όταν (αν) σκέπτονται, διασκέπτονται, συσκέφτονται, διαβουλεύονται,
διαπραγματεύονται; Και στο τέλος
ψηφίζουν ένα νόμο/μέτρο που
αφορά τον Ελληνικό Λαό ενεργούν
– συνταγματικά – σαν εκπρόσωποί
του.
Όλα αυτά τα δίποδα πρέπει κάποτε
να καταλάβουν ότι δεν εκπροσωπούν το τομάρι τους, αλλά τον Ελληνικό λαό. Όταν, δε, λέμε λαό δεν
τον εννοούμε σα μια μεταφυσική ή
μόνο φυσική οντότητα αλλά σαν ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ/ΥΠΟΣΤΑΣΗ.
Και η ανθρώπινη υπόσταση, για να
είναι ανθρώπινη και όχι ζωώδης προ-

ϋποθέτει τις έννοιες του ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΥ και της ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ.
Όπως απέδειξαν, όμως, πρόσφατα οι
χλευαστικές και ταπεινωτικές υποδείξεις/εντολές των ΜΕΡΚΕΛ –
ΣΑΡΚΟΖΙ – ΟΛΙ ΡΕΝ και λοιπών καθηκιών της KOMMANDATUR των
Βρυξελλών, όλα αυτά τα όντα/εκπρόσωποι μας χαρακτηρίζονται από
την άγνοια και απουσία από την νοοτροπία, την ψυχή και το λεξιλόγιό
τους των δύο αυτών εννοιών. Αλλά,
ως γνωστόν, δεν μπορείς να εξευτελίσεις ένα ήδη ευτελές υποκείμενο.
Το ερώτημα μου είναι: Τι αναίσχυντο
θράσος χρειάζεται ένα τέτοιο ον για
να υποβάλλει υποψηφιότητα σε προσεχείς εκλογές και τι απύθμενη ηλιθιότητα να τον ψηφίσεις;
Διερωτώμενος 9-11-2011
Γεράσιμος Πάγκας

ρελιαζόντουσαν λέξεις και κατ’ επίφαση διακηρύξεις, αλλά οι ζωές χιλιάδων ανθρώπων.
Εσείς τότε, επιλέξατε το ρόλο του μητροπολίτη
των ευχελαίων και, χωρίς να δακρύσετε, παραμείνατε στη θαλπωρή της σιωπής.
Και όσο έβλεπαν με πόση άνεση συνυπογράφετε, σας έφερναν για επικύρωση τον ένα θάνατο, μετά τον άλλο.
Και να και ο “Καλλικράτης”, που έρχεται κομίζοντας την αποδόμηση της χώρας.
Ένας νόμος που η ψυχή του συνοψίζεται στο
τρίπτυχο: ομοσπονδιοποίηση, συγκεντρωτισμός, ιδιωτικοποίηση.
- Υπογράψτε, κύριε πρόεδρε.
- Τι είναι αυτό;
- Ο νόμος νούμερο 3852/10.
- Και σε τι αφορά;
- Στο «νοικοκύρεμα, τη μεταρρύθμιση, τον εκσυγχρονισμό».
Τόσο ανυποψίαστος πια στο βιασμό των εννοιών;
Στο νούμερο 3852/10, υπογράψατε τη συγχώνευση σχολείων, το κλείσιμο νοσοκομείων, την
εγκατάλειψη του ορεινού χωριού, την προαναγγελία των «ελεύθερων ζωνών».
Εσείς τότε ζητήσατε καινούργια πένα για να βάλετε αδάκρυτα την ευδιάκριτη επικύρωση.
Όταν ο ευτραφής εγγονός του Πάγκαλου προανήγγειλε την αντισυνταγματική κατάργηση
της μονιμότητας, ο καθηγητής του συνταγματικού Δικαίου, κ. Αντώνης Μανιτάκης, δήλωσε:
«Δεν τολμώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση που θα το επιχειρήσει. Το
θεωρώ ούτως ή άλλως απάνθρωπο: και μόνη η
σκέψη του με ξεπερνά ως νομικό, ως συνταγματολόγο, ως δημοκρατικό πολίτη».
Αυτή θα έπρεπε να είναι δική σας δήλωση.
Δεν έγινε ποτέ.
Αντίθετα, όταν προχθές σας έφεραν το νόμο
«περί νέου ενιαίου μισθολογίου», ρωτήσατε τι
πάει να πει «έφεδρος». Οι επιμελητές των λογοτεχνικών αυτών κειμένων σας εξήγησαν:
«τους απονέμουμε αξιώματα, κύριε πρόεδρε».
Εσείς τότε αμολήσατε, χωρίς να δακρύσετε,
άλλη μια φαρδιά-πλατιά υπογραφή.
Και να μια καταιγίδα νόμων και υπονόμων για
κατώτατους μισθούς, ημερήσιες συμβάσεις, χαράτσια και δεκάτες, επιβολή τέλους ακινήτου
σε ανθρώπους με αναπηρία 75% και σε άνεργους, προκαταβολικές απαλλαγές των υπουργών από κακουργήματα ενάντια στη χώρα.
Κοντέψατε να πάθετε τενοντίτιδα απ’ τις πολλές υπογραφές κι όμως δε διστάσατε να επικυρώνετε, χωρίς να δακρύζετε, κύριε πρόεδρε.
Κι όταν ξεμπέρδεψαν με τα βραχυπρόθεσμα,
σας έφεραν προς υπογραφή τα ‘μεσοπρόθεσμα’. Το κατοχικό φιρμάνι που επισείει την
εσχάτη προδοσία, με μπιτ παρά ξεπούλημα
όλου του πλούτου αυτού του κατασπατηλημένου λαού, με υποχρέωσή του, λέει, να συντηρεί
τα πουλημένα και να εγγυάται και δάνεια για
τους αγοραστές.
Ούτε και τότε δακρύσατε και επιπλέον συνυπογράψατε.
Από την ώρα που διαβάσαμε για τον πρώτο
απελπισμένο που αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεξε
την απόλυση, την ανεργία, την εξαθλίωση, το

άδειο βλέμμα του παιδιού του μέχρι σήμερα, μεσολάβησαν δεκάδες αυτόχειρες. Τι θλιβερή
πρωτιά η χώρα του ήλιου, του απέραντου γαλάζιου, του τουριστικού μύθου να είναι σήμερα
πρώτη σε αυτοκτονίες σε όλη την Ευρώπη.
Ούτε όμως και γι’ αυτό δε δακρύσατε ποτέ,
κύριε πρόεδρε.
Και όταν τα χημικά και τα δακρυγόνα πνίγουν
την Αθήνα και τρέχουν ποτάμια τα δάκρυα
αυτών που επιμένουν να μην αυτοκτονούν και
να διεκδικούν το δικαίωμα τους στη ζωή, και το
χαμένο γέλιο των παιδιών τους, τι σόι μόνωση
έχει το προεδρικό μέγαρο, ώστε να μην τρέχει
ένα δικό σας δάκρυ, κύριε πρόεδρε;
Είχατε τρεις επιλογές: τη συνενοχή, την άρνηση να επικυρώσετε όλη αυτή την αντισυνταγματική, δηλητηριώδη νομοκαταιγίδα και –
αν σας ήταν δύσκολο να προκαλέσετε πολιτειακό ζήτημα – την ηρωική έξοδο, με μια αξιοπρεπή παραίτηση.
Ας αφήνατε κάποιον, που δεν πολέμησε τους
Ναζί, να υπογράφει τον ένα θάνατο μετά τον
άλλο. Κάνατε τις επιλογές σας.
Δεν θέλω να λαϊκίζω, κύριε πρόεδρε, όμως
όταν την 28η Οκτωβρίου, αναφερθήκατε στη
συμμετοχή σας στον αντιναζιστικό αγώνα, σκεφθήκατε πόσες χιλιάδες, από τους τότε συναγωνιστές σας, έφαγε η εξορία, ο
ταγματασφαλίτης, τα βασανιστήρια; Πόσοι έμειναν ανώνυμοι, θαμμένοι για πάντα στον ομαδικό τάφο του Άγνωστου στρατιώτη; Πόσοι από
αυτά τα «τιμημένα γηρατειά» πρέπει σήμερα να
επιλέξουν ανάμεσα στο φαΐ και το φάρμακο
γιατί η σύνταξή τους δε φτάνει; Ότι για τους ανθρώπους αυτούς που δούλεψαν σκληρά, η δική
σας ετήσια αμοιβή των 447.000 ευρώ αγγίζει τα
νούμερα των συμπαντικών μετρήσεων;
Σκεφθείτε μόνο ότι για το συνταξιούχο των
500 ευρώ – που με τη δική σας πάλι υπογραφή
ξεπερνά το αφορολόγητο των 5000 – η ετήσια
αμοιβή σας αντιστοιχεί σε 75 χρόνια πεντακοσάρικου.
Αν δακρύζατε για όλα αυτά ή γιατί ανθρώπινα
αισθανθήκατε πολύ τυχερός, κατανοητό, κύριε
πρόεδρε. Θυμηθείτε μόνο από την αστείρευτη
λαϊκή θυμοσοφία πως «τα στερνά τιμούν τα
πρώτα».
Αν κλαίγατε γιατί είδατε κι εσείς το παιδί στο
αναπηρικό καρότσι να αποστρέφει το κεφάλι
και τον έφηβο να φασκελώνει τους κομισάριους
της εξέδρας που τους χαντακώνουν τη ζωή, θα
ήταν τιμή σας.
Και τέλος – γιατί η πολλή κλαυσιλογία καταντάει αηδία – μη ντρέπεστε για μας, κύριε πρόεδρε. Κρατείστε τη ντροπή και μοιραστείτε την
μ’ αυτούς που επισκέπτονται το προεδρικό μέγαρο για μια καινούργια υπογραφή, που αφορά
στο ξεπούλημα της χώρας και την ερήμωση του
λαού.
Δε ζητήσαμε από τους πατεράδες και παππούδες μας να πολεμήσουν το Δ’ Ράιχ και τους σημερινούς δωσίλογους γιατί αυτό αντιστοιχεί σε
μας. Δεν τους ζητάμε όμως να παίξουν και το
ρόλο του Αβραάμ.
Δεν είμαστε πρόβατα και δεν θα πάμε ποτέ
εκούσια στο σφαγείο.
Και, κύριε πρόεδρε, θυμηθείτε πως όποιος μετράει πρόβατα, στη γλώσσα του Αισχύλου, θα
‘χει τον ύπνο του Αγαμέμνονα.
Νίνα Γεωργιάδου
Κάλυμνος, 29-10-11
http://www.alfavita.gr/artrog.php?id=49205

ΕΒΔΟΜΗ

12 ΣΕΛΙΔΑ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ο “Σαρωνικός” προωθεί λύση με Ψυττάλεια
για την αποχέτευση
Ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Τσαλικίδης παρουσίασε έγγραφα της
ΕΥΔΑΠ που τεκμηριώνουν, με μελέτες, ότι μπορεί ο Σαρωνικός να
αποχετευθεί στην Ψυττάλεια. Εγγραφα που “μυστηριωδώς” δεν
είχαν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι προχθές.
Μίλησε για “τρικλοποδιές” από πολιτικούς παράγοντες που προΤρίτη και τυχερή που λέει ο λαός, η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του
Δήμου Σαρωνικού την Τετάρτη 9/11, με
θέμα την αποχέτευση, είχε ένα θετικό αποτέλεσμα, αφού ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι πρέπει να
διεκδικήσουν τη σύνδεσή τους με Ψυττάλεια και να προσφύγουν στο Συμβούλιο
της Επικρατείας κατά των περιβαλλοντικών όρων για τη Γερακίνα που προωθεί η
μέχρι χθες Αντιπροεδρεία της κυβέρνησης.
Ερωτηματικά γεννάει η απουσία της Χρ.
Χριστοφάκη σε όλες τις συνεδριάσεις για
την αποχέτευση. Και πρέπει να θυμίσουμε
ότι η θέση του συνδυασμού της ήταν, τουλάχιστον στην προεκλογική περίοδο, να
γίνει ΚΕΛ στη Γερακίνα. Σημειώνει μεταξύ
άλλων στην επιστολή της: «Δεν είμαι υπέρ
της “δημιουργίας” ΚΕΛ στη Γερακίνα, όπως
θρασύτατα και επανειλημμένα διαδίδει ο
Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος,
είμαι όμως υπέρ -και πιστεύω ότι σε αυτό
υποστηρίζομαι από την τεράστια πλειοψηφία των κατοίκων του Δήμου Σαρωνικούτης δημιουργίας αποχετευτικού δικτύου,
σύγχρονου τύπου, σήμερα, και όχι στο
απώτερο μέλλον.
Προεκλογικά ανέλαβα τις ευθύνες μου, θεωρώντας ότι μόνο ένα τέτοιο ώριμο πρόγραμμα υπάρχει και είναι δυνατό να
υπάρξει μέχρι το τέλος του έτους. Υπέστην μάλιστα και το πολιτικό κόστος αυτής
της θέσης, που στηρίζεται σε αρχές, είναι
ειλικρινής και διαφανής».
Επιστολή κατέθεσε και η παράταξη του
ΚΚΕ, ο σύμβουλός του Γ. Μπιθυμήτρης
απουσίαζε, στην οποία καταλήγει ότι πρέπει να παλέψουν «για ολοκληρωμένο κεντρικό και περιφερειακό σχεδιασμό
διαχείρισης λυμάτων της Ανατ. Αττικής του
οποίου η υλοποίηση και διαχείριση θα γίνει
από έναν αποκλειστικά δημόσιο φορέα, ο
οποίος θα τεθεί στην υπηρεσία του λαού».
Στο παρόν δημοτικό συμβούλιο, απέστειλε
επιστολή η οποία διαβάστηκε αν και είχε
διανεμηθεί στους συμβούλους.
Προσπαθώντας για σωστή ενημέρωση, παρουσιάσαμε ρεπορτάζ για τις αποφάσεις
των δημοτικών συνεδριάσεων για το θέμα
αυτό.

Επισημάναμε ότι η αρχική απόφαση, μιλούσε για Γερακίνα, αλλά και για διερεύνηση της Ψυττάλειας. Και όταν έγινε η
πρώτη συγκέντρωση στην Π. Φώκαια, όπου
ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου και ο Αντιδήμαρχος Μ. Τσαλικίδης επεσήμαναν ότι
αν δεν θέλει ο λαός ΚΕΛ στη Γερακίνα, δεν
θα γίνει, επίσης το επισημάναμε.
Και με την παρούσα συνεδρίαση κατεδείχθηκε ότι η δημοτική πλειοψηφία δεν έμεινε
με δεμένα χέρια, παρ’ ότι κάποιοι προσπάθησαν γι’ αυτό, όπως δείχνουν τα γεγονότα. Κινητοποίησε δυνάμεις, άνοιξε

πόρτες και τελικά δικαιώνεται.
Είναι μία ικανοποίηση, ιδιαίτερα για τον
Μαν. Τσαλικίδη, που “στήθηκε στον τοίχο”,
για το ΚΕΛ στη Γερακίνα. Εφτασε μάλιστα
ο Ν. Βολάκος να ζητήσει την παραίτησή
του «γιατί έχει διασυρθεί εντός και εκτός
Δήμου». Ζήτησε δε την ενεργοποίηση της
διαπαραταξιακής επιτροπής η οποία απαξιώθηκε, όπως είπε, από την ηγεσία του
δήμου.
Ο πρώην Δήμαρχος Αναβύσσου Σάββας
Γκέραλης και δημοτικός σύμβουλος με την

σπαθούν να μη γίνει το έργο και ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη
Γιάννη Σγουρό, γιατί χωρίς τη βοήθειά του δεν θα είχε καταφέρει να
τα βάλει στο τραπέζι.
Ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, απάντησε, στο ποιος “σκάλωσε” το
έργο, αναφερόμενος σε δελτίο τύπου που είχε κυκλοφορήσει και
μιλούσε για “παρέμβαση του Αντιπροέδρου Θ. Πάγκαλου”.

παράταξη της Χρ. Χριστοφάκη, επεσήμανε
ότι «χάθηκε πολύτιμος χρόνος αλλά ποτέ
δεν είναι αργά» και δήλωσε ικανοποιημέ-

νος «που και η κα Χριστοφάκη ενώ προεκλογικά και μετέπειτα ήταν υπέρ του
έργου στη Γερακίνα, τώρα δεν το εγκρίνει».
«Πρέπει να κόψουμε το λαιμο μας για να
γίνει αυτό το έργο» επεσήμανε ο Ν. Πουλόπουλος και σημείωσε ότι «σας καμάρωνα για την απόφαση της Γερακίνας γιατί
είχε πολιτικό κόστος και ήρθατε και την
ακυρώσατε». ...«Πάνω στη Γερακίνα χτίστηκαν πολιτικές καριέρες. Πρέπει κάποτε
να πάψει να παίζει το “πολιτικό κόστος”».
Ο Μανώλης Τσαλικίδης “εβγαλε άσσο” από
το μανίκι του, στη δευτερολογία του, γιατί
κρατούσε έγγραφα της ΕΥΔΑΠ που συμφωνούν για το έργο σύνδεσης με Ψυττάλεια, που κάποια αόρατα χέρια δεν
επέτρεψαν να βγουν στο φως της δημοσιότητας.

Αναλύοντας το ιστορικό ενημέρωσε ότι η
διαδικασία για την Ψυττάλεια είχε ξεκινήσει από τις 27 Αυγούστου, πριν τη συγκέντρωση στη Φώκαια.
Αν κάνω την αυτοκριτική μου, είναι γιατί
δεν εξάντλησα τα περιθώρια και πεισθήκαμε για Γερακίνα από άλλους φορείς. Και
αν σήμερα “παίζει” το έργο της αποχέτευσης στο Σαρωνικό, αυτό οφείλεται σ’ αυτή
την απόφαση’, σημείωσε.
«Τα στοιχεία που έχουμε σήμερα για την
Ψυττάλεια μας δίνουν το δικαίωμα να παλέψουμε μέχρι τέλος για Ψυττάλεια. Και
όποιος πει ότι δεν γινεται εκεί το έργο,
αυτός θα αναλάβει και το κόστος για την
απόρριψή του», τόνισε.
Εγγραφο 12/10/11 από το διευθυντή δικτύου της ΕΥΔΑΠ, καταγράφει τα δεδομένα λειτουργίας της ακτής Σαρωνικού.
Εγγραφο 18/10/11 προς τον Πρόεδρο από
υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΥΔΑΠ παρουσιάζει αναλυτικά τεχνικά στοιχεία και
καταλήγει εν κατακλείδι στο συμπέρασμα
ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του
Δήμου με την Ψυττάλεια.
Παρ’ όλα αυτά στις 20/10/11 απάντηση του
προέδρου της ΕΥΔΑΠ Λέκκα, λέει ότι δεν
μπορεί να γίνει η σύνδεση.
Τί μεσολάβησε αν όχι η διυπουργική απόφαση του Πάγκαλου, αναρωτιέται και ο δήμαρχος και σημειώνει ότι «στο δελτίο
τυπου που έστειλα παντού δείχνει ξεκάθαρα ποιος σκάλωσε το έργο. Από το 1990
γράφαμε για τη συνδεσή μας με την Ψυττάλεια και μας γράφανε αρνητικά. Τώρα
πήραμε τα στοιχεία μετά από πιέσεις...».
Επεσήμανε μάλιστα ότι έχουν ζητησει 3
φορές ραντεβού με τον Πάγκαλο αλλά δεν
τους έχει απαντήσει.
Ολες αυτές οι αποφάσεις και οι παλινωδίες είχαν και ένα θετικό αποτέλεσμα. Οτι
όπως και να ‘χει ο Δήμος Σαρωνικού εντάσσεται μέσα στη χρηματοδότηση για την
αποχέτευσή του (μεγάλο κεφάλαιο αυτό)
και μία ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., για
διεκδίκηση, του βάσιμα πλέον έργου, της
σύνδεσης με την Ψυττάλεια.
Αννα Μπουζιάνη
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Μια ημέρα στην αρχαία Ελευσίνα!
Μία εκδρομή στην σημερινή Ελευσίνα, αποκάλυψε στα μάτια μας, έναν απέραντο
πλούτο, της αρχαίας Ελευσίνας, που λίγο
πολύ κάτι είχαμε ακούσει ή διαβάσει όλοι
μας για την Ελευσίνα, το μύθο της .... τα
Ελευσίνα μυστήρια, αλλά δεν γνωρίζαμε ότι
σήμερα στην Ελευσίνα υπάρχει αυτός ο
πλούτος.
Την εκδρομή οργάνωσε ο εξωραϊστικός
Σύλλογος “Κάτω Βούλα” και ήταν πολύ
καλά οργανωμένη· με ξεναγό και πρόγραμμα.
Η ημέρα ήταν “μαζί μας”, αφού έμοιαζε καλοκαιρινή.
Περπατήσαμε για αρκετές ώρες ανάμεσα
στα ανάκτορα των προγόνων μας, στους

ληξη της ιεράς οδού που ξεκινούσε από το
κέντρο της Αθήνας και τη διένυαν με τελετουργικά μέχρι την Ελευσίνα, όσοι θα συμμετείχαν στις λατρευτικές εκδηλώσεις.
Η αρπαγή της Περσεφόνης από τον Αδη
(ένας μύθος για τη ζωή και το θάνατο) και ο
πόνος της μάνας Δήμητρας για το χαμό
της. Κανείς δεν έλεγε στη μάνα Δήμητρα
πού πήγε η κόρη της. Μονάχα η Εκάτη την
παρηγόρησε κι έψαχνε μαζί της να τη βρει.
Οργίστηκε η Δήμητρα και η γη ξεράθηκε.
Γιατί αυτός ο αποχωρισμός είναι ίδιος με το
θάνατο. Είναι ακόμη, ο μόνος μύθος που κανένας ιστορικός δεν μπόρεσε να εξοστρακίσει, όπως έχει γίνει με άλλους μύθους κι
αυτό γιατί ο συμβολισμός του υπονοεί τη

επτά σπόρους από ρόδι και λέγεται ότι
αυτοί οι σπόροι αντιπροσώπευαν τις επτά

Ευπόλιδες και τους Κήρυκες, στα λατρευτικά της Δήμητρας και της τέλεσης των μυστηρίων, το διόροφο με περιστύλια
τελεστήριο, όπου γινόταν η μύηση, η κατά-

γέννηση της ζωής. Είναι το στάρι που θα
πεθάνει, θα μπει στη γη για να ξαναγεννηθεί. Ο Άδης έδωσε στην Περσεφόνη, πριν
φύγει για να συναντήσει τη μητέρα της,

φάσεις της σελήνης, φάσεις που οι γεωργοί περιμένουν για να εμφανιστούν τα
πρώτα βλαστάρια των καρπών.
Γύρισε λοιπόν ξανά στην αγκαλιά της μητέρας της και αμέσως βλάστησαν οι κρυμμένοι μέσα στη γη σπόροι. To πένθος είχε
περάσει.
Κι εκεί ψηλά που σήμερα φαίνεται το εκκλησάκι ήταν ο ναός της Δήμητρας.
Θαυμάζει κανείς την τεχνολογία της εποχής τους· με αποχέτευση! με υδραγωγεία
και δεξαμενές δίχωρες για να κατασταλάζει το νερό από τα ιζήματα!
Αννα Μπουζιάνη

Συζήτηση για τα καυτά θέματα του Χερώματος Βάρης, από τον “Νυμφόληπτο”
Μετά από πρόσκληση του Συλλόγου «Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ»,
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 6 Νοέμβριου, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ARENA CLUB, ενημερωτική συγκέντρωση των κατοίκων για τα γνωστά προβλήματα του
Χερώματος Βάρης.
Στη συνάντηση εκτός από το προεδρείο του συλλόγου, παρούσα ήταν
και η Δημοτική Αρχή Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης εκπροσωπούμενη
δια των αντιδημάρχων, Η. Τσιριγώτη, Δ. Δαβάκη και Ε. Αργυρουδάκη,
του Προέδρου του Δ.Σ. και μέλους του συλλόγου Δ. Αναστασίου,
καθώς και οι δημοτ. σύμβουλοι Δ. Γεωργουλόπουλος, Ν. Κάραγιαν
και Χ. Βαδάσης. Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γ. Κωνσταντέλος, οι σύμβουλοι της Δ.Ε. Βάρης Μ. Καννέλου, Α.Αντωνίου,
Π. Ασκούνης και Σπ. Τριβυζάς, εκπρόσωποι Συλλόγων, ο Χρ. Βάσσης
Πρόεδρος Συλ. Μηλαδέζας και ο Χρ. Ριφιώτης Γ.Γ. Επιμορφωτικού
Συλλόγου Βάρης.
Η αίθουσα κατακλύστηκε από πλήθος κατοίκων που εξέφραζαν την αγωνία τους για την πολυετή και διαρκή ομηρία της
περιοχής.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η ενημέρωση για την κατάθεση της Αίτησης ακύρωσης κατά του ΠΔ 187/16-6-2011 για
τον Υμηττό και η Νομιμοποίηση αυθαιρέτων (Ν. 4014/21-0911), το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο - Προοπτικές - Χαρακτηρισμός
της περιοχής ως αυτοτελούς οικισμού.
Παράλληλα συζητήθηκαν Πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες και Καθορισμός περαιτέρω αγωνιστικού πλαισίου και τακτικής καθώς και ενημέρωση για την αυτοψία του κλιμακίου
του ΥΠΕΚΑ από εκπροσώπους του ΟΡΣΑ.
Αφού έγινε ανάλυση των θεμάτων από τον Πρόεδρο του Συλ-

λόγου Φ. Κούτρα και τον Νομικό Σύμβουλο Α. Ρήγα, έγιναν
από τοποθετήσεις από εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής και
ακολούθησε διαλογική συζήτηση, παρεμβάσεις από Πολιτ. Μηχανικούς που παρευρίσκονταν, καθώς και ερωτήσεις από τους
κατοίκους.
Η αίσθηση που αποκομίστηκε ήταν ότι πρέπει να περιμένουν
περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το Ν.4014/11, γιατί όπως

κων, καθώς και η μεστή συζήτηση που έλαβε χώρα, σε συνδυασμό με τα τεκταινόμενα στη χώρα μας, αποδεικνύει ότι το
ποτήρι έχει ξεχειλίσει και δεν μας ικανοποιούν πλέον οι φρούδες υποσχέσεις και οι φάλτσες πολιτικές προεκλογικές κορώνες που μονίμως αγκαλιάζουν το κενό.

διαφαίνεται μέχρι στιγμής δεν τους συμπεριλαμβάνει στη ρύθμιση και επίσης με τη σύμφωνη γνώμη όλων ο Δήμος θα ξεκινήσει άμεσα διαδικασίες σχετικά με το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο.
Επίσης η αθρόα συμμετοχή και η αγωνιστικότητα των κατοί-

τις δυνατές κατευθύνσεις που πιθανόν θα αποφέρουν τη λύση
στο χρόνιο πρόβλημα της περιοχής μας και καλεί όλους τους
κατοίκους να τον πλαισιώνουν πάντα με τη συμμετοχή τους
και τις απόψεις τους.

Ο Σύλλογός βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα, κινείται προς όλες
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Δημιουργικό συνεργατικό Εργαστήρι
"Serious Games Development Insights, Implementation"
Το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του
ΕΜΠ, το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής
και η Περιφέρεια Αττικής
συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MED
KNOWING με σκοπό τη δημιουργία ενός συνεργατικού
σχηματισμού (cluster).
Σκοπός είναι μέσα από τη
συνεργασία τους και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων να
δημιουργηθεί ένας πόλος
ανάπτυξης με θέμα την Εκπαίδευση και την Ψυχαγωγία
(Edutainment) βασιζόμενος
στις νέες τεχνολογίες. Στόχος της συνεργασίας αυτής
είναι:
• η συνεργασία μεταξύ
ερευνητών, επιστημόνων
και καλλιτεχνών στον τομέα
της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας

νεργασία με το Εργαστήριο
Πολυμέσων του Εθνικού
Μετσόβειου Πολυτεχνείου
από τις 27 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2011 ένα δημιουργικό
εργαστήριο με θέμα: "Serious Games Development
Insights, Implementation".

• o προσανατολισμός της
έρευνας και της εκπαίδευσης στα ψηφιακά μέσα
• η ανάπτυξη σύγχρονου
παιδαγωγικού υλικού και
καινοτόμων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων με σκοπό η
επιστήμη και η τεχνολογία
να γίνουν πιο ελκυστικές
για τους νέους.
Η ανάπτυξη του cluster έχει
σκοπό να δημιουργήσει ένα
κατάλληλο περιβάλλον που

θα συμβάλλει στην επίτευξη
των στόχων αυτών. Συγκεκριμένα η συνάντηση:
• του πολιτισμού με την τεχνολογία
• της επιχειρηματικότητα με
την έρευνα και
• της εκπαίδευση με την ψυχαγωγία
θα αποτελέσουν σημείο
αναφοράς για την ανάπτυξη
του εγχειρήματος αυτού.
Οι τρεις παραπάνω φορείς
πραγματοποίησαν σε συ-

Σκοπός του δημιουργικού
εργαστηρίου ήταν να δώσει
τη δυνατότητα σε νέους
επιστήμονες και δημιουργούς τη δυνατότητα να
γνωρίσουν θέματα που αφορούν τον συγκεκριμένο
κλάδο μέσα από σύντομες
και δυναμικές διαλέξεις ειδικών. Η χρήση ψηφιακών
παιχνιδιών στην εκπαίδευση, τα παιχνίδια μάθησης και τα επιχειρηματικά
παιχνίδια, εμπίπτουν στο
ευρύτερο πεδίο των “Serious Games”.

Ευχάριστο μήνυμα η προσέλευση
εθελοντών αιμοδοτών
στο Δήμο Παλλήνης
Συγκινητική αλλά και πολύ ενθαρρυντική ήταν η
ανταπόκριση των Εθελοντών Αιμοδοτών στην
τρίτη Εθελοντική Αιμοδοσία του 2011 που διοργάνωσε ο Δήμος Παλλήνης στην Δ.Ε. Παλλήνης
το Σάββατο 5 Νοεμβρίου.
Με το χέρι στην καρδιά που αποτέλεσε και το σύμβολο της διοργάνωσης οι εθελοντές αιμοδότες
ενίσχυσαν σχεδόν στο διπλάσιο σε σχέση με την
προηγούμενη αιμοδοσία την τράπεζα αίματος του
Δήμου συγκεντρώνοντας 50 φιάλες σε μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας και ανθρωπιάς. Ενθαρρυντική υπήρξε και η προσέλευση
νέων εθελοντών αιμοδοτών που ήταν στην πλειοψηφία τους νέοι.
Ο Δήμος Παλλήνης στηρίζοντας ενέργειες και
δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη
και προβάλουν την ιδέα του κοινωνικού εθελοντισμού καλεί όλους σας να δραστηριοποιηθείτε ως
εθελοντές αιμοδότες προσφέροντας το σημαντικότερο δώρο ζωής στην επόμενη Εθελοντική Αιμοδοσία.

ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ
…από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις
Η θέα των Ελλήνων πολιτικών αρχηγών
στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής, και
ιδίως του καταρρέοντος Πρωθυπουργού,
μου προκάλεσε έντονη λύπη. Έδιναν την εικόνα δραματικών σαιξπηρικών ηρώων, που
αναρωτιόνταν “To be or not to be?“. Ο τραγικός πρωταγωνιστής, πραγματικά αξιολύπητος, κραύγαζε σιωπηρά ως νέος
Ριχάρδος Γ΄ “Το αξίωμά μου για ένα
άλογο“!
Δεν ένιωσα χαιρεκακία, ένιωσα οίκτο. Για
όλους τους! Γιατί είναι δικοί μας άνθρωποι,
πατριώτες μας, που ανέλαβαν να οδηγήσουν το όχημα της Χώρας και δεν τα κατάφεραν. Δεν πιστεύω ότι υπολείπονται σε
πατριωτισμό από όλους μας ή ότι είναι
τόσο οπορτουνιστές που δεν τους καίγεται
καρφί για την υστεροφημία τους. Είμαι βέβαιος πως, όπως κλείνει το εκπληκτικό βιβλίο “Πρώτος μεταξύ ίσων“ του Τζέφρεϊ
Άρτσερ, κάποιοι στο τέλος κλείστηκαν
μόνοι στην τουαλέτα και έκλαψαν!
Όμως, από όλο αυτό το σκηνικό, θεωρώ ότι
πηγάζει ένα κορυφαίο ηθικό δίδαγμα:
Την τελευταία δεκαετία, ενώ ερχόταν το
“τσουνάμι” και το ήξεραν οι Κυβερνήσεις
μας, λειτούργησαν δυστυχώς με όρους
ιδιοτέλειας και αυτοσυντήρησης. Αντί εθνικής πολιτικής, έκαναν επικοινωνιακή πολιτική. Δεν τους ενδιέφερε η στρατηγική,
αλλά μόνο οι τακτικές για την επιβίωση.
Έχω παρομοιάσει την τακτική τους με το
άθλημα “καγιάκ“, όπου ανεβαίνοντας στην
εξουσία, κωπηλατούσαν ασταμάτητα με
ένα και μόνο σκοπό: να μην ανατραπούν. Το

πού πάει το πλοιάριο, ουδόλως τους απασχολούσε, αρκεί να μην έπεφταν.
Η Κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη ήξερε ότι
το εθνικό καθήκον επέβαλε το συμμάζεμα
που υποδείκνυε η ομάδα Γιαννίτση, Σπράου
κ.ά. και ότι ο Τόπος δεν έχει άλλες αντοχές.
Το δοκίμασε δειλά-δειλά και το αποπειράθηκε. Όμως γρήγορα έκανε πίσω και προσχώρησε στο λαϊκισμό, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΠΕΣΕΙ.
Η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή γνώριζε ότι η περίοδος της εθνικής κραιπάλης
είχε υπερβεί την ημερομηνία λήξης (που
σημειολογικά συνέπιπτε με την αφρόνως
“θριαμβική“ Ολυμπιάδα). Ο αρχηγός της,
λιτός άνθρωπος και πατριώτης, ξεκίνησε με
τις καλύτερες των προθέσεων, εξαγγέλλοντας μηδενική ανοχή και επανίδρυση του
Κράτους! Γρήγορα όμως υπέκυψε στις εσωκομματικές ερινύες περί πολιτικού κόστους
και περιορίστηκε σε στείρα διαχείριση της
καθημερινότητας και σε επικοινωνιακή
άμυνα, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ.
Η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου,
τέλος, παρέλαβε τη Χώρα στο Αμήν! Ήξερε
ότι δεν την έπαιρνε άλλο η πελατειακή πρακτική και ξεκίνησε (λεκτικά τουλάχιστον)
μια τιτάνια πράγματι εθνική προσπάθεια
νοικοκυρέματος και περιορισμού του Κράτους, πείθοντας και τους Ευρωπαίους εταίρους να τη συνδράμουν. Στη διαδρομή
όμως, υπέκυψε κι αυτή στους Φωτόπουλους και στο “βαθύ“ Κόμμα και… έπεσε σε
κώμα! Εγκατέλειψε τις αποκρατικοποιήσεις
και τον περιορισμό των δαπανών και ανα-

του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΠΤΗ
λώθηκε σε κυκλοειδείς τακτικισμούς (με
κορυφαίο αυτόν του απεγνωσμένου δημοψηφίσματος, που κόντεψε να μας οδηγήσει
εκτός Ευρώ), ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ.
Αναμφίβολα, είναι επίορκοι και ανάξιοι της τιμητικής τους θέσης αυτοί που προτάσσουν το
κομματικό και ατομικό συμφέρον του Εθνικού, έστω κι αν δεν είναι διεφθαρμένοι. Αλλά,
παραβλέποντας προς στιγμήν αυτό το αξίωμα,
που κανονικά είναι αδιαπραγμάτευτο, ας
δούμε ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα αυτής της
τραγωδίας σε τρεις πράξεις:
Και οι τρεις Κυβερνήσεις της δεκαετίας
αποδύθηκαν σε ανούσια επικοινωνιακή πολιτική και σε πελατειακές ισορροπίες και
υπαναχωρήσεις, με ένα και μόνο ζητούμενο: ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΝ.
Και το αποτέλεσμα;;; ΕΠΕΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΤΡΕΙΣ !!!
(και μάλιστα παταγωδώς, αφήνοντας η καθεμία στην επόμενη ως προίκα μια Χώρα
καθημαγμένη, με μεγαλύτερο χάος και πιο

ασφυκτικά ελλείμματα! )
Τι διδάσκει αυτό; Διδάσκει το προφανές, ότι
οι Κυβερνήτες μας θυσίασαν –ως μη έδειτο καθήκον για την επιβίωσή τους και, εν
τέλει, απέτυχαν και στα δύο. Αντί η πονηρή
τακτική τους να τους εδραιώσει στην εξουσία, επιτάχυνε το τέλος τους!
Αντιθέτως, μεγάλοι πολιτικοί με στρατηγικό
όραμα (όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο
Κων/νος Καραμανλής), που αντιπαθούσαν
το λαϊκισμό και ήταν αλλεργικοί στα ανούσια επικοινωνιακά τεχνάσματα, δεν είχαν
αυτό το γρήγορο και άδοξο τέλος, αλλά
τουναντίον έγραψαν ιστορία!
Το ηθικό δίδαγμα, λοιπόν, του τριπλού πολιτικού δράματος της τελευταίας κρίσιμης
δεκαετίας είναι ότι, για να έχεις την εκτίμηση του λαού, πρέπει να έχεις εσύ πρώτος τη δέουσα εκτίμηση προς το λαό. Αυτή
εδώ η δύστροπη και φιλότιμη ράτσα δεν
είναι φυλή “Μάο-Μάο”, για να εξαγοράζεται
με γυαλιστερές χάντρες. Όσο κι αν υποτιμάμε κάποτε την κρίση της κι όσο και να λαθεύει κι αυτή κάποτε, ζητάει κατά βάθος
ειλικρίνεια, έμπνευση και αποτελέσματα
από τους ηγέτες της.
Μ΄ αυτή λοιπόν την έννοια, υπέθεσα βασίμως ότι ο καθένας απ΄ αυτούς πρέπει, την
ώρα της διάψευσης και της κατάρρευσης,
να έζησε το μοναχικό προσωπικό δράμα
που περιγράφει ο Τζέφρεϊ Άρτσερ στο βιβλίο του.
Ας το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη τους οι
επιγενόμενοι Κυβερνήτες μας κι ας μην
προσπαθήσουν πια να εξαγοράσουν την
αγάπη του λαού, αλλά να την κατακτήσουν!
Με μόνο γνώμονα το καθήκον και το
Εθνικό συμφέρον. Αν επιχειρήσουν να την
εξαγοράσουν, έστω κι αν το κατορθώσουν
προς στιγμήν, αυτή θα είναι πρόσκαιρη και
οι ίδιοι θα έχουν το ίδιο οικτρό τέλος!
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Δασαμάρι SOS
Συγκομιδή βαλανιδιών για σπόρο
Το Σάββατο 12/11 θα επισκεφτούν ένα ωραίο βελανιδοδάσος
της Βορειοανατολικής Αττικής για να συλλέξουν βελανίδια.
Με αυτή τη δράση θα συγκεντρώσουν μια ικανοποιητική ποσότητα σπόρων βελανιδιών που θα χρησιμοποιηθούν για τις σποροφυτεύσεις του φετινού χειμώνα στις καμένες δασικές
εκτάσεις της περιοχής μας. Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με
την Association Pelops.

Η πρώτη συλλογή βελανιδιών έγινε στο Καλέντζι, πριν 3 εβδομάδες, με αποτέλεσμα μια μικρή συγκομιδή η οποία βρίσκεται
ήδη στη φάση προβλάστησης σε περλίτη.
[συλλογή του καρπού της βελανιδιάς] [για το ψιλόβροχο είχαν
προβλέψει καφεδάκι & σταφίδες] [όμως υπάρχουν κι άλλοι που
ενδιαφέρονται για βελανίδια].
Το ραντεβού του Σαββάτου 12/11 θα γίνει μπροστά στο φούρνο
Βενέτη, στη Νέα Ερυθραία (Τατοΐου 110), στις 11:00. Από εκεί,
θα πάμε μαζί προς το λόφο με τις ήμερες βελανιδιές, που ανακάλυψε η φίλη της βελανιδιάς, Ίρις Θεοδωρίδου. Μετά τη συλλογή προβλέπεται πικ-νικ στην κορυφή του λόφου, με θέα προς
τη λίμνη του Μαραθώνα.
Tηλεφωνήστε στο 6974120585 για τη συνάντηση στο Πικέρμι.
http://dasamarisos.blogspot.com/#ixzz1dFVUJX7U

Ο Αγιος Νεκτάριος στη Μητρόπολη Γλυφάδας
Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην Ι.Μ. Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης
και Βάρης η Εορτή του Αγίου Νεκταρίου
Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
Στην Ιερά Μητρόπολή υπάρχουν τρεις
Ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο Νεκτάριο και

Η Ενορία του Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας και γ) το ιδιόκτητο Εκκλησάκι
Αγίου Νεκταρίου της ευσεβούς οικογένειας Ηρειώτη, στη Βάρη.
Την Παραμονή της Εορτής ο Μητροπολίτης κ. Παύλος, ετέλεσε τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στο ιδιόκτητο Εκκλησάκι

πανηγυρίζουν αυτή την ημέρα: α) Το Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας ΤριάδοςΑγίου Νεκταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας, β)

της Οικογένειας Ηρειώτη. Στη συνέχεια
μετέβη και χοροστάτησε στον Πανηγυρικό
Εσπερινό του κατάμεστου από κόσμο,

Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας.
Ομιλητής ήταν ο Προϊστάμενος του Ι. Ν.
Αγίου Νικολάου Γλυφάδας Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Φειδόπουλος, ο οποίος
παρουσίασε αναλυτικά το βίο του Αγίου.
Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος μετά την
απόλυση ευχαρίστησε τον π. Γεώργιο για
τα όσα είπε και υπογράμμισε το θαυματουργικό χάρισμα του Αγίου, το οποίο έχει
εμπειρία προσωπικά ύστερα από μια περιπέτεια της υγείας του το 1968, όπου ο
Άγιος θαυματούργησε, στην «αναξιότητά
του» όπως χαρακτηριστικά είπε. Αναφέρθηκε στο ναό του Αγίου Νεκταρίου Πανοράματος, όπου ετέλεσε και τον
πανηγυρικο Εσπερινό, ότι «είναι ένα σημείο του Αγίου, καθώς πριν 9 χρόνια που
ήρθα ως Ποιμενάρχης για πρώτη φορά,
ήμασταν στον κάτω υπόγειο Ναό και ο
νέος πάνω δεν υπήρχε καθόλου και μέσα
σε 9 χρόνια, αποπερατώθηκε ο νέος Ναός,
το Πνευματικό του κέντρο και ολοκληρώνεται σε λίγο χρονικό διάστημα και η αγιογράφησή του». Έκλεισε ζητώντας τις
πρεσβείες του Αγίου «για τα τρέχοντα θέματα της πατρίδας μας, καθώς οι εξελίξεις
ούτε ευχάριστες είναι, ούτε τιμούν κανέναν, τόσο για τους κυβερνώντες όσο και
για τους κυβερνωμένους! Ως χώρα γενικώς!» Μετά το «δι'ευχών», μοίρασε τον
Άρτο και από μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου σε όλους τους πιστούς.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ για την προστασία ενός από τα μεγαλύτερα φυσικά
οικοσυστήματα της Ηπείρου που είναι ο ποταμός Καλαμάς
και όλο το φυσικό περιβάλλον του ποταμού (βουνά, δάση,
λίμνες, καταρράκτες), καθώς και για την ήπια και βιώσιμη
ανάπτυξη των χωριών του Πωγωνίου, μία από τις πλέον εγκαταλελειμμένες και φτωχές περιοχές της Ελλάδας.
Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο χωριό Παρακάλαμος στις 14 Αυγούστου για το σταμάτημα της ρύπανσης και μόλυνσης του Καλαμά και την ήπια ανάπτυξη της

Παραδοσιακό καζάνεμα (απόσταξη) τσίπουρου στο Πωγώνι

περιοχής, ο Σταύρου Μάκης εκπρόσωπος της ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ανάπτυξε περιληπτικά ένα σχέδιο δράσης

για τη στήριξη των αγώνων και των προσπαθειών των φορέων και των κατοίκων της περιοχής προκειμένου και η καταστροφή του Καλαμά να σταματήσει, αλλά και τα χωριά
της περιοχής να ξαναζωντανέψουν και να μπουν στο δρόμο
μιας νέου τύπου ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον
(φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό).
Με τις προτάσεις συμφώνησαν όλοι και ήδη έχει ξεκινήσει δράση υλοποίησής τους, με πρωτη μία ημερίδα για
ενημέρωση πολλών εκπροσώπων οικολογικών κινήσεων
από την Ελλάδα και την Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε
στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλες (19/10).
Ακολούθησε, με τη στήριξη του Δήμου Πωγωνίου, ένα τετραήμερο εκδηλώσεων (28/10) και δραστηριοτήτων στην
περιοχή του Πωγωνίου και Καλαμά στο οποίο συμμετέχουν
20 μέλη και φίλοι της ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, οπως και
κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία:
1. Να συζητήσουν με τη δημοτική αρχή και να ενημερωθούν
από τοπικούς φορείς για τα προβλήματα, αλλά και τις δυνατότητες της περιοχής.
2. Να ξεναγηθούν σε σημαντικά ιστορικά μνημεία.
3. Να θαυμάσουν τα μοναδικά φυσικά οικοσυστήματα με
πεζοπορίες στους καταρράκτες του Καλαμά, τη Λίμνη Ζαραβίνα, το Ντερβένι, του Αλή Πασά, το βουνό Καστρί.
4. Να γευθούν την τοπική κουζίνα και τα τοπικά ποτά.
5. Να συμμετέχουν σε ειδική εκδήλωση (καζάνεμα) για
απόσταξη του τσίπουρου.
6. Να συμμετέχουν σε παραδοσιακό γλέντι στο ύπαιθρο με
τοπικά φαγητά και ποτά και με μουσικά από παραδοσιακά
τοπικά όργανα (κλαρίνα)
Κατά την διάρκεια αυτής της επίσκεψης συζητήθηκαν με
τους τοπικούς φορείς και τη δημοτική αρχή η συνέχεια των

Ηπειρώτικη μουσική με παραδοσιακά τοπικά όργανα και φόντο
τα βουνά του Πωγωνίου

πρωτοβουλιών στις οποίες θα πάρουν μέρος και οι συλλογικότητες των Ηπειρωτών στην Αθήνα (Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία, Ομοσπονδία Αδελφοτήτων των χωριών του
Καλαμά), αλλά και η Περιφέρεια Ηπείρου. Στόχος είναι η
συστηματική ασχολία με την περιοχή και η επιτυχία των εκδηλώσεων (RIVER ACTION KALAMAS) τον επόμενο Αύγουστο, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια ανάπτυξη στην
περιοχή που και το περιβάλλον θα προστατεύεται, ο πολιτισμός θα προβάλλεται και η τοπική κοινωνία θα ενισχύεται
οικονομικά.
Θάνος Ματόπουλος
Μέλος του ΔΣ της ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
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Ήρθε επιτέλους ο καιρός να μιλήσει η Αυτοδιοίκηση
Παιανία 3-11-2011
Ενάμιση χρόνο μετά την ψήφιση του Μνημονίου, και οι πέτρες ακόμα ομολογούν την αποτυχία του. Μετά από αυτή την εμπειρία δεν
δικαιολογείται πλέον καμιά αυταπάτη. Ο δρόμος που έχει πάρει η Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση της Τρόικας και του εκπροσώπου
της-Πρωθυπουργού της χώρας μας, οδηγεί
στην καταστροφή της Ελλάδας. Είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει τώρα, είναι επιτακτική ανάγκη να φύγουν τώρα.
Και τώρα Δημοψήφισμα για το Αυτονόητο:
ΝΑΙ Ή ΟΧΙ στο Ευρώ.
Μας κοροϊδεύετε κ. Παπανδρέου;
Ή νομίζετε ότι μας εκβιάζετε για το Αυτονόητο;
Ή άλλο ερώτημα θέλατε να θέσετε και σας το
άλλαξαν…;
Ή ψάχνετε πολιτική νομιμοποίηση για κάτι
που ούτε εσείς δεν έχετε ξεκάθαρο στο
μυαλό σας;
Εσείς…. Αποφασίσατε τι Θα ψηφήσετε μέχρι
τότε;
Δεν πήρατε το μήνυμα του ΟΧΙ των Ελλήνων
κατά τη διάρκεια του εορτασμού της 28ης
Οκτωβρίου;
«Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, αποκαταστάθηκε
το πραγματικό νόημα της 28ης Οκτωβρίου
1940. Πριν 71 χρόνια, ο ελληνικός λαός, είπε
όχι στον εισβολέα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη
και όπως μαθαίνω και στην Πάτρα και στο
Ηράκλειο και στο Βόλο και στα Τρίκαλα και σ’
άλλα μέρη, ο λαός, διατρανώνει το ΟΧΙ του
στην υποταγή της χώρας στην τρόικα και τη
μετατροπή της σε προτεκτοράτο. Δεν θα

συμφωνήσω με τους χαρακτηρισμούς προς
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρέπει όμως
και ο ίδιος να κατανοήσει ότι είναι
ανεπίτρεπτο να καλύπτει με το κύρος του την
πολιτική της υποτέλειας που ακολουθεί η
κυβέρνηση»
Μανώλης Γλέζος
Η Ελλάδα έχει χρώμα, έχει ελπίδα, έχει
φως!
Η Δημοκρατία ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ στην Αθήνα,
όταν ο Σόλων διέγραψε τα χρέη των φτωχών
στους πλούσιους. Δεν ζητάμε αλληλεγγύη,
γιατί στα δικά μας χώματα γεννήθηκε ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και ο Περικλής, οι ιδέες
της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Ευρώπης.
Ζητάμε το αυτονόητο : ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ο Λαός δεν αντέχει άλλο! Έχουν αδειάσει οι
τσέπες!
Ο
κόσμος
υποφέρει!
Οι Έλληνες πολιτικοί πρέπει πια να καταλάβουν ότι δε βρέχει, ΤΟΥΣ ΦΤΥΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!”.
Κι αυτό θα λένε και για εμάς τους αυτοδιοικητικούς σε λίγο καιρό, αν δεν κάνουμε κάτι..
και το στενάχωρο είναι, ότι πέρα του ότι
έχουν αργήσει, θα έχουν και ΔΙΚΙΟ..
Σε μια περίοδο που η αγανάκτηση του κόσμου από το μέτρα είναι πρωτόγνωρη, η περικοπή των μισθών και των συντάξεων
προσεγγίζει τα 50% (αθροίζοντας τα χαράτσια και τις έκτακτες εισφορές) η τοπική αυτοδιοίκηση και οι άρχοντες αυτής, αντί να
είναι κοντά στον απλό κόσμο που βλέπει το

εισόδημά του να μειώνεται ουσιαστικά και να
αντιδράσει δυναμικά και μαζικά έχει δεχθεί
ένα ναρκωτικό, για το οποίο πραγματικά δυσκολεύομαι να ερμηνεύσω τους λόγους που
συμβαίνει.Καλό το όπιό μας, αλλά κύριοι συνάδελφοι έχουμε βρεθεί προ των ευθυνών
μας! Άλλωστε ο χαρακτήρας της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να βρίσκεται δίπλα στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη και να τα
αφουγκράζεται! Εμείς κύριοι συνάδελφοι δεν
είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, είμαστε
απλοί πολίτες (Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Υπάλληλοι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Καθηγητές,
Συνταξιούχοι κλπ).
Οι υπογράφοντες το κείμενο, ως σκεπτόμενοι άνθρωποι στην ηλικία των 28 και 29 μας
αντίστοιχα χρονών έχουμε κρίση, άποψη και
το θάρρος της γνώμης μας! Δεν ακολουθούμε
το ρεύμα, αλλά τις πεποιθήσεις μας! Και είμαστε περήφανοι γι’ αυτές!
Το πολιτικό μας ήθος, μας επέβαλε να πάρουμε σαφή και ξεκάθαρη θέση. Η ουδετερότητα σε κοινωνικά και πολιτικά σκεπτόμενους
ανθρώπους, όπως εμείς, είναι κάτι το οποίο
δεν μας ταιριάζει. Θα θύμιζε επιτηδευμένη
ουδετερότητα για να εμφανιστούμε ως καιροσκόποι την επόμενη μέρα και να πούμε ότι
κι εμείς συμφωνούσαμε με αυτά που πιστεύατε!
Ο κόσμος βαρέθηκε τα φαινόμενα «του όπου
φυσάει ο άνεμος» και έχει ανάγκη από λόγια
ξεκάθαρα και σταράτα. Πρέπει οι αυτοδιοικητικοί να πάρουμε ξεκάθαρη θέση. Για το καλό
του τόπου μας, για το καλό της Ελλάδας, για
το καλό της Πατρίδας.
Εμείς ως Νέοι είμαστε πρωτοπόροι και κα-

λούμε να μας ακολουθήσετε κι οι υπόλοιποι.
Ήρθε η ώρα να διαδραματίσουν επιτέλους οι
Ο.Τ.Α. το ρόλο που τους αποδίδεται με τον
Καλλικράτη: Συμβολή στην επανεκκίνηση της
χώρας μας!
“Ήρθε το τέλος του καναπέ”! Η φωνή των
αγανακτισμένων ακούγεται σε ολόκληρη τη
χώρα και πρέπει να ενώσουμε και τη δική
μας φωνή με αυτήν. ‘Η τα Κράτη μας θα κυριαρχήσουν στις αγορές, ή αυτές θα τα καταπιούν, και μαζί τους η Δημοκρατία και όλα
τα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

«Εις την ιστορίαν όλων των Εθνών, υπάρχουν στιγμαί κατά τας οποίας τα πάντα υποτάσσονται εις τον υπέρτατον νόμον της
σωτηρίας της Πατρίδος. Είναι αι στιγμαί
κατά τας οποίας η κρίση των θεσμών αλλά
και των ηθών είναι τόσο βαθειά, ώστε διά να
σώσης τη Δημοκρατίαν, οφείλεις να την ξανακάνης. Το να κλείνωμεν τα μάτια μας εις
την αλήθειαν αυτήν, είναι ωσάν να απορρίπτωμεν όλα τα παραδείγματα της ιστορίας.
Και κάτι χειρότερον, είναι ωσάν να αρνούμεθα την ζωήν και την ελεθερίαν. Η Ελλάς
με τέτοιον λαό δεν έχει να φοβάται τίποτα
και κανέναν»
Κωνσταντίνος Καραμανλής
Κωνσταντίνος Μπουλμέτης
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Παιανίας
Κοινωνιολόγος, Msc Μαρκετινγκ & Επικοινωνία

Νεκτάριος Καλαντζής
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Παλλήνης, Κοινωνιολόγος, Οικονομολόγος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ “Δύναμη Ελπίδας”:
ανοίγει ο δρόμος για να αποκτήσει ο τόπος μας - έστω και μερικώς προς το παρόν - ένα ύψιστο
κοινωνικό αγαθό· την αποχέτευση
Είχαμε γράψει για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής Μαρκοπούλου να αποσύρει την προσφυγή στο ΣτΕ για τη σύνδεσή τους
με το ΚΕΛ Αεροδρομίου και κατάληξη στη Μερέντα· μία απόφαση που σηματοδότησε το δρόμο για την επίλυση της αποχέτευσης στα Μεσόγεια.
Η Δημοτική Κίνηση “Δύναμη Ελπίδας” καταγράφει τους λόγους
για τους οποίους υπερψήφισε την προταση.
Η «Δύναμη Ελπίδας», από τη στιγμή της ίδρυσής της, τάχθηκε υπό προϋποθέσεις - υπέρ της δημιουργίας του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Αεροδρομίου. Το ΚΕΛ αυτό αποτελεί ένα έργο
ζωής για όλα τα Μεσόγεια, με την πεποίθηση πως η υλοποίηση
του έργου με βάση την διεθνή πρακτική και τα επιστημονικά πρότυπα δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για την περιοχή μας και την
ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ακολούθως και σε τεχνικό επίπεδο, επισημάναμε την προφανή αδυναμία του αντίστοιχου ΚΕΛ
Μερέντας, εστιαζόμενοι στα εξής:
• Να αποκτήσει περιβαλλοντικούς όρους χωρίς να έχει έξοδο σε
υδάτινο αποδέκτη.
• Να διαχειριστεί τα λύματα του συνόλου του Πόρτο Ράφτη,
λόγω έλλειψης δυναμικότητας, αν και εφ' όσον αυτό ενταχθεί
σε μελλοντικό σχεδιασμό.
• Να ενταχθούν σ’ αυτό οι πληθυσμιακές αυξήσεις των πόλεων
Καλυβίων, Κουβαρά και Μαρκοπούλου, καθώς και η ένταξη της
περιοχής του ΒΙΟ.ΠΑ. Μαρκοπούλου.

Η θέση μας επ’ αυτού είναι ξεκάθαρη και ζητούμε να συμπεριληφθεί
όλη η πόλη του Πόρτο Ράφτη στο σχεδιασμό της αποχέτευσης.
Επισημαίνουμε, πως με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό συμπεριλαμβάνεται μόνο η παράκτια ζώνη, ενώ δεν γίνεται πουθενά
αναφορά σε μελλοντική – έστω - ένταξη του συνόλου του Πόρτο
Ράφτη στο δίκτυο αποχέτευσης. Η ευθύνη, βεβαίως, βαρύνει τα
προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια – συμπολίτευση και αντιπολίτευση - επί των ημερών των οποίων συντάχθηκαν οι μελέτες
και αποφασίστηκε ο υφιστάμενος σχεδιασμός της αποχέτευσης.
Επικροτήσαμε την αλλαγή θέσης τόσο από την Δημοτική Αρχή,
όσο και από την πλειοψηφία της μείζονος αντιπολίτευσης, αλλαγή που υπαγορεύτηκε από την κοινή λογική αλλά και από τα
επιστημονικά δεδομένα. Επισημάναμε τις ευθύνες των προηγούμενων δημοτικών συμβουλίων (υπενθυμίζουμε ότι μέχρι
τώρα οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες), τόσο για την καθυστέρηση
των έργων όσο και για την κατασπατάληση τεράστιων ποσών
χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η σημερινή εικόνα πλήρους εγκατάλειψης και λεηλασίας του εξοπλισμού που παρουσιάζει ο βιολογικός καθαρισμός στη Μερέντα, καθώς και η κακή
κατάσταση των υπόλοιπων υποδομών (αγωγών, κτλ) σε καμμία
περίπτωση δεν δικαιολογούν τα περίπου 4 δις δραχμές που δαπανήθηκαν έως σήμερα.
Η «Δύναμη Ελπίδας», ζήτησε να συμπεριληφθούν στην από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
1. Στον φορέα διαχείρισης, να υπάρξει θεσμοθετημένη παρουσία
του Δήμου Μαρκοπούλου με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την
άρτια κατασκευή του ΚΕΛ Αεροδρομίου και, επίσης, στην περίοδο λειτουργίας του θα εποπτεύει και θα ελέγχει διαρκώς την
εύρυθμη και εντός των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών πλαισίων, ορθή λειτουργία του.
2. Να συσταθεί, υπό την ευθύνη και την εποπτεία του διαχειριστικού φορέα, ένα ειδικό ταμείο που θα αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τυχόν αστοχίες κατά τη
λειτουργία του ΚΕΛ Αεροδρομίου.
3. Να διερευνηθεί άμεσα, τόσο από μελέτες «κόστους-οφέλους»
όσο και από μελέτες «κόστους κατασκευής», η δυνατότητα αποχέτευσης ολόκληρης της πόλης του Πόρτο Ράφτη στο ΚΕΛ Αεροδρομίου, χωρίς αυτό να προκαλέσει οποιαδήποτε
καθυστέρηση στα προγραμματισμένα έργα. Ζητάμε να υπάρξει
γραπτή δέσμευση ότι ολόκληρο το Πόρτο Ράφτη θα έχει τη δυνατότητα να αποχετεύσει, οπωσδήποτε, είτε στο ΚΕΛ Μερέντας (λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αναφερόμενες
προϋποθέσεις), είτε στο ΚΕΛ Αεροδρομίου.
Για τη Δημοτική Κίνηση «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ»
το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
www.dynami-elpidas.gr
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Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής
«Κυβέρνηση δεξιάς, ακροδεξιάς και νεοδεξιάς»
Μια ελεύθερη γνώμη από το
“Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής” για την εικόνα της
νέας “κυβέρνησης” και την παραπέρα πορεία του λαού και
της χώρας, που μας την ενεχείρισε και τη δημοσιεύουμε αποσπασματικά.
Το “Μέτωπο Αλληλεγγύης και
Ανατροπής” διατυπώνει τις
σκέψεις του για την ανάγκη

ανατροπής της πορείας προς
την πλήρη καταστροφή της
χώρας και της οικονομίας μας.
Πρώτο: Η ίδια η ληξιαρχική
πράξη της γέννησης της νέας
κυβέρνησης, δηλαδή, η έγκριση
της Συμφωνίας της Συνόδου
Κορυφής του Οκτώβρη και της
Δανειακής Σύμβασης που θα τη
συνοδέψει, καθορίζουν ασφυκτικά τα όρια κίνησης της. Που
σημαίνει: Μόνιμη εγκατάσταση

Ενημέρωση για την
τακτοποίηση αυθαιρέτων
Πρωτοβουλία του Συλλόγου
“Αγιοι Ταξιάρχες”
Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου στην ενημερωτική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου “Αγιοι Ταξιάρχες” του
Δήμου Σαρωνικού, για τα αυθαίρετα δείχνει και την ανάγκη
του κόσμου για σωστή ενημέρωση.

της τρόικα στην Ελλάδα. Κατάργηση κάθε έννοιας εθνικής
κυριαρχίας. Συνέχιση, και επιδείνωση με τους όρους του
νέου δανείου, των φορολογικών και μισθολογικών πολιτικών που οδηγούν τον κόσμο
στην πείνα. Μεγαλύτερο πάγωμα και αποδιάρθρωση της
ελληνικής οικονομίας.
Δεύτερο: Ο πρωθυπουργός
Λουκάς Παπαδήμος δεν προέρχεται από το σάπιο πολιτικό σύστημα, είναι «καθαρός» από τη
διαφθορά του και την αναξιοπιστία του, «τεχνοκράτης», αποδεκτός ως συνομιλητής στην
Ευρώπη. Προέρχεται όμως από
το χώρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αντιπρόεδρός της μέχρι πριν λίγο

καιρό, που τροφοδότησε και
συγκάλυψε τον παρασιτισμό,
την ασυδοσία, την πολιτική καζίνο των ιδιωτικών ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίες
αποτελούν την αιτία και την
εστία της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι ακόμα ο νέος
πρωθυπουργός είναι από τους
«σκληρούς» ευρωτραπεζίτες,
αντιτασσόμενος δημοσίως σε
οποιαδήποτε περικοπή του ελληνικού χρέους για να μην κινδυνεύσει το ευρώ και η
ευρωζώνη, με την χαρακτηριστική και χλευαστική για τον
λαό έκφραση «όχι δωρεάν γεύματα στους οφειλέτες».
Τρίτο: Η ίδια η συγκρότηση μιας
μεταβατικής κυβέρνησης μέχρι
να κυρωθεί η δανειακή σύμ-

βαση αποτελεί πράξη υποτέλειας στη Μέρκελ και τον Σαρκοζί που την επέβαλαν για να
μη δώσουν στον ελληνικό λαό
το στοιχειώδες δημοκρατικό
δικαίωμα να αποφανθεί ο ίδιος
με δημοψήφισμα ή με εκλογές
γι’ αυτήν, προκειμένου να προστατευθεί το κλονιζόμενο
ευρώ.
Τέταρτο: Η κυβέρνηση αυτή
κρίνεται και από την πολιτική
της στήριξη. Είναι μια συμμαχία
της δεξιάς (ΝΔ), της ακροδεξιάς (ΛΑΟΣ) και της νεοδεξιάς
(ΠΑΣΟΚ).
Πέμπτο: Η ανάδειξη μέσα από
τις γνωστές θλιβερές διαδικασίες παρασκηνίου ενός Ευρωπαίου
τραπεζίτη
στην
πρωθυπουργία της Ελλάδας σε

συνδυασμό με την αναμενόμενη πρωθυπουργοποίηση του
πρώην επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάριο Μόντι στην
Ιταλία, και στις δύο περιπτώσεις χωρίς εκλογές, αναδεικνύει
ενδεχομένως
μια
ανησυχητική τάση.
Έκτο: Η κατάσταση θα επιδεινώνεται μέρα τη μέρα. Το Μέτωπο
Αλληλεγγύης
και
Ανατροπής καλεί τους εργαζόμενους να συνεχίσουν τους
αγώνες τους για την ανατροπή
της πολιτικής της διάλυσης που
έχει δεσμευθεί να ακολουθήσει
και η νέα κυβέρνηση. Καλεί τις
άλλες δυνάμεις της αριστεράς,
να αποσπασθούμε από την
αδράνειά τους και τις μικρές
λογικές, να συντονισθούμε για
τη δημιουργία ενός μεγάλου
λαϊκού Μετώπου, που μπορεί
να δώσει μια βάσιμη και βιώσιμη
ελπίδα στην κοινωνία.

Ακατάλληλα τρόφιμα μπλόκαραν οι υπηρεσίες
της Περιφέρειας στον Πειραιά
Τα είχαν προωθήσει ακόμη και στο Νοσοκομείο!!!

Οπως μας ενημερώνει ο πρόεδρός του Σάββας Κασίδης, η
εκδήλωση έγινε στις 6 Νοεμβρίου στο αμφιθεατρο του
Δημου Σαρωνικου παραμονες του πανηγυρισμού των
Αγ.Ταξιαρχων. Το θέμα ήταν: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, τακτοποίηση
αυτών, διευκρίνηση στο ασαφές νομοθέτημα».
Στην εκδήλωση, παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Σαρωνικού, η
Δημοτική Σύμβουλος κα Καγιάννη και ο Προεδρος συλλόγων Χάλαρης.

Σε απαγόρευση εισαγωγής
μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων φυτικής προέλευσης
και κατασχέσεις τροφίμων
ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια
ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, τα
οποία συνεχίζουν με αμείωτη ένταση και αποτελεσματικότητα τη μάχη για
την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση
της δημόσιας υγείας.
Ειδικότερα οι γεωπόνοι:
* Απαγόρευσαν την είσοδο
25.272 κιλών λεμονιών, προέλευσης Αργεντινής στο

χώρο του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά επειδή παρουσίαζαν
σήψη καθώς και 48.000 κιλών
πορτοκαλιών Αργεντινής, με
σημάδια αφυδάτωσης οφειλόμενης πιθανώς σε παγετό.
* Δεσμεύτηκε φορτίο 42.336
κιλών υπερώριμων μήλων
Χιλής, ως ακατάλληλων για
κατανάλωση.
* Απορρίφθηκαν και δεσμεύτηκαν 10.840 κιλά αποξηραμένης
σταφίδας,
προέλευσης Ινδίας, για
πρώτη ύλη οξοποίησης,
λόγω ύπαρξης μούχλας.
Οι Κτηνίατροι της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά σε

ελέγχους που πραγματοποίησαν σε κρεοπωλεία στη Νίκαια και στο Νοσοκομείο
Μεταξά κατά την παραλαβή
τροφοδοσίας, κατάσχεσαν
163 κιλά προϊόντων κρέατος
ως μη ασφαλή και κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση
λόγω
αλλαγής
χρώματος, ενδείξεις προχωρημένης ωρίμανσης και επιφανειακής αφυδάτωσης.
Επίσης κατασχέθηκαν 110
κιλά αλιεύματα στο SuperMarket Μαρινόπουλος στον
Αγ. Ιωάννη Ρέντη με αλλοιώσεις και μερική απόψυξη
ενώ στα ψυγεία ΑΛΑΣΚΑ κα-

τασχέθηκαν 2152 κιλά τριμμένο τυρί, παραγωγής ΙΣΜΑΡΟΣ,
λόγω
ελλιπών
ενδείξεων.
Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Στέφανος Χρήστου τόνισε ότι:
"Στην Περιφερειακή Ενότητα
Πειραιά δεν επαναπαυόμαστε, συνεχίζουμε με αίσθημα
ευθύνης την μάχη για την
προστασία των συμπολιτών
μας από κάθε διατροφικό κίνδυνο, για να ενισχύσουμε
την ποιότητα και ασφάλεια
των προϊόντων, πάνω από
όλα να προασπίσουμε τα δικαιώματα του καταναλωτή”.

Σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ζητάει ο Θ. Γκοτσόπουλος
Τη σύγκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης ζητάει με
επιστολή του, που απευθύνει στο Δήμαρχο Παλλήνης,
ο δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης Θεοδ. Γκοτσόπουλος.
Επισημαίνει ότι έχει συνεδριάσει μόνο μια φορά, ενώ
από τον κώδικα πρέπει να συνεδριάζει ανά τρίμηνο.
Γράφει μεταξύ άλλων:
«Ένα από τα ελάχιστα άρθρα του «Καλλικράτη» που μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας
μεταξύ Δημοτικής αρχής και κοινωνίας είναι το 76 που καθιερώνει τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων της πόλης και κάτοικοι
που ορίζονται – «εκλέγονται» από τους εκλογικούς καταλόγους, συνολικά, μέχρι 50 δημότες.
Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρεις

μήνες για σοβαρά θέματα
του Δήμου ή όποτε την
συγκαλέσει ο πρόεδρός
της, δηλαδή εσείς.
Στην Παλλήνη από τον Φλεβάρη που έχει συσταθεί,
συγκλήθηκε μόνο μία φορά
όπου της ανακοινώθηκε ο
προϋπολογισμός
του
Δήμου. Έκτοτε αγνοείται η
τύχη της!!! Κι όμως έχουν
συμβεί σοβαρά γεγονότα
που ανατρέπουν οικονομικές – κοινωνικές κατακτήσεις δεκαετιών, πλήττουν άγρια τους συνδημότες μας και δημιουργούν καθεστώς ασφυξίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έστω και τώρα λοιπόν σας ζητώ να συγκαλέσετε άμεσα την
«Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» και με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό να γίνει ένας ουσιαστικός
διάλογος για όλα τα σοβαρά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας μας, όπως η αναγκαία, υπό τις παρούσες συνθήκες,
κοινωνική πολιτική, η προάσπιση των ελεύθερων χώρων, η
αποχέτευση, το σχέδιο πόλης, η λειτουργία του Δήμου σε
εποχή μνημονίων και μεσοπροθέσμου.
Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε πώς ένας τέτοιος διάλογος,
ανοίγει το δρόμο σε συμμετοχή των πολιτών στη λήψη
αποφάσεων θετικών για την κοινωνία, αναβαθμίζει τα όργανα του Δήμου (Δ. Συμβούλιο, Επιτροπές) και αντιστρατεύεται την επιχειρούμενη από το κράτος μετατροπή μας
σε διαχειριστικές τοπικές αρχές εφαρμογής πολιτικών λιτότητας, ανεργίας και διάλυσης της ζωής μας.
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Συνελήφθη ο «Πυρηνάρχης» της «Χρυσής Αυγής»
για ληστείες κατά αλλοδαπών
Η αστυνομία συνέλαβε τον
«Πυρηνάρχη» της Χρυσής
αυγής που δραστηριοποιείται στη Δράμα, που το τελευταίο χρονικό διάστημα
πραγματοποιούσε ληστείες
και ξυλοδαρμούς κατά αλλοδαπών.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν πολλές καταγγελίες για την δράση του
συγκεκριμένου ατόμου κατά
κύριο λόγο στην περιοχή του
Αγίου Παντελεήμονα στο
κέντρο της Αθήνας.
Ο Παναγιώτης Μπαντέμης
είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να οργανώσει την

"Χρυσή Αυγή" στη Δράμα
στρατολογώντας ανηλίκους
ακόμα και μέσα από το
ίδρυμα (ορφανοτροφείο)
της περιοχής.

Νέα Διοίκηση στον
“Νέος Ανάφλυστος”
Ο Εξωραϊστικός και εκπολιτιστικος Σύλλογος “Νέος
Ανάφλυστος” μετά τη διενέργεια αρχαιρεσιών απέκτησε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται όπως παρακάτω:
Πρόεδρος:
Παν. Μοροζίνης
Αντιπρόεδρος: Σπύρος Ρέγκλης
Γεν. Γραμματ.: Δημ. Κουγιεντάκης
Ταμίας: Ειρήνη Ράπτη-Παπαχρήστου
Τακτικά μέλη: Μαργαρίτα Ιωαννίδου, Γεώργιος
Κασάρχος, Κων/νος Τζωρτζάκης και
αναπληρωματικά: Ιωάννης Γεωργούλιας και Σπύρος
Γεωργιάδης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βούλα, 7-11-2011
ΔΙ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 68483
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βαθμός Προτεραιότητας:.Κοινό
Κ. Καραμανλή 18-16673, Βούλα
ΠΛΗΡ : ΑΛΕΞ. ΔΟΥΡΙΔΑ, ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ,
ΑΓΓ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ : 2132020131 , 2132019955
FAX : 2109657131 - EMAIL:promithies@vvv.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α 59/11 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών για την: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» (συνολικός
προϋπολογισμός 73.251,35 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ).
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του
Ν.2286/95 και του Ν.3463/06, την με αρ. Πρωτ. 67562/3-11-2011 σχετική
Διακήρυξη και την Τεχνική Μελέτη με α/α 59/11.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, Βουλιαγμένη, την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα από
10.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5 % επί του προϋπολογισμού της δαπάνης ήτοι ποσό 3.663,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 8.3013.00, Τηλ.: 2132020131, 2132019955 έως 30-11-2011.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Η κοινωνική κατακραυγή και
οι επιθέσεις που δέχθηκε
από κατοίκους της Δράμας
ανέτρεψαν το σχέδιο του
και τον ανάγκασαν να μετακομίσει σε άλλη πόλη.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα δραστηριοποιούνταν
έντονα στην περιοχή της

Αθήνας πραγματοποιώντας
ληστείες που περιλάμβαναν
βίαιες επιθέσεις κατά αλλοδαπών, μαζί με άλλους «συναγωνιστές» του.
Τις τελευταίες μέρες συνελήφθη, ενώ η “Χρυσή Αυγή”
προσπαθεί να αποσιωπήσει
το γεγονός.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παλλήνη, 9/11/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 1032
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλατεία Ελευθερίας 153 51 – ΠΑΛΛΗΝΗ
Τηλέφωνο: 210 6600801 - FAX: 210 6600859
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως
αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή
τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 19.508,21 € πλέον Φ.Π.Α.23%.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18/11/2011 και ώρα. 10.00΄ π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Φειδιππίδου 22Β΄
– Παλλήνη), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, είναι 5% επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των χιλίων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και
εβδομήντα έξι λεπτών (1.199,76 €), κατατεθειμένη με εγγυητική επιστολή
Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Φειδιππίδου 22Β΄ – Παλλήνη), στο τηλέφωνο 2106600801.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 21873/04-11-2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΥ/36/2011
ΕΡΓΟ: Ειδικές επισκευές ηλεκτρολογικών
και ηλεκτρονικών συστημάτων
οχημάτων και μηχανημάτων
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠ. : 134.775,00 € πλέον 23% ΦΠΑ
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
ανάθεση της εργασίας: “Ειδικές επισκευές ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων”
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 134.775,00 € πλέον Φ.Π.Α.
23% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και N.
3463/06 και Ν. 3731/08.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών
του προϋπολογισμού η και για ένα από τα επί μέρους 9 τμήματα αυτού.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας στις 24 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 08:00 π.μ. και ώρα λήξης
την 08:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν
αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής ποσού για το τμήμα 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 1.504,00 €, για το τμήμα 2 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 406,25 €, για το τμήμα 3 του ενδεικτικού
προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 365,63 €, για το τμήμα 4 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 292,50 €, για το τμήμα 5 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 508,50 €, για το τμήμα 6 του
ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 243,00 €, για το τμήμα 7
του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 609,00 €, για το τμήμα
8 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 243,75 €, για το
τμήμα 9 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής 1.422,00 €,
για το τμήμα 10 του ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσό εγγυητικής
1.117,13 ή 6.711,76 € και για τα δέκα (10) τμήματα σε εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και
να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή και ανάπλαση πλατείας
Μακεδονίας Δημοτικής Ενότητας Γέρακα»
Αρ. Μελ. 05/2011
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 302.245,20 € (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «Ανακατασκευή και ανάπλαση πλατείας Μακεδονίας Δημοτικής Ενότητας Γέρακα», με προϋπολογισμό 302.245,20 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
― κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 118.438,15€
(εργασίες,
ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
― κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 49.786,57€ (εργασίες,
ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
― κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό
63.593,96€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας
το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 –
13:00), μέχρι και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2106604649, FAX επικοινωνίας: 210-6604643, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Οικονόμου Σοφία.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29η Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 παράγραφος 4Β του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
- τάξεις Α2, 1η και 2η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ και κοινοπραξίες τάξης Α1
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
- τάξεις Α1, Α2 και 1η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
- τάξεις Α1, Α2 και 1η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΏΝ.
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 4.636,37 ευρώ, η οποία θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα ΔΕΚΑ (10) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν. 3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Παλλήνης για το έτος
2011.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Η. Ζούτσος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: Συντήρηση αγροτικών και
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
δασικών δρόμων
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Χαλκουτσίου 50 Ωρωπός
Πληροφορίες: Ε.Κουντουριώτου Τηλ.: 22953 20554 - Fax: 22950 31822
E-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτέλεσης έργων προμηθειών Ο.Τ.Α.»
2. Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/06 Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα.
3. Του Ν. 3731/08 του άρθρου 20 παρ. 13
4. Την αριθμ 16820 (2) (ΦΕΚ1515Β/7-9-2010) ΚΥΑ «Καθορισμός ημερήσιων και
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»
5. Την 218/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε
η πίστωση για τη δημοσίευση της περίληψης του ανοικτού διαγωνισμού.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 25048/8-11-2011)
Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για το έργο:
Συντήρηση αγροτικών και δασικών δρόμων.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Χαλκουτσίου 50 19015 Ωρωπός) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις
23/11/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 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 στο πρωτόκολλο του 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 των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 149.076,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται
για το ποσό των 2.424,00€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς του Φ.Π.Α. Κάθε προσφορά δεσμεύει
αυτόν που την υπέβαλλε για διάστημα τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ του Δήμου Ωρωπού κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από 09:00 έως 13:30 μέχρι και τις 22/11/2011.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και
Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα. Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία.
Τηλ. 6978421944

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.
τηλ. 6974 785682.

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ-

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

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ
― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ.
― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
― ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΛ. 6974806089

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Νοτίων Προαστίων

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

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

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

Tιμές προσιτές. Τηλ. 6946474978

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(Νόμος 4014/2011)
Ομάδα έμπειρων πολιτικών μηχανικών αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία ένταξης οποιουδήποτε
ακινήτου στην παραπάνω ρύθμιση.
Τηλ. 210 8956.066
Κιν. 6973496400, 6937 150688

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

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν/μίου Πατρών MSC EMΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
Λακωνίας 12, Βούλα Αττικής 16673

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

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής

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

- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις (ΑΣΚΤ,
Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ)
- Ετοιμασία portfolio
- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.:

6977 593732

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ αναλαμβάνει μαθητές Γυμνα-

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

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

σίου - Λυκείου. Πλούσιο υλικό σε ασκήσεις και μεθοδολογίας Άλγεβρας - Γεωμετρίας με επαναλήψεις και
συνεχή εξάσκηση του μαθητή. Περιοχές ΒΑ προάστεια Μεσσόγεια. Προσιτές τιμές Τηλ 6974815977

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Τηλ. : 213 2063534, Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη

Αθήνα 10/11/2011
Aρ. Πρωτ.: 112179

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η με αρ. πρωτ.
οικ.203624/11 Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα την Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ.127162/23-6-2010 ΚΥΑ
‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων του έργου : ‘’Κατασκευή κεντρικού αγωγού δικτύου ομβρίων οικισμού Λαγονησίου-Μελέτη διευθέτησης ρέματος
Κιτέζας, Δήμου Σαρωνικού (πρώην Δ. Καλυβίων), Ν. Αττικής, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο ΥΠΕΚΑ (Λ. Αλεξάνδρας 11,
Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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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

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ, ΜΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Πριν 20 χρόνια στο κέντρο Innocenti στην Φλωρεντία
μια ομάδα από επαγγελματίες υγείας και παγκόσμιους ηγέτες ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα σημαντικό στόχο που ήταν η υποστήριξη, η προώθηση
και η προστασία του Μητρικού Θηλασμού παγκοσμίως. Για να τιμηθεί η Διακήρυξη Innocenti καθιερώθηκε να εορτάζεται η Παγκόσμια Εβδομάδα
Μητρικού Θηλασμού σε ολόκληρο τον κόσμο 1-7 Νοεμβρίου κάθε χρόνο.’ Ετσι λοιπόν η Διακήρυξη Innocenti αποτελεί το θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας
του θηλασμού.

προετοιμασία (είναι στην σωστή θερμοκρασία, δεν
χρειάζονται καθόλου σκεύη). Προσφέρει αντισώματα-ανοσοποίηση για λοιμώδη νοσήματα και μειώνει τις πιθανότητες αλλεργιών (άσθμα, έκζεμα).
Μειώνει την τερηδόνα και προλαμβάνει την παχυσαρκία και τον διαβήτη. Αυξάνει τον δείκτη νοημοσύνης.

Αναμφισβήτητα ο θηλασμός είναι η καλύτερη
αρχή για τη ζωή ενός παιδιού. Το γάλα είναι Ιδιαίτερα εύπεπτο και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του
βρέφους για τροφή και υγρά. Δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος και μπορεί το μωρό να θηλάσει σε
οποιοδήποτε μέρος αλλά και χωρίς καμμία απολύτως

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Μαρκοπούλου διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία, την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, από τις 9:00 π.μ.
έως τη 13:00 μ.μ.
Η μαζική συμμετοχή των πολιτών στην αιμοδοσία είναι
πράξη αλληλεγγύης και πολιτισμού.

Σήμερα καίτοι παγκόσμια αντιμετωπίζουμε αυξημένες ανισότητες στην πρόσβαση στην υγεία - οικονομικά προβλήματα - ωστόσο ο θηλασμός
παραμένει αμετάβλητη αξία, η οποία παρέχει μια δίκαιη, βιώσιμη και οικονομική απάντηση σε όλα αυτά
τα προβλήματα.
Μια μητέρα χρειάζεται υποστήριξη από πολλές
πηγές και τομείς. Να δείξουμε τη φροντίδα και υποστήριξη στις μητέρες. Να μάθουν ότι δεν είναι μόνες,
ώστε να πετύχουμε το άριστο αποτέλεσμα για το μητρικό θηλασμό.

Όταν αναφερόμαστε στην υποστήριξη του θηλασμού έχουμε την τάση μέχρι σήμερα να βλέπουμε
δύο διαστάσεις: την χρονική (πριν από την εγκυμοσύνη και μέχρι το τέλος του θηλασμού) και την τοπική (το τι γίνεται στο σπίτι, στην κοινότητα, στο
σύστημα υγείας, κτλ).
Όμως τα πράγματα αλλάζουν, το διαδίκτυο πλέον
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και
έτσι έχουμε ένα επιπλέον εφόδιο, μια τρίτη διάσταση
την επικοινωνία που είναι βασικό κομμάτι της προστασίας, της προώθησης και της υποστήριξης του θηλασμού. Η επικοινωνία είναι επαφή, συνεργασία
,συμπαράσταση. Αυτές οι λέξεις εκφράζουν την
ενέργεια και την συνδυασμένη δύναμη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Στην σημερινή εποχή το διαδίκτυο
μας ανοίγει νέους ορίζοντες, μας επιτρέπει να
βρούμε πληροφορίες για οτιδήποτε αλλά και να επικοινωνήσουμε με άλλους ανθρώπους από όλο τον
κόσμο που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και κοινούς
προβληματισμούς με εμάς. Πλήθος πληροφοριών για
το θηλασμό είναι διαθέσιμο μέσω των καναλιών
αυτών.

πιθανότητες καρκίνου μαστού και ενδομητρίου. Επίσης οι μετακινήσεις και οι έξοδοι μαζί με το μωρό
είναι πολύ πιο εύκολοι και η αυτοεκτίμηση των μητέρων που θηλάζουν είναι μεγαλύτερη.

Ιστοσελίδες με πληροφορίες για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού είναι:

Είναι ο καλύτερος τρόπος για το συναισθηματικό δέσιμο μάνας - παιδιού.

www.unicef.gr ,www.facebook.com/unisef.gr, και στο
twitter @unisefgreece
Επίσης για πληροφορίες και συμβουλές μπορείτε να
τηλεφωνήσετε στο 213-2030311 στις Μαίες του Κέντρου Υγείας Βάρης.

Αλλά και τα οφέλη για τη μητέρα δεν είναι λίγα.
Βοηθά να χαθούν τα κιλά της εγκυμοσύνης πιο γρήγορα, προστατεύει από την οστεοπόρωση, μειώνει τις

Γιαλεδάκη Καλλιόπη
Μαία, Msc
Κέντρο Υγείας Βάρης

«Οστεοπόρωση, η σιωπηλή επιδημία»
Εκδήλωση προληπτικού ελέγχου & ενημέρωσης στο Κορωπί
Δωρεάν μετρήσεις οστικής πυκνότητας
Ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης
Ασθενών με Οστεοπόρωση σε συνεργασία με το Δήμο Κρωπίας σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην
ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου,
ώρα 17:30 με θέμα: «Οστεοπόρωση, η
σιωπηλή επιδημία», στο Αμφιθέατρο
του Δημαρχείου (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 47).
Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η
ενημέρωση του κόσμου από εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με
την οστεοπόρωση, την πρόληψη, την
διατροφή και πολλά άλλα.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει δύο κύρια

μέρη: την πραγματοποίηση δωρεάν
μετρήσεων οστικής πυκνότητας, και
τη διεξαγωγή ενημερωτικών ομιλιών
από εξειδικευμένους επιστήμονες.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν
την Τετάρτη 16/11 ώρες 10:00 έως
14:00 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 47).
Οι μετρήσεις οστικής πυκνότητας θα
πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν
ραντεβού.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 210 66 25
410, 800 11 34 600 (επιλογή 5) κα Χρ.
Παπαχρήστου και στο e-mail : grafeiodimoti@e-koropi.gr

Το Πρόγραμμα
Τετάρτη 16/11, 10:00 -14:00: Διεξαγωγή δωρεάν μέτρησης οστικής πυκνότητας
17:30: Εκδήλωση ενημέρωσης με
θέμα «Οστεοπόρωση, η σιωπηλή επιδημία»
Εισηγητές :
Νικόλαος Μπουντουβής, Ενδοκρινολόγος
Καλλιόπη Βαρδάκα, ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος
Μαίρη Τσεκούρα, Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Υποστήριξης Ασθενών
με Οστεοπόρωση
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29ος κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών
Στον 29ο Μαραθώνιο Αθηνών θα συμμετάσχουν περίπου 20.000 δρομείς από 96 διαφορετικές χώρες, με το ενδιαφέρον
κορυφαίων προσωπικοτήτων και διεθνών
Μέσων Ενημέρωσης να στρέφονται για μια
ακόμη φορά στη χώρα μας.
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
13 Νοεμβρίου ξεκινώντας από τον Ειδικό
χώρο Μαραθώνα, ώρα 9π.μ. και σημείο τερματισμού το Παναθηναϊκό Στάδιο και είναι
αφιερωμένος στον αγωνιστή της Αριστεράς
Γρηγόρη Λαμπράκη.
Παράλληλα θα πραγματοποιηθουν και οι
αγώνες: α) αγώνας δρόμου 5 και 10 χλμ., β)
αγώνας δρόμου παιδιών 700 μέτρων, γ)
αγώνας δρόμου Special Olympics Hellas
1.000 μέτρων, δ) αγώνες δρόμου παιδιών
των Δήμων της Μαραθώνιας διαδρομής.

ραθωνίου Αθηνών, κατά τη διάρκεια ενός
ιδιαίτερου τελετουργικού γεγονότος με διεθνή απήχηση, το οποίο λαμβάνει χώρα στη
γενέτειρα πόλη του Μαραθωνίου Δρόμου.
Η Τελετή Αφής της «Φλόγας του Μαραθω-

νίου» πραγματοποιείται εντός του ιερού αρχαιολογικού χώρου του Τύμβου του Μαραθώνα, όπου έχουν θαφτεί οι νεκροί
πολεμιστές της Μάχης του Μαραθώνα. Σκοπός είναι να διαφυλαχθεί, αναπτυχθεί και

Η Αφή της Φλόγας
Η «Φλόγα του Μαραθωνίου» ανάβει κάθε
Νοέμβριο, την παραμονή του Κλασικού Μα-

Ούριος άνεμος στα “Κεκρόπεια 2011”
Με σύμμαχο το δυνατό βοριαδάκι και το
αγωνιστικό πνεύμα των αθλητών που αψήφησαν το κρύο και τα κύματα της θάλασσας διεξήχθηκαν και φέτος τα
“ΚΕΚΡΟΠEΙΑ 2011” στον όμορφο κόλπο
της παραλίας της Αγ. Μαρίνας-Κορωπίου.
Με την άψογη διοργάνωση του Ομίλου
ΚΕΚΡΟΨ και την άμεση ανταπόκριση των
ναυτικών ομίλων της περιοχής, ο αγώνας
πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα χαρίζοντας στους αθλητές χαμόγελα ικανοποιήσης και στους συνοδούς τους την ευκαιρία να ξεφύγουν απο τα προβλήματα της καθημερινότητας παρακολουθώντας ιστιοπλοία και πίνοντας
καφεδάκι στην καντίνα του ομίλου.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ναυτικούς ομίλους που συμμετείχαν, τους χορηγούς
του αγώνα που βοήθησαν στον εξοπλίσμο και την διοργάνωση, την δημοτική αρχη του Δ.Κορωπίου
και τέλος τα μέλη και τους φίλους του Ν.Α.Ο ΚΕΚΡΟΨ που βοήθησαν για την οργάνωση αύτης της
αθλητικής εκδήλωσης αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά οτι υπάρχει ακόμα εθελοντικό πνεύμα.

διαδοθεί η ιστορική σημασία για το σύγχρονο πολιτισμό της Μάχης του Μαραθώνα
που διεξήχθη το 490 π.Χ., και παράλληλα να
γνωστοποιηθεί ευρύτερα η ιστορία του αρχαίου ημεροδρόμου, ο οποίος έτρεξε από
το Μαραθώνα στην Αθήνα μεταφέροντας
το μήνυμα της νίκης, ένας άθλος που αποτέλεσε την έμπνευση για την καθιέρωση
του Μαραθώνιου Δρόμου.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Μαραθωνίου Δρόμου 5χλμ
Tαυτόχρονα με τον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου
2011.
Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί μπροστά
στο Παναθηναϊκό Στάδιο 9.30π.μ., επί της
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου (αριστερό
ρεύμα), στο ύψος του αγάλματος του Γ.
Αβέρωφ. Η διαδρομή διατρέχει το ιστορικό
κέντρο της πόλης της Αθήνας, περνώντας
μπροστά από σημαντικά μνημεία και κτίρια
της πόλης, όπως το Πολεμικό Μουσείο, η
Βουλή, η Πλατεία Συντάγματος, η Ακρόπολη. Αναλυτικότερα, η διαδρομή του Αγώνα
Δρόμου 5χλμ περιλαμβάνει τις οδούς: Λεωφ.
Βασ. Κωνσταντίνου (Παναθηναϊκό Στάδιο) - Ριζάρη - Λεωφ. Βασ. Σοφίας (Πολεμικό Μουσείο) Λεωφ. Αμαλίας (Βουλή) - Στύλοι Ολυμπίου Διός Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Είσοδος Θεάτρου Ηρώδου Αττικού (αναστροφή στο ύψος της οδού
Προπυλαίων) - Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Στύλοι
Ολυμπίου Διός - Λεωφ. Βασ. Όλγας - Λεωφ. Βασ.
Κωνσταντίνου (Παναθηναϊκό Στάδιο).

Ο τερματισμός του Αγώνα Δρόμου 5χλμ θα
λάβει χώρα εντός του Παναθηναϊκού Σταδίου, στο ιστορικότερο και ωραιότερο στάδιο στον κόσμο.
Για να συμμετάσχει κάποιος στον Αγώνα
Δρόμου 5χλμ θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

MARATHON EXPO - ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 10, 11 & 12 Νοεμβρίου
Η MARATHON EXPO είναι το ετήσιο σταθερό ραντεβού της δρομικής κοινότητας της
Ελλάδας (10.000 δρομείς), αλλά και της διεθνούς δρομικής κοινότητας (20.000 άτομα).
Θα βρείτε ρούχα και παπούτσια σε τιμές ευκαιρίας, προϊόντα διατροφής και υγείας που
συμπληρώνουν τις ανάγκες κάθε δρομέα και φίλου του αθλητισμού, θα μάθετε για ξένους
μαραθωνίους, θα δείτε τους φίλους σας δρομείς. Δωρεάν Είσοδος
Ο ΣΕΓΑΣ διοργανώνει για 5η συνεχή χρονιά την ATHENS CLASSIC MARATHON EXPO
2010, στο πλαίσιο του 29ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών.
Η Έκθεση θα λειτουργήσει και το Σάββατο 12 Νοεμβρίου από τις 09:00 έως τις 18:00.

Ο Διεθνής παίκτης Γιώργος Πρίντεζης στον Πρωτέα Βούλας
Την Κυριακή 6/11 ο Γίωργος Πρίντεζης επισκέφτηκε τον Πρωτέα Βούλας προσκεκλημένος από τις Ακαδημίες του Συλλόγου.
Ο Διεθνής παίκτης του Ολυμπιακού, κέρδισε μικρούς και μεγάλους, αθλητές και φίλους του Πρωτέα με την απλότητα και την
αμεσότητά του.
Στην ομιλία του εξήγησε στους αθλητές
του Πρωτέα πως η καθημερινή προπόνηση,
γυμναστική και προσπάθεια τον βοήθησαν
στην πορεία του από τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου, σε όλα τα κλιμάκια των Εθνικών
ομάδων, την Ευρωλίγκα και τον Ολυμπιακό.
Στις ερωτήσεις των νεαρών αθλητών του
Πρωτέα, ο Διεθνής παίκτης τους τόνισε ότι
είναι λάθος να βάζουν το μπάσκετ πάνω
από το σχολείο και πως στην καριέρα του
κέρδισε κάτι απ' όλους τους προπονητές με
τους οποίους συνεργάστηκε ακόμα και αν

κάποιος από αυτούς δεν τον πίστευε πολύ.
Μετά το τέλος της ομιλίας του, ο Πρίντεζης
υπέγραψε απλόχερα αυτόγραφα σε μικρούς και μεγάλους οπαδούς του.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
“ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 20 Νοεμβρίου /11 και ώρα 11.00
στο κέντρο “Γαρδένια”.
Εφ’ όσον δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την επόμενη Κυριακή 27/11/2011 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
― Απολογισμός πεπραγμένων ετών 2010 & 2012
― Οικονομικός απολογισμός χρήσης ετών 2010 & 2011
― Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
― Εγκριση πεπραγμένων ετών 2010 & 2011
― Εγκριση οικονομικού απολογισμού
― Απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από
κάθε ευθύνη
― Εγγραφή μελών για υποβολή ερωτήσεων
― Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
― Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου.
Τα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο για την
εκλογή τους ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής παρακαλούνται να υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι την 16/11/11 στο γραφείο του
Συλλόγου, κάθε Τετάρτη 6-8μ.μ. και Κυριακή 10-12π.μ. ή στο
Γραμματέα του Συλλόγου στο τηλέφωνο 6972525.820.

ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΕΝΝΙΣ
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6974 - 250155

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Εναρξη προπονητικών μαθημάτων για ανεξάρτητους και
βετεράνους από την προπονητική ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου “Αρη Βούλας”, με υπεύθυνο προπονητή
τον Κων/νο Κωστόπουλο.
Καθημερινά από 20:00 πληροφορίες 6932-627835

1ος Αγώνας Ορεινού
Δρόμου στον Κουβαρά
Ο Δήμος Σαρωνικού διοργανώνει τον 1ο Αγώνα Ορεινού
Δρόμου στο Δάσος του Κουβαρά 10:00 π.μ. της Κυριακής
20 Νοεμβρίου με σύνθημα «Αγαπώ το Δάσος, Φροντίζω
το Δάσος, Αθλούμαι στο Δάσος».
Σκοπός της διοργάνωσης είναι να ευαισθητοποιηθούν οι
κάτοικοι του Δήμου και όσοι θα συμμετάσχουν στον
αγώνα σε θέματα περιβάλλοντος, εθελοντισμού και αθλητισμού.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε ένα από τα ομορφότερα δάση
των Μεσογείων, έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες «πνεύμονες» πρασίνου της περιοχής, σε μία διαδρομή
μοναδικής φυσικής ομορφιάς συνολικής έκτασης 11 χιλιομέτρων. Αφετηρία της είναι η Διαδημοτική οδός Κουβαρά – Αυλακίου (θέση Υπαπαντή), κατόπιν η διαδρομή
εξελίσσεται μέσα στο δάσος του Κουβαρά, συνεχίζει στο
Δάσος Διονύσου (Μαυροβούνι) στα διοικητικά όρια του
Δήμου Λαυρεωτικής και αφού ακολουθηθεί μια κυκλική
πορεία, ξεκινάει η κατάβαση – επιστροφή στην αφετηρία,
που είναι και το σημείο τερματισμού.
Πληροφορίες στο Δήμο Σαρωνικού (τηλ. 2299 320300,
υπεύθυνος Δημ. Αναγνώστου), και στο www.saronikoscity.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Τηλ. : 213 2063534, Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη

Αθήνα 10/11/2011
Aρ. Πρωτ.: 112034

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η με αρ. πρωτ.
Οικ.202810/11 Κοινή Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής- Αν. Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας, με θέμα: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία ΑΣΠΗΕ, συνολικής ισχύος 119,6 MW και Δικτύου
Διασύνδεσης, στις θέσεις «ΚΙΛΙΖΑ, ΛΟΥΚΟ, ΜΠΑΜΠΟ- ΒΙΓΛΙΕΣ, ΛΕΥΚΙΒΑΡΙ, ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ», Νήσου Άνδρου, Ν. Κυκλάδων , η οποία βρίσκεται
στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο ΥΠΕΚΑ (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα),
όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Τηλ. : 213 2063534, Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη

Αθήνα 10/11/2011
Aρ. Πρωτ.: 112028

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η με αρ. πρωτ. Οικ.203611/11
Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα:
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του
έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 167.9 MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών: Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8 MW, Κερασιάς Α.Ε.
ισχύος 27.6 MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4 MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8
ΜW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4 ΜW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9 ΜW, ΑνατολήςΠρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8 MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2 MW στις θέσεις ‘’Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα», αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Εύβοιας και
διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ
Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας- Πικερμίου, Σπάτων- Αρτέμιδος,
Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερομένου στο ΥΠΕΚΑ (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα), όπου μπορεί να
προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ντέρμπι κορυφής με τον Πρωτέα
Ο Πρωτέας Βούλας πήρε το ντέρμπι κορυφής επικρατώντας της Τερψιθέας με 49-40 σε ένα δυνατό ματς και έμεινε
μόνος πρώτος υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους
στην πρώτη φετινή τους ήττα.
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛ. 49-40
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ σε 4 αγώνες
1. Πρωτέας Βούλας
8
4-0
326-143
――――――――――――――――――――――――――
2. Τερψιθέα Γλ.
7
3-1
259-187
――――――――――――――――――――――――――
3. Ελληνικό
7
3-1
335-210
4. Αγ. Παρασκευή
6
3-0
187-158
5. Ιπποκράτης Κω
6
2-2
261-218
6. Σπόρτιγκ
6
2-2
208-215
7. Νίκη Λευκ.
6
2-2
205-248
8. ΠΑΣ Γιάννινα
4
1-2
164-170
――――――――――――――――――――――――――
9. Απόλλων Π.
4
0-4
126-368
10. Νέα Κηφισιά
3
0-3
156-207
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Τηλ. : 213 2063534, Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη

Αθήνα 10/11/2011
Aρ. Πρωτ.: 111994

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003), ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η με αρ. πρωτ. οικ.
204084/11 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Σταθμός Βάσης Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής της εταιρείας «FORTHNET
MEDIA HOLDINGS S.A.», στη θέση Εύζωνας Υμηττού, Δήμου Παιανίας, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου
να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Τηλ. : 213 2063534, Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη

Αθήνα 10/11/2011
Aρ. Πρωτ.: 112064

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η με αρ. πρωτ. Οικ.203637/11 Απόφαση Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα: Ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ
82853/6.10.97 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως έχει τροποποιηθεί με την
ΚΥΑ 100256/12.1.2006, για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και
βοθρολυμάτων του Δήμου Λαυρεωτικής στο Νομό Αττικής», η οποία βρίσκεται
στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο ΥΠΕΚΑ (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα), όπου
μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Τηλ. : 213 2063534, Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη

Αθήνα 10/11/2011
Aρ. Πρωτ.: 112055

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η με αρ. πρωτ.
οικ.203636/11 Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «ΜεταφοράΔιάθεση λυμάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του Νομού Αττικής», η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερομένου στο ΥΠΕΚΑ (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα), όπου μπορεί να
προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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Ανάδειξη της «Σφηττίας Οδού» στο Κορωπί
Μεγάλη οδική αρτηρία που διέτρεχε τον αρχαίο δήμο Σφηττού
Ανταποκριθηκαν οι κάτοικοι του Κορωπίου στο
προσκλητηριο του Δήμου για ανάδειξη της Σφηττίας Οδού και του Αρχαίου Δήμου Σφηττού, με
εκδηλώσεις την Κυριακή 6 Νοεμβρίου.
Οι διοργανωτές βλέποντας το ενδιαφέρον των
κατοίκων για την ιστορία του τόπου όπου κατοικούν, ανακοίνωσαν ότι η εκδήλωση αυτή είναι η
αρχή ενός νέου κύκλου εκδηλώσεων που θα
διοργανώσει ο πολιτιστικός τομέας του Νομικού
Προσώπου, Σφηττός με τίτλο «Περίπατοι στην
ιστορία, αρχαιολογία και λαογραφία της περιοχής Κορωπίου».
Ο δημοτικός συμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του
“Σφηττου” Νίκος Παυλίδης, προλογίζοντας την
εκδήλωση σημείωσε ότι «Οι κάτοικοι του Κορωπίου γνωρίζουν ότι ο Σφηττός ήταν ένας σημαντικός αρχαίος δήμος της περιοχής και τον
θεωρούν βασικό μέρος της ιστορίας του τόπου
τους. Ο Δήμος μας “βάφτισε” το νέο Νομικό του
Πρόσωπο με το όνομα του αρχαίου δήμου και
μελετά την ενσωμάτωση του ονόματός Σφηττός
στο έμβλημά του.
Η αρχαιολόγος Όλγα Αποστολοπούλου-Κακαβογιάννη, που μίλησε για το θέμα, «με το έργο

χεία ενός ολοκληρωμένου Οδηγού Πόλης που
θα αναδείξει τις δυνατότητες του Δήμου και θα
τον καταστήσει επισκέψιμο.
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη σχέση ζωής των
κατοίκων με τον Υμηττό και δήλωσε ότι «σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα αναδείξουν αλλά και ενισχύσουν τη σχέση αυτή των
κατοίκων με το βουνό.
Μετά την τέλος της εισήγησης ξεκίνησε ο αγώνας δρόμου και η πεζοπορία με τη συμμετοχή
250 και πλέον δημοτών όλων των ηλικιών. Η διαδρομή ήταν κυκλική μήκους 3.5 χλμ (περικλείει
τις θέσεις Φουφάγια, Κάστρο Χριστού, Φιλιάτι)
με αφετηρία και τερματισμό το αθλητικό κέντρο
SAN SIRO στην οδό Σφηττού. Αλυτάρχης ήταν ο
γυμναστής κ. Φραγκούλης.

της έχει δικαίως καθιερωθεί στη συνείδηση των
κατοίκων του Κορωπίου ως ο άνθρωπος και ο
επιστήμονας που συνέβαλε καθοριστικά στην
ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου των κοινωνιών που έζησαν προηγούμενα στην περιοχή
τους», είπε ο Ν. Παυλίδης.

Σφηττία οδός: μεγάλη οδική αρτηρία που διέτρεχε τον δήμο Σφηττού
Η αρχαιολόγος Ολγα Κακαβογιάννη, προέβη σε ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις για άγνωστα
στο ευρύ κοινό αρχαιολογικά
ευρήματα καθώς και για τη συνολική αρχαιολογική σημασία
της πεδιάδας των Μεσογείων,
των οικισμών και των ορεινών
όγκων που απλώνονται στην
Ανατολική Αττική. Ο αρχαίος
Δήμος Σφηττού κατά τα κλασικά χρόνια, ήταν μετρίου μεγέθους και εκτεινόταν σε όλη
την πεδιάδα από τον λόφο Χριστού έως τους λόφους Φράττη
–Γράμματα (Γραμματικό) προς
τα Βόρεια στα όρια με το δήμο
της Κίκκυνας. Η Ο. Κακαβογιάννη θεωρεί ως το σπουδαιότερο ανασκαμμένο μνημείο
που ανήκει στον αρχαίο δήμο
Σφηττού, το Ιερό του Ομβρίου
Διός και του Προόψιου Απόλλωνα στον μικρό οροπέδιο του
Προφήτη Ηλία Υμηττού.

Για την Σφηττία οδό η αρχαιολόγος ανέφερε ότι ξεκινούσε από τον αρχαίο δήμο
του Θορικού, περνούσε από
την Κεφαλή (Κερατέα) και τα
Προσπάλτα (Καλύβια), που
ανήκαν στην ίδια «φυλή» την
Ακαμαντίδα (το όνομα της
προήλθε από το γιο του Θησέα
Ακάμαντα),
έφτανε
στο
Σφηττό και διαβαίνοντας τον
Υμηττό, μεταξύ Μαυροβουνίου
και Προφήτη Ηλία (πέρασμα
της Ντούκας) συνδεόταν με
την Αθήνα μέσω της μεγάλης
οδού, που ένωνε το Άστυ με
τους δήμους της δυτικής παραλίας και το Σούνιο, της
«αστικής οδού». Στα όρια του
Δήμου Κρωπίας η Σφηττία
οδός πρέπει να ακολουθούσε
την εξής πορεία : Από τη θέση
Ρδόκια όπου υπάρχει και το
ομώνυμο φρέαρ (πηγάδι) θα
περνούσε προς Βόρεια από
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την περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα και από εκεί στην κάτω
πλατεία, όπου στην θέση του
μικρού συντριβανιού υπήρχε
αρχαίο πηγάδι. Ακολούθως
από το νότιο τμήμα του Κορωπίου, από την περιοχή της παλαιάς εκκλησίας της Παναγίας,
θα προχωρούσε προς Δυτικά
μέχρι τους βόρειους πρόποδες
του Χριστού, όπου στη θέση
του ναΐσκου της Γέννησης του
Χριστού φαίνεται να υπήρχε
αρχαίο ιερό με τη μικρή κρήνη
του. Από εκεί, αφού διάφορα
παρακλάδια της θα οδηγούσαν
προς Βόρεια στους Δήμους
της Κίκκυνας και της Παιανίας
και προς Νότια στους Δήμους
Αναγυρούντος και των Λαμπτρών, θα ανέβαινε την
Ντούκα και θα κατέβαινε προς
Δυτικά, προς τα Σούρμενα και
την Γλυφάδα, την αρχαία Αιξωνή. 3

Αθλητισμός και πολιτισμός μαζί!
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης στο
χαιρετισμό του ενημέρωσε για τη στρατηγική
της Δημοτικής Αρχής, που αφορά την ανάδειξη
των φυσικών και πολιτιστικών μνημείων του
Δήμου Κρωπίας όπου δεσπόζουσα θέση έχει ο
ορεινός όγκος του Υμηττού. Ιδιαίτερα εξήρε την
συνδυαστική πολιτική που εφαρμόζει πλέον ο
Δήμος και το Νομικό Πρόσωπο «Σφηττός» για
την ανάδειξη αυτής της στρατηγικής με παράλληλες εκδηλώσεις, αθλητικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές κα.
Όλα αυτά όπως δήλωσε, θα αποτελέσουν στοι-

Οι 10 πρώτοι δρομείς που τερμάτισαν ήταν κατά
σειρά οι: 1ος Κούτσης Γεώργιος, 2ος Κάτσικας
Χάρης, 3ος Νομικός Νικόλαος, 4ος Γιολάρης Νικόλαος, 5ος Μοσινιάγκα Ιερεμίας, 6ος Φαράντος Αντώνιος, 7ος Παπαδόπουλος Αναστάσιος,
8ος Γκίκας Αναστάσης, 9ος Μόσχος Θεόδωρος
και 10η Σπέλλα Βάσια
Εντυπωσιακή ήταν η οργανωμένη συμμετοχή
του τμήματος στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου Κορωπίου. Συμμετείχαν 161 άνδρες, 89 γυναίκες. O μικρότερος σε ηλικία ήταν ο 5χρονος
Άγγελος Μαρκαριάν και ο μεγαλύτερος, ο
82χρονος Γεώργιος Γκιόκας.
Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, προσκεκλημένων
οι βουλευτές Αττικής Γεώργιος Βλάχος και Αθανάσιος Μπούρας.

Οι τρεις πρώτοι δρομείς ανάμεσα στο Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τον πρόεδρο του Δ.Σ.

