ΣABBATO

17

Για να έχετε νέα
όλη την εβδομάδα
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Διαβάστε μας και στην ιστοσελίδα μας www.ebdomi.com

Ευθύνες των
ΠΟΛΙΤΩΝ
Αναφέρομαι στους πολίτες και όχι βεβαίως στους
ιδιώτες (idiots)τους οποίους, το ολιγότερο, αντιπαρέρχομαι.
Σημείωσα παρενθετικά την αγγλική ορολογία, όπου
προσδίδεται ιδιαίτερα απαξιωτικό εννοιολογικό περιεχόμενο.
Οταν έπαιρναν τη δάνεια αυτή λέξη από την ελληνική,
συνειδητοποίησαν πολύ καλά ότι σε μια κοινωνία, το
άτομο που δεν λειτουργεί συλλογικά, αλλά ατομικά
είναι πολύ κουτό. Αντελήφθησαν πως
όταν έλεγαν οι Αθηναίοι1 ότι θεωρούν
τους αμέτοχους στα κοινά - και στην
κοινή δηλαδή προσπάθεια, ά χ ρ η σ τ ο υ ς - αχρείους, εννοούσαν ότι
αυτοί οι αχρείοι δεν είναι “μάγκες”
αλλά ηλίθιοι.
Εχω αναφερθεί στην αρθρογραφία
μου, στην ευθύνη του Προέδρου της
Δημοκρατίας και στις ευθύνες των
πολιτικών (7η, φύλλα 703, 704, 707, 708 κλπ.).
Δεν είναι άμοιροι ευθυνών όμως και οι πολίτες. Και
οι ευθύνες τους είναι μεγάλες.
Τις πρώτες ευθύνες, μην το ξεχνάμε τις έχουν οι
πολιτικοί ανάλογα με τη θέση τους και τη στάση
τους, γιατί “το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι”.
Σε τί συνίστανται όμως οι ευθύνες των πολιτών;
Ημών των ιδίων, δηλαδή. ΟΙ δικές μας ευθύνες!
― Στην αδιαφορία και στην ανευθυνότητα, στην
ελαφρότητα των επιλογών.
― Στην έλλειψη ενδιαφέροντος για τα κοινά και τα τεκταινόμενα, που μας αφορούν όλους άμεσα ή έμμεσα.
― Στην προσκόλλησή μας σε πρόσωπα και στην
“ομάδα” μας (ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής), σε
Συνέχεια στη σελ. 2
ιδεοληψίες.

Υπερσύγχρονη Μονάδα εντατικής
παρακολούθησης καρδιοπαθών
εγκαινίαστηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Εκσυγχρονίστηκε, ανακατασκευάστηκε και
εξοπλίστηκε εντατική μονάδα με 6 κρεβάτια, πραγματικές μονάδες το καθένα, με
υπερσύγχρονα μηχανήματα, στον 1ο όροφο
του κεντρικού κτιρίου του Ασκληπιείου.
Ολο το έργο είναι δωρεά του Θανάση και
της Μαρίνας Μαρτίνου.

του Κώστα
Βενετσάνου

Αλεξάνδρα
ΑΣΗΜΑΚΗ

Νίκος
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ
Σελίδα 3

Δίχασε το Δημοτικό Συμβούλιο στα
3Β η απουσία το Δημάρχου και η
διεκδίκηση της παραλίας της Βούλας
σελίδες 14,15
η καλύτερη πολίστρια
του κόσμου!
Σελίδα 22

4 αγώνες-4 νίκες

Ενας χρόνος Οβριόκαστρο!

σελ. 15

Σελίδα 22

Εθελοντικές δράσεις σε Δήμους

Δημοκρατική εκτροπή στο Δήμο Παλλήνης

Σελίδα 17

Σελίδα 7

Στην Ψυττάλεια η αποχέτευση
του Δήμου Σαρωνικού
Σελίδα 13
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Ευθύνες των ΠΟΛΙΤΩΝ
Συνέχεια από τη σελ. 1
― Στην αβασάνιστη ακρισία γεγονότων, επιλογών και προσώπων και κυρίως πάνω σε σπουδαίες, καθοριστικές αποφάσεις, όπως η ένταξή μας στην ΕΟΚ, στην Ε.Ε. στην ΟΝΕ,
στη συνθήκη της Λισσαβώνας, στα μνημόνια και στις δανειακές συμβάσεις κ.ά.
― Στην αβελτηρία μας, στην οκνηρία μας (όχι την ανικανότητά μας) για πολύπλευρη πληροφόρηση.
― Στην ευπιστία μας και στον άμετρο ενθουσιασμό μας.
― Στον μιμητισμό μας
― Στην παθητικότητα και τις φοβίες του ραγιά.
― Στην έλλειψη σύμμετρης εθνικής υπερηφάνειας και
οράματος!
Θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλα, όπως την έλλειψη αρετής, πειθαρχίας και νομιμοφροσύνης, αλλά σε ποιες αρχές
και ποιούς νόμους!
Την πλεονεξία μας. Την επιδίωξη του κέρδους ασχέτως
προελεύσεως. Την προσπάθεια διακρίσεως με προκλητική
προβολή πλούτου, ακόμη και πλασματικού αντί των χαρισμάτων της πνευματικής και ηθικής ανωτερότητας.
Οσα παραπάνω σημείωσα χριεάζονται αποδείξεις; Να αναφέρω μερικά παραδείγματα κυρίως σε χέση με την πολιτική
και τους πολιτικούς;

Παραδείγματα ευθύνης των πολιτών
Απλά παραδειγματα ελαφρότητας επιλογών και ιδεοληψιών, προς αποφυγήν βεβαιως:
― «...α, ο Π.... ειναι καλό παιδί...». Τί “καλό παιδί” όταν ψηφιζει ό,τι του σερβίρει ο Γ.Α.Π. και “κρεμάει” την Ελλάδα.
Καταστρέφει οικονομικά τους ψηφοφόρους του, στέλνει
στην ανεργία και στην ανέχεια συμπολίτες του!
― «τριάντα πέντε χρόνια, αυτοί που κυβερνήσανε μας
έχουν καταστρέψει, αλλά τι να ψηφισω; Την Παπαρηγα ή
τον Τσίπρα;»
Είναι οι “κολλημένοι” και εθισμένοι στο στείρο συντηρητισμό.
― Ναι, τον Τσίπρα ή την Παπαρήγα, χωρίς ν’ αποδέχεσαι
σώνει και καλά την ιδελολογία τους. Οταν ένας “βαμμένος”
αντικομμουνιστής ψηφίσει ΚΚΕ, έστω από αντίδραση, θ’ αλλάξει σίγουρα η κατάσταση.
Αυτό το πολιτικό σκηνικό πρέπει ν’ αλλάξει:
Τέρμα τα “καλά παιδιά”, τα πλατειά χαμόγελα και τα “φιλικά” χτυπήματα στην πλάτη. Ψηφίστε σωφρονιστικά, ως
τιμωροί. Μόνον έτσι θα βάλουν μυαλό οι καταστροφείς
ανεύθυνοι πολιτικοί, θα ταρακουνηθούν οι “εταίροι” μας και

Υπάρχει ανάγκη για
μια ηλεκτρική κουζίνα
Οικογένεια στο Δήμο Σαρωνικού έχει άμεση ανάγκη
ηλεκτρικής κουζίνας, μια και η υπάρχουσα έχει καταστεί επικίνδυνη και η συγκεκριμένη οικογένεια αδυνατεί να διαθέσει χρήματα για αγορά καινούργιας.
"Αλληλεγγύη Σαρωνικού"
Άλλη μία εθελοντική ομάδα του Δικτύου Σαρωνικού
saronikosnet-info@yahoo.gr - τηλ. 6946-268384

θα σωθεί η χώρα.
― «...Εμείς πάππου - προς πάππου ψηφίζαμε...». Ναι: πάππου - προς πάππου πεθαίναμε από ιλαρά: Αλλάξανε τα
πράγματα... Ζαφείρη!
― «Ξέρεις, έχω υποχρέωση στον Γ... Μου διόρισε το παιδί
μου». Ναι, και τώρα στο απολύει με οικογένεια και ένα
σωρό χρέη.
Ή το άλλο: «Μου υποσχέθηκε...»
Ακριβώς επειδή σου υποσχέθηκε, ή είναι ψεύτης ή άδικος.
Και στις δυο περιπτώσεις ακατάλληλος και επιζήμιος.
Το θυμάστε, οι μεγαλύτεροι, το συνθημα, “είδες η ΕΟΚ!”
Τωρα, μετα 30 χρόνια, είδαμε και οίδα!
Πάντως, «Ωραία η Λισσαβώνα». Η Λισσαβώνα, ως πόλη,
ωραία ειναι. Η συνθήκη της Λισσαβώνας όμως είναι που
οδήγησε τους τραπεζίτες στην κυβέρνηση και τη Μέρκελ
στο σβέρκο μας.
Κι επειδη μερικοί πιστεύουν ότι θα μας νοικοκυρέψουν οι
Γερμανοί και καλοδέχονται τους Φούχτεν και τους Ράιχενμπαχ, σας υπενθυμίζω ότι μερικοί, όπως ο Λογοθετόπουλος2, το ίδιο πίστεψαν και έκαναν κατά την εισβολή των
Γερμανών το 1941. Εξ’ άλλου τους βόλευε. Είχαν και “ιδεολογική” κάλυψη: Θα ανέχονταν να συμμαχήσουν και να
συμπορευτούν με τους μπολσεβίκους!!!
Οσο για την ευπιστία και την παθητικότητα του Ραγιά, η
συνταγματική (α)νομιμότητα της κυβερνησης Παπαδήμου
και το “χαράτσι” της ΔΕΗ ειναι χαρακτηριστικότατα παραδειγματα, που δίνουν ψευδονομιμοποίηση στις ανομίες
των εγκάθετων.
α) Για την συνταγματική εκτροπή και το πολιτικό πραξικόπημα που έχει διαπραχθεί με τον διορισμό της κυβέρνησης
Παπαδήμου, έχω αναλύσει σε άρθρα μου στην ΕΒΔΟΜΗ
της 12ης και 19ης Νοεμβρίου τ.έ.
Ευθύνες γι’ αυτό έχουν πρωτίστως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι αρχηγοι των κομμάτων που την στηριζουν και
οι βουλευτές τους, αλλά και των αριστερών κομμάτων για
μη προσήκουσα και χλιαρή αντίδραση και ο νομικός κόσμος
με προεξάρχοντες τους συνταγματολόγους που έπρεπε να
είχαν οργανώσει συνέδριο, για να γνωμοδοτήσουν, αλλά
και κάθε πολίτης που έχει τελειώσει το Λύκειο και γνωρίζει
ελληνικά, για τον εφησυχασμό του και την αβελτηρία του
να διαβάσει δυο-τρεις σελίδες. Το Σύνταγμα δεν είναι “κινέζικα”. Είναι η βάση και το περίγραμμα του δημοκρατικού
μας πολιτεύματος. Λίγο διάβασμα, λίγη σκέψη, λίγη κριση
ΔΕΝ βλάπτει την υγεία σας και δεν κουράζει. Ωφελεί την
κοινωνική σας υγεία, το δημοκρατικό σας φρόνημα και την
ελευθερία τη δικιά μας και των παιδιών μας.
Οσον αφορά το χαράτσι, που σπεύδει το 80% να πληρώσει
με σκυμένο κεφάλι, στις ουρές της ΔΕΗ, έχω γράψει γιατί
ειναι ανυπόστατο και παράνομο στην “7η” της 3/12. Από κει
και πέρα, εκτός από τον Αγιο Αυγουστίνο, που έχω επικαλεσθεί, κάλλιστος είναι και ο Μένανδρος: Το καλώς έχον
που κρείτόν εστι και νόμου (το δίκαιο είναι πιο ισχυρό
ακόμη κι απ’ το νομο).
―――――――――――――
1. Θουκυδίδης: “Επιτάφιος (λόγος) Περικλέους”.
2. Κ. Λογοθετόπουλος: Καθηγητής ιατρικής, σπουδαγμένος στο
Μόναχο. Ετρεξε πρώτος να συγχαρεί το Γερμανό πρέσβη την
27/4/41 κατά την είσοδο των Γερμανών εισβολέων στην Αθήνα. Πίστευε κι αυτός ότι οι Γερμανοί θα μας “έστρωναν”. Διορίστηκε αντιπρόεδρος και υπουργός της 1ης κυβέρνησης και πρωθυπουργός
της 2ης, για να τον ακολουθήσει το 1943 ο Ι. Ραλλης.
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Σελ. 4-5

Συλλογή δηλώσεων για το χαράτσι Σελ. 6

Ο Σκεύος Ζερβός και η εναλλακτικη
θεραπεία γιάννης κορναράκης
Σελ. 8

Θα δρέψετε τα σταφύλια της
οργής Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α., για την ΕΛΛΑΔΑ

Σελ. 9

Χρήσιμες δωρεάν υπηρεσίες στο
Σελ. 10
ίντερνετ Ηλέκτρα Βενετσάνου
Επιστολές που λάβαμε
Ημερίδα για αποχέτευση στα Σπάτα

Σελ. 11
Σελ. 7

Αντιδρά ο Νικόλαος στον αποτεΣελ. 16
φρωτήρα
Δημόσια διαβούλευση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρωπίας Σελ. 18

ΟΧΙ, στα ΔΙΟΔΙΑ, μέχρι την τεΣελ. 18
λική νίκη
Ενα Χριστουγεννιάτικο δέντρο
Σελ. 21
με γάλα!

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ των 3Β
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Με μειωμένο εισιτήριο, θα μπορούν να μπαίνουν στη
λίμνη, όλοι οι δημότες της Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, αφού βγάλουν κάρτα δημότη.
Το ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 14/12/11.

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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Νέα μονάδα εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών
εγκαινιάστηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Εγκαινιάστηκε Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου
το πρωί, η μονάδα της Καρδιολογικής
Κλινικής - εντατικής παρακολούθησης
καρδιοπαθών - του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας.
Η μονάδα υπήρχε στον πρώτο όροφο
του κεντρικού κτιρίου, αλλά ήταν πεπαλαιωμένη.

Μητροπολίτης Γλυφάδας, Βούλας,
Βάρης, Βάρκιζας κ. Παύλος, παρουσία
πλήθος κόσμου και εργαζομένων στο
Ασκληπιείο.
Διευθυντής της Καρδιολογικής σήμερα
είναι ο γιατρός Μανώλης Αθανάσιος.
Με τον γιατρό Ευάγγελο Ασλανίδη,
που μιλήσαμε, μας είπε ότι αυτή τη

μαρτυρία για την υποβάθμιση της
υγείας, την συρρίκνωση του Νοσοκομείου και την εξαθλίωση των εργαζομένων με τις περικοπές των μισθών και
Σήμερα εκσυγχρονίστηκε, ανακατασκευάστηκε και βέβαια εξοπλίστηκε με
6 κρεβάτια πραγματικές μονάδες το καθένα, με υπερσύγχρονα μηχανήματα.
Ολο το έργο είναι δωρεά του Θανάση
και της Μαρίνας Μαρτίνου.
Την τελετή των εγκαινίων έκανε ο πατέρας Κωνσταντίνος (του Αγ.Παντελεήμονα
Ασκληπιείου)
και
ο

στιγμή η μονάδα διαθέτει 6 κρεβάτια
και μπορεί να τοποθετηθεί άλλο ένα.
Για την περιοχή μας, αυτή η είδηση
είναι μία ανακούφιση, γιατί το Ασκληπιείο είναι το μόνο Νοσοκομείο σε
ακτίνα πολλών χιλιομέτρων και καθημερινά υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες
του.
Παράλληλα ομάδα πολιτών έκαναν δια-

Σύσκεψη στο Σαρωνικό με εκπροσώπους του ΚΤΕΛ

για τη μεταφορά των μαθητών
και δημιουργία τοπικής συγκοινωνίας
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε 9/12 στο Δημαρχείο Σαρωνικού, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου και του ΚΤΕΛ Αττικής, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν στη μεταφορά των μαθητών των σχολικών μονάδων του Δήμου και στη δημιουργία
δικτύου τοπικής συγκοινωνίας και τη διασύνδεση του δήμου με Μετρό – Προαστιακό.
Όσον αφορά τη μεταφορά μαθητών, έγινε ενημέρωση από το Δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου
για το γεγονός ότι ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε για την εκμίσθωση αυτοκινήτων
για τη μεταφορά των μαθητών απέβη άκαρπος και ότι ο Δήμος, σύμφωνα με όσα ορίζει
ο νόμος, θα προβεί σε διαπραγμάτευση με τους μεταφορείς. Το θέμα αυτό απασχολεί
τους περισσότερους Δήμους, μια που δεν βρήκαν ανταπόκριση από τους εκμισθωτές αυτοκινήτων.
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε και στην Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), η οποία με ομόφωνη απόφαση που έλαβε, πρότεινε στο
Υπουργείο Εσωτερικών να παραταθεί η μίσθωση για τη μεταφορά των μαθητών μέχρι
το τέλος της χρονιάς. Παράλληλα, ο Δήμαρχος εξήγησε ότι έχει ενημερώσει την Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά (τηλεφωνικά), ότι οι δήμοι της Αττικής, λόγω της μη χρηματοδότησης και της δυστοκίας των διαδικασιών, δε θα είναι σε
θέση να αναλάβουν τη μεταφορά των μαθητών από την αρχή της νέας χρονιάς.
Για την τοπική συγκοινωνία στα διοικητικά όρια του Δήμου Σαρωνικού, αποφασίστηκε να
ανατεθεί μελέτη και για τις σχολικές μεταφορές και για την τοπική συγκοινωνία στην
κατεύθυνση α) να οργανωθούν καλύτερα τα δρομολόγια, β) να δημιουργηθεί δίκτυο τοπικής συγκοινωνίας, γ) να υπάρξει σύνδεση με το Μετρό και τον Προαστιακό και δ) να
αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα λεωφορεία – μεταφορικά μέσα του Δήμου Σαρωνικού.

τις αυξήσεις των εργατοωρών. Ομάδα
πολιτών του ΚΚΕ με πικετοφορία διαμαρτυρήθηκαν για τα ίδια αιτήματα.
Αννα Μπουζιάνη

ΕΒΔΟΜΗ
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ΚΥΡΙΑΚΕΣ με ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
(Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα, τηλ. 210 3418 550),
Εναλλασσόμενο πρόγραμμα παραστάσεων κουκλοθέατρου για παιδιά από την Unima Ελλάς
Κυριακές με Κουκλοθέατρο. Διαφορετικοί, κάθε Κυριακή,
θίασοι, μέλη της Unima Ελλάς, παρουσιάζουν νέες αλλά και
ήδη γνωστές δουλειές τους για όλους τους μικρούς φίλους
του κουκλοθέατρου και για τις οικογένειές τους.
Εναλλασσόμενες παραστάσεις: Κάθε Κυριακή στις 11:30
ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα
117 78, τηλ. 210 3418 550), Αίθουσα: Black Box
Τιμή εισιτηρίων: 8€
“Το Μαγεμένο Πράσινο” της Κυριακής Δοξαρά
Μια συναρπαστική οικολογική περιπέτεια με γενναία παιδιά και μοχθηρούς κακούς μέσα σε ένα μαγεμένο πράσινο
δάσος. Κάθε Σάββατο στις 17:00

Η Λαυρεωτική γιορτάΖΕΙ… τα Χριστούγεννα
“Η Λαυρεωτική γιορτάΖΕΙ”. Με αυτό το
σύνθημα ο Δήμος Λαυρεωτικής καλεί
τους δημότες να συμμετάσχουν στο φετινό εορταστικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργήθηκε για να καλύψει όλα τα
γούστα και όλες τις ηλικίες.
Οι ημέρες που όλοι γινόμαστε παιδιά πλησιάζουν και ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΘΟΡΙΚΟΣ» Εμ. Μπίστας μαζί με τους συνεργάτες του ετοίμασαν μια απέραντη
Χριστουγεννιάτικη γιορτή για μικρούς και
μεγάλους. Νεράιδες, ξωτικά και το μαγικό τρενάκι των Χριστουγέννων… ξεπηδούν μέσα από τον κόσμο των
παραμυθιών.

Με μικρά θεματικά φεστιβάλ που θα διοργανωθούν στις πόλεις του Λαυρίου και
της Κερατέας, ο Δήμος θα προσπαθήσει
να δώσει την πραγματική εικόνα της Λαυρεωτικής, μιας πόλης ξεχωριστής, δυναμικής, νεανικής και όχι υπερφίαλης, που
αγαπάει τους ανθρώπους της και γιορτάζει μαζί τους.

τίτλο «Πορεία προς τη Βηθλεέμ» με
ύμνους και τραγούδια για τη νύχτα των
Χριστουγέννων.
Παρασκευή 23-12 και Σάββατο 24-12 στο
Λαύριο και την Κερατέα αντίστοιχα μια
χαρούμενη παρέα από Χριστουγεννιάτικες φιγούρες θα περιφέρονται στους εμπορικούς δρόμους, μπαίνοντας μέσα στα
καταστήματα, πειράζοντας τον κόσμο και
χαρίζοντας χαμόγελα και ευχές έχοντας
σαν σκοπό να τονώσουν ταυτόχρονα και
την τοπική εμπορική αγορά.
Η ...ξυλοπόδαρη, η νεράιδα των Χριστουγέννων ανάμεσά μας...

Το μαγικό τρενάκι έρχεται...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ”
Το εορταστικό πρόγραμμα

«…ΘΑ ΠΑΩ, ΚΙ ΑΣ ΜΟΥ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΚΟ»
Μουσικό αφιέρωμα στον Νίκο Παπάζογλου «…ΘΑ ΠΑΩ, ΚΙ ΑΣ ΜΟΥ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΚΟ», θα παρουσιαστεί
από τη μουσική ομάδα Διόσκουροι, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στις 21:00. Συμμετέχουν ο Γιάννης Κούκος
στο μπουζούκι και ο Σπύρος Βελούδος στην κιθάρα.
― Από την Παρασκευή 16 έως 23 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ χειροποίητων αντικειμένων, που θα υπάρχουν στην αίθουσα Πολύτροπο από τις 17:00 έως 22:00 για τα χριστουγεννιάτικα δώρα σας.

«ΤΟ ΠΑΡΤΙ» ― Η ταινία σε σκηνοθεσία Μπλέικ Έντουαρντς «ΤΟ ΠΑΡΤΙ», θα προβληθεί σε επανέκδοση
νέας κόπιας, στον κινηματογράφο σινέ Αλίκη, Λ. Μαραθώνος 196, Πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο Νέας Μάκρης - πρώην αμερικάνικη βάση - την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου στις 21:15.

Σάββατο 17-12 και ώρα 19.00 στο παλαιό
Μηχανουργείο Λαυρίου, η Φιλαρμονική
Λαυρίου, η Μικτή Χορωδία Λαυρίου και η
Παιδική Χορωδία Λαυρίου, θα πραγματοποιήσουν κοινή συναυλία με θέμα τα Χριστούγεννα.
Τρίτη 20-12 και ώρα 19.00 στο Πολιτιστικό
Κέντρο Κερατέας, η Μικτή Χορωδία Κερατέας θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με

To παιδικό όνειρο γίνεται πραγματικότητα
καθώς το μαγικό τρενάκι των Χριστουγέννων θα αποτελέσει σίγουρα την ωραιότερη Χριστουγεννιάτικη εμπειρία των
παιδιών που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη τους.
Τα παιδιά επιβιβάζονται στο ειδικό τρενάκι, χωρητικότητας 40 ατόμων, με συντροφιά ένα Ξωτικό που τους αφηγείται
ιστορίες από το μυστικό εργαστήρι του Άη
Βασίλη και τα προετοιμάζει να ζήσουν ένα
παραμυθένιο ταξίδι!!!

ΕΒΔΟΜΗ
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Ο Δήμος Κρωπίας δημιουργεί
το «Σπίτι των Χριστουγέννων»
με σειρά εκδηλώσεων
― Σάββατο 17/12: Άχνη και κανέλα, τάρανδοι και ξωτικά, ζυμάρι και φωτιά… «Ξέρεις τη μαγική συνταγή για
το γλυκό του Αγίου Βασίλη;» Στο «Σπίτι των Χριστουγέννων» (πεζόδρομο) Ώρα: 11:00
― Κυριακή 18/12: Εκδήλωση Λυκείου Ελληνίδων –παράρτημα Κορωπίου & Δήμου Κρωπίας στο αμφιθέατρο
του Δημαρχείου (Β. Κωνσταντίνου 47) στις 18:30
― Την Παρασκευή 23/12 θα γίνει εκδήλωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου (Β. Κωνσταντίνου 47) στις 17:00.
― Πέμπτη 29/12: Οι περιπέτειες του Άγιου Βασίλη και
πρωτοχρονιάτικες κατασκευές στον πεζόδρομο, 19:00
― Σάββατο 31/12, 12π.μ.: Χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλωση στο Κίτσι. Διοργάνωση: Σύλλογος Ποντίων Κορωπίου «Εύξεινος Πόντος» και Δήμος στα γραφεία του
συλλόγου (έναντι απο Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι - Ν.Παπαγιαννόπουλου 256).

“Αγορά τέχνης ΒΑΖΑΑR”
Το Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, στην Πνευματική
Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2 Βούλα), από 11 π.μ. έως 5μ.μ. ο Διεθνής Σοροπτιμιστικός Ομιλος Γλυφάδας - Βούλας “Νηρηίδες”
οργανώνει “Αγορά τέχνης ΒΑΖΑΑR”.
Χριστουγεννιάτικα, ξύλινα διακοσμητική, κεριά, ρούχα σε πολύ
καλές τιμές.

art gallery café - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 16673 210 8958866
www.artgallerycafe.gr/program.asp
www.mytheatro.net www.tragoydia.net
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΖΙΚ ΝΑΚΑΣΙΑΝ ΚΑΙ Η WHITE
BAND. Ο Τζικ Νακασιάν και η White Band στο πρόγραμμα
…«Χαμογέλα Ελλάδα»
ΤΙΜΗ ΕΙΣ. €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ «ΔΡΟΜΟΙ ΠΑΛΙΟΙ» Τραγουδούν: Βάσια Ζήλου, Βάλια Βρεττού, κιθάρα/τραγούδι: Γιάννης Μπέκας, μπουζούκι/τραγούδι: Θ.
Παρασκευαίδης Πιάνο: Ανδρέας Μπουτσικάκης πιάνο, μουσική
φροντίδα, ΤΙΜΗ ΕΙΣ. €15 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ με τη γοητεία της “ΕΠΟΧΗΣ ΜΠΑΡΟΚ»
Ένα μουσικό ταξίδι ξεχωριστό, που θα έχει την ομορφιά των Χριστουγέννων αλλά και την λάμψη της Τέχνης του 1600 και του 1700…Της
εποχής που ακολούθησε την Αναγέννηση και μας έδωσε αριστουργήματα στη Ζωγραφική, την Αρχιτεκτονική, την Γλυπτική, αλλά και την
Μουσική…Και ονομάσθηκε «Εποχή Μπαρόκ»
Ερμηνεύει το Τρίο «a βec»: Μαρία Κολέτου, φλάουτο με ράμφος, Νίκος Κατριτζιδάκης, φλάουτο τραβέρσο, Σπύρος Κωστής
φαγκόττο. Παρουσίαση: Ράνια Βισβάρδη
ΤΙΜΗ ΕΙΣ. €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

Εορταστικό Βazaar με τον ΟΜΙΛΟ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ»
Εορταστικό Bazaar οργανώνεται από τον “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας” με μεγάλη
ποικιλία δώρων και αξιόλογη συλλογή αντικειμένων,
το
οποίο
θα
πραγματοποιηθεί από την

Παρασκευή 16/12 έως και
την Τετάρτη 21/12, στην
αίθουσα του ξενοδοχείου
“CONGO PALACE”, Ποσειδώνος 75 - Γλυφάδα Ώρες
Λειτουργίας από 10:00 π.μ.
– 21:00 μ.μ.

Ελάτε να υποδεχθούμε
τον Αη-Βασίλη...
O Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” θα υποδεχθεί μαζί με τα παιδιά και τους φίλους τον Αη-Βασίλη,
την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στις 5.30μ.μ. στην πλατεία
Ελευθερίας στην Κάτω Βούλα (Παπάγου & Καραϊσκάκη), κάτω από το φωτισμένο φυσικό δέντρο της πλατείας.
Ο Αη-Βασίλης θα είναι φορτωμένος με δώρα για τα παιδιά
και γλυκά με τσίπουρα για τους μεγάλους.

Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας

Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό
Bazaar στη Βάρκιζα
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 10:00 πμ – 5:00 μμ
Στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Πολιτισμού
(Γυάλινο Κτίριο Παραλίας Βάρκιζας, δίπλα στην παιδική χαρά)
Ξεχωριστά δώρα, είδη διακόσμησης, είδη για το σπίτι, χριστουγεννιάτικα, βιβλία, πίνακες ζωγραφικής, αγνά σπιτικά γλυκά, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, φρεσκοκομμένος καφές, λουκουμάδες και πολλά
άλλα, όλα σε εκπληκτικές τιμές!! Τα έσοδα θα διατεθούν για παροχή
βοήθειας σε ιδρύματα.

Παράλληλες με το Bazaar εκδηλώσεις:
- Στις 11:00 η θεατρική Ομάδα της Βάρης «Ερασιπαίκτες» θα
απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά.
- Στις 12:00 θα τραγουδήσει η Χορωδία Βάρης-Βουλιαγμένης

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στην
Παλλήνη
Σάββατο 17/12, 8μ.μ. στο Πολιτιστικό κέντρο Γέρακα, χριστουγεννιάτικη συναυλία με την ορχήστρα του Δήμου και
bazaar στο φουαγιέ.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
στο ΚΑΑΠ (ΠΙΚΠΑ)
O Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης σε συνεργασία
με το ΚΑΑΠ Βούλας (ΠΙΚΠΑ) διοργανώνει χριστουγεννιάτικη γιορτή με πρωταγωνιστές τα παιδιά του ΚΑΑΠ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, ώρα 17.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΑΑΠ,
Λεωφ. Καραμανλή 2, Βούλα και περιλαμβάνει πλούσιο
μουσικό πρόγραμμα, εδέσματα και δώρα για τα παιδιά.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

«Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη …»
Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων διοργανώνει διαδραστική ομιλία με θέμα «Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη …»
Η εκδήλωση έχει θέμα την διαχρονική ανάγκη του κάθε ατόμου για την ικανοποίηση των επιθυμιών του, σε σχέση με το
κοινωνικό του περιβάλλον και την ιεράρχηση των αξιών του και
θα πραγματοποιηθεί 17η Δεκεμβρίου και ώρα 7μμ. στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία» δίπλα στο Δημαρχείο Βούλας. Ομιλήτρια η ψυχολόγος Θάλεια Νικολάου.

Μουσική βραδιά
με τον Πολ. Σύνδεσμο Οικιστών “Αμπελώνα”

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου
(Κ.Δ.Ε.Μ.) διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, την
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 7 το βράδυ, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις».
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κλασσικό τραγούδι, από τον τενόρο Ιωάννη
Φράγκο, με τη συμμετοχή της Έφης Χριστοδούλου στο βιολί
και του Ανδρέα Πυλαρινού στο πιάνο. Τιμή εισιτ.: 5€.

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον
Αγιο Νεκτάριο Βούλας
Το Σάββατο 17/12 στις 4μ.μ. στο ιερό παρεκκλήσιο του
Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Σεβαστουπόλεως, θα γίνει
η Χριστουγεννιάτικη γιορτή των κατηχητικών συνάξεων.
Θα αποδοθούν ύμνοι, παραδοσιακά κάλαντα και τραγούδια, ποιήματα κι ένα μικρό χριστουγεννιάτικο θεατρικό.
Στο τέλος θα μιλήσει ο υπεύθυνος νεότητας π. Αντώνιος
Χρήστου με θεμα: «Ο λόγος σαρξ εγένετο... σε μια εποχή
κρίσης τότε και τώρα».

Ο Πολιτιστικός σύνδεσμος οικιστών περιοχών Αλυκού “Ο
Αμπελώνας” διοργανώνει μουσική βραδιά, το Σάββατο 17
Δεκεμβρίου, στην ταβέρνα “Φιλία” (παρ. λεωφ. Σουνίου)
κοντά στην Αγία Μαρίνα (τηλ. 2291072028). Πλούσιο φαγητό, κρασί και ζωντανή μουσική σας περιμένουν.
Πληροφορίες Νικ. Σπίνος (πρόεδρος) 6944 780761 & Αντ.
Πουλάκης (Γ.Γραμ.) 6976 433876.

Ρεβεγιόν με το Πανόραμα Βούλας
Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανοράματος
Βούλας καλεί το Σάββατο 31/12 σε Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο OASIS στη
Γλυφάδα. Ώρα προσέλευσης 21:30. Εκλεκτό MENU και πολύ
χορό. Τιμή : 55 €
Για συμμετοχή: Αγγελιδάκης Ανδρέας: 6974941990
Βασιλόπουλος Νίκος: 6947822800 Βούρος Νίκος: 6947702814
Και στο Εντευκτήριο του Συλλόγου

Χριστουγεννιάτικο Bazaar στον παιδικό σταθμό "Ουράνιο Τόξο"
Χριστουγεννιάτικο Bazaar διοργανώνει ο παιδικός σταθμός "Ουράνιο
Τόξο", την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
από τις 10:00 μέχρι τις 16:00.
Γονείς και δασκάλες έχουν ετοιμάσει
χειροτεχνήματα για μικρούς και μεγάλους. Στον επάνω όροφο του σχολείου θα λειτουργεί τμήμα με second

hand αντικείμενα.
Καθ όλη τη διάρκεια του bazaar οι μικροί φίλοι θα μπορούν να απολαύσουν αφήγηση χριστουγεννιάτικου
παραμυθιού, να συμμετέχουν σε μουσικοκινητικές δραστηριότητες και να
φτιάξουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

Λαχειοφόρος αγορά με δώρα, άφθονος ζεστός καφές, τσάι και σπιτικό
κέικ θα είναι διαθέσιμα, ενώ η κουζίνα
θα είναι ανοιχτή από 12:00 - 15:00 με
σπιτικά φαγητά και γλυκά.
Βρίσκεται στην οδό Διαδόχου Κωνσταντίνου 1 στην Παιανία (κοντά στο
μουσείο Βορρέ)
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Μήνυμα των φετινών
Χριστουγέννων

Οργανωνόμαστε στις γειτονιές και αντιστεκόμαστε όλοι μαζί
Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα
Οι αντιδράσεις για το χαράτσι του
ληστρικού φόρου ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) διευρύνονται κάθε μέρα και
περισσοτερο. Στα πλαίσια αυτών
των κινητοποιήσεων πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα
πολλές συγκεντρώσεις, από διάφορους φορείς, κατά τόπους.
Ετσι η μεν “Σπίθα” Βούλας,
Βάρης, Βουλιαγμένης πραγματο-

«Αγαπητοί συνδημότες αυτή η χρονιά καταγράφεται στη συνείδηση όλων μας ως μια από τις δυσκολότερες στην σύγχρονη ιστορία μας. Το μήνυμα της γέννησης του Ιησού, το
μήνυμα των φετινών Χριστουγέννων, περνάει μέσα από τη
θέλησή μας να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά του Κορωπίου να βιώσουν κάτι από το μεγάλο αυτό γεγονός της Χριστιανοσύνης στις καρδιές τους. Μένουμε συνεπείς στην
υπόσχεσή μας να βάλουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας
την κοινωνική πολιτική, την παιδεία, τον αθλητισμό και τον
πολιτισμό και να μην στερήσουμε τίποτα από τη νεολαία
της πόλης και ιδιαίτερα από τα παιδιά».
Δημήτρης Κιούσης Δήμαρχος Κρωπίας

«Βραβείο του Εθελοντή»
στην Παλλήνη

Η αξία του εθελοντισμού είναι δεδομένη, ανεκτίμητη και
αδιαμφισβήτητη. Ως δημοτική αρχή επενδύουμε στην κοινωνία των πολιτών και στην εθελοντική συνεισφορά των
συνδημοτών μας. Στοχεύουμε στην ενεργοποίηση και στην
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, για να δημιουργήσουμε μια
άλλη προσέγγιση, αυτήν της συνυπευθυνότητας και της συνευθύνης σε μια σειρά από δράσεις. Δράσεις για το Περιβάλλον, την Υγεία, την Προστασία των αδέσποτων ζώων.
Για το λόγο αυτό , με αφορμή την σημερινή Ημέρα του Εθελοντισμού, θεσμοθετούμε το «Βραβείο του Εθελοντή» για
τους μαθητές των σχολείων της πόλης μας, που θα απονέμεται κάθε χρόνο στις 5 Δεκεμβρίου στον μαθητή που θα
συμπληρώσει τις περισσότερες ώρες εθελοντικής συμμετοχής σε δράσεις που υλοποιούνται από τον Δήμο Παλλήνης.
Ο εθελοντισμός σαν ιδέα δεν έχει ούτε χρονικά όρια , ούτε
πεπερασμένους τρόπους εφαρμογής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να διαδίδεται, να ενισχύεται και να επιβραβεύεται.
Μπορούμε και πρέπει να μετατρέψουμε την εθελοντική προσφορά, στο μεγαλύτερο «κεφάλαιο» για την ανάπτυξη
δομών που θα στοχεύουν στη στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος μας.
Αθανάσιος Ζούτσος Δήμαρχος Παλλήνης

ματικά αγωνιά και αγανακτεί με
την φοροεπίθεση της κυβέρνησης
των εγκάθετων.
Μια φοροεπιδρομή που συνθλίβει,
που είναι ατελέσφορη, που διευρύνει την ύφεση και ενισχύει το
φαύλο κύκλο της κρισης και οδηγεί τη χωρα στην καταστροφή.
Παρόμοιες εκδηλώσεις - συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε
Από την εκδήλωση
της “Σπιθας 3Β”.
Στο πάνελ
από αριστερά,
ο Κ. Χρυσόγονος,
ο Κ. Βενετσάνος και
ο Γ. Τόλιος

ποίησε συγκέντρωση την περασμένη Παρασκευή στο θέατρο
“Μελίνα Μερκούρη” στην Άνω Γλυφάδα - γιατί η δημοτική αρχή των
3Β, με μεροληπτική διάκριση, αρνήθηκε την παραχώρηση της αίθουσας “Ιωνία” - με ομιλητές, τον
Κώστα Χρυσόγονο, καθηγητή του
Συνταγματικού Δικαίου και τον
Γιάννη Τόλιο διδάκτορα Οικονομικών επιστημών και συντονιστή τον
Κώστα Βενετσανο, η δε Πρωτοβουλία Πολιτών των 3Β την Κυριακη 11/12 στην αίθουσα “Ιωνία”
στη Βούλα, με μεγάλη επιτυχία και
ανταπόκριση του κοινού που πραγ-

Κορωπί, Μαρκόπουλο και αλλού.
Πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής στη ΔΕΗ και τη διαδικασία,
στα τηλέφωνα.
Για μεν τα 3Β
“Σπίθα” 2108992.237 (Βενετσάνος),
Πρωτοβουλία πολιτών ΒΒΒ
6945027027 (Κυπριώτης) και
6948000171 (Σπανολιός).
Σήμερα Σάββατο 17/12 η Πρωτοβουλία Πολιτών ΒΒΒ θα βρίσκεται τις
πρωινές ώρες στο Δημαρχείο προκειμένου να καταθέσουν, όσοι ενδιαφέρονται το πληρωμένο στο ΑΤΜ
ρεύμα.
Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Κορωπίου τηλ. 6970878558,
2106624698, 6937368438
Συντονιστική Επιτροπή Μαρκοπούλου Τουλγαρίδης Κων. 6977002645

Από την εκδήλωση της “Πρωτοβουλίας πολιτών στα 3Β” στην αίθουσα “Ιωνία”

Αντίσταση στο "χαράτσι" της
ΔΕΗ και οι Εκπαιδευτικοί

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στις 14-12 ο Συλλογος Εκπαιδευτικων Π.Ε.''Κωστας Σωτηριου" Ανατ. Αττικης πραγματοποίησε πλατιά σύσκεψη
στο Κορωπί, στα πλαίσια του συντονισμού του αγώνα
απέναντι «στην απαραδεκτη φορολογηση ακινητης περιουσιας μεσω του λογαριασμου της ΔΕΗ και τον εκφοβισμο των πολιτων για την διακοπη του ηλεκτρικου
ρευματος σε περιπτωση μη πληρωμης».

Η Πρωτοβουλία πολιτών στο Μαρκόπουλο έχει ανακοινώσει
διάφορα σημεία, που μπορούν να προσφύγουν οι πολίτες
για να καταθέσουν τα χαρτιά τους, αφού πληρώσουν στο
ΑΤΜ το λογαριασμό της ΔΕΗ. Ετσι

Με συνθημα ΠΑΙΔΕΙΑ,ΥΓΕΙΑ, ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΑΝΗΚΟΥΝ στο ΛΑΟ, συγκροτουν ομαδες αντιστασης στις γειτονιες, οργανωνουν ομιλιες, πληροφορουν και αναλαμβανουν την συλλογη των
αποδεικτικων ΜΟΝΟ της πληρωμης του ηλεκτρικου/δημοτικα τελη, για να προωθηθουν σε ομαδικη αγωγη και
ασφαλιστικα μετρα.
Στο προηγούμενο φύλλο μας, που δημοσιεύσαμε την
πρόσκλησή τους, εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε το
όνομα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών.

Στο Πόρτο - Ράφτη 38χλμ. στα α) “Ποικιλοπωλείο” - ψιλικά
από 10πμ μέχρι 9μμ.
β) νυφικά (“Wedding Palace”) από 10 - 2μμ. και
Στο Μαρκόπουλο στη Βιβλιοθήκη –Πνευματικό Κέντρο, κάθε μέρα
11-1 και 6-8μμ. (epitropimarkopoulou@googlemail.com)
Η Συντονιστική διαθέτει εθελοντές με μια σειρά τηλεφώνων για
πληροφορίες. Εμείς δημοσιεύουμε 2-3. Αρναούτης Σταμάτης
6976423717 (Μαρκόπουλο – περ.συνεταιρισμός), Ανδρέου Σταματης(Μαρκ/λο), Ζαφειροπουλος Νικος 6934506178 (Πρασιες), Μαρίνα Μάρα 6944531411 (Καλός Γιαλός) Μπαχτή Αν.
6937090343(Λιγόρι), Μπελλας Αργύρης (Νταρδε) 6944881238,
Μπρίκης Νίκος 6973730034 (Κάστρο Π-Ράφτη), Παπαγεωργίου Θ.
6944312434
(Αμφιθέα-Χάβοσι),
Πιερράκος
(Χεροβούνι)
6974413575, 6974413575/ 2299071695, Τσιακιρης Λευτερης
2299076375, Τουλγαρίδης Κων. 6977002645
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
Η “Εναλλακτική Δράση” μετά την επιτυχημένη εκδήλωση
με ανταλλαγή προϊόντων την περασμένη Τετάρτη (14/12)
και επειδή πολλοί συμμετέχοντες ζήτησαν να συνεχισθούν
οι εθελοντικές δράσεις καλεί σε συνάντηση όσους ήδη
έχουν προσφέρει εθελοντικό έργο, όπως και τους νέους

πειρίες και να συντονίσουν τις δράσεις τους.
Όπως όλοι καταλαβαίνουμε οι εθελοντικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης στην περίοδο που ζούμε είναι αναγκαίες περισσότερο από κάθε άλλη φορά
Η συνάντηση θα γίνει την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, 8μμ
στην Πνευματική Εστία Βούλας, Αγ. Ιωάννου 3-Κεντρική
Πλατεία Βούλας
Το ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πληρ. 6977990887

Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας

Από την εκδήλωση της “Εναλλακτικής Δράσης”

φίλους που εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετέχουν στις
επόμενες δράσεις προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και
να διατυπώσουν προτάσεις για τη συνέχεια.
Καλούν εθελόντριες και εθελοντές και εθελοντικές ομάδες
από τα νότια προάστια προκειμένου να ανταλλάξουν εμ-

“Εξοδος από ευρώ - Ε.Ε.
Αντικαπιταλιστική προοπτική”
Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης οργανώνει εκδήλωση - ομιλία με ομιλητή τον Γιάννη Ελαφρό,
την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στην καφετέρια Esplanade (2ος όροφος) στη Βάρκιζα. Θέμα: “Εξοδος από ευρώ - Ε.Ε. Αντικαπιταλιστική προοπτική”.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ.πρωτ.: 40695/16-12-2011

Εργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προϋπ. 1.230.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)
Πηγή: Σ.Α.Τ.Α.
Χρήση 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ” με ανοικτή δημοπρασία και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α είναι 1.230.000,00 ΕΥΡΩ.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι
1.230.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 23,00%) κατηγορίας εργασιών εκ των
οποίων οι 96.992,81 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10-01-2012 του μηνός IANOYΑΡΙΟΥ ημέρα
ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την
ΠΕΜΠΤΗ 5-01-2012.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 2η και 3η τάξη μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις και 4η τάξη (εντός νομού έδρας και σε έναν
ακόμη δηλωμένο νομό) μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ .
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των εκατόν ογδόντα ημερολογιακών ημερών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 19.892,23
€ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς
ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα
με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δε θα είναι λιγότερη των 210 ημερολογιακών ημερών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος μετά από πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών του Συλλόγου «Αλ. Δελμούζος» και μέσω της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου,
συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης τα οποία θα μοιραστούν
σε διάφορες ευπαθείς οικογένειες.
Η συγκέντρωσή τους θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 1ου -5ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος (Σπετσών
& Θεμιστοκλέους, Αρτέμιδα), το Σαββατοκύριακο 17 & 18/12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ.πρωτ.: 40697/16-12-2011

Εργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
2011 Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ
Προϋπ. 200.000 € (με Φ.Π.Α. 23%)
Πηγή: Σ.Α.Τ.Α.
Χρήση 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Παλλήνης του Νομού Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα
της προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ 609/85
καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως αυτός τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του
Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84,το Π.Δ
609/85 και τον Ν.2229/94,ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει
κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ 23/93 και
85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου :
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2011 Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ
Προϋπολογισμού Δαπάνης 200.000 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23 %)
Η Δημοπρασία θα γίνει την 17-01-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ
(λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
της Περιφέρειας Αττικής Ιθάκης 12 ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 15344.
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α2, 1η, 2η (εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο)
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου
3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών
εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16
του Ν.1418/84
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 3.230 ευρώ. και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Νομού Αττικής
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ του Νομού Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αθήνα 16/12/2011
Αρ.Πρωτ. 129614

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533
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 την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση η με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ Φ 737/4484/ΠΕΡΙΒ-9/11 Απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ‘Εγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για τη λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων της εταιρείας ‘’LAVIPHARM A.E.’’,
που βρίσκεται στην οδό Αγ. Μαρίνας του Δήμου Παιανίας Αττικής, η οποία
βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό). Κατά της απόφασης αυτής
μπορεί να ασκηθεί ένσταση στον Υπ. ΠΕΚΑ μέσα σε 30 ημέρες από τη
λήψη της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Εγκαίνια
Κοινωνικού Παντοπωλείου
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Το Σάββατο 17.12, στις 8μ.μ., στα εγκαίνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ελάτε όλοι σας! Ελάτε με τα ανοιχτόκαρδα, γεμάτα αγάπη για τους δοκιμαζόμενους
οικονομικά συμπολίτες μας, συναισθήματα σας!
Όσοι θέλετε και μπορείτε, κρατήστε στα χέρια σας, μια
κονσέρβα γάλα, ένα πακέτο ρύζι ή μακαρόνια, ένα καθαρό ρούχο που δεν το χρειάζεστε, εσείς ή τα παιδιά σας.
Όσοι έχουν τη δυνατότητα, ας συνεισφέρουν ακόμα και
μισό Ευρώ, στον «Κουμπαρά της Αγάπης»!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε όλους τους πολίτες, τους μαθητές, και τα μέλη των ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου και Πόρτο
Ράφτη, που έχουν ήδη προχωρήσει σε προσφορές προς
το Κοινωνικό Παντοπωλείο!
Προϊόντα που συγκεντρώνουμε:
Συσκευασμένα τρόφιμα (όσπρια, ζυμαρικά, παιδικές τροφές κ.α.), Είδη ατομικής υγιεινης, Είδη οικιακής χρήσης,
Ρούχα σε καλή κατάσταση, Υποδήματα, Παιχνίδια, Είδη
εξυπηρέτησης (βρεφικά και παιδικά καροτσάκια, αναπηρικά κ.ά.
Εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε, τις αξιοσημείωτες προσφορές της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, αλλά και των εταιριών, LEROY MERLIN
(Αεροδρομίου), BONAPLAST ΑΕ, ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΜΠΕΗΣ ELECTRONET, ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΟΣ, όπως και του
εμπορικού καταστήματος ΔΡΙΤΣΑΣ.
Δήμος Μαρκοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αθήνα 16/12/2011
Αρ.Πρωτ. 129626

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533
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 την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση η με αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ Φ 5500/4571/ΠΕΡΙΒ-9/11 Απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ‘Εγκριση Περιβαλλοντικών ‘Ορων για τη δραστηριότητα ‘’Διαλυτήριο ΟΤΚΖ, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων, αποθήκευση χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών Pbοξέος και προσωρινή αποθήκευση ΑΗΗΕ της εταιρείας ‘’AUTO GREEN
RECYCLING A.E.’’, στη θέση “Δρόμεζα”, του Δήμου Παιανίας Αττικής, η
οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση (Λ. Μεσογείων 239 & Παρίτση, Ψυχικό). Κατά της απόφασης
αυτής μπορεί να ασκηθεί ένσταση στον Υπ. ΠΕΚΑ μέσα σε 30 ημέρες από
τη λήψη της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αθήνα 16/12/2011
Αρ.Πρωτ. 129622

Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη Τηλ. : 213 2063534 Φαξ: 213 2063533
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 την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ.Φ5667/3187/Περ.6/11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λειτουργία μετά από εργασίες
ριζικής επισκευής των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Αιγάλεω
στη θέση «Περιβολάκια» του Δήμου Ραφήνας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (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

ΕΒΔΟΜΗ

8 ΣΕΛΙΔΑ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Απ᾽το καρφί

στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ι.Χ. ...νεκροφόρες
Οι νεκροφόρες επιβατηγά οχήματα με εγκύκλιο που
έβγαλε αρμόδιος υπουργός!
Σε λίγο θα τις κάνουμε και ταξί μια που είναι ευρύχωρες.
Ετσι οι ιδιοκτήτες Γραφείων Τελετών που διαθέτουν
νεκροφόρες, καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα
τέλη κυκλοφορίας, ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος από 800 έως 1200 ενώ σήμερα, ως επαγγελματικά που είναι, πλήρωναν 150 ευρώ.
Λοιπόν, προτείνω να υποχρεώσουμε τους βουλευτές
να κυκλοφορούν με τα ΙΧ. νεκροφόρες, αφού είναι
επιβατικά και όχι επαγγελματικά.

Δικτατορίσκοι...

Το δράμα του δημάρχου και του Δήμου...

Το μοντέλο της κομματικής ασφυξίας και μαντρώματος, ζήλεψαν και οι δημαρχοι!
Ετσι στο δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης, την περασμένη Τρίτη, ακούσαμε ότι ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος
ζήτησε την παραίτηση του προέδρου του Δ.Σ. Αν.
Μπουντουβά, γιατί τόλμησε(!) να διαφωνήσει στις
αυξήσεις τελών της Παλλήνης. Και ενώ ο συνδυασμός όλος “μαντρώθηκε” ο Μπουντουβάς επέμεινε
στη διαφωνία του.
Ετσι ο πρόεδρος που είχε εκλεγεί ομόφωνα από το
σώμα του Δ.Σ. οδηγήθηκε σε παραίτηση για να εκλεγεί επόμενος με την στήριξη μόνο της πλειοψηφίας.
Δικτατορίσκους συναντάς παντού...
Εικοσιπέντε χρόνια παρακολουθώ δημοτικά συμβούλιο, για πρώτη φορά, ακούω να παραιτείται πρόεδρος
γιατί διαφώνησε σε ένα θέμα! Και έχουμε δει πρόεδρο από τη μειοψηφία (στην Παλλήνη), που λειτούργησε άψογα και αποκόμισε τον σεβασμό όλου
του σώματος.
Θα μου πείτε, με τόσα που βλέπουμε κάθε ημέρα,
αυτό με ξένισε!

Για άλλη μια φορά, παρακολουθήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, να παίζεται το θέατρο του παραλόγου όσον
αφορά την απουσία του ασθενούς Δημάρχου.
Κατά πως φαίνεται θα συνεχιστεί, όσον αφορά τουλάχιστον τους δημοτικούς συμβούλους, που κάποιοι της πλειψοηφίας παπαγαλίζουν ότι όλα βαίνουν καλώς, κάποιοι
κρατούν επιφυλάξεις και κάποιες μειοψηφίες “νίπτουν τας
χείρας των” ως να ευρίσκονται σε άλλο δημοτικό συμβούλιο και δεν τους αφορά!
Συνεχίζεται η αντιθεσμική και παράνομη λειτουργία του
Δήμου, χωρίς το δήμαρχο και χωρίς να έχουν πάρει απόφαση να κινήσουν τις διαδικασίες που ο νόμος ορίζει.
Το Υπουργείο Εσωτερικών που ρωτήθηκε, έθεσε ξεκάθαρες διευκρινιστικές ερωτήσεις, τις οποίες μάλιστα δεν διάβασε καν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο
δημαρχευων αντιδήμαρχος.
Πότε αρρώστησε ο δήμαρχος; Πόσες φορές συνεδρίασε
έκτοτε το Δ.Σ.; Ποιος αναπληρωνει το δήμαρχο;
Τελικά τι ρωτάγανε στην επιστολή, όταν δεν είχαν γράψει
τα ουσιωδέστερα; Και σε πόσα τέρμινα θα απαντήσει το
Υπουργείο, που περιμένει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να γνωμοδοτήσει, που κατ’ αυτό:
Εδώ καράβια χάνονται βαρκούλες αρμενίζουν...

στευε ότι όποια αρρώστια δεν μπορεί να
θεραπευτεί με τα φάρμακα· μπορεί να θεραπευτεί με το σίδηρο, δηλαδή με το σιδερένιο μαχαίρι».
Χρόνια μετά, στην εφημερία μου νεαρός
γιατρός στο Ασκληπιείο, ξανασυνάντησα
την ίδια γνώριμη φιγούρα, λίγο τώρα πιο
κουρασμένη να περιεργάζεται την επιστημονική βιβλιοθήκη μας. Άυθόρμητα τινά-

Ο Σκεύος Ζερβός και η εναλλακτική θεραπεία
Για πρώτη φορά, όντας φοιτητής έκανα τη
γνωριμία του καθηγητή γιατρού-ερευνητή
Σκεύου Ζερβού.
Ασπρομάλλης ευθυτενής, στεκόταν μπροστά στο άγαλμα του Ιπποκράτη στο προαύλιο της Ιατρικής σχολής στο Γουδί. Για
μια στιγμή, καθώς αντιλήφθηκε την παρουσία μου, γύρισε με κοίταξε καλοσυνάτα και μου διάβασε ηχηρά από τη βάση
του αγάλματος το επίγραμμα : «Οκόσα
φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος ιήται».
Και μαζί μου συστήθηκε: «Είμαι ο Σκεύος
Ζερβός».
«Των γυμνών σπογγαλιέων»; ανταπάντησα ερωτηματικά.
«Εγώ ειμί» και μου φάνταξε τότε ψηλότερος. Δικαιολογημένα άλλωστε. Ο
Σκεύος Ζερβός (1875-1968) από την Κάλυμνο, ήταν Επίτιμος καθηγητής της Ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου του
Σικάγου, με πολλές στο ενεργητικό του
έρευνες και πειραματικές εργασίες. Πρώτος το 1903 στο Παρίσι, σε Ιατρικό Συνέδριο είχε μιλήσει για μια σοβαρή
νεκρωτική δερματίτιδα, που προκαλούσαν
στα ξυπόλητα πόδια των σφουγγαράδων,
ειδικά κοιλεντερόζωα που ενδημούσαν
στις ρίζες των σφουγγαριών. Από τότε η
αρρώστια έγινε γνωστή σαν νόσος του
Σκεύου Ζερβού, ή των γυμνών σπογγαλιέων.
Από το 1902, ο Σκεύος Ζερβός, πολλά
χρόνια μπροστά από τον Βορονώφ, είχε
ανακοινώσει τις παρατηρήσεις του από
μεταμοσχεύσεις γεννητικών αδένων αρσενικών ζώων (Διεθνές ιατρικό συνέδριο
Βουδαπέστη 1909). Το 1910, μεταμοσχεύει όρχι πιθήκου σε άνθρωπο και το

1934 ο Βορονώφ, με ιδιόχειρη επιστολή
του προς τον Ζερβό, αναγνωρίζει την
πρωτοπορία του στις μεταμοσχεύσεις.
Ο Σεργκέϊ Βορονώφ (1866-1951), ήταν
Ρώσος διάσημος χειρουργός φυσιολόγος,
που το 1897 είχε αποκτήσει γαλλική υπηκοότητα. Στο Παρίσι διετέλεσε διευθυντής του εργαστηρίου πειραματικής
χειρουργικής της Ιατρικής σχολής και
έμεινε ονομαστός για τα πειράματά του,
γύρω από τη μεταμόσχευση γεννητικών
οργάνων πιθήκων με σκοπό να επιτύχει
την αιωνία νεότητα. Τα αποτελέσματά του
όμως δεν υπήρξαν ικανοποιητικά και γρήγορα εγκατελείφθησαν. Το όνομά του
όμως έκτοτε έμεινε σύμβολο της αναζήτησης και επανάκτησης της ποθητής χαμένης νιότης· νιότης των πάντων.
Συμβολικά σαν ανάμνηση εφηβική, φέρνω
στο νού μου κάποιο μαγαζί στην Ομόνοια,
κοντά στην Πολυκλινική, που έφερε την
επιγραφή κάτω από την αφίσα ενός υποδήματος “Επισκευές ο Βορονώφ”. Αλλά οι
επιρροές του είχαν εισχωρήσει και στα
πεδία της ποίησης και αν δεν με απατά η
μνήμη μου, ο Σουρής συχνά έκανε σκωπτικό λόγο γι’ αυτές.
Ο Σκεύος Ζερβός δεν είχε δράση μόνο
στην ιατρική επιστήμη, αλλά και στούς
χώρους της πολιτικής. Κατά την ιταλική
κατοχή στα Δωδεκάνησα είχε πρωτοποριακή συμμετοχή στην αντίσταση, ενώ
κατά το 1924 είχε διατελέσει και βουλευτής του κόμματος των Φιλελευθέρων.
«Ναί», μου είχε πεί τότε μπροστά στο
άγαλμα ερμηνευτικά ο Σκεύος Ζερβός. «Ο
δάσκαλος μας ο Ιπποκράτης πάντοτε πί-

χτηκα, έτρεξα: «Κύριε Καθηγητά. Εσείς
ίσως δεν θα με θυμάστε. Εγώ όμως πάντοτε θυμάμαι εκείνο το «οκόσα φάρμακα
ουκ ιήται σίδηρος ιήται».
«Έλα συνάδελφε νεαρέ. Σε καμιά επιστήμη που τρέχει δεν πρέπει να είσαι δογματικός. Πολλώ δε μάλλον στην ιατρική.
Ίσως, καμιά φορά να υπάρχει κάποια
πόρτα που περιμένει να την ανοίξεις για
μια εναλλακτική λύση. Σου δίνω το καινούριο μου βιβλίο για να μάθεις». Το
πήρα· το άνοιξα και με έκπληξή μου διάβασα τον τίτλο του κεφαλαίου που μου
υπέδειξε. «Η θεραπεία του αποφρακτικού
ειλεού δια του αναπηρικού τροχήλατου
αμαξιδίου».
Εκεί περιέγραφε την προσωπική του περιπέτεια. Νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό
με αποφρακτικό ειλεό (απόφραξη εντέρου) όταν τον μετέφεραν επάνω σε ένα
αναπηρικό τροχήλατο αμαξίδιο, από εργαστήριο σε εργαστήριο, για τις διάφορες
αναγκαίες εξετάσεις. Το πλακοστρωμένο
όμως δάπεδο των διαδρόμων, φαίνεται
ότι ήταν και κακοστρωμένο. Παρουσίαζε
ανωμαλίες και οι ρόδες χοροπηδούσαν.
Μαζί και το αναπηρικό αμαξίδιο με τον

δύστυχο καθηγητή, ο οποίος ξαφνικά από
τα πολλά τραντάγματα, ένοιωσε το έντερο του να ενεργοποιείται και να εκκενώνεται. «Εγινα ρεζίλι» συμπλήρωσε
χαμογελώντας. «Αλλά τι με αυτό. Βρέθηκε και μια άλλη θεραπεία του αποφρακτικού ειλεού».
Αυτές τις μέρες είχα μια περιπέτεια με την
υγεία μου. Ένας κωλικός νεφρού και μια
πέτρα. Ένας φίλος συνάδελφος μού συνέστησε «Αφού δεν έπεσε ακόμα, πήδα
σχοινάκι, μπες και σε καμιά ζεστή μπανιέρα. Και πού ξέρεις. Μπορεί νάσαι τυχερός».
Να λοιπόν μπροστά μου η εναλλακτική θεραπεία. Θυμήθηκα και τον φιλόσοφο Επίκουρο, που με την πέτρα του και τους
κωλικούς του ξημεροβραδιαζόταν σε μια
μπανιέρα.
Εγώ δεν πολυπιστεύω σε αυτά, αλλά για
να πώ την αμαρτία μου παρ’ όλο που ο θεράπων μου γιατρός, μου είχε συστήσει
χειρουργική παρέμβαση, εγώ κρυφίως
πήρα και το σχοινάκι. Τελικά δεν ήμουν
τυχερός και ο Ιπποκράτης δικαιώθηκε.
«Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος
ιήται.». Και η πέτρα αφηρέθη δια του “σιδήρου”. Αυτά για σήμερα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Υστερόγραφο. Αισθάνομαι την ανάγκη να
ευχαριστήσω και πάλι τον επίτιμο Λυκειάρχη φιλόλογο και δάσκαλο Τριαντάφυλλο Γιατίλη για τις πολύτιμες προς εμέ
συμβουλές του. Στο ερώτημά μου γιατί η
λέξη πορεία γράφεται με ει ενώ η λέξη
πρωτοπορία με ι μου έδωσε την εξής
απάντηση την οποία σας την μεταφέρω. Η
πορεία προέρχεται από το ρήμα πορεύω- .
Η πρωτοπορία από το ρήμα πορίζω =
ανοίγω δρόμο. Τότε θυμήθηκα και το δημοτικό κρητικό “Πορίζει πάει στη Ροδιά,
πάει στο μοναστήρι” κ.λπ.
Βοηθήματα

1) Εγκυκλ. Πάπυρος Μπριτάνικα
2) Σκεύου Ζερβού: Η θεραπεία του αποφρακτικού ειλεού
δια του τροχήλατου αναπηρικού αμαξιδίου. (Από το τελευταίο του βιβλίο που δεν θυμάμαι τον τίτλο. Κάποιος
το δανείστηκε αλλά δεν μου το έχει επιστρέψει)
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ΕΛληνική Λαϊκή Δημοκρατική Αντίσταση (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) για την ΕΛΛΑΔΑ
Έληξαν οι εργασίες του Πρώτου Συνεδρίου
του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών, που
ίδρυσε ο Μίκης Θεοδωράκης· τις Σπίθες.
Όσοι παρευρεθήκαμε, αισθανθήκαμε -πιστεύω- ότι κερδίσαμε κάτι περισσότερο
από την οργανωτική και πολιτική εμπειρία της συμμετοχής.
Βρήκαμε φίλους και αδέλφια στο Συνέδριο αυτό!
Διαφωνήσαμε μεταξύ μας σε πολλά και
μερικές φορές έντονα, μα τι να κάνουμε;
Είμαστε άνθρωποι ζωντανοί, δρώντα
υποκείμενα. Δεν είμαστε κλώνοι...
Όλες μας τις διαφωνίες λύναμε με συζήτηση, με μόνο εμπόδιο για ακόμη καλύτερη παρουσίαση των αντικρουόμενων
θέσεων, τον άτεγκτο χρόνο.
Όσοι παρακολούθησαν τις εργασίες βρέθη-

καν αντιμέτωποι με ένα ακόμη αισιόδοξο
φαινόμενο, σημάδι ενδιαφέροντος και ζωντανής σκέψης:

Το πλήθος των εισηγήσεων και των ακόμη
περισσότερων επιμέρους προτάσεων για
πολλά άρθρα του κανονισμού λειτουργίας
και των πολιτικών θέσεων από πάμπολλους

συναγωνιστές. Και θα ήταν ακόμη περισσότερα όλα αυτά, αν αρκετά δεν αποσύρονταν και πολλά άλλα δεν συμπτύσσονταν
μεταξύ τους, με πρωτοβουλίες φυσικά,
των συντακτών τους. Σημάδι κι αυτό,
καλής προαίρεσης και σύμπνοιας των συνέδρων.
Ομόφωνα ψηφίστηκε:
Για τις παρούσες κρίσιμες συνθήκες, το
Κίνημά μας καταθέτει όλες του τις δυνάμεις σε έναν αγώνα για κοινή ΕΛληνική
Λαϊκή
Δημοκρατική
Αντίσταση
(ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) και απευθύνει πανεθνικό
πανδημοκρατικό αντιμνημονιακό και αντικαθεστωτικό Προσκλητήριο προς όλους
τους Έλληνες και τις Ελληνίδες για:
― Την Εθνική μας Ανεξαρτησία με την
Απαλλαγή μας από την παρουσία της

Τρόικα και του ΔΝΤ, που παράνομα έχουν
καθίσει στο σβέρκο μας και μας εξευτελίζουν.
― Την οικοδόμηση του Κοινωνικού Κράτους,
ώστε να έχουν ασφάλεια αλλά και προοπτική
οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι νέοι.
― Την παραπομπή στη Δικαιοσύνη όλων
των υπευθύνων για την εξαθλίωση της
χώρας.
― Την αντικατάσταση του σημερινού σάπιου συστήματος εξουσίας με την εγκαθίδρυση μιας πραγματικής Δημοκρατίας.
Η ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. για την ΕΛΛΑΔΑ μας περιμένει!
Ας ανταποκριθούμε ο καθένας με τον τρόπο
του και τις δυνάμεις που διαθέτει στο κάλεσμα του Μίκη για άμεση εδώ και τώρα
δράση.
Αρης Τσιούνης

Θα δρέψετε τα σταφύλια της Οργής
Μας έκανε πάλι την τιμή να μας επισκεφθεί ο κύριος Τόμσεν
του Δ.Ν.Τ. Αν αντί για Τόμσεν τον έλεγαν «τόμσον» των 0.45,
θα του πήγαινε πιο πολύ. Ωστόσο εκείνο το αμερικάνικο σιδερένιο μουλάρι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, απόγονος του
«τόμμυγκαν» των γκάνγκστερς, κλωτσάει πολύ και παθαίνει
συχνά εμπλοκή. Ο κύριος Τόμσεν μας, για να μην τον αδικήσω,
έχει μάλλον την αθόρυβη, θανάσιμη ακρίβεια ενός «γκλοκ» με
σιγαστήρα, όταν υπαγορεύει στον Βενιζέλο τις απαιτήσεις της
«τρόϊκα». Από κοντά του και τα ένδοξα γερμανικά «βάλτερ»
των 0.38, που κάποτε τα χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση «Μπάαντερ-Μάϊνχοφ», ενώ σήμερα τα χρησιμοποιεί η
τρομοκρατική οργάνωση «Μέρκελ-Σαρκοζί».
Γιά τις δικές μας ... «επαναστατικές» οργανώσεις, τι να πούμε;
Τις πάτησε το τρένο του Μνημονίου. Εκείνη η «Σέχτα Επαναστατών», λόγου χάριν. Γ..ώ τους επαναστάτες, μη μου πείτε!
Ο επαναστατικός τους οίστρος γεννήθηκε και ψόφησε με την
απόπειρα δολοφονίας του νεαρού αστυνομικού Διαμαντή Μαντζούνη και την δολοφονία του κατ’ εξοχήν αντισυστημικού δημοσιογράφου-ερευνητή Σωκράτη Γκιόλια. Αυτοί ήταν οι
κορυφαίοι εχθροί του Λαού: Ο Μαντζούνης και ο Γκιόλιας!!! Ειδικά ο δεύτερος ήταν πολύ επικίνδυνος για τις λαϊκές ελευθερίες, αφού πριν υπογραφεί το «συμβόλαιό» του, όπως
ισχυρίζονται κάποιες «κακές γλώσσες», είχε αφήσει στο γραφείο του τότε υπουργού «Προστασίας του Πολίτη» Μιχάλη
Χρυσοχοϊδη έναν ογκωδέστατο φάκελο με στοιχεία-φωτιά,
που έκαιγαν κάποιες χρυσές «κλάρες», μονές και διπλές,
αφού αποκάλυπταν μπολιάσματα από χοντρά κλαριά του δέντρου της νύχτας. Ο Μάϊκ έλειπε τότε στο «μήνα του μέλιτος».
Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Τον φάκελο τον έφαγε η μαρμάγκα,
όπως και τον Γκιόλια. Στην Ελλάδα η μαρμάγκα φοράει κατά
περίπτωση πολλές στολές. Από αυτήν της γνήσιας λετσαρίας
μέχρι Πιέρ Καρντέν.
Επανέρχομαι στη μαρμάγκα που ονομάζεται Τόμσεν, ή «τόμσον», ή ... Αυτά τα παιδιά έχουν συνήθως πολλά ονόματα. Έτσι
όπως διαβάζαμε παλιά στο αστυνομικό δελτίο των εφημερίδων: «Συνελήφθη, πάλι, ο σεσημασμένος διαρρήκτης Γεώργιος Σπίνος, ή «Μακρυχέρης», ή «Λοστός», ή
«Κεραμιδόγατος». Κατά βάθος τον λυπάμαι τον Βενιζέλο. Θα
μου πείτε, με το δίκιο σας, ότι αξιοθρήνητοι και αξιοκατάπτυστοι είναι όλοι οι «Έλληνες» εκλεγμένοι, που συνήργησαν στη
μεθόδευση υπαγωγής της Ελλάδας στα Μνημόνια και τις Δανειακές Συμβάσεις. Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά για σκεφτείτε να
σας έβαζαν κι εσάς, τάχα να «διαπραγματευθείτε» κλεισμένος με μιά κόμπρα μέσα σ’ ένα κιούπι! Τέσσερις άσσους η τράπουλα, πέντε η κόμπρα. Επίσης, η κόμπρα λένε ότι υπνωτίζει
το θύμα της πριν του επιτεθεί. Έχετε δει το βλέμμα του Βενι-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
ζέλου μετά από «διαπραγματευτική» συνάντηση με τους εκπροσώπους της «τρόϊκα»; Σαν διαδηλωτής που έφαγε στη
μάπα το νέο όπλο του Παπουτσή. Ένα μπαστούνι μ’ ένα εκτυφλωτικό φως στην άκρη, που σε ακινητοποιεί όπως οι προβολείς του αυτοκινήτου τον νυχτοπερπατητή λαγό. Κι έχεις μετά
ένα ευτυχισμένο ύφος ...βλέπεις τον ματατζή νά ‘ρχεται καταπάνω σου και σού φαίνεται ...Μόνικα Μπελούτσι.
Ο Τόμσεν και η υπόλοιπη Κόζα Νόστρα των δανειστών μας
απαιτούν 200.000 απολύσεις από το Δημόσιο έως το 2015. Το
παπανδρεϊκό εφεύρημα της «εργασιακής εφεδρείας» το θεωρούν εμπαιγμό, κάτι σαν να προσπαθείς να χορτάσεις μιάς
βδομάδας νηστικό λιοντάρι μ’ ένα χάμστερ. Απαιτούν νέες
δραστικές μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, με ταυτόχρονη
αύξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων, καθώς και νομοθετική ρύθμιση της κατ’ έτος μονιμότητας του χαρατσιού στους

λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. Όσο θα βλέπουν στις εκθέσεις της
Τραπέζης της Ελλάδος ότι υπάρχουν ακόμα κάποια δις μικρομεσαίων καταθέσεων, θα διατάζουν τα ντόπια γιουσουφάκια
τους να βρίσκουν συνεχώς τρόπους για να μας τα παίρνουν. Το
αν έτσι οδηγήσουν τις ελληνικές τράπεζες σε γρήγορο θάνατο, πολύ λίγο τους νοιάζει. Ούτως ή άλλως σχεδιάζουν να
εξαγοράσουν έναντι ευτελών τιμημάτων το σύνολο του ελλαδικού τραπεζικού συστήματος.
Δεν έχουν όμως όλοι οι Έλληνες κάποιο κομπόδεμα στις τράπεζες ακόμα. Των περισσοτέρων έχει προ πολλού εξανεμιστεί.
Οπότε τίθεται το αμείλικτο ερώτημα: Πως θα ζήσει μιά οικογένεια με συναθροιζόμενους δύο μισθούς στα 1600 ευρώ,
έχοντας να πληρώσει στοιχειώδεις μηνιαίες υποχρεώσεις άνω
των 2.000 ευρώ συν τα χαράτσια; Δεν βγαίνει, δεν το βλέπουν;
Φυσικά και το βλέπουν. Έ, τότε μήπως είναι ηλίθιοι; Όχι, προς
Θεού. Ηλιθίους θεωρούν τους πολίτες. Οι ημεδαποί και αλλοδαποί δυνάστες μας δεν είναι ηλίθιοι. Είναι απλώς ανάλγητα
καθάρματα. Η συλλογιστική τους συμπυκνώνεται σε μία μόνο
λέξη-προτροπή προς τον απελπισμένο πολίτη: «Πουλήστε».

Πουλήστε το αυτοκίνητό σας, το σπίτι σας, τα χρυσαφικά των
προγόνων σας, τα βαφτιστικά σταυρουδάκια των παιδιών σας,
τα χωράφια σας, τα έπιπλά σας, τα κάδρα σας και το κορμί
σας, αν πιάνει τίποτα. Και μετά; Μετά που δεν θά ‘χουμε τίποτε άλλο να πουλήσουμε; Μετά ...ψοφήστε ή ξεκουμπιστείτε.
Θέλουμε το οικόπεδο Ελλάς, αλλά χωρίς τους Έλληνες.
Υποτίθεται ότι υποκύπταμε επί μήνες σε εκβιασμούς για να πάρουμε την 6η δόση μας και «να ‘χουμε να πληρώσουμε μισθούς
και συντάξεις». Τώρα μαθαίνουμε ότι το 81,7% της 6ης δόσης
θα πάει για πληρωμή κεφαλαίων και τόκων παλαιότερων δανείων. Το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι τον
Νοέμβριο τα αναμενόμενα έσοδα σημείωσαν μείωση κατά
13%. Λογικό σε μιά οικονομία που αργοπεθαίνει, εφόσον αργοπεθαίνει η κινητήρια δύναμή της που είναι οι μισθωτοί και
συνταξιούχοι. «Οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους», είχε πει ο
διεθνούς κύρους αείμνηστος οικονομολόγος μας Ξενοφών Ζολώτας, που μπροστά στο επιστημονικό του ανάστημα, κάτι Παπανδρέου, Παπακωνσταντίνου, Παπαδήμος και λοιποί παπά...
είναι αστεία μεγέθη. Οι ομοσπονδίες και τα επιμελητήρια
επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων προειδοποιούν για
60.000 λουκέτα μέσα στο 2012. Αυτό σημαίνει ότι στο ήδη
υπάρχον ποσοστό του 20% ανέργων θα προστεθούν άλλες
200.000 έως 300.000 καινούργιοι άνεργοι, επιπλέον προσαυξανόμενοι με τους απολυμένους του Δημοσίου. Όλα αυτά και
πολλά άλλα, δεν οδηγούν βεβαίως σε «σωτηρία» της ελληνικής οικονομίας, αλλά στον βέβαιο θάνατό της και στην μετατροπή της Ελλάδας σε αποικία Βορειοευρωπαίων και
Αμερικανών, με συνθήκες διαβίωσης για τους ιθαγενείς, πανομοιότυπες με της Γουατεμάλας και του Εκουαντόρ.
«Ειδικά Δικαστήρια» δεν είναι δυνατόν να επιδικάσουν τις πρέπουσες ποινές σε όσους μεθόδευσαν και σ’ όσους συνήργησαν και συνεργούν σε αυτή την εσχάτη προδοσία κατά της
Πατρίδος. Μόνο λαϊκά δικαστήρια αρμόζουν σε τοιούτους
Εφιάλτες. Από που κι ως που, δηλαδή, να διαπομπεύονται δια
του Νόμου και να σύρονται στα δικαστήρια Έλληνες πολίτες
που γιαούρτωσαν κάποιους των πρωταιτίων του εθνικού
άγους, ενώ παραμένουν ατιμώρητοι όσοι υπονόμευσαν, διαπόμπευσαν και εκπορνεύουν την Ελλάδα και τους Έλληνες,
ζητώντας ορισμένοι επιπλέον και τα ρέστα ως αναδρομικές
βουλευτικές αποζημιώσεις για ...«τις υπηρεσίες τους προς το
Έθνος», την ίδια στιγμή που πολλοί συμπολίτες μας ξημεροβραδιάζονται με την αγωνία πως θα ταϊσουν τα παιδιά τους.
Κύριε Τόμσεν, σάς φαντασιώνομαι ως εχθρικό ελικόπτερο
πάνω από το σπίτι μου και μού είναι πιο εύκολο να βρώ έναν
«Στίνγκερ», παρά τα χρήματα για το χαράτσι της Δ.Ε.Η.

ΕΒΔΟΜΗ

10 ΣΕΛΙΔΑ - 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Χρήσιμες ιστοσελίδες με δωρεάν υπηρεσίες
Η σχέση μας με τα... ψάρια
Έχετε ακούσει αυτό που λένε ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων μοιάζουν
με τα σκυλιά τους; Κάτι ανάλογο σκέφτηκε ο φωτογράφος Ted
Sabarese και στο
νέο του πρότζεκτ
με τίτλο Evolution
προσπάθησε
να
απεικονίσει
την
ομοιότητά μας με
τα ψάρια.
Θέλωντας να δείξει τη πρωταρχική
μας καταγωγή ως
είδος από τη θάλασσα
χρησιμοποιεί το ψάρι που
επιλέγει να φωτογραφίσει σε αυτές
τις εικόνες μαζί με
τους ανθρώπους
ταιριάζοντας κάποια από τα χαρακτηριστικά τους με τα χαρακτηριστικά των ψαριών.
Ποιά είναι η σχέση ανθρώπων και ψαριών; Είμαστε ότι τρώμε; Τι
σχέση έχει με όλα αυτά η δαρβινική θεωρία της εξέλιξης;
Αυτά είναι μερικά
απ’ τα ερωτήματα
που προσπάθησε
μέσα απ’ τη δουλειά
του ο φωτογράφος
να πάρει θέση,
χωρίς ωστόσο να
δίνει οριστική απάντηση.
Οι
φωτογραφίες
είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα
της δουλειάς του.

Ποιός είπε ότι χρειάζονται πάντα λεφτά για να κάνεις ορισμένα πράγματα... Για του λόγου το αληθές, ρίξτε μια
ματιά στην παρακάτω μεγάλη λίστα με ιστοσελίδες που προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα δωρεάν. Μπορείτε
να βρείτε εκδηλώσεις, Ε-books, μεταχειρισμένα βιβλία, μεταχειρισμένα αντικείμενα, ζωάκια, δωρεάν φαγητό σε
όλη την Ελλάδα, δωρεάν πρόγραμμα τηλεόρασης, δωρεάν διαμονή σε όλο τον κόσμα, δωρεάν μετάφραση κειμένων και ιστοσελίδων, δωρεάν πληροφορίες τηλεφώνων, δωρεάν online εγκυκλοπαίδειες και πολλά - πολλά
άλλα.
Είμαι σίγουρη, ότι οι επισκέπτες αυτών των sites θα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τον τελευταίο καιρό...
SITES ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΩΡΕΑΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ
http://www.tzaba.gr/index.php?option=com_content&task
=blogcategory&id=28&Itemid=105
http://www.forfree.gr/thess/
http://jaba.gr/
http://www.cleverspending.gr/
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
http://www.opencalendar.gr/portal/ocsm/freeEvents/rp/1
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
http://www.freecycle.org/group/GR/Greece
http://www.xariseto.gr/
ΔΩΡΕΑΝ Ε-ΒΟΟΚS & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
http://genia700euro.pblogs.gr/2010/06/646881.html
ΔΩΡΕΑΝ ΖΩΑΚΙΑ
http://strayshelp.blogspot.com/
http://www.adespoto.gr/
http://www.sapt.gr/site/prog.php?pp=3
http://www.pets.gr/
http://www.stray.gr/
http://www.kazshelter.org/
ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΓΗΤΟ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
http://helping.gr/8DE911D1.el.aspx
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
http://cebil.gr/channels.php
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
http://blogs.pathfinder.gr/genia700euro/write/post?e=3
62314
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
http://www.google.gr/language_tools?hl=el
ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛΕΦΏΝΩΝ
http://www.whitepages.gr/gr/
ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ON LINE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%
BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9
%CE%B1

- Λένε...εσύ κοιμάσαι και η τύχη σου δουλεύει...η δική μου πρέπει να είναι πολύ ερωτευμένη μαζί μου...γιατί όσο κοιμάμαι εγώ
κοιμάται και αυτή μαζί μου...
- "Αν λοιπόν δεν είναι η Ελλάδα ευρωπαϊκή χώρα, ποιος αξίζει
αυτόν τον τίτλο; Ο Γερμανός βάρβαρος ή η ύπουλη Αλβιών, την
οποία ο μεγαλύτερος ποιητής της, ο Βύρωνας, κατηγορούσε ήδη
για λεηλασία της χώρας του Ομήρου; Περισσότερο ευρωπαϊκή η
Αγγλία, που δεν επιθυμεί καμία ευρωπαϊκή αλληλεγγύη - και κυρίως όχι εκείνη που θα της κόστιζε χρήματα;"

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ FAX
http://www.myfax.com/free/
ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΗΝΑ)
http://www.pametheatro.gr/
ΔΩΡΕΑΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
http://genia700euro.pblogs.gr/2009/05/454099.html
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
http://www.myp2p.eu/

ΔΩΡΕΑΝ ON LINE ΤΑΙNIEΣ ΣΕΙΡΕΣ κ.α.
http://genia700euro.pblogs.gr/2009/07/dwrean-onlinetainies-seires-kai-alla-polla.html
ΔΩΡΕΑΝ E-CARDS
http://www.in.gr/e-cards/
http://www.ecards.co.uk/
http://virtualgravy.com/
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΗΤΗΣΗ & ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
http://dwsepare.ning.com/
ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
http://ypotrofies.gr/?lang=el
ΔΩΡΕΑΝ ΟΝ LINE NAVIGATOR
http://www.viamichelin.com/tpl/hme/MaHomePage.htm
ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET
http://free-wifi.gr/
ΔΩΡΕΑΝ ON LINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
http://www.arcadegames.gr/
http://www.tetrisfriends.com/
http://www.freewaregames.net/
http://sfairistirio.com/Adventure/62/Car-Chaos.html
ΔΩΡΕΑΝ ΦΩΤΟΜΟΝΤΑΖ
http://funphotobox.com/?gclid=CNfgjtvT0JgCFVSK3g
odfmHk0g
http://www.photofunia.com/
http://www.faceinhole.com/us/
http://www.imagechef.com/
http://www.magmypic.com/
http://www.fakemagazinecover.com/?page=5
ΔΩΡΕΑΝ ONLINE ΛΕΞΙΚΑ
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm
http://utopia.duth.gr/~apapavas/page1.html
http://users.otenet.gr/~vamvakos/lexdic.htm
http://www.foreignword.com/LTools/DictSearch/Greek/
dictsrch.htm
ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ON LINE
http://www.freeplay.gr/index.php
http://www.deezer.com/#home
http://www.imeem.com/
http://listen.grooveshark.com/
http://www.last.fm/
http://www.youtube.com/
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΏΝ ΜΕΣΩ INTERNET
http://genia700euro.pblogs.gr/2010/04/608808.html
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επιστολές
Διαπιστώσεις και τοποθετήσεις με αφορμή την «εθελοντική καθαριότητα»
Από τον Δημοτικό Σύμβουλο Παλλήνης και τέως αντιδήμαρχο Θόδωρο Σμυρλιάδη, λάβαμε επιστολή,
όπου κάνει κάποιες διαπιστώσεις όσον αφορά την
καθαριότητα της πόλης, την εθελοντική δράση του
συλλόγου του ΦΕΣ, αλλά και τις μεγάλες αυξήσεις
τελών στην Παλλήνη.

Κύριε Τιλκιτζή, Πρόεδρε του ΦΕΣ «Η ΚΑΝΤΖΑ»
πληροφορήθηκα ότι για μια ακόμα φορά – μέσα σε
διάστημα λίγων μηνών- διοργανώνετε μαζί με άλλους φορείς εκστρατεία «εθελοντικής καθαριότητας» στην περιοχή της Κάντζας.
Ο εθελοντισμός και η ευαισθητοποίηση ιδιαίτερα στα
θέματα περιβάλλοντος και προστασίας του, ασφαλώς πρέπει και να προβάλλονται και να στηρίζονται
ώστε να προκαλούν την αφύπνιση και την παρακίνηση σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους στο μείζον ζήτημα της εποχής μας.
Δράττομαι λοιπόν της ευκαιρίας αυτής για να αναφερθώ στα παρακάτω.
Ως επικεφαλής του ιστορικού Εξωραϊστικού Συλλόγου της Κάντζας έχετε εντοπίσει προφανώς ότι
υπάρχει πρόβλημα στο θέμα της καθαριότητας της
περιοχής σας και προβαίνετε σε αυτήν σας την ενέργεια. «Ηλίου φαεινότερο» αν συνέβαινε το αντίθετο,
η «εκστρατεία» θα ήταν άνευ αντικειμένου.
Με την άλλη σας ιδιότητα, ως τοπικού συμβούλου
του Διαμερίσματος της Παλλήνης με την νυν Δημοτική Αρχή, γνωρίζετε ότι στον τομέα της καθαριότητας αφενός έχουν γίνει προσλήψεις προσωπικού και
έχει επέλθει αύξηση κατά 500% των απασχολούμενων στην καθαριότητα και αφετέρου .
έχει υπάρξει μείωση του όγκου αποκομιδής των
απορριμμάτων κατά 30% , ένεκα της οικονομικής
ύφεσης και της λιτότητας που επηρεάζει όλους μας.

Τα στοιχεία αυτά όπως γνωρίζετε αναφέρονται σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Παράλληλα έχω να κάνω δύο ενδιαφέρουσες επισημάνσεις.
Η πρώτη είναι η αύξηση των δημοτικών τελών στο
Δημοτικό Διαμέρισμα της Παλλήνης κατά 7.5% (διπλάσιο του πληθωρισμού και με αντίστοιχη μείωση
κατά 25% του Δημοτικού Διαμερίσματος του Γέρακα) με το βασικό επιχείρημα της διατήρησης της
ποιότητας των υπηρεσιών καθαριότητας στο υψηλό
επίπεδο που έχουν σήμερα.
Επιχείρημα εξάλλου, το οποίο ένθερμα στήριξε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μερτζάνος, κάτοικος της Κάντζας και μέλος του ΦΕΣ, προκειμένου να παρέχει τη
θετική του ψήφο στην αύξηση των τελών στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η δεύτερη επισήμανση είναι η «χλιαρή» σας αντίδραση μέσα στη δημοτική ομάδα της παράταξης που
υπηρετείτε και εκφράζετε, στη λήψη απόφασης για
το ύψος των δημοτικών τελών με το συγκεκριμένο
σκεπτικό που ανέφερα στα προηγούμενα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω επισημαίνει κανείς και
διάσταση και σύγχυση.
Ασφαλώς ο ρόλος ενός Εξωραϊστικού Συλλόγου και
ο ρόλος της άσκησης διοίκησης στα Δημοτικά δεν
εμπλέκονται, αντιθέτως είναι απόλυτα διακριτοί μεταξύ τους με συγκεκριμένη θεσμική λειτουργία.
Όσοι όμως δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στα
δύο μετερίζια λειτουργούν κατά το σύνηθες με
«ασταθή ισορροπία».
Όπως και νάχει προβληματίζομαι, καθόσον υπήρξα
ο καθ ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος στον τομέα της
καθαριότητας, επί σειρά ετών στην προηγουμένη

Δημοτική Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση δεν
θα ήταν ωραίο – θα ξεπερνούσε κάθε όριο – η
πρωτοβουλία που πήρατε
και την εμπλουτίσατε με
τη συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας της
Κάντζας, του πιο ευαίσθητου κύτταρου της κοινωνίας μας, τα παιδιά
μας και η αξιόλογη αυτή προσπάθεια να αποτελέσουν τη συμπλήρωση ή και την εξυπηρέτηση των
κενών και των παραλείψεων των «αναβαθμισμένων» και ακριβοπληρωμένων υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου μας.
Ανησυχώ από τις αλλεπάλληλες οχλήσεις που δέχομαι τόσο από τους συνδημότες μας όσο και από
τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην πόλη μας για
την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της καθαριότητας. Η διαπίστωση ότι η καθαριότητα πάσχει,
παρ’ όλη την ενίσχυση που έλαβε και την προσπαθεια των εργαζομενων και του αντιδημάρχου, όπως
προανέφερα, είναι καθημερινή.
Κε προεδρε τελειώνοντας θα ηθελα να σας συγχαρώ
τοσο εσας οσο και τους μαθητες για την ενέργειά
σας.
Δηλώνω ότι είμαι στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση και διευκρίνιση που θα επιθυμούσατε.
Με εκτίμηση
Θόδωρος Σμυρλιάδης
Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης
Πρώην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Κιν. Τηλ: 6972724366

Γιατί κύριε Δήμαρχε των Σπάτων να ντρέπομαι όταν με ρωτούν πού μένω;
Από δημότη Σπάτων, που δεν θέλει να καταγραφεί το όνομά του λάβαμε την παρακάτω επιστολή και τη δημοσιεύουμε
ασχολίαστη.
Κύριε Δήμαρχε,
Ένας δημότης απλός που πληρώνει θέλει δεν θέλει,
μπορεί δεν μπορεί, τα όποια τέλη του αποστέλλονται
και του αναλογούν.
Κανένα πρόβλημα σε ότι με αφορά στις υποχρεώσεις
μου.
Οι υποχρεώσεις του Δημάρχου ως εκ της θέσεώς
του, πού είναι; πού είστε;
Γιατί δεν μπορώ να μπώ στο σπίτι μου απο τα λύματα που σωρρεύονται σε λακούβες και ''στολίζουν''
τον κάθε διερχόμενο;
Γιατί η βρωμιά να με κατακλύζει;

Γιατί δεν μπορώ να πιώ το νερό του Δήμου και αναγκάζομαι να πληρώνω το εμφιαλωμένο απο το φόβο
του πανάρχαιου δικτύου και γιατί δεν μπαίνει σε λειτουργία το νέο που εγκατέστησαν οι εργολάβοι και
κατέστρεψαν τους δρόμους;
Γιατί πρέπει να ''απολαμβάνω'' όλα τα μαλακτικά και
να τα μεταφέρω στο σπίτι μου;
Γιατί πρέπει να ντρέπομαι όταν με ρωτούν πού μένεις;
Γιατί ο τόπος μας πάει ολοταχώς πίσω;
Γιατί τόση ανυπαρξία αρχής;
Τί νόημα έχει η παρουσία σας στον Θώκο του Δήμου
όταν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, να διορθώσετε
αυτά που λέτε πως υπάρχουν απο πρίν και είναι πρόβλημα του παρελθόντος;
Πώς γίνεται ο Δήμος που διαχειρίζεται έσοδα και
έσοδα απο το αεροδρόμιο και το smart park και φυσικά απο τους δημότες , να μην τους επιστρέφει κάτι

ως ανταπόδοση παρά να είναι ο δήμος μας καταχρεωμένος;
Γιατί κύριε Δήμαρχε δεν υπάρχετε και ποιός είναι τελικά ο ρόλος σας άν νομίζετε ότι ασκείτε το αξίωμα
του δημάρχου;
Γιατί μου υποβαθμίζετε και την ζωή μου και την περιουσία μου; γιατί;
Πώς αισθάνεσθε αλήθεια; Αισθάνεσθε ότι κάνετε το
χρέος σας ή απλώς είστε Δήμαρχος μίας βρώμικης
και υποβαθμισμένης πόλης;
Τί σκοπεύετε να κάνετε ΕΔΩ και ΤΩΡΑ όχι διακηρύξεις και μεγάλα λόγια.
Τί έχετε να μου απαντήσετε και δια μέσω εμού στους
συμπολίτες μου;
Ένας Δημότης σας.
Το όνομα δεν αποκαλύπτεται για δικούς του λόγους
του δημότη.
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Τη λύση για το αποχετευτικό θα δώσουν οι τοπικές κοινωνίες
Αλλως θα “μουλιάζουν” στα λύματα!
Ημερίδα στα Σπάτα για την αποχέτευση της περιοχής, επέδειξε ότι και σύγχρονοι
τρόποι υπάρχουν και διασφάλιση της ποιότητας ζωής. Ο χρόνος χάνεται...
Η Εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης του αποχετευτικού προβλήματος της ευρύτερης περιοχής, ήταν στο επίκεντρο των εισηγήσεων των
επιστημόνων και των παρεμβάσεων των αυτοδιοικητικών εκπροσώπων που συμμετείχαν
στην ΗΜΕΡΙΔΑ που διοργανώθηκε την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο
«Χρ. Μπέκας» , στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας για το περιβάλλον, των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου.
Τις εργασίες της Ημερίδας άνοιξε με σύντομο
χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδας Χρήστος Α. Μάρκου, ο οποίος τόνισε με
έμφαση την ανάγκη να υιοθετήσει άμεσα η
πολιτεία μια λύση κοινωνικά αποδεκτή και
ταυτόχρονα τεχνολογικά προηγμένη προκειμένου να αντιμετωπιστεί τώρα το πρόβλημα
με τρόπο βιώσιμο και οικονομικά εφικτό, παραμερίζοντας τους σχεδιασμούς έργων «φαραωνικού τύπου», που διαιωνίζουν το
πρόβλημα στο διηνεκές.
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Δημάρχου Ραφήνας – Πικερμίου Γεωργίου Χριστοδούλου,
ο οποίος αναφέρθηκε στις ενέργειες που
έχουν γίνει από τον Δήμο για την επίλυση του
αποχετευτικού προβλήματος, ενώ ταυτόχρονα επισήμανε την αναγκαιότητα εξεύρεσης της ενδεδειγμένης λύσης.
Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο περ.
σύμβουλος και πρώην Δ/νων Σύμβουλος της
ΕΥΔΑΠ Διονύσιος Ξένος. O Δ. Ξένος υποστήριξε ένθερμα τη θέληση και αποφασιστικότητα του Περιφερειάρχη για την προώθηση
έργων περιβαλλοντικής σημασίας. Δήλωσε
ότι η Περιφέρεια είναι ανοικτή σε καινοτόμες
προτάσεις και εποικοδομητικό διάλογο, που
θα οδηγήσει άμεσα σε λύσεις.
Την ΕΥΔΑΠ εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και παραγωγής έργων Ιωάν-

Σύγχρονη τεχνολογία
απολύτως διασφαλισμένη

νης Πάσιος, ο οποίος υποστήριξε ότι η
ΕΥΔΑΠ θα συμβάλει σε κάθε νέα, ρεαλιστική
και τεκμηριωμένη πρόταση διαχείρισης των
αστικών λυμάτων και ανέμενε με ενδιαφέρον
την παρουσίαση της συγκεκριμένης πρότασης
από τους δύο Δήμους.
Τον κύκλο των βασικών εισηγήσεων της ημερίδας άνοιξε ο Ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής
της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών καθώς και ιδρυτικό μέλος της
Greenpeace.
Ο Χρ. Ζερεφός τόνισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως του μικροκλίματος
της περιοχής είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Ακολούθησε η εισήγηση του Δρ. Μηνά Καφάτου, πρύτανη του Schmidt College of Science,
Chapman University της Καλιφόρνια όπου ανέπτυξε το θέμα της πρόκλησης ρύπων από τη
λειτουργία της πόλης. Ανέφερε ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης αστικών λυ-

“ Η Νίνα και τα μαξιλάρια της”
Το κατάστημα COCO-MAT στη Βούλα, γέμισε παιδικές φωνές που τις συνόδευαν μαμαδο-μπαμπάδες. Ο λόγος το διαδραστικό event που διοργανώθηκε
για μικρούς και μεγάλους και αφορούσε στο παραμύθι “Η Νίνα και τα μαξιλάρια της”, από το ομώνυμο παιδικό βιβλίο των εκδόσεων “ΚΟΚΚΙΝΟ”. Το κατάστημα γέμισε με παιδικά χαμόγελα και φωνές που ανυπομονούσαν να
ακούσουν το παραμύθι καθώς και να συμμετάσχουν στις διάφορες δραστηριότητες που τους ανατέθηκαν όπως χορός, τραγούδι, παιχνίδι.
Παράλληλα οι γονείς που συνόδευαν τους μικρούς, είχαν την ευκαιρία να
γευτούν λιχουδιές, ξηρούς καρπούς και τα παραδοσιακά μελομακάρονα και
κουραμπιέδες που είχαν ετοιμάσει με αγνά υλικά, οι άνθρωποι της επιχείρησης.
Η Coco mat στη Βούλα, υπόσχεται κι άλλες τέτοιες ευχάριστες εκδηλώσεις!

μάτων βοηθούν στην απομείωση της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από αέρια που προκαλούνται είτε από ανοικτούς αποχετευτικούς
αγωγούς είτε από ανοιχτές δεξαμενές Β.Κ.
Εξήγησε δε ότι όλες οι παγκόσμιες κλιματολογικές ενδείξεις καταδεικνύουν ότι αυτό που
φαντάζει ως μελλοντικός κίνδυνος είναι σήμερα παρόν.

Ενσωμάτωση των Β.Κ.
στον αστικό ιστό
Στις σύγχρονες «τεχνολογίες εφαρμογής»
αναφέρθηκε ο Χημικός Μηχανικός καυσίμων
υλών και θερμικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Άαχεν της Γερμανίας Γιάννης Ζολώτας. Ανέπτυξε θέματα ενσωμάτωσης της
λειτουργίας των ΒΚ στον αστικό ιστό και επέδειξε πολλά παραδείγματα πόλεων στην Ευρώπη και διεθνώς, όπου οι ΒΚ αποτελούν
μέρος της καθημερινότητας του πολίτη, βρίσκονται κοντά στην κατοικία του και αποτελούν μέρος της οικολογικής συνείδησης της
σύγχρονης κοινωνίας.

Ο βιολόγος ειδικός στις τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος Πάνος Μελετάκος, αναφέρθηκε εκτεταμένα στα σύγχρονα
συστήματα των βιολογικών καθαρισμών και
προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να
απαιτούνται για τη λειτουργία και κατασκευή
του σύγχρονου Β.Κ. Παρουσιασε δε συγκεκριμένη τεχνολογία που εξυπηρετεί πλήρως
τις προϋποθέσεις αυτές, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ΠΕΑΛ (Πάρκο Ενεργειακής Αξιοποίησης Λυμάτων) που θα
προσφέρει και στην ανάπλαση της περιοχής
με τη λειτουργία της μονάδας, προσφέροντας
ένα σύνολο απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον και τους κατοίκους.
Μετά το τέλος των εισηγήσεων, ακολούθησε
η υποβολή ερωτήσεων και ολιγόλεπτες τοποθετήσεις όσων εκ των παρισταμένων πήραν
το λόγο.

Σ.Σ.: Η ημερίδα ολοκληρώθηκε. Μένει να
δούμε να θα είναι άλλη μία ημερίδα για την
αποχέτευση ή θα προχωρήσει η υλοποίηση
ενός σχεδίου που θα σώσει και την περιοχή
και τους κατοίκους από την επιβάρυνση της
ατμόσφαιρας και του υδροφόρου ορίζοντα.
Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν βουλευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δημοτικών συμβουλίων καθώς και
εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, και πλήθος κόσμου.
Τη διεξαγωγή των εργασιών της ημερίδας συντόνισαν από κοινού η Ηλέκτρα Παπαδημητρίου και ο
Αντιδήμαρχος Χρήστος Γ. Μάρκου.
Την οργανωτική ευθύνη είχε η δημοτική σύμβουλος
Σπάτων – Αρτέμιδος Μαρία Ζήση.
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Στην Ψυττάλεια η αποχέτευση του Δήμου Σαρωνικού
Δικαιώθηκαν οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής
Τελική θετική απάντηση για την σύνδεσή
του με το ΚΕΛ της Ψυτάλλειας, έλαβε σήμερα ο Δήμος Σαρωνικού από τον αρμόδιο
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη.
Με την υπ’ αριθμ. 8456/14-12-2011 επιστολή του, ο υπουργός απάντησε στο υπ’
αριθμ. 23985/22-11-2011 έγγραφο του
Δήμου, στο οποίο διατυπωνόταν αίτημα για
σύνδεση με την Ψυττάλεια και του κοινοποίησε σχετική προς αυτόν επιστολή της
ΕΥΔΑΠ, με την οποία γίνεται ξεκάθαρο ότι
είναι εφικτή η σύνδεση και η εξυπηρέτηση
του Δήμου Σαρωνικού από το ΚΕΛ της Ψυττάλειας.
Σύμφωνα, με την τελική έκθεση της ΕΥΔΑΠ
(αρ. πρωτ. 1927/1-12-2011), «οι πραγματικές
δυνατότητες του ΚΕΛΨ σε σχέση με τα φορτία του αρχικού σχεδιασμού είναι μεγαλύτερες περίπου κατά 15%. Συνοψίζοντας και
έχοντας ως δεδομένα τα παραπάνω, που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία λειτουργίας
και όχι μελετητικές προβλέψεις, προκύπτει
ότι είναι απολύτως εφικτή η υποδοχή της παροχής των 1000 m3 /h, ακόμη και την ώρα

αιχμής, από το δίκτυο ακαθάρτων, τα αντλιοστάσια και ΚΕΛ Ψυττάλειας, χωρίς να είναι
αναγκαία η οποιαδήποτε προσθήκη που θα
επιβαρύνει το σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ».

καμία τεχνική τεκμηρίωση και να φέρει στην
επιφάνεια για πρώτη φορά τα έγκυρα τεχνικά στοιχεία που πιστοποιούν την ορθότητα της απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου και αποδεικνύουν τη δυνατό-

Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μάκη Βορίδη για τη θετική του ανταπόκριση, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες
της ΕΥΔΑΠ που ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα και παρουσίασαν τα παραπάνω έγκυρα

Ο Δήμος ήδη συμπλήρωσε
τεχνικά δελτία
Μετά την παραπάνω θετική εξέλιξη, ο
Δήμος συμπλήρωσε τα τεχνικά δελτία που
έχει ήδη υποβάλει στο ΕΠΠΕΡΑΑ και ζήτησε να εγκριθεί άμεσα από τη Διαχειριστική Αρχή η πρόταση του Δήμου, έτσι
ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό
η υλοποίηση του έργου (σύνταξη απαραίτητων μελετών). Η παραπάνω επίσημη έκθεση
της ΕΥΔΑΠ βασίζεται και επιβεβαιώνει τα
στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και κατέληξαν στην αριθ. 369/2011
ομόφωνη απόφαση.
Η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί δικαίωση
των προσπαθειών και των αποφάσεων του
Δήμου που κατάφερε να ξεπεράσει τις αρνητικές απαντήσεις που δίνονταν χωρίς

Από την πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων στο Γραφείο του Υπουργού Μάκη Βορίδη.
Από αριστερά: ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Τσαλικίδης, ο δημοτικός σύμβουλοςΣοφοκλής Σαρρής, ο Υπουργός
Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΜάκης Βορίδης, ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου, ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Γιώργος ΤΖιβίλογλου και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης.

τητα σύνδεσης με την Ψυττάλεια.
Ο Δήμος Σαρωνικού ευχαριστεί τον

στοιχεία, δρομολογώντας έτσι την υλοποίηση του έργου.

Χριστούγεννα Πρωτούγεννα στο Κορωπί
Στην τελευταία Πανσέληνο του 2011 (9/12),
η βιβλιοθήκη του του Κορωπίου γέμισε παιδιά, που ήρθαν καλεσμένα από τον
“Σφηττό” για να κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικα στολίδια με την βοήθεια και του
Σώματος του Ελληνικού Οδηγισμού. Στη
συνέχεια τα κρέμασαν στο δέντρο, ενώ η
φιλαρμονική του Δήμου παιάνιζε Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια και τα μεγάφωνα εξέπεμπαν ύμνους των ημερων.
Δίπλα στο Δέντρο, ένα τεράστιο κουτί με
χαρτιά και μολύβια δέχεται τις ευχές μι-

«αυτές τις δύσκολες στιγμές να σταθούμε
ο ένας δίπλα στον άλλο για να βρούμε μαζί
το κουράγιο ν´ αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες».
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης εξηγώντας ότι σκοπός της γιορτής
είναι η συμπαράσταση και στήριξη των
επαγγελματιών και η χαρά των παιδιών, επικεντρώθηκε στα παιδιά ανοίγοντας έναν εντυπωσιακό διάλογο μαζί τους, δίνοντας μια
ξεχωριστή νότα στη γιορτή.
Κάλαντα έψαλλαν οι σύλλογοι της πόλης:

κρών και μεγάλων.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του
“Σφηττού” Αντώνης Κορωνιάς, ο οποίος κάλεσε τον κόσμο σε αλληλεγγυη λέγοντας:

Λύκειο Ελληνίδων, η χορωδία του ΚΑΠΗ με
μεσογειτικα κάλαντα «Χριστούγεννα Πρωτούγεννα» και ακολούθησαν κάλαντα με
την ντοπιολαλιά τους από τον Πανηπειρω-

τικό Σύλλογο Μεσογείων, τον Σύλλογο
Κρητών Μεσογείων «ο Ψηλορείτης» και τον
Σύλλογο Ποντίων Κορωπίου «Ευξεινος
Πόντος».
Κλείνοντας ο Δήμαρχος ζήτησε «την στήριξη του κόσμου αλλά και την ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ για να υπερκεράσουμε τους
δύσκολους καιρούς, προσδοκώντας καλύτερα, λαμπερότερα και πιο ελπιδοφόρα Χριστούγεννα».
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Η απουσία του Δημάρχου και η παραλία της Βούλας δίχασαν το δημοτικό συμβούλιο των 3Β
Για άλλη μια φορά στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου (14/12) των 3Β,
κυριάρχησε το θέμα της απουσίας του
Δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα και οι διαδικασίες που έχουν ή δεν έχουν γίνει για
να λυθεί θεσμικά το θέμα.
Η διαδικασία των προ ημερησίας θεμάτων ξεπέρασε τις 3 περίπου ώρες!
Πολλά τα θέματα και πολλές οι ερωτήσεις από πάρα πολλούς συμβούλους.
Ο πρόεδρος διάβασε επιστολές των
συμβούλων Κικίλια και Γ. Γκολφινόπουλου, που μιλάνε για την μετέωρη στάση
του Δημοτικού Συμβουλίου στο θεμα της
απουσίας του Δημάρχου και των αποφάσεων που παίρνονται.
Ο Παν. Καπεανέας ζήτησε ενημέρωσε
σε ...18 θέματα· όλα σοβαρά και επίκαιρα
(προσχέδιο μνημονίου για παραλιακό μέτωπο, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, αλιευτικό καταφύγιο Βάρκιζας και παραλία
Βάρκιζας, Χέρωμα, Ρυθμιστικό που κατατίθεται Ρέμα Κόρμπι και Μηλαδέζας).
Σε κάποια πήρε απαντήσεις από τον Αντιδήμαρχο Πανά σε κάποια από την αντιδήμαρχο Τσιριγώτη.
Ο Κ. Πασακυριάκος ζήτησε άμεση ενημέρωση για την παραλία και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Δήμος για το
“χαράτσι” της ΔΕΗ.
Ο Δ. Βαμβασάκης διαπίστωσε ότι “τα
Χριστούγεννα δεν ήρθαν φέτος για τους
Βουλιώτες”, αφού είναι η μόνη πόλη από
τις 3 που δεν στολίστηκε!
Επεσήμανε την επικινδυνότητα της διασταύρωσης που φτιάχτηκε Παπάγου και
Καραϊσκάκη, γιατί θα γίνουν ατυχηματα.
“Τα στολίδια της Βάρης και της Βούλας
δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία μας”,
ήταν η απάντηση του Σπ. Πανά.
Ο εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας
Ν. Ζυγούρης, (ο επικεφαλής Γρ. Κωνσταντέλλος βρίσκεται με αποστολή του
ΟΗΕ στο εξωτερικό), αναφέρθηκε στην
4μηνη σχεδόν απουσία του Δημάρχου.
Ζήτησε να μάθει ποιες ενέργειες έχουν
γίνει γιατί ο Δήμος παρουσιάζει «εικόνα
παρακμής. Δεν παράγεται το έργο που
θα μπορούσε να παραχθεί. Καταγγέλουμε την ολιγωρία της Διοίκησης για

να λύσει το θέμα. Να γίνει διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία και να πάμε στο
Υπουργείο», τόνισε.
Επ’ αυτού αναφέρθηκε και η αντιδήμαρχος Ηλ. Τσιριγώτη γιατί όπως είπε «είναι
ευθύνη του Δ.Σ. ως θεσμικό όργανο να
πάρει θέση, όλο το σώμα. Ο καθένας
από εμάς». Εβαλε δε συγκεκριμένη πρόταση στο προεδρείο: να επισημαίνει το
Δ.Σ. την απουσία του Δημάρχου, για λόγους υγείας υπεράνω της θελήσεώς
του, και να την καταθέσει στον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για
τις δικές του ενέργειες.

το σημείο γιατί η απόφαση προερχόταν
από το Δημ.Συμβούλιο να ερωτηθεί το
Υπουργείο και επομένως η όποια απάντηση έπρεπε να κοινοποιηθεί στο Δ.Σ.
Ο Αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς είπε ότι η
επιστολή υπάρχει στο Πρωτόκολλο και
ο καθένας μπορεί να τη ζητήσει.
Εμείς γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι όταν
διαβάζεται ένα έγγραφο στο δημοτικό
συμβούλιο κατατίθεται στο Προεδρείο,
πράγμα που όπως είπε ο Πρόεδρος δεν
κατείχε.
Το θέμα συζητήθηκε, η πρόταση μπήκε
σε ψηφοφορία με τη συμπλήρωση από

Ο Αντιδήμαρχος Δ. Δαβάκης επεσήμανε
ότι «έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα από
25/8 και όποιος προσπαθεί να το καλύψει λειτουργεί παρελκυστικά».
Η σύμβουλος της πλειοψηφίας Λυδία
Αργυροπούλου, ζήτησε να μάθει το περιεχόμενο της επιστολής του Υπουργείου που ζητούσε διευκρινίσεις, γιατί
κανένας από τους συμβούλους δεν γνώριζε! Ούτε καν ο πρόεδρος.
Εκρινε “παράτυπη τη διαδικασία” γιατί το
Δ.Σ. πηρε απόφαση, έκανε κάποιες ερωτήσεις και έπρεπε να ενημερωθεί για τα
ερωτήματα του Υπουργείου.
“Πρώτη φορά ακούω και τις ερωτήσεις
του Υπουργείου και την απάντηση που
δώσαμε εμείς”, απάντησε στον δημαρχεύοντα που ισχυριζόταν ότι είχε διαβάσει στο σώμα τί είχε απαντήσει. Αλλά
κανείς από το σώμα δεν είχε ενημέρωση.
Και ο Γ. Νιτερόπουλος στάθηκε σ’ αυτό

τον αντιδήμαρχο Δ. Δαβάκη, να κοινοποιηθεί και στην ΠΕΔΑ.
Την ώρα της συζήτησης Πανάς, Σκουμπούρης και Καπετανέας δεν ήταν στις
θέσεις τους, αλλά μέσα στην αίθουσα
συνεδρίασης.
Η μείζονα αντιπολίτευση ψήφισε την
πρόταση. ΟΚαπετανέας έδωσε παρών,
ενώ ο Πασακυριάκος είχε αποχωρήσει.
Οταν άρχισε η ψηφοφορία ο Σπ. Πανάς
παρ’ ότι ερωτήθηκε δις δεν ...άκουσε και
δεν απάντησε.
Οι Γ. Σκουμπούρης και Παν. Καπετανέας
ψήφισαν “λευκό”! Και είναι αξιοπερίεργο
αν σκεφθεί κανείς ότι λίγο πριν ιδιαίτερα
ο Γ. Σκουμπούρης είχε μιλήσει «για έντονα διαλυτική εικόνα του Δήμου. Το
Δ.Σ. τουλάχιστον νομότυπα μπορεί να
λειτουργήσει αλλά ο Δήμαρχος έχει να
κάνει και πολλά άλλα πράγματα».

Το τεχνικό Πρόγραμμα στη σελ. 15

Συμπαράταξη και αγώνα για την παραλία της Βούλας
Η υπόθεση της παραλίας της Βούλας,
που διεκδικείται από ιδιωτικά συμφέροντα, που μάλιστα εκδικάστηκε ένα
σκέλος την περασμένη εβδομάδα, βρίσκοντας για άλλη μια φορά το Δήμο
ανέτοιμο, κυριάρχησε στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Καπετανέας, Πασακυριάκος, Σκουμπούρης Νιτερόπουλος και
Αργυροπούλου αναφέρθηκαν στην παραλία και στην ανάγκη ενημέρωσης του
σωματος, αλλά και διεκδίκησης για να
μη χαθεί ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο του δήμου.

Ο Γ. Νιτερόπουλος έριξε ευθύνες
στον Σπ. Πανά, ότι ποτέ δεν ενημέρωσε την Οικονομική Επιτροπή και
όλα γίνονταν «εν κρυπτώ» και ότι
υπήρξε καθυστέρηση στις διαδικασίες
ούτως ώστε να μην είναι έτοιμος ο
Δήμος την ημέρα της δίκης.
Ο Γ. Σκουμπούρης αναφέρθηκε στο
ιστορικό της απόφασης ανάθεσης σε
δικηγορικό γραφείο, εκτός νομικής
υπηρεσίας του Δήμου, της υπόθεσης
της παραλίας. Επίσης εξήγησε ότι
πήγαν στο δικαστήριο χωρίς προτάσεις

γιατί ο δικηγόρος του Δήμου Δ. Γιατράς τους είχε πληροφορήσει ότι αν
δεν δώσουν προτάσεις το δικαστήριο
“κατά πάγια τακτική” θα αναβάλλει.
Το δικαστήριο βέβαια, όπως γράψαμε
και στο προηγούμενο φύλλο, δεν ανέβαλλε.
Με το θέμα της παραλίας θα ασχοληθούμε πολλάκις. Είναι τόσο σοβαρό
που θέλει μεγάλη προσοχή, μεγάλη
συμπαράταξη όλου του λαού για
αγώνα μέχρις εσχάτων...

ο Δήμος είναι ακέφαλος
Ο σφετερισμός και η προσκόλληση στην εξουσία, ασύδοτα και με δοκησισοφικό αυταρχισμό ή με την “αθωότητα” της δήθεν άγνοιας, ή η οχύρωση πίσω από μία
κατά παραγγελίαν γνωμοδότηση ανεύθυνου νομικού
γραφείου, ή με την αναβλητική στρεψοδικία γραφειοκρατικών ερωτημάτων προς τα ελεγκτικά και υπερκείμενα όργανα του κράτους, ξεπέρασε κάθε όριο και κάθε
διασταλτικής ερμηνείας προθεσμία.
Ο βαρέως ασθενής δήμαρχος απουσιάζει επί 3 μήνες
και 22 ημέρες (σήμερα Σάββατο 17/12).
Αυτό έχει υπερβεί κάθε νομική ανοχή, με οποιαδήποτε
διασταλτική ερμηνεία. Η παρούσα δημοτική αρχή, η
ασκούσα εκτελεστική εξουσία, είναι καταφανώς παράνομη. Κωλυσιεργεί υποκρινόμενη διαφορετική ερμηνεία
των νομικών διατάξεων, ή άγνοια αναγνώσεως και κατανοήσεως απλών, απλούστατων και σαφέστατων νομικών διατάξεων με προφανή σκοπό να κερδίσει χρόνο,
να γυρίσει ο χρόνος και με τη νέα χρονιά να δώσει τρίμηνη άδεια στο δήμαρχο με βάση το άρθρο 61 του “Καλλικράτη”. Κάτι δηλαδή που έπρεπε να κάνει το δημοτικό
συμβούλιο από τις 25/9 και δεν το έκανε αφήνοντας
ακάλυπτο το δήμαρχο Γρ. Κασιδόκωστα. (σ.σ. που πιθανότατα έχει εκπέσει, χωρίς την υπαιτιότητά του).
Δεν εξετάζουμε γιατί ενεργούν, όπως ενεργούν, παρανόμως. Αν δηλαδή εξυπηρετούνται σκοπιμότητες ή υποκρύπτονται ιδιοτελή συμφέροντα και επιδιώξεις.
Μας ενδιαφέρει η δημοκρατική νομιμότητα. Ή ζούμε σε
ένα κράτος δικαίου, ή σε κράτος συγκεκαλυμένης με
διάτρητο χιτώνα, αυθαιρεσίας.
Υπόλογη δεν είναι μόνο η ασκούσα εκτελεστική εξουσία
δημοτική αρχή, αλλά σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο,
για σύμπραξη ή ανοχή, ελπίζοντας στην απαλλαγή τους
“ελλείψει δόλου”, κατά την κοινή πρακτική!...
Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι η αντικατάσταση του δημάρχου και η εκλογή νέου “είναι δουλειά της
πλειοψηφίας”. Η εκλογή γίνεται από την πλειοψηφία, αλλά
η πραγματοποίησή της και ο έλεγχος είναι δουλειά όλου
του Δημ. Συμβουλίου. Το ότι δεν έχουμε Δήμαρχο ενδιαφέρει όλους και το λαό, βεβαίως.
Ο Λαός ψήφισε τον Κασιδόκωστα, δεν ψήφισε τον Πανά
για Δήμαρχο. Να εκλεγεί με νόμιμες διαδικασίες, οποιοσδήποτε, και να τον συγχαρούμε.
Θέλουμε όμως νόμιμο Δήμαρχο. Δεν μπορεί κανένας
να “πετάει στα σκουπίδια” τη λαϊκή κυριαρχία.
Ευθύνες βεβαίως έχουν και οι δικηγόροι του Δήμου.
Αυτοί ξέρουν να διαβάζουν τους νόμους. Οφείλουν να
επισημάνουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους επί του
θέματος και να εκφράσουν την επιστημονική τους
άποψη. Τι θα γίνει αν αύριο υπογραφεί μία σύμβαση και
κηρυχθεί άκυρη; Ποιός θα πληρώσει αποζημιώσεις;
Ευθύνες έχουν και οι υπερκείμενες αρχές, ο Περιφερειάρχης και το Υπ. Εσωτερικών. Τί περιμένουν;
Κι ένα τελευταίο ερώτημα: ο Δήμαρχος, τυπικά, δεν
υποχρεούται να παρίσταται στα δημοτικά συμβούλια (το
είπε κι ο Κοντονής). Ο πρόεδρος όμως υποχρεούται επί
ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης, να τον καλεί εγγράφως.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. τον καλεί; Κι αν ναι, στην τελευταία συνεδρίαση ποιον Δήμαρχο κάλεσε.Ο κ. Αναστασίου θα έχει, φαντάζομαι, την πολιτική ευαισθησία να
μας απαντήσει για να το πληροφορηθούν οι δημότες.
Σημείωση: η τεκμηρίωση έχει αναπτυχθεί κυρίως στα
φύλλα της 7ης (1η & 8η/10).
Κώστας Βενετσάνος
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“Πρόγραμμα ανάγκης”
το Τεχνικό Πρόγραμμα στα 3Β
Το Τεχνικο Πρόγραμμα του Δήμου 3Β θα είναι καθαρά πρόγραμμα συντήρησης σε κάποια αναγκαία έργα και ίσως κάποια έργα που θα προκύψουν μέσω ΕΣΠΑ, ενημέρωσε η
αρμόδια Αντιδήμαρχος Ηλέκτρα Τσιριγώτη, καταλήγοντας
ότι το 2012 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά.
Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο προτάσεις για αναβάθμiση
σε δύο σχολικά συγκροτήματα (1ο Δημοτικό Βάρης και
1ο Γυμνάσιο Βούλας καθώς και η πλατεία της Μηλαδέζας). Το συνολικό ποσό για το Τ.Πρ. του 2012 ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ!
Ο Παν. Καπετανέας αναγνώρισε την “θαρραλέα άποψη
της Αντιδημάρχου”, όπως είπε και δεν έβαλε πολλά θέματα, αλλά εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απουσία έργων από ίδιους πόρους.
Ο Γ. Σκουμπούρης έκρινε ότι έπρεπε να υπάρχει το επιχειρησιακό και το στρατηγικό σχέδιο για να συζητηθεί
το Τεχνικό Πρόγραμμα, άλλως δεν μπορεί να φανεί το
μακροπρόθεσμο· δεν υπάρχει όραμα. «Ποια είναι τα
έργα που θέλετε να κάνετε στην πόλη; Δεν φαίνεται
πουθενά”, τόνισε.
Πολύ καλή η ατάκα του συμβούλου Κυρ. Κικίλια: «εδώ
είναι τεχνικό πρόβλημα και όχι τεχνικό πρόγραμμα».
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Οι πιστωτές θα ...περιμένουν
Σε δύο χρόνια από την 1η του 2012 θα πάρουν τα λεφτά
τους οι προμηθευτές του Δήμου 3Β, που έχουν να λαμβάνουν μέχρι 31/12/11, ανεξάρτητα από πότε τους τα χρωστάνε. Και μάλιστα σε ισόποσες δόσεις των 4, αν το ποσό
είναι πάνω από 50.000 € και σε 8 αν το ποσό είναι από 20
έως 50.000€. Αποφάση κατά πλειοψηφία του Δ.Σ.

ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ
Με εξαιρετική συμμετοχή των
κατοίκων της Λαυρεωτικής
και με αλληλέγγυους που
πάντα δίνουν το παρών ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εκδηλώσεις για την επέτειο
μνήμης της αντίστασης στην
εισβολή των ΜΑΤ στο Οβριό-

καστρο Κερατέας με κεντρικό
σύνθημα «Οβριόκαστρο ένας
χρόνος μετά».
Οι εκδηλώσεις ήταν λιτές και
συμβολικές καθ’ ότι μπορεί να
κερδήθηκε η πρώτη μεγάλη
μάχη του αγώνα, αλλά εκκρεμούν και άλλες μάχες όπως ο
μεγάλος νομικός αγώνας,
γιατί πολλοί κάτοικοι είναι
υπόδικοι με βαριές κατηγορίες!

Το Σάββατο 10/12 στο πολιτιστικό κέντρο Κερατέας οι
συμμετέχοντες ομιλητές συνεπήραν το μεγάλο πλήθος
με τη γνώση κάθε πτυχής του
αγώνα και τις πανελλήνιες
προεκτάσεις που του έδωσαν.
Κατά την διάρκεια της βρα-

διάς προβλήθηκαν 2 νέα ντοκιμαντέρ για τον αγώνα από
το Lavreotiki.com και την
ομάδα ART RESISTANCE.
Την Κυριακή 11/12 το πρωί οι
σειρήνες και οι καμπάνες χτύπησαν όπως εκείνο το πρωί
της εισβολής των ΜΑΤ στο
Οβριόκαστρο
στις
11/12/2010. Μεγάλη πορεία
με παλμό ξεκίνησε από την
κεντρική πλατεία Κερατέας
προς το «Άπαρτο Κάστρο» το

οχυρό του αγώνα. Στην πορεία συμμετείχε η Eπιτροπή
Aγώνα Μαρκοπούλου καθώς
και το «Δεν πληρώνω». Ταυτόχρονα αυτοκινητοπομπή
έγινε από το Λαύριο και οι
δύο πορείες συναντήθηκαν
στο «Άπαρτο Κάστρο», εκεί

όπου έγινε η κεντρική εκδήλωση της ημέρας. Στην εκδήλωση
κυριάρχησαν
οι
αφηγήσεις μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίου και Λυκείου
για το πώς βίωσαν τον
αγώνα.
Μετά την κεντρική εκδήλωση
έγινε συμβολική έπαρση της
σημαίας στο υψηλότερο σημείο του βουνού από κάτοικο
της Κερατέας, στον ιστό της
κεραίας όπου αυθόρμητα ο

ίδιος την είχε ανυψώσει μετά
την αποχώρηση των ΜΑΤ από
το Οβριόκαστρο.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν το απόγευμα με προβολές ντοκιμαντέρ και βίντεο.
Οι εκδηλώσεις μνήμης διοργανώθηκαν από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά
του ΧΥΤΑ σε συνεργασία με
τον Δήμο Λαυρεωτικής.
Στο μήνυμά του ο δήμαρχος
Λαυρεωτικης Κ. Λεβαντής,
τόνισε μεταξύ άλλων: «Ο
αγώνας μας ξεκίνησε το
1996. Κορυφώθηκε, τις 128
ημέρες της εισβολής και της
αντίστασης.
Συνεχίζεται μέχρι να δικαιωθούμε.
Το «Οβριόκαστρο» αποτελεί
για τους πολίτες της Λαυρεωτικής «κόκκινη γραμμή».
Είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα, για να αντιμετωπίσουμε
κάθε νέα πρόκληση.
Οφείλουμε όλοι να διαφυλάξουμε την ενότητα, που διατηρούμε
μεταξύ
μας
δεκαπέντε χρόνια. Κλείνοντας τα αυτιά μας σε κακόπιστους και καλοθελητές.

Μόνο όπλο των αντιπάλων
μας είναι να μας διχάσουν».
I

ΕΠΙΤEΛΟΥΣ ΠΑΡΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΘΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ!
Από την πρώτη στιγμή της ασθένειας του Δημάρχου, η παράταξή μας επέλεξε συνειδητά
να κρατήσει χαμηλούς τόνους επιδεικνύοντας τη σοβαρότητα που όφειλε και που απέρρεε από τον θεσμικό της ρόλο. Παρά τις
κολοσσιαίες πολιτικές διαφορές μας με τον
Δήμαρχο Κασιδόκωστα και με τις μεθόδους,
που κατά καιρούς χρησιμοποίησε, παραμερίσαμε τις πολιτικές διαφορές μας και σταθήκαμε αρωγοί στο ανθρώπινο επίπεδο.
Εξάλλου δεν υπήρξαμε ποτέ οπαδοί της λογικής του "δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται".
Μέσα στον γενικότερο ορυμαγδό που δημιούργησε η ξαφνική αποχώρηση του Δημάρχου από τα δημοτικά δρώμενα, αποφύγαμε
να γίνουμε καθηγητές της νομικής επιστήμης,
εκλογοδίκες και γενικά αυθεντίες επί νομικών
θεμάτων, που διέπουν τη λειτουργία φορέων
του Δημοσίου όπως τους ΟΤΑ, σαν τους τόσους που ειδικά τέτοιες περιόδους εμφανίζονται σωρηδόν στα καφενεία. Δεν
ισχυριστήκαμε ποτέ, γιατί δεν θα ήταν σοβαρό από μέρους μας, ότι υπάρχουν ζητήματα νομιμότητας στην λειτουργία του
Δήμου. Αυτό δεν σημαίνει επ' ουδενί ότι δεν

είχαμε ή δεν έχουμε άποψη για το επίμαχο
ζήτημα. Προτείναμε όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και υπερψήφισε την πρότασή μας, να αποταθούμε επισήμως στους
μόνους αυθεντικούς ερμηνευτές του νόμου
“Καλλικράτης”· δηλαδή στο Υπουργείο Εσωτερικών, για πλήρη και τελική άποψη που δεν
θα επιδέχεται αμφισβήτηση από κανέναν.
Αυτό έγινε από τα μέσα Οκτωβρίου και εκκρεμεί μέχρι και σήμερα η απάντηση, εν τέλει
από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Τους τελευταίους 4 μήνες λόγω της απουσίας
του Δημάρχου χαμηλώσαμε τους τόνους της
αντιπολιτευτικής μας τακτικής, με στόχο να
δώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται η πλειοψηφία να βρει τον βηματισμό της και τελικά
ο Δήμος να μπορέσει να λειτουργήσει έστω
για τα βασικά.
Την περίοδο αυτή με μεγάλη μας έκπληξη γίναμε αποδέκτες μιας χαοτικής κατάστασης
στο Δήμο, που θυμίζει περισσότερο Βυζάντιο
στην φάση της παρακμής του, παρά δημοτική
πλειοψηφία που διοικεί ένα μεγάλο σύγχρονο
Δήμο. Συντροφικά μαχαιρώματα, υπονομεύσεις, αντιπαραθέσεις, υπερφίαλες και υπερβολικές συμπεριφορές αυτοκρατορικού

τύπου, ακριβοπληρωμένες καθηγητικές νομικές γνωμοδοτήσεις, παρασυγκεντρώσεις, παρεμβάσεις και τόσα άλλα που εν τέλει
υπονομεύουν τη λειτουργία του Δήμου. Ο
Δήμος πλέον βρίσκεται σε οργανωτική οικονομική και λειτουργική διάλυση. Και δεν θα
πει κανένας ότι η συνένωση (που βέβαια δεν
έχει γίνει ακόμα) ή η γενικότερη οικονομική
κατάσταση δεν θα δημιουργούσε προβλήματα· όχι όμως διάλυση.
Πέραν των νομικών ζητημάτων που εκκρεμούν ακόμα και που μπορεί να εκκρεμούν επ΄
άπειρον, (τα οποία δεν είναι και τα απόλυτα
κυρίαρχα) υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα το οποίο έπρεπε ήδη να έχει απαντηθεί.
Και αυτό είναι πώς μπορεί να λειτουργήσει ο
Δήμος από εδώ και πέρα, πώς μπορεί να βγει
από το σημερινό αδιέξοδο της απραξίας της
αφασίας και της αλληλουπονόμευσης.
Απάντηση σε αυτό μπορεί να δώσει μόνο η
πλειοψηφία και πρέπει να το κάνει άμεσα,
γιατί ο χρόνος είναι πεπερασμένος και οι
ανάγκες του Δήμου πάρα πολλές και απαιτείται αφ΄ ενός καθαρή λύση και αφ΄ ετέρου
ηγεσία. Η εικόνα διάλυσης δεν μπορεί να συ-

νεχιστεί για πολύ ακόμα. Κάνουμε έκκληση
στην πλειοψηφία να δράσει πριν να είναι
πλέον αργά. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα επιλέξει να κάνει, ποιόν δρόμο θα ακολουθήσει.
Εξάλλου δεν μας πέφτει και λόγος, αλλά
οφείλει να δράσει και να βγάλει το Δήμο από
το σημερινό τέλμα και το αυριανό αδιέξοδο.
Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για προσωπικές
στρατηγικές και ατομικά πλασαρίσματα. Εάν
η πλειοψηφία δώσει επιτέλους λύση θα μας
βρει αρωγούς και συνοδοιπόρους τουλάχιστον στα μεγάλα ζητήματα, όπως έγινε και σε
πολλά σημαντικά ζητήματα μέχρι σήμερα, για
το καλό του τόπου. Υπενθυμίζουμε· οι ευθύνες είναι μεγάλες και τα προβλήματα θα καταβροχθίσουν τους πάντες που θα έχουν την
ευθύνη της διάλυσης. Και στο τέλος ο πολιτικός πέλεκυς θα πέσει επί των κεφαλών και
των "καλών" και των "κακών".
Μην προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από το
δάκτυλό μας. Για την επίλυση των προβλημάτων οι ευθύνες ανήκουν αποκλειστικά και
μόνο στη διοικούσα παράταξη και σε καμία
περίπτωση στην αντιπολίτευση, η οποία μέχρι
τώρα έχει κάνει το καθήκον της ως ώφειλε.
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Ανάγκη και επιλογή ο αποτεφρωτήρας
Αντιδρά ο Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής
Στο φύλλο της εφημερίδας μας αρ. 710/3.12.11 ανακοινώναμε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου να δημιουργήσει αποτεφρωτήρα
νεκρών. Το επικροτήσαμε μάλιστα, γιατί αρχή μας είναι, η ελευθερία έκφρασης.
Σημειώναμε ότι είναι ένα θέμα που χρονίζει τουλάχιστον μία τριακονταετία και
σήμερα, ελλείψει, μίας τέτοιας επιλογής στέλνουμε στη Βουλγαρία καταβάλλοντας πρόσθετα έξοδα και ταλαιπωρία.
Κανείς δεν μπορεί να επέμβει στη βούληση του ανθρώπου να επιλέξει τον τρόπο
που θα οδεύσει στη ...στρατόσφαιρα.
Και εδώ πιστεύουμε, ότι έχει κάνει λάθος ο κατά τα άλλα αξιοθαύμαστος Μητροπολίτης Νικόλαος με την επιστολή που μοίρασε στο εκκλησίασμα της περιοχής, όπου επικρίνει την απόφαση του Δήμου για τη δημιουργία αποτεφρωτήρα,
κινδυνολογεί για “κοινωνική αναταραχή” και καλεί εμμέσως πλην σαφώς τη Δημοτική Αρχή να ανακαλέσει!
Θα μπορούσε να υπομνήσει στους πιστούς του ότι η εκκλησία δεν το δέχεται και
να μείνει εκεί.

Ο Μητροπολίτης γράφει μεταξύ άλλων:
...Τελικά με πρόφαση τα όποια οικονομικά οφέλη, εντελώς
αβίαστα κάποιοι επιδιώκουν να εισαγάγουν πρωτόγνωρα ήθη,
ποδοπατώντας ιερές διαχρονικές παραδόσεις και περιφρονώντας την εκκλησιαστική μας συνείδηση. Μπορεί τα κοιμητήρια να είναι δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά η εξόδιος
ακολουθία και η ταφή αποτελούν αποκλειστικά υπόθεση της
Εκκλησίας, την οποία είναι υποχρεωμένη αυτή να τελεί για
όσους της το ζητούν με τους δικους της και μόνον όρους. Ο
Επίσκοπος ασφαλώς δεν μπορεί να ενεργεί σύμφωνα με τη
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιβάλλεται να
ακολουθεί τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, τις επιταγές των
ιερών κανόνων και την αρχιερατική συνείδησή του. Τυχόν επιμονή του Δημοτικού Συμβουλίου στην απόφασή του πιθανόν
να προκαλέσει έντονα κοινωνικά προβλήματα, στα οποία την

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου απαντά μεταξύ άλλων:
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, πήρε την
απόφαση για δημιουργία του Κέντρου
Αποτέφρωσης Νεκρών, για δύο λόγους:
Ο πρώτος λόγος: Κάθε Ελληνας πολίτης έχει συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα επιλογής, για τον
τρόπο ανάπτυξης και διάθεσης του
εαυτού του και της προσωπικότητάς
του, σε όλη την διάρκεια της ζωής
του.
Το δικαίωμα αυτό, όπως είναι αυτονόητο, καταλήγει και εξαντλείται στην τελευταία επιλογή, που αφορά στον τρόπο που θα
διατεθεί το σώμα του, μετά θάνατον!
Όλες, μα όλες οι πολιτισμένες χριστιανικές χώρες της Ευρώπης,
αλλά και της Αμερικανικής Ηπείρου, έχουν προ πολλών δεκαετιών αναγνωρίσει, κατοχυρώσει και ρυθμίσει νομοθετικά, το δικαίωμα των πολιτών, στην μετά θάνατον αποτέφρωση του
σώματός τους, ως εναλλακτική λύση στην ταφή του.
Στην χώρα μας, ο σχετικός Νόμος 3448/2006, ψηφίστηκε επί Κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, τον Μάρτιο του 2006, ομόφωνα
απ’ την Βουλή των Ελλήνων, απ’ όλα τα κόμματα, δηλαδή απ’ το
ΛΑΟΣ, την Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ, τον Συνασπισμό και το ΚΚΕ!
Πριν την ψήφισή του, ο τότε αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών,
ήταν σε διαρκή επαφή με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ο οποίος, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, όπως π.χ. με
την αναγραφή του θρησκεύματος στις Ταυτότητες, έκρινε ότι δεν
υπήρχε σημαντικός λόγος, εκ μέρους της Εκκλησίας, ώστε να δη-

Η Δημοτική Αρχή με τη σειρά της έχει κάθε δικαίωμα να καλύψει την ανάγκη κάποιων που θα επιλέξουν αυτόν τον τρόπο.
Τα του Θεού τω Θεώ και τα του Δήμου τω Δήμω.
Πέρασαν οι καιροί που οι αρχιερείς παρενέβαιναν στις επιλογές του κράτους.
Αυτό τώρα είναι παραδεκτό μόνον όταν ταυτίζεται με τα συμφέροντα και την ανακούφιση της κοινωνίας. Το θέμα της υποχρεωτικής ταφής των νεκρών δεν το αποδέχονται όλοι ακόμα και χριστιανοί. Στο κάτω - κάτω η ευαγγελική ρήση “χους ει
και εις χουν απελεύσαι” δεν έχει μόνο τη στενή ερμηνεία.
Σήμερα δύναται να έχει και την έννοια της ανακύκλωσης της ύλης. Και αυτό επιτυγχάνεται με την καύση του νεκρού. Δεν θίγεται η μεταφυσική έννια της ψυχής
γι’ αυτούς που αυτό πιστεύουν.
Τί γίνεται αλήθεια, κατά τη στενή θρησκευτική ερμηνεία, μ’ αυτούς που απανθρακώνονται σε μια πυρκαγιά; Απόλυνται;

λύση δεν θα είναι δυνατόν να δώσει
η Εκκλησία. Εμείς δεν θα μπορέσουμε να υποκύψουμε σε τετελεσμένα γεγονότα. Γι’ αυτό και
ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο
να επανεξετάσουν το όλο θέμα με μεγαλύτερη προσοχή και σύνεση, διότη
η ευθύνη θα επιβαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.
Πιστεύουμε ότι η απόφαση ήταν μάλλον βιαστική, με κίνητρο την ενδεχόμενη επίλυση οικονομικών
προβλημάτων του Δήμου. Με κανέναν τρόπο δεν μπορούμε να
φαντασθούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε διάθεση αντιπαράθεσης με την Εκκλησία ή πρόκλησης του αισθητηρίου του
πιστού λαού, μέσα στον οποίο αισθανόμαστε πως και οι ίδιοι
ανήκουν. Γι’ αυτό και ελπίζουμε ότι με ωριμότερη σκέψη θα

μπορούσε το όλο σκεπτικό να αξιολογηθεί ορθότερα και η
Απόφαση του Δήμου να αλλάξει κατεύθυνση.

μιουργηθεί μείζον ζήτημα και δεν προξένησε κανένα πρόβλημα
(ενώ θα μπορούσε, με τις δημόσιες παρεμβάσεις του), στην ψήφιση του σχετικού Νόμου!
...Η απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου, πάρθηκε μετά από σοβαρή σκέψη και ανάλυση όλων των εκατέρωθεν επιχειρημάτων
και γι’ αυτό τον λόγο είναι δεδομένη και θα υλοποιηθεί!
Επίσης, θα ζητήσουμε απ’ τον Σεβασμιώτατο, να επαναφέρει στην
τάξη, κάποιους “Βασιλικότερους του Βασιλέως”, που δυστυχώς
παραπληροφορούν, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους πιστούς, μιλώντας τους για δήθεν “υποχρεωτική καύση” και άλλες τέτοιες φαιδρότητες.
Ο δεύτερος λόγος, που μας ώθησε στην λήψη αυτής της απόφασης, έχει να κάνει με το γεγονός, ότι το συγκεκριμένο Κέντρο
Αποτέφρωσης Νεκρών, θα καλύψει τις σχετικές αυξανόμενες
ανάγκες των ετερόδοξων και ομόδοξων πολιτών, όλης της Νότιας
Ελλάδας και όχι φυσικά μόνο του Μαρκοπούλου ή των Μεσογείων.
... Ο Δήμος δεν πρόκειται να δώσει γι’ αυτόν τον σκοπό, ούτε ένα
ευρώ και το έργο θα γίνει με Αυτοχρηματοδότηση, απ’ την Εταιρεία
που θα αναδειχθεί Ανάδοχος μέσα από διεθνή διαγωνισμό!
Αντίθετα δε, θα έχει σημαντικά έσοδα, απ’ την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.
Επίσης ο Σεβασμιώτατος, αφού με εξαιρετική οξύτητα, αναφέρεται στους Δημοτικούς Συμβούλους, όλων των παρατάξεων, ως
εκείνους “που ποδοπατούν ιερές διαχρονικές παραδόσεις και
περιφρονούν την εκκλησιαστική συνείδηση”, αφήνει σαφώς να
εννοηθεί, ότι απαιτεί την ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, διότι ο “Επίσκοπος δεν μπορεί να ενεργεί σύμφωνα
με την γνωμοδότηση” (έτσι βαφτίζεται επισκοπικά, η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου) και ότι η ευθύνη, που θα δημιουργηθούν

έντονα κοινωνικά προβλήματα, απ’ το γεγονός ότι δεν θα ψάλλεται η Εξόδιος Ακολουθία, σε όσους αποτεφρώνονται, θα επιβαρύνει εμάς, του Δήμου Μαρκοπούλου!
Εμείς, σεβόμενοι τους διακριτούς ρόλους Εκκλησίας και Πολιτείας, σε αντίθεση με τον Σεβασμιώτατο, δεν θα του υποδείξουμε
τι θα πρέπει να κάνει. Ας πάρει όποια απόφαση θεωρεί σωστή.
...
Τέλος, αυτό το Σάββατο στις 8 μ.μ., εγκαινιάζουμε δίπλα στο Δημαρχείο, το πρώτο Κοινωνικό Παντοπωλείο στα Μεσόγεια, που
θα διαθέτει δωρεάν τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια, σε άπορους
συμπολίτες μας και στα παιδιά τους!
Σεβασμιώτατε!
Σ’ αυτήν την εκδήλωση των Εγκαινίων, έχουμε την ιδιαίτερη τιμή
να Σας προσκαλέσουμε, εάν θέλετε να παραστείτε και να ευλογήσετε, μαζί με τους ήδη, εγγράφως προσκληθέντες Πατέρες –
Ιερείς του Μαρκοπούλου, ένα πραγματικά θεάρεστο έργο, που
θα αποδεικνύει καθημερινά και έμπρακτα, την αγάπη των συμπολιτών μας, προς τον Πλησίον τους!
Επίσης εάν θέλετε, θα μπορείτε να καταθέσετε και ένα οποιοδήποτε μικρό οβολό, εκ μέρους της Μητρόπολης, στο σχετικό
“Κουμπαρά της Αγάπης”, για τους οικονομικά δοκιμαζόμενους
συμπολίτες μας.

...Σίγουροι πως οι Δημοτικοί μας άρχοντες του Μαρκόπουλου θα ακούσουν την ανιδιοτελή φωνή μας και έτοιμοι ως τοπική Εκκλησία να συμβάλουμε με όλες τις δυνάμεις μας σε
κάθε υγιή κοινωνική προσπάθεια και πρωτοβουλία του Δήμου,
επαναλαμβάνουμε τον λόγο του αποστόλου Παύλου προς τους
Θεσσαλονείς «αδελφοί, στήκετε, και κρατείτε τας παραδόσεις
ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι’ επιστολής ημών» (Β’ Θεσ.
β’ 15) και ευχόμαστε όπως όλοι μαζί ειρηνεύοντες και ομονοούντες υποδεχθούμε τον ενανθρωπήσαντα Κύριο και εορτάσουμε.
Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!
Μετά πολλής της εν Κυρίω αγάπης
Ο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος

Σας περιμένουμε λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ, στις 8 μ.μ., να
σας υποδεχθούμε στα Εγκαίνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και να σας καλωσορίσουμε, με την οφειλόμενη, ιδιαίτερη αγάπη
και σεβασμό!
Με εκτίμηση,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΕΒΔΟΜΗ

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΣΕΛΙΔΑ 17

Θέματα και “εκτροπές” στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης
Με 37 εργάτες θα μείνει ο Δήμος Παλλήνης
από τους 80 που διαθέτει, λόγω λήξης της
σύμβασης των 8μηνιτών.
120 οργανικές θέσεις κατήργησε ο Δήμος
στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο,
όπως είπε ο σύμβουλος της μειοψηφίας Γαβράς «για να εξυπηρετήσουμε την κυβέρνηση. Να συγκρουστούμε μ’ αυτή την
πολιτική. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε
τη δουλειά μας».
Σαφέστατη η μεθόδευση, επεσήμανε ο σύμβουλος Θ. Γκοτσόπουλος. «Σε λίγα χρόνια
δεν θα υπάρχουν μόνιμοι εργαζόμενοι
στους ΟΤΑ».
Την πρόσληψη εργατών 2μηνης απασχόλησης αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο
για
καθαρισμό
φρεατίων,
αντιμετώπιση χιονιού κλπ, την Τρίτη
13/12/11.

Εγκρίθηκε η Α’ φάση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Κατά πλειοψηφία πέρασε το Επιχειρησιακό
Σχέδιο του Δήμου (Α’ φάση). Αιτιολογία της
μείζονος μειοψηφίας η επίδοση του υλικού
λίγα μόλις λεπτά πριν τη συνεδρίαση, όπως
είπε ο επικεφαλής Τρ. Κουτσικούρης.
Το ίδιο και ο Νικ. Γαβράς. Μίλησε για ένα
ολόκληρο βιβλίο που δόθηκε στην έναρξη
της συνεδρίασης και μερικά ακόμη κείμενα
κατά τη διάρκεια. «Τίποτα άλλο δεν λέει
από αυτό που επιτάσσει η κυβέρνηση».
«Τι Στρατηγικό προσανατολισμό έχουμε; Τι
θέλουμε; Χωροταξικός σχεδιασμός: Είμαστε υπέρ της επέκτασης της πόλης. Είμαστε υπέρ της εκτός σχεδίου δόμησης; Πώς
θα διαχειριστούμε τους μεγάλους αδόμη-

τους ενιαίους χώρους;
Τι σχεδιασμό έχουμε για την αποχέτευση;
Παραμένουμε στο Πλατύ Χωράφι, πάμε
Ψυττάλεια ή έχουμε δική μας πρόταση;
Αυτά προσδιορίζουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Προτεραιότητες δεν υπάρχουν. Και
πάνω απ’ όλα υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο
στο “Μεσοπρόθεσμο”, όπου τα πάντα είναι
στον αέρα και όποια νομική κατοχύρωσή
τους δεν ισχύει», ήταν οι σημαντικές επισημάνσεις του Θ. Γκοτσόπουλου που ψήφισε λευκό.
«Αν πάρετε το κείμενο και αλλάξετε τη
λέξη Παλλήνη, θα μπορούσε να είναι Ελλάδα. Εκθεση ιδεών», το χαρακτήρισε ο
Αρης Βίτσιος.

Κατά πλειοψηφία και
το Τεχνικό Πρόγραμμα
Στην ίδια περίπου κατεύθυνση και οι αιτιολογίες καταψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος και βέβαια η επισήμανση ότι το
Τεχνικό Πρόγραμμα του 2010 δεν υλοποιήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του.
Σ’ αυτό ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, επεσήμανε ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στον
προϋπολογισμό (τον πήραν τον Μάιο) με
αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να τρέξουν
τα έργα.
Αναπάντητα ερωτήματα έθεσε ο Θ. Γκοτσόπουλος:
― Κτήμα Καμπά (δημοσιεύθηκε η Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και δεν
γνωρίζουμε τίποτα κανένας από το Δημοτικό Συμβούλιο επίσημα.
― Τα 40 στρέμματα στη ΔΕΗ βρίσκονται
στον αέρα,

Θέσεις της “Δύναμη Ελπίδας”
Η παράταξη “Δύναμη Ελπίδας” δια του εκπροσώπου της
Γ. Αδάμου, στο Δημο Μαρκοπούλου στη συνεδρίαση της
28/11, έθεσε προ ημερησίας το πρόβλημα της στάθμευσης στην πλατεία, όπου δεν τηρείται το 30λεπτό με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται το κοινό που θέλει να
προσεγγίσει τα καταστήματα. Τόνισε ότι θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες στη Δημοτική Αστυνομία,
διότι το πρόβλημα θα επιδεινώνεται συνεχώς και ιδιαίτερα
κατά την διάρκεια των επικείμενων εορτών η κατάσταση
θα γίνει αφόρητη.
Σ.Σ.: Το σύνηθες είναι τους χώρους στάθμευσης να τους καταλαμβάνουν αυτοί οι ίδιοι καταστηματάρχες. Πρέπει να αλλάξουν
νοοτροπία. Είχα εκπλαγεί από καταστηματάρχη που μετακινούσε
κάθε μισή ώρα στην πλατεία το όχημά του για να είναι ...συνεπής στο 30λεπτο!

Ναι στον αποτεφρωτήρα
Η παράταξη αποδέχθηκε την κατασκευή Κέντρου αποτέφρωσης
νεκρών με το σκεπτικό ότι «το έργο αποτελεί ένα μεγάλο βήμα
προς την κατεύθυνση του σεβασμού της ελεύθερης βούλησης
του ανθρώπου. Ταυτόχρονα, θα ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά του Δήμου, ιδιαίτερα στις δύσκολες μέρες που διάγουμε.
Ωστόσο, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή του
έργου - ανεξάρτητα αν αυτό μπορεί να ενταχθεί στα χαμηλής
όχλησης και να μην είναι νομικά απαραίτητη – να πραγματοποιηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης και ανεξάρτητα το ποιος θα έχει την οικονομική διαχείριση, ο Δήμος θα
πρέπει να έχει καθοριστικό έλεγχο για την τήρηση των προδια-

― ο Λόφος Κεραίας (να κηρυχθεί δάσος· έχει
όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζεται).
Η Μαρία Λεβαντή, σύμβουλος της πλειοψηφίας, εξήγησε ότι τα έργα είναι μακράς
πνοής, που θα προκύψουν από τις μελέτες
αυτές. Στην Κάντζα όμως εκκρεμει η Εφαρμογή σχεδίου χρήσεων γης. «Ετσι πολεοδομικές μελέτες με μεμονωμένα ιδιωτικά
συμφέροντα πάνε τρέχοντας, ενώ τα δικά
μας θα τα ανοίξουν σε 2-3 χρόνια», επεσήμανε και ζήτησε να προχωρήσουν σε μεμονωμένη πράξη εφαρμογής.

ένα είδος δημοκρατικού συγκεντρωτισμού.
Το δικαίωμα να διαφωνεί κάποιος σε ένα
θέμα κρίνεται από τους συμπολίτες μας»,
σημείωσε ο Θ. Γκοτσόπουλος.
Σημειώνουμε ότι ο πρόεδρος Αν. Μπουντουβάς είχε ψηφιστεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο· δεν είχε οριστεί με
απόφαση Δημάρχου!
Προχώρησαν στη διαδικασία ανάδειξης
νέου προέδρου, ο οποίος σημειωτέον με
τον “Καλλικράτη” ορίζεται μόνο από την
πλειοψηφία!

«Παραβιάστηκε ο κανόνας της
δημοκρατικής λειτουργίας
της παράταξης!»

Νέος πρόεδρος ο Α. Λιακόπουλος

Δεύτερη συνεδρίαση είχε την ίδια ημέρα το
Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με μοναδικό
θέμα την εκλογή νέου προέδρου του Δ.Σ.
γιατί ο τέως πλέον πρόεδρος Αν. Μπουντουβάς είχε καταθέσει την παραίτησή του.
Και την είχε καταθέσει, όχι γιατί το επιθυμούσε ο ίδιος, αλλά γιατί του το επέβαλε ο
Δήμαρχος! Ο λόγος; η διαφωνία του προέδρου στην αύξηση των δημοτικών τελών
στην Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης που
αυξήθηκαν πάνω από 50%.
Ετσι ο δήμαρχος καταστρατήγησε τη δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου γενικότερα για να
διασφαλίσει «τη δημοκρατική λειτουργία
της παράταξής του», όπως είπε.
Μπουλμπασάκος και Γκοτσόπουλος εστίασαν την νοοτροπία του “μαντριού”, που έχει
περάσει και στους Δημάρχους!
«Αυτό που περιέγραψε ο Δήμαρχος είναι

Ο Δήμαρχος πρότεινε τον Αγγελο Λιακόπουλο, ως πρόεδρο, και ψηφίστηκε μόνο
από την πλειοψηφούσα παράταξη (18 ψήφους). Στη δεύτερη ψηφοφορία πήρε άλλους δύο.

Ετσι με “κουτσό” πρόεδρο θα συνεδριάζει
“δημοκρατικά” το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης!
Σ.Σ.: Αλγεινή εντύπωση μού προκαλεί η γενικότερη αντιμετώπιση μιας υποβόσκουσας
φασίζουσας νοοτροπίας, που παρατηρείται
τελικά σε πολλά δημοτικά συμβούλια και
που ...προσπερνιέται από τους δημοτικούς
Αννα Μπουζιάνη
συμβούλους.

“Δημοκρατικός” συγκεντρωτισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης
Σημαδιακή η ημερομηνία της Τρίτης
και 13ης του τρέχοντος μήνα για το
δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης, αφού
η συνεδρίασή του, πέραν της ψήφισης
του τεχνικού και επιχειρησιακού προγράμματος, σημαδεύτηκε από την
ανακοίνωση της παραίτησης του προέδρου του Δ.Σ., μετά από ένα μόλις
χρόνο θητείας. Όπως ανακοινώθηκε
και από τον ίδιο, βασικός λόγος παραίτησης, ήταν η διαφωνία με τον δήμαρχο σχετικά με την αύξηση των
δημοτικών τελών στην πόλη της Παλλήνης. Η διαφωνία του σε ένα τόσο
βασικό ζήτημα που αφορά την πόλη,
οδήγησε τον δήμαρχο, όπως είπε, στο
να ζητήσει την παραίτηση του προέδρου του Δ.Σ., μιλώντας ότι εφόσον
συμφωνούσε με την αύξηση των δημοτικών τελών στην πόλη της Παλλήνης, το 98% των μελών του
συνδυασμού της πλειοψηφίας, η διαφωνία του προέδρου θα έφερνε την
αποπομπή του ως φυσικό επακόλουθο.
Η άποψη ότι η παραίτηση του προέδρου του Δ.Σ. είναι καθαρά ένα εσω-

τερικό θέμα της
διοικούσας παράταξης τείνει
να αποτελέσει
την μία όψη του
νομίσματος,
διότι η άλλη όψη
εμπερικλείει και
τη δημοκρατική
λειτουργία του
ίδιου του Σώματος, με την διαφορετική άποψη να καθίσταται απαγορευτική μέσα σε μια παραταξιακή ομάδα
και με κίνδυνο η έκφραση μιας διαφορετικής γνώμης να αποτελεί τη γκιλοτίνα της δημοκρατικότητας των μελών
του συμβουλίου. Ο νέος κανονισμός
λειτουργίας του Δ.Σ. Παλλήνης που
ψηφίστηκε με απόλυτη πλειοψηφία
τον προηγούμενο μήνα, λέει ρητά στο
άρθρο 10, παράγραφο 2: «Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη
του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου
των δημοτών”. Άραγε ψηφίζουμε έναν
κανονισμό μόνο για να τον ψηφίζουμε

ή και για να τον εφαρμόζουμε; Η διαφορετική άποψη σε μείζονα θέματα
που αφορούν την πόλη, μπορεί να φιμωθεί με μια υποχρεωτική παραίτηση
ή ακόμη και με μια διαγραφή δημοτικού συμβούλου; Αυτά είναι κάποια
από τα ερωτήματα που τίθενται ως
προς τη δημοκρατική λειτουργία του
συγκεκριμένου αυτοδιοικητικού μοντέλου στο δήμο Παλλήνης, που εκφράζεται από τον επικεφαλής της και
θέτουν σε άλλη βάση τη διαφορετικότητα της άποψης μέσα σε ένα σύνολο
ανθρώπων. Η μη ανοχή στη διαφορετική γνώμη φαίνεται ότι έχει θέση στη
“δημοκρατική” λειτουργία του δήμου
Παλλήνης, αφού οι συγκεκριμένες
πρακτικές αφορούν περισσότερο τη
λειτουργία κάποιων καθεστώτων,
παρά μια εκλεγμένη διοίκηση, που
οφείλει να έχει ευήκοα ώτα και νου
προς την άλλη άποψη, που και θα την
κάνει καλύτερη, αλλά και πιο δημοκρατική.

Νεκτάριος Καλαντζής
Οικονομολόγος-Κοινωνιολόγος,
Αντιπρόεδρος του Δημ. Συμβ. Παλλήνης
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Σε δημόσια διαβούλευση το “Σχέδιο Στρατηγικού
Σχεδιασμού» 2012-2014 του Δήμου Κρωπίας
Η πρώτη φάση του “Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος του
Δήμου Κρωπίας ψηφίστηκε κατά
πλειοψηφία, στη δημοτική συνεδρίαση της 13.12.
Την εισήγηση έκανε η Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελειται
από τον Δήμαρχο (πρόεδρος) Δημήτρη Κιούση και τους Αντιδημάρχους Αθανάσιο Πουλάκη, Ανδρέα
Ντούνη, Θοδωρή Γρίβα και το Μα-

νώλη Γρινιεζάκη.
Ετσι έχει ήδη τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση στην ιστοσελίδα του
Δημου www.koropi.gr. Οι δημότες
μπορούν να στέλνουν τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους στο email: koropi@hol.gr ή γραπτώς να
κατατίθενται στο Πρωτόκολλο
Δήμου Κρωπίας (2ος Όροφος Β.
Κωνσταντίνου 47, Δημαρχείο).
Για τη διευκόλυνση των δημοτών

και της ομάδας έργου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
και σχετικό ερωτηματολόγιο, το
οποίο μπορεί και με ηλεκτρονικό
και γραπτό τρόπο να κατατεθεί
στo παραπάνω e-mail και υπηρεσίες του Δήμου μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου. Θα συζητηθεί δε στην
ανοιχτή δημόσια συνεδριαση της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα συγκληθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου.

Με το πέρας της διαβούλευσης, η
Εκτελεστική Επιτροπή θα φέρει το
νέο κείμενο του Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Ε.Π. αποτελεί ένα εργαλείο
αποτύπωσης και συγκέντρωσης
όλων των τομέων στους οποίους
αναπτύσσει τις δραστηριότητες
του ένας Δήμος. Είναι ένα εργαλείο προγραμματισμού και συγ-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΚΑΤΟΙΚΩΝ Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ενάντια στα ΔΙΟΔΙΑ

Αγώνας μέχρι την τελική λύση
Εδώ και δύο χρόνια, το κίνημα ενάντια
στα ληστρικά και παράνομα διόδια κράτησε αναμμένη μια σπίθα αντίστασης,
εφαρμόζοντας στην πράξη το:
«Όταν η αδικία γίνεται νόμος του κράτους, τότε η ανυπακοή είναι υποχρέωση των πολιτών»
Κάτοικοι, εργαζόμενοι, πολίτες, σύλλογοι, σωματεία αποφασίσαμε να καταργήσουμε στην πράξη το χαράτσι των
διοδίων που επιβλήθηκε στην περιοχή
μας, σηκώνοντας καθημερινά τις μπάρες και περνώντας ελεύθερα.
Σήμερα, ο αγώνας ενάντια στα διόδια
της απάτης βρίσκεται σε κομβικό σημείο.
Ενώ οι εταιρείες δεν εκτελούν σχεδόν
κανένα έργο, συνεχίζουν σκανδαλωδώς
να εισπράττουν εκατομμύρια ευρώ από
τα διόδια και επιπλέον, με τη συνδρομή
των πολιτικών συνεταίρων τους, προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους συναγωνιστές πολίτες που σηκώνουν
καθημερινά τις μπάρες.
Έχουν στείλει ειδοποιητήρια πληρωμής
και απειλούν με το εξωφρενικό πρόστιμο του 20πλάσιου ποσού, όπως ορίζουν οι αποικιοκρατικές συμβάσεις
παραχώρησης, που ψήφισαν στην ελληνική Βουλή τα δύο «μεγάλα» κόμματα
και το μικρότερο δεκανίκι τους, που βρίσκονται τώρα στη συγκυβέρνηση.
Φυσικά, εδώ και μήνες κατάλαβαν, με
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, πως όταν οι
πολίτες αισθάνονται ότι έχουν το δίκαιο
με το μέρος τους δεν πληρώνουν κανένα ειδοποιητήριο πληρωμής! Έτσι,
είχαν το θράσος να στείλουν σε συναγωνίστριά μας διαταγή πληρωμής για
€11000, που αντιστοιχεί σε ειδοποίηση
πληρωμής διοδίων ύψους €550!
Σήμερα το πρωί (10/12), η εταιρεία Νέα
Οδός Α.Ε. δέσμευσε από τον τραπεζικό
λογαριασμό της 90χρονης μητέρας της
συναγωνίστριάς μας -όπου καταβάλλεται η σύνταξή της- €1200, παρερμηνεύοντας μνημονιακό νόμο που
ψηφίστηκε το καλοκαίρι!
Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Οι πολίτες, οι κάτοικοι και εργαζόμενοι θα είμαστε παντού και όπου χρειαστεί,
αποφασισμένοι και με αλληλεγγύη
μέχρι να φύγουν. Δεν πληρώνουμε ούτε
διόδια, ούτε ειδοποιητήρια!

ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΑΤΗΣ!
Σήμερα, οι κυβερνήσεις του ψέματος,
της καταστολής και της υποταγής στη
δικτατορία των αγορών, στην τρόικα και
τη διεθνή τοκογλυφία, έχουν χρεοκοπή-

σει τη χώρα και διαλύουν την κοινωνία
και τις ζωές μας. Τα χαράτσια και οι κεφαλικοί φόροι διαδέχονται το ένα το
άλλο, η ανεργία και οι εφεδρείες αυξάνονται δραματικά, ενώ η παιδεία και η
υγεία απαξιώνονται.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, δηλώνουμε έμπρακτα:
ΩΣ ΕΔΩ! ΟΧΙ
ΑΛΛΗ «ΣΩΤΗΡΙΑ»!
«ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΧΑΡΑΤΣΙΑ, γιατί δεν
έχουμε, δεν θέλουμε, δεν πρέπει»
Καταλαβαίνουμε
ότι αν τώρα δειλιάσουμε ή υποχωρήσουμε δεν
θα
χάσουμε
μόνο την αξιο-

πρέπειά μας αλλά και την ίδια μας τη
ζωή και τις ζωές των παιδιών μας.
Ø
Συνεχίζουμε πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά και συμμετέχουμε σε όλα τα
κινήματα που αγωνίζονται ενάντια στα
χαράτσια, που μας επιβάλουν οι ντόπιοι
και ξένοι τοκογλύφοι με τους υπαλλήλους τους στην κυβέρνηση.
Ø Χαιρετίζουμε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ωρωπού για την
στήριξη του κινήματος για την μη καταβολή του χαρατσιού της ΔΕΗ.
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και στηρίζουμε τον αγώνα των κοινωνικών ομάδων,
σωματείων,
φορέων,
συλλογικοτήτων που αγωνίζονται για
την ανατροπή του σκηνικού κατοχής
που έχει στηθεί στη χώρα μας.
Δημιουργούμε παντού επιτροπές αντίστασης, ανυπακοής και αλληλεγγύης
Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ!
Συντονιστική Επιτροπή Φορέων & Κατοίκων Β.Α. Αττικής ενάντια στα Διόδια
diodiastop.blogspot.com

χρόνως ένα μέσο πραγμάτωσης
των στόχων της δημοτικής αρχής
καθώς κωδικοποιεί τους άξονες
προτεραιότητας, τις δράσεις και
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
για την εκπλήρωση της δημόσιας
αποστολής του Δήμου, που δεν
είναι άλλη από την υπηρέτηση του
δημότη και του δημοσίου συμφέροντος και την παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες προς τους
πολίτες.
Το Ε.Π. ενός Δήμου διαμορφώνεται με ορίζοντα πενταετίας, καθώς
ακολουθεί τη διάρκεια της θητείας
της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής,
και αποτελείται από το Πενταετές
Τεχνικό
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, το Ετήσιο Πρόγραμμα
Δράσης όπου εξειδικεύεται το
Πενταετές Τεχνικό Πρόγραμμα και
τον Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το
παρόν Ε.Π. καταρτίζεται για τη
χρονική περίοδο 2012-2014 καθώς
είναι η πρώτη δημοτική περίοδος
μετά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση όπως διαμορφώθηκε από
το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”.

Επιχειρησιακά σχέδια είδαμε να
καταρτίζονται και πριν δύο χρόνια,
που μάλιστα για να σχεδιαστούν
πληρώθηκαν - από πολλούς Δήμους - δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε
μελετητές και έμειναν απλά ...μελέτες. Να ελπίσουμε ότι τώρα θα
λειτουργησουν;

«Ευέλικτες Ηλεκτρονικές Μορφές Εργασίας και Κοινωνική Ένταξη»
Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλων – Προαγωγής Υγείας συμμετείχε στο 16ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεργασίας με κεντρικό θέμα: «Ευέλικτες
Ηλεκτρονικές Μορφές Εργασίας και Κοινωνική
Ένταξη», (24/11), στην Αθήνα. Ηταν μια συνεργασία του Διεθνούς Οργανισμού Τηλεργασίας International Telework Academy και του ΤΕΙ Χαλκίδας.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής που υλοποιείται με την οργάνωση και
την υποστήριξη της Vodafone, το συντονισμό του
Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας, τη συμμετοχή του Ιατρικού
Κέντρου Αθηνών ως το κεντρικό Νοσοκομείο αναφοράς και την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση
της Vidavo.
Η παρουσίαση είχε θέμα την Αξιοποίηση της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας στον τομέα
της υγείας: Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone. Οι
ομιλήτριες αναφέρθηκαν στους στόχους και τους
σκοπούς του προγράμματος, στα οφέλη που έχουν
οι συμμετέχοντες μέσα από τη λειτουργία του,

στην τεχνική περιγραφή, καθώς και στα στατιστικά
στοιχεία.
Σήμερα, το πρόγραμμα, εφαρμόζεται σε 30 απομακρυσμένους Δήμους σε όλη την Ελλάδα και καλύπτει πέραν των ασθενών με χρόνιες παθήσεις, και
τους πολίτες που θεωρούνται «υψηλού κινδύνου»

(για παράδειγμα παχύσαρκοι, καπνιστές κ.ά.).
Τα κύρια οφέλη για τους συμμετέχοντες είναι η δυνατότητα παροχής προληπτικής ιατρικής και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, καθώς
καταργούνται οι γεωγραφικοί περιορισμοί και μπορούν να ελέγχουν την υγεία τους άμεσα.
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και
Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επίπεδα. Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία.
Τηλ. 6978421944

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ

(Νόμος 4014/2011)

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

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

ΤΗΛ. 6974806089

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ-

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

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

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

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ τη διεκπεραίωση - τακτο-

Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο,
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται

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

μαθήματα από έμπειρο επώνυμο
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά
συστήματα ταχείας εκμάθησης.
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
στις

- ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
- ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

επωφεληθείτε της παράτασης

Πέτρος Ανδρικόπουλος πολιτικός μηχανικός
τηλ. 6973 005245

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ

Παλλήνη 15/12/2011
Αρ. πρωτ: 40522

Φιλόλογος με πολυετή πείρα και άριστη μεταδοτικότητα,
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
Σίγουρη επιτυχία!
Πολύ καλές τιμές! τηλ. 2106623932 / 6944919230

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 23η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00 πμ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας εξήντα πέντε ευρώ (65.000,00 €) με το Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρακας ΤΚ: 153 44) την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 3.250,00 €
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Σ. Οικονόμου – Β. Παπαϊωάννου τηλ: 210- 66 04 600).
Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

από παραγωγό στα Φάρσαλα,

φακές ψιλές Φαρσάλων βραστερές, φασόλια, ρεβύθια,
μέλι, βασιλικός πολτός, γύρη, κηρήθρα, τσίπουρο, κρασί.
Όλα παραγωγής μας. Παράδοση στο χώρο σας σε όλη
την Αττική. Τηλ.6946225365.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή
διαβάστε τη στο www.ebdomi.com

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ, διαμέρισμα
50τ.μ. με αποθήκη στον 2ο όροφο. Τηλ. 210 6132.371.
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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
Εκτεταμένο πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού για παιδιά
Την έναρξη εκτεταμένου προγράμματος δωρεάν εμβολιασμού για τα παιδιά που εξυπηρετούνται στο Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στον Πέραμα,
ανακοίνωσαν από κοινού το Παιδιατρικό Νοσοκομείο
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ και οι Γιατροί του
Κόσμου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, 11
Δεκεμβρίου.
Το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, ανταποκρίθηκε με ευαισθησία στο
αίτημα της μη Κυβερνητικής Οργάνωσης για στήριξη
των εν λόγω οικογενειών και προσέφερε αρχικά 300 βασικά εμβόλια 8 διαφορετικών κατηγοριών στα παιδιά
που πλέον -λόγω της οικονομικής κρίσης- έχουν χάσει
το βασικότερο δικαίωμά τους: αυτό της πρόσβασης
στην υγεία και την ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

Μια αλλιώτικη σαλάτα εποχής
Λάχανο με πορτοκάλι!
* 1/4 ενός μικρού λευκού λάχανου
* 1 μεγάλο καρότο
* 2 πορτοκάλια
* 1 λεμόνι
* 1 κ.σ. λάδι
* 1 πρέζα αλάτι
― Τρίβουμε το λάχανο σε έναν χοντρό τρίφτη και το
αφήνουμε να στραγγίξει καλά.
― Καθαρίζουμε το καρότο και το κόβουμε σε λεπτές
φέτες ή το τρίβουμε κι αυτό στον χοντρό τρίφτη.
― Καθαρίζουμε και κόβουμε το 1,5 πορτοκάλι σε μικρά
κυβάκια και το ρίχνουμε στη σαλάτα.
― Το άλλο μισό πορτοκάλι το στίβουμε μαζί με το λεμόνι.
― Αλατίζουμε και προσθέτουμε το λάδι τη σαλάτα.
― Τέλος ρίχνουμε το χυμό του πορτοκαλιού και του λεμονιού και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Τοποθετούμε
τη σαλάτα στο ψυγείο σκεπασμένη, για 15 λεπτά, για να
“τραβήξουν” τα υλικά.
Σερβίρεται σε σαλατιέρα, αλλά και σε ατομικά μπολ και
είναι πολύ εύγεστη.
http://www.sintagespareas.gr/sintages/laxanosalata-meportokali.html#ixzz1gdapzfrE

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Γ.Ν. Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας είναι σωτήριο για την περιοχή των Νοτίων Προαστίων.
Θέλω να εκφράσω πολλά πολλά ευχαριστώ στο
τμήμα της Β’ Παθολογικής - κυρία Θωμαϊς Καλογήρου, στο Καρδιολογικό τμήμα - κύριο Λεωνίδα Πουλημένο - καθώς επίσης στον γενικό Χειρουργό και
διευθυντή τμήματος Β’ χειρουργικής κύριο Νικόλαο
Ψαλλίδα.
Γεωργία Τσιγκάρη

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12
Δεκεμβρίου στο Πολυϊατρείο του Περάματος, οι εκπρόσωποι του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, συνοδεία ασθενοφόρου
του νοσοκομείου, παρέδωσαν τα εμβόλια, παρουσία του
Δημάρχου Περάματος Παντελή Ζουμπούλη, εκπροσώπων των Γιατρών του Κόσμου και συνεργαζόμενων με
την Οργάνωση παιδιάτρων της ευρύτερης περιοχής.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. των Γιατρών του
Κόσμου Ελλάδας Νικήτας Κανάκης, ευχαρίστησε τον
Όμιλο ΥΓΕΙΑ για την ευγενική προσφορά και εξέφρασε
την πεποίθηση ότι η κίνηση αυτή θα δώσει το έναυσμα
και σε άλλους φορείς να ευαισθητοποιηθούν στους δύσκολους αυτούς καιρούς προς όφελος των παιδιών.
Όπως τόνισε «Στα Πολυϊατρεία μας τόσο στην Αθήνα
όσο και στο Πέραμα, έχει παρατηρηθεί ραγδαία αύξηση
του παιδικού πληθυσμού που χρήζει απαραιτήτως εμβολιαστικής κάλυψης, καθώς οι γονείς στην πλειοψηφία
τους είναι άποροι και ανασφάλιστοι. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μπορούμε να παρέχουμε έστω τους βασικούς
εμβολιασμούς σε όλα τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι υποχρέωση
όλων μας να διεκδικούμε τα βασικά δικαιώματα των παιδιών και να εργαζόμαστε καθαρά προς το συμφέρον
τους και την γενικότερη υγεία (σωματική, κοινωνική και
ψυχική) του κάθε παιδιού».
Από την πλευρά του ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, ομότιμος καθηγητής Χρήστος
Μπαρτσόκας υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή του
Ομίλου ΥΓΕΙΑ στις ανάγκες των παιδιών, ιδιαίτερα σήμερα, στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Όπως είπε:
«Για τον παιδιατρικό πληθυσμό, η πρόληψη αξίζει όσες
χίλιες θεραπείες και για το λόγο αυτό είμαστε εδώ, κάνοντας αυτήν την κοινωνική προσφορά προς όφελος
των παιδιών. Τα εμβόλια έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές
σε όλο τον κόσμο και μέσω αυτών, η επιστήμη έχει καταπολεμήσει σοβαρές ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα, η ιλαρά, η διφθερίτιδα κα., ενώ ακόμη για τη χώρα
μας οι ηπατίτιδες συνεχίζουν να αποτελούν μάστιγα,
την οποία ελπίζουμε με τους εμβολιασμούς και τους κανόνες υγιεινής να εξαλείψουμε άμεσα».

Γιατροί του Κόσμου | Ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο γεμάτο γάλα
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, στην Πλ. Κοραή (Μετρό Πανεπιστήμιο), 3.00μ.μ.-10.30 μ.μ.
Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με τους atenistas διοργανώνουν
και φέτος τη Χριστουγεννιάτικη
γιορτή τους για τα παιδιά που βιώνουν την οικονομική κρίση.
Καλούν να στήσουμε όλοι μαζί
ένα δέντρο με γάλατα για να
έχουν αυτά τα Χριστούγεννα όλα
τα παιδιά ένα ποτήρι ζεστό γάλα.
Μια μικρή αλλά σημαντική χειρονομία αγάπης και αλληλεγγύης
για να κρατήσουμε ζωντανό το
πνεύμα των Χριστουγέννων σε

μια περίοδο που η χώρα μας βιώνει ανθρωπιστική κρίση και όλοι
έχουμε ανάγκη να κάνουμε κάτι
μαζί.
Στην περσινή γιορτή η συμμετοχή
του κόσμου ήταν συγκινητική.
Συγκεντρώθηκαν πάνω από 5.000
κουτιά γάλα και 3 τόνοι τρόφιμα.
Φέτος, περιμένουν τους πολίτες,
πάλι στον πεζόδρομο απέναντι
από την Πλ. Κοραή (Μετρό Πανεπιστήμιο), με ένα κουτί γάλα να

γιορτάσουμε μαζί για τα παιδιά
όλου του κόσμου.
Επίσης μπορείτε να φέρετε:
Γάλα (Κουτιά)
Παιδικά Γάλατα
Παιδικές Τροφές
Ρύζι
Όσπρια
Μακαρόνια
Λάδι
www.mdmgreece.gr
www.atenistas.gr
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Στην τελική φάση του πρωταθλήματος οι νεάνιδες του Αρη Βούλας
Με σημαντικές επιτυχίες για την Επιτραπέζια Αντισφαίριση της Βούλας ολοκληρώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο η
προκριματική φάση των Εφήβων-Νεανίδων.
Το Πινγκ-Πονγκ της Βούλας έλαβε μέρος
στο ομαδικό των Νεανίδων με τρεις ομάδες
και των Εφήβων με μία.

Οι δυο από τις τρεις ομάδες των Νεανίδων
κατάφεραν να περάσουν στην τελική φάση
του Πανελλήνιου πρωταθλήματος. Η πρόκριση αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία γιατί
από την Αττική πέρασαν συνολικά πέντε
ομάδες, οι δυο από τις οποίες είναι από τη
Βούλα.
Η ομάδα των Εφήβων αποκλείστηκε, ενώ
και η τρίτη ομάδα των Νεανίδων είχε την
ατυχία να κληρωθεί με τον Γ.Σ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ και φυσιολογικά αποκλείστηκε.
Η ομάδα του Γ.Σ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ προκρίθηκε
κερδίζοντας με 3-2 τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, 3-1 τον ΑΟ Διονύσου και 3-0 τον ΑΣ
Πρωταθλητή. Η ομάδα του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006
κέρδισε με 3-2 τον ΔΗΜ. ΑΘΛΗΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ, με 3-0 τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και επίσης 3-0 την ΑΕΚ. Η ομάδα του
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ κέρδισε με 3-2 τον ΦΟΙΝΙΚΑ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ αλλά έχασε με 3-0 από τον
ΑΟ Διονύσου και με το ίδιο σκορ από το Γ.Σ
ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ.

Νίκος Σκουτέρης.

Η ομάδα των Εφήβων ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 έχασε
τόσο από τον ΑΡΗ ΝΙΚΑΙΑΣ όσο και από την
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
Στα ατομικά των Εφήβων σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

Καλύτερη στον κόσμο, πολίστρια,
η Αλεξάνδρα Ασημάκη του ΝΟΒ
Η καλύτερη πολίστρια στον κόσμο για το 2011 (από την
FINA) ανεδείχθη, η Αλεξάνδρα Ασημάκη του Ναυτικού
Ομίλου Βουλιαγμένης.
Το όνομα της διεθνούς
πολίστριας Αλεξάνδρας
Ασημάκη βρίσκεται ανάμεσα στους εννέα κορυφαίους αθλητές κι
αθλήτριες στον κόσμο
για το 2011 τους οποίους επέλεξε από όλα τα
αθλήματα που καλλιεργεί, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού στίβου
και ανακοίνωσε στις 5
Δεκεμβρίου.
Τον περασμένο Οκτώβριο η Ελληνίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια με την Εθνική ομάδα είχε αναδειχθεί
κορυφαία παίκτρια στην Ευρώπη, ενώ τώρα (ανακοινώθηκε από τον ΠΣΑΤ) είναι ανάμεσα στις τρεις υποψήφιες
για τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας από όλα τα σπορ
στην Ελλάδα για τη χρονιά που φτάνει στο τέλος της.
Ο Αντιδήμαρχος Δ. Δαβάκης την συνεχάρη δημόσια στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι άλλοι οκτώ κορυφαίοι αθλητές είναι:
Ο Σέρβος διεθνής πολίστας Φιλιπ Φιλίποβιτς (από την FINA).
Για την κολύμβηση οι Λοχτε (ΗΠΑ) και Φράνκιλιν (ΗΠΑ), για
την συγχρονισμένη οι Ισένκο-Ρομάσινα (Ρωσία) για την
ανοιχτή θάλασσα οι Λούρτζ (Γερμανία) και Πέινι (Βρετανία)
και για τις καταδύσεις οι Μπό (Κίνα) Μικξια (Κίνα).

λούνται να αγωνιστούν τόσο στα ομαδικά
όσο και στα ατομικά αγωνίσματα οι αθλητές και αθλήτριες, δεν είναι ο ενδεδειγμένος, αλλά κρίθηκε αναγκαίος λόγω της
αναστολής του εσωτερικού αγωνιστικού
προγράμματος που είχε αποφασίσει η Ομοσπονδία (για οικονομικούς λόγους) και οι
μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος κύλησαν
χωρίς αγώνες.

Ιφιγένεια Ισταμπούλογλου.

ο οποίος με 4 συνεχόμενες νίκες κατάφερε
να περάσει στη τελική φάση.
Με την ίδια πορεία στην τελική φάση επίσης πέρασαν η ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ και η ΧΑΡΑ ΝΙΝΟΥ του Γ.Σ ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ.
Ο τρόπος πραγματοποίησης των αγώνων
αυτών, όπου σε ένα Σαββατοκύριακο κα-

Χαρά Νίνου.

Νίκες και ήττες του Πρωτέα Βούλας
Κυριακή 11/12/: Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣ-ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 61-33....

Συνεχίζουν τις νίκες οι γυναίκες.
Στη Βούλα, ο Πρωτέας έπαιξε και πάλι με
αρκετές απουσίες (Παντέλη, Σπυριδοπούλου, Ισκιόγλου, Νικολοπούλου) και ο
Δάγλας χρησιμοποίησε για αρκετή ώρα,
oχι μόνο την μικρή Κλιάεβιτς αλλά και
τις Στυλιαρα, Σιδηροπουλου, και Κύρου
στη νίκη με 61-33 επί της ΑΕΝΚ. Οι φιλοξενούμενες πάλεψαν για ένα ημίχρονο
(29-20), αλλά στην επανάληψη αντιμετώπισαν προβλήματα με την άμυνα του
Πρωτέα και σκόραραν μόλις 11 πόντους.
Η Κατερίνα Σπαθάρου με 15 πόντους
ήταν και πάλι η κορυφαία του Πρωτέα,
ενώ καλή δουλειά έκαναν οι Τσέρου και
Μπαρμπερίδου, που έχουν αναλάβει να
σηκώσουν το βάρος στην πληγωμένη
φροντ λάιν του Πρωτέα, που προετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι με το Ελληνικό την επόμενη Κυριακή (18/12 Νέο Κλ.
Αργυρούπολης, ώρα 12.00)
.Α.Ε.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - Α.Ε.Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 61 – 33
Δεκάλεπτα: 10-09, 28-20, 43-29, 61-33
Διαιτητές: Μαραβέλιας, Αργυρούδης
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Δάγλας, Κουρμούλης): Γριμπαβιώτη 2, Βαλέτα 11, Σπαθάρου
15(2), Μπαρμπερίδου 8(2), Κασάπογλου
5(1), Κλιάεβιτς 5, Τσέρου 13, Κύρου, Σιδηροπούλου, Στυλιαρά 2.
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Θεμελής) : Μήχου 2, Καραβέλη 4, Μολφέτα, Παπαδοπούλου 5(1),
Μαύρου 9, Τριμέρη, Σαρκίρη, Σωτηρίου,
Μάλαμα 4, Τουλιάτου 4, Σκλιά, Πετράκη 5

Δευτέρα 12/12: Α` ΕΣΚΑΝΑ 11η αγωνιστική ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 76-73....

Επιστροφή στις νίκες γιά την ανδρική ομάδα...

Ο Πρωτέας κατάφερε μία σημαντική νίκη
κερδίζοντας εντός έδρας την ισόβαθμη
Ελευθερία Μοσχάτου, ανεβαίνοντας έτσι
στη όγδοη θέση. Ο coach Χαριτάτος χρησιμοποίησε σχεδόν όλους του τους παίκτες και πήρε πολύ καλές επιθετικές
εμφανίσεις από τους βασικούς του και
ένα καίριο τρίποντο από τον έφηβο Αθηνιώτη....
Τα δεκάλεπτα, 17-23, 40-38, 53-51, 76-73....

Διαιτητές: Παπαφωτίου, Καρακωνσταντόπουλος
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Χαριτάτος , Κολοτούρος): Γιοβάς, Βασιλακάκης 4, Δρακόπουλος
17, Καμπούρης 7, Τζούνας 15(1) , Χάλαρης
16(2), Σαμαράς 6, Παπουλίδης 8, Δαγδελένης, Γάργαλης, Αθηνιώτης 3(1)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. (Κακαλιάς, Παπαναστασίου): Βεντούρης 18(2), Παρασίδης
7(1), Ιγγλέζος 20(4), Βασιλόπουλος, Τσιρόπουλος 2, Ζαρκαδούλας 10(2), Κόλιας 2,
Φραγγούλης 10, Αναγνώστου 4

Τρίτη 13/12 : Α ΕΣΚΑΝΑ ΠΑΙΔΩΝ : ΠΡΩΤΕΑΣ-ΑΟΝΑ 43-40...
Η Τρίτη και 13, μόνο γρουσούζικη δεν
ήταν για την ομάδα των παίδων..!!
Η ομάδα μπήκε μουδιασμένα στον αγώνα
και βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο με 11
πόντους διαφορά. Από εκείνο το σημείο
και ύστερα, κάτι οι αντίπαλοι που πίστεψαν ότι τέλειωσε το ματς, κάτι οι δικοί
μας που δεν πίστεψαν ότι έχει τελειώσει
και ήρθαν τα πάνω κάτω. Τα παιδιά παίζοντας αποφασιστικά και δυνατά στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, ανέτρεψαν την
εις βάρος τους διαφορά και πέτυχαν μια
μεγάλη και δίκαιη νίκη, επί ενός ισχυρού
αντιπάλου.
Δεκάλεπτα : 10-11, 2-12, 12-2, 19-15.
Τελικό σκορ : 43-40....
Τρίτη 13/12 : Α` ΕΣΚΑΝΑ ΕΦΗΒΩΝ,
ΠΡΩΤΕΑΣ-ΑΟΝΑ 42-51...

Ήττα εντός έδρας από τον ΑΟΝΑ
γιά την ομάδα των εφήβων....
Η ομάδα του Πρωτέα ξεκίνησε τον αγώνα
εξαιρετικά και βρέθηκε να προηγείται στο
τέλος του πρώτου δεκαλέπτου 20-04. Στο
δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του ΑΟΝΑ
εκμεταλλευόμενη κάποια λάθη ισορρόπησε το παιχνίδι και το ημίχρονο έληξε
29-21. Στην επανάληψη η ομάδα των εφήβων παρουσίασε μία άλλη εικόνα, και όσο
καλή ήταν στην αρχή του παιχνιδιού τόσο
κακή και επιπόλαιη ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, σκοράροντας ΈΝΑΝ μόνο πόντο
στο τρίτο δεκάλεπτο.
Τα δεκάλεπτα: 20-04, 29-21, 30-33, 42-51....

ΕΒΔΟΜΗ
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ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
Γ.Σ.ΚΟΡΩΠΙΟΥτου Dragan Janca
Μεγάλη νίκη πέτυχαν οι παίκτες του Dragan Janca και παρέμειναν μαζί με το
Λουτράκι στην κορυφή του πρωταθλήματος Γ.Σ. Κορωπίου που νίκησε εκτός
έδρας τον Ο.Φ.Ν.Ιωνίας με 23-19.
Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο και κρίθηκε στο τελευταίο 10λεπτό όπου οι παίκτες
του Γ.Σ.Κορωπίου έδειξαν το πόσο καλή ομάδα είναι καθώς αγωνίστηκε με 2 παίκτες λιγότερους, αλλά πέτυχαν κάποια κρίσιμα γκολ. Στις γιορτές ακολουθεί διακοπή. Επόμενος αγώνας είναι με τον Πήγασο Αιγίου, με τον ερχομό του νέου
έτους στο κλειστό Γ.Παπασιδέρης στο Κορωπι.

Α2 Εθνική Ανδρών
Αποτελέσματα: 1ος όμιλος:
Αναγέννηση Βύρωνα- Ακαδημία Πάτρας
Πήγασος Αιγίου- Ιωνικός ΝΦ
Ελπίδες Πάτρας- Ποσειδών Λουτρακίου
Πανιώνιος- Παράδεισος Αμαρουσίου
Ο.Φ.Ν. Ιωνίας- ΓΣ Κορωπίου

32-25
30-22
22-34
13-30
19:23

Βαθμολογία:
1. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ.
3 6
91:63
2. Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
3 6
77:54
3. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
3 4
71:72
4. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡΩΝΑ
3 2
81:79
5. ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ.
3 2
67:70
6. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
3 2
73:77
7. Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
3 2
62:68
8. ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ
3 2
68:83
9. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
2 1 81:62 *
10.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ
3 0
41:84
*Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ξεκίνησε με -3 βαθμούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληρ. Λάντα Μαριάννα, τηλ. 22943 20519
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα: Πρόταση τροποποίησης αλλαγής χρήσης γης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήματος του Ο.Τ. 411 της 3ης Π.Ε. της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, του Δημου Μαραθώνος, από χώρο Νηπιαγωγείου
σε χώρο Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθμού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος (Λεωφ.Μαραθώνος 104) τις εργάσιμες
ημέρες από τις 09.00 έως τις 12.00, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ’
αρ. 332/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση -αλλαγής χρήσης γης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήματος του Ο.Τ. 411 της 3ης Π.Ε. της Δημοτικής Κοινόητας Νέας Μάκρης,
του Δήμου Μαραθώνος, από χώρο Νηπιαγωγείου σε χώρο Παιδικού-Βρεφονηπιακού Σταθμού και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης
πρόσκλησης.
Ο Δήμαρχος Ιορδάνης Λουϊζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληρ. Λάντα Μαριάννα, τηλ. 22943 20519
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θέμα: Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο
Ο.Τ. 124 της 1ης Π.Ε. της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, με τη δημιουργία χώρου για ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 07Ν,
τράπεζας γης του Δήμου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Νέας Μάκρης τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00
έως τις 12.00, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ’ αρ. 44/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 124 της 1ης Π.Ε. της Δημοτικής
Κοινόητας Νέας Μάκρης, με τη δημιουργία χώρου για ανέγερση αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων στο 07Ν, τράπεζας γης του Δήμου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης πρόσκλησης.
Ο Δήμαρχος Ιορδάνης Λουϊζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Με 3 πρωτιές διακρίσεις οι jounior
του ΟΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Το πρωτάθλημα τένις JUNIOR MASTERS 2011 αποτέλεσε μια επιτυχία για τους αθλητές του
ΟΑ Βουλιαγμένης. Στα MASTERS παίρνουν μέρος οι αθλητές οι οποίοι είναι καταταγμένοι
σύμφωνα με την πανελληνία βαθμολογία στην πρώτη οκτάδα των κατηγοριών τους.
Οι αθλητές το Ο.Α. Βουλιαγμένης που πήραν μέρος κέρδισαν υψηλόβαθμες θέσεις. Ο
Γιάννης Στεργίου πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία του, η Εύη Μπότσα την πέμπτη
θέση στην κατηγορία της και η Ιωάννα Λαθούρη την έκτη θέση στην κατηγορία της.
Άλλο ένα πρωτάθλημα τένις τέλειωσε και αποτέλεσε άλλη μια επιτυχία για τους αθλητές
του Ομίλου Αντισφαίρισης Βουλιαγμένης “οι μικροί άσσοι”.

Παλλήνη 16/12/2011
Αρ. πρωτ: 40663

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη 16/12/2011
Αρ. πρωτ: 40662

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 23η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00 πμ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την «προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδοι)» συνολικής
προϋπολογιζόμενης αξίας εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(73.500,00 €) με το Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέρακας Τ.Κ: 153 44) την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 3.675,00 €
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Σ. Οικονόμου, Β. Παπαϊωάννου τηλ: 210- 66 04 600).
Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 23η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα
09:00 πμ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗ
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας πενήντα
χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) με το Φ.Π.Α. 23%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέρακας
ΤΚ: 153 44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 2.500,00 €
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Σ. Οικονόμου –Β. Παπαϊωάννου τηλ: 210- 66 04 600).
Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αθήνα 16/12/2011
Αρ.Πρωτ. 129116

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 τη Δ/νση Ανάπτυξης
Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 3385/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του
Επαγγελματικού Εργαστηρίου κατασκευής μεταλλικών κουφωμάτων από
αλουμίνιο και σίδηρο, κιγκλιδωμάτων και συναφών ειδών για οικοδομές
με την επωνυμία ΒΙΜΑ ΑΒΕΕ, Μέντας 3, Δήμος Αχαρνών, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). Κατά της ανωτέρω απόφασης
μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα
σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α’/7-6-2010).

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 τη Δ/νση Ανάπτυξης
Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 3219/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το
υπό εγκατάσταση οδοντοτεχνικό εργαστήριο στην επωνυμία «ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ», σε υφιστάμενο κτίριο στην οδό Φιλαδελφείας & Φιλοκλέους 18, του Δήμου Αχαρνών, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε
ενδιαφερομένου στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από
τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227
και της παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αθήνα 16/12/2011
Αρ.Πρωτ. 129118

Αθήνα 15/12/2011
Αρ.Πρωτ. 128415

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αθήνα 15/12/2011
Αρ.Πρωτ. 129121

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 τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού η με αρ. πρωτ. 61943/11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον
υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE επί κτιρίου (Satellite Building) του Αερολιμένα Αθηνών με κωδικό
θέσης «1400684 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΤ 2», στην περιοχή Πάτημα,
στο Δήμο Παιανίας, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου
στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Πολυτεχνείου 4,
Αθήνα). Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της
παρ. 1 του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

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 τη Δ/νση Ανάπτυξης
Ανατ. Αττικής Περιφέρειας Αττικής η με αρ. πρωτ. 3367/11 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της
υπό εγκατάσταση αποθήκης τροφίμων με ψυκτικό θάλαμο συντήρησης
αυτών στην επωνυμία “AGRIFREDA ΑΒΕΕ”, Λ. Θρακομακεδόνων 66,
στο Δήμο Αχαρνών, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου
στη Δ/νση Ανάπτυξης Ανατ. Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη).
Κατά της ανωτέρω απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 227 και της παρ. 1 του
άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

