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Για να έχετε νέα 

όλη την εβδομάδα

Διαβάστε μας και στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com

Τα ακίνητα της ΕΤΑ Α.Ε.
στην Περιφέρεια

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΗΓΑΔΑΚΙΩΝ
Αλλη μια φορά στις ...καλένδες

Σελίδα 3

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΣΠΑΤΩΝ:
οικόπεδα με θέα!

Σελίδα 12,13

Η 2η Φραγκοκρατία!
“Ολβιος όστις της ιστορίας έσχεν μάθιν”

Θουκυδίδης

Ο άμβωνας της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης,

με τους μαρμάρινους κίονές του και τους ορειχάλκινους

θυρεούς, που κοσμεί τον ναό του Αγ. Μάρκου της Βενε-

τίας, καθώς και τα τέσσερα ορειχάλκινα άλογα που βρί-

σκονται στην πρόσοψή του είναι αντιπροσωπευτικό μόνο

δείγμα της λεηλασίας, που υπέστη η Κωνσταντινούπολη

από τους σταυροφόρους το 1204.

Ο Σισμόντι υπολογίζει τον πλούτο που λεηλατήθηκε στην

Πόλη, από τους “ευσεβείς ληστές” της

Δ’ Σταυροφορίας, σε 24 εκατομμύρια

στερλίνες!

Και η αποτίμηση αυτή αφορά τα χρυσά

και αργυρά σκεύη και κοσμήματα, τους

πολύτιμους λίθους το μέταλλο των ανε-

κτίμητης αξίας αγαλμάτων και αντικει-

μένων, την καλλιτεχνική και ιστορική

προστιθέμενη αξία των οποίων αγνοού-

σαν οι “ευγενείς” άξεστοι ιππότες. Ν’

αναφέρω μόνον το κολοσιαίο ορειχάλ-

κινο άγαλμα της Ηρας - που για να μεταφερθεί στο χυ-

τήριο μόνο το κεφάλι της, χρειάστηκαν 4 βόδια - τον Πάρι

που πρόσφερε το μήλο στην Αφροδίτη, μεγαλοπρεπής

οβελίσκος - ανεμοδείκτης, με πανέμορφα ανάγλυφα - ο

κολοσιαίος Ηρακλής του Λυσίππου, που κοσμούσε τον

Τάραντα, η αναθυματική πλάκα της μάχης των Πλαταιών

κ.ά. κ.ά. που οδηγήθηκαν στα χυτήρια, για να γίνουν νο-

μίσματα!
Συνέχεια στη σελ. 2

Σελίδα 24

του Κώστα
Βενετσάνου

ΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Οσμή σκανδάλων, κακο-
διαχείριση, αποκαλύ-
φθηκαν στο Δημοτικό
Συμβούλιο

σελίδα 14

Κλειστοί θερμαινόμενοι
χώροι για άστεγους στην

Ανατ. Αττική
Σελίδα 16

Απόσυρση του Ρυθμιστικού
απαιτούν οι ΟΤΑ

Κόντρες στο Δ.Σ. Κορωπίου

Σελίδα 7, 11

ΠΑΛΛΗΝΗ και ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
αποκτούν αποχετευτικό δίκτυο

Αποδέκτης η Ψυττάλεια 

Η ΚΕΔΕ ζητάει να πάνε στους ΟΤΑ

Νέα δυναμική 

αποκτάει ο αγώνας

ενάντια στο χαράτσι

της ΔΕΗ, από τις

Πρωτοβουλίες Πολι-

τών και τους Δήμους,

αφού ήδη τα πρώτα

καταστήματα της

ΔΕΗ, δέχονται να

εξοφλούν 

λογαριασμούς, χωρίς

την πληρωμή 

του χαρατσιού.

Σελίδες 16, 11, 14
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Να προσθέσω ακόμη την αρπαγή

ιερών κειμηλίων, όπως του Τιμίου

Σταυρού κι ένα σωρό άλλα, καθώς

και ιερά λείψανα!1

Θ’ άξιζε να διαβάσει κάποιος την πε-

ριγραφή της λεηλασίας, και των

άλλων αγριοτήτων που διέπραξαν,

όπως την περιγράφει ο σύγχρονος

της αλώσεως Μέγας Λογοθέτης Χω-

νιάτης.

Και δεν είναι μόνο αυτά. “Αυτά” είναι

τα κινητά της Πόλης. Τ’ ακίνητα και

τα κινητά του ελλαδικού, κυρίως,

χώρου και των νησιών, μαζί με τον

αγρότη κυρίως λαό που ζούσαν και

εργάζονταν με το φεουδαλικό σύ-

στημα της δουλοπαροικίας, αποτι-

μώνται - αν μπορούσαν ν’

αποτιμηθούν - σε δυσθεώρητη αξία.

Στον ελλαδικό χώρο οργίασε η εκμε-

τάλλευση του πλούτου της χώρας και

του λαού της, όπως παραστατικό-

τατα περιγράφει ο ιστορικός Ουίλιαμ

Μύλλερ2.

Ποιο ήταν το κίνητρο των “ευγενών”

αυτών και “ευσεβών” συνήθως βαρό-

νων, μαρκησίων, δουκών, δόγηδων,

ιπποτών κλπ.; Η αρπαγή, η πλεονε-

ξία, η απληστία, η ακόρεστη δίψα για

κτήση, για δύναμη, για επιβολή, για

κατάκτηση, τα κίνητρα! Σκευωρίες,

ίντριγγες, δολοπλοκίες, δολοφονίες,

έρωτες και άλλα, Στα μέσα. Σκοπός,

ο πλούτος. Το ανέντιμο κέρδος, η αρ-

παγή.

Μοναδικό έντιμο κέρδος είναι η ερ-

γασία. Σωματική ή πνευματική. Δε-

ξιοτήτων και γνώσεων. Ποσοτικής

εντάσεως και ποιότητας.

Το αποδοτικό μέγεθος, η παραγωγι-

κότητα, η χρησιμότητα και η αναντι-

στοιχία ζήτησης και προσφοράς

προσδιορίζει το ύψος του εντίμου

κέρδους.

Ο μόνιμος αντίλογος των “ρεαλι-

στών”, των ανιστόρητων και αρνησί-

στορων βολεμένων συνήθως, των

δειλών και συμβιβασμένων είναι ότι

“αυτά είναι ιστορίες”.

Δεν είναι “ιστορίες”. Ιστορικά αντικα-

τοπτρίσματα της σημερινής πραγμα-

τικότητας είναι.

Γίνεται και επιδιώκεται να γίνει ότι

έγινε.

“Το βαλάντιον του τραπεζίτου ενί-
κησε το ξίφος του τυχοδιώκτου”, λέει

ο Μύλλερ.

Για να δούμε πώς ένας τραπεζίτης

της εποχής εκείνης - ο αντίστοιχος

της σημερινής Goldman Sachs - είχε

αποκτήσει τα κεφάλαιά του απ’ αυτό

το πλιάτσικο που αναφέραμε πιο

πάνω, από πειρατείες, απ’ την άγρια

εκμετάλλευση των δουλοπάροικων -

εργατών γης κι από την τοκογλυφία,

έγινε Δούκας των Αθηνών. Μετά την

παρακμή των Καταλανών, “ο τυχάρ-

παστος Φλωρεντίνος” τραπεζίτης Νέ-

ριος Ατζαϊώλης, με τέχνασμα - να

εξαρθρώσει δήθεν την τρομοκρατία

των πειρατών και των Τούρκων που

λιμαίνονταν τον Αργοσαρωνικό και

τον Κορινθιακό - μίσθωσε γαλέρα

από τους Βενετούς του Ηρακλείου

Κρήτης και εισέπλευσε κατευθείαν

στο Πορτο Λεόνε - τον Πειραιά απ’

όπου και ευχερώς κατέλυσε το δου-

κάτο των Αθηνών (2 Μαϊου 1388). Η

ιστορία αυτή έχει και μια χαρακτηρι-

στική προϊστορία.

Ο οίκος των Ατζαϊωλών ήταν ιδιο-

κτήτες “της ανθηρότατης των φλω-

ρεντιακών τραπεζών”, η οποία με

δάνεια που χορήγησε στην αυλή της

Νεαπόλεως, για την συντήρηση των

μισθοφορικών στρατευμάτων της,

απέκτησε μεγάλη δύναμη στη Νεά-

πολη και στην Πελοπόννησο. Επειδή

η “Νεάπολη, μετά την εκστρατεία

εναντίον της Αχαϊας, δυσκολευόταν

να εξοφλήσει τα έντοκα δάνεια, πα-

ρεχώρησε, ανταλλάγματα μεγάλης

έκτασης γης της Αχαϊας στον τραπε-

ζίτη.

Ο Νικόλαος Ατζαϊώλης αγόρασε κι

άλλες εκτάσεις κι έτσι έγινε “μέγι-

στος γαιοκτήμων” και διορίσθη κλη-

ρονομικός διοικητής της Κορίνθου,

με το κάστρο της, βεβαίως. Ελαβε δε

και τον τίτλο του βαρόνου! Γυιος

αυτού και κληρονόμος ήταν ο Νέριος

που έγινε κύριος των Αθηνών και της

Θήβας4.

Βλέπετε τίποτα ομοιότητες; κάνετε

κάποιες ταυτοποιήσεις. Οι “ρεαλι-

στές” και οι ιερείς και πρωθιερείς της

έντιμης “αξιοπιστίας” μας, προς τους

ανέντιμους και αδίστακτους δανει-

στές μας, θα πουν πως “αυτά” είναι

παλιές ιστορίες που δεν έχουν καμιά

σχέση με τη σημερινή πραγματικό-

τητα. “Σήμερα έχουμε διεθνείς Συν-

θήκες, διεθνές δίκαιο...” Κολοκύθια!

Και τότε γίνονταν συνδιασκέψεις,

συνάπτονταν συνθήκες και υπήρχε

και πιο μεγάλη ευσέβεια, ευλάβεια

προς τα θεία κι άλλα τέτοια που δεν

μπορούμε να τ’ αναφέρουμε σ’ ένα

άρθρο. Οι δε αυτοκτονίες, οι λη-

στείες και οι φόνοι είναι προφανώς

“παράπλευρες απώλειες”.

Τότε, στην πρώτη φραγγοκρατία

πλιατσικολογούσαν τα χρυσά, τ’ αρ-

γυρά και τα ορειχάλκινα. Αρπαζαν τη

γη, λιμαίνονταν τη θάλασσα, “άρμε-

γαν” τους ανθρώπους. Σήμερα ορέ-

γονται τις πλουτοπαραγωγικές μας

πηγές, τα πετρέλαιά μας, τους υδρο-

γονάνθρακες με τα πλουσια κοιτά-

σματα της ελληνικής επικράτειας, τα

ορυκτά μας, την ενέργεια, τις επικοι-

νωνίες, τον ήλιο μας, τα νησιά μας,

τις παραλίες μας, τα χωράφια μας,

καλλιεργούμενα και χέρσα - που δεν

τα μοιράζουμε στους ακτήμονες και

στους άνεργους, όπως έχω προτεί-

νει5 - στο ανθρώπινο δυναμικό μας,

που επιδιώκουν να το εκμεταλλεύον-

ται μ’ ένα πιάτο “μέλανα ζωμό”. Αυτή

είναι η 2η Φραγκοκρατία εν Ελλάδι.

Τότε, ήταν το αρχοντολόι - σκυλολόι

και ο τραπεζίτης Ατζαϊώλης, τώρα

είναι η Goldmn Sachs, οι κυβερνήσεις

τους και οι άνθρωποί τους.

Λογαριάζουν “χωρίς τον ξενοδόχο”.

Εχουν προβλέψει β’ πλάνο για τις

κοινωνικές εκρήξεις - Αλλά οι κοινω-

νικές εκρήξεις έχουν απρόβλεπες

συνέπειες (φράκταλς). Κι αυτό δεν

μπορούν να το προβλέψουν.

Πάντοτε δε, βρίσκονται “Εφιάλτες”,

αλλά γεννιώνται και Λεωνίδες. Οσο

κι αν μας “ψεκάζουν”, όσο κι αν μας

τρομοκρατούν, όσο κι αν μας παρα-

μυθιάζουν, παραβλέπουν ότι ο Ελλη-

νας  είναι Ηνίοχος (Νίτσε).

――――――――――
1. “Η άλωση της Κωνσταντιπόλης το 1204”

του Εdwin Pears.

2. “Φραγκοκρατία στην Ελλάδα”. (Η Ελλάς

επί των Ρωμαίων, των Φράγκων και των

Τούρκων). Μετάφρ. Σπυρ. Λάμπρου εκδ.

1924 έως 1927.

3. Στο ως άνω, τεύχος 7ον “Οι Δούκες των

Αθηνών” σελ. 30.

4. Αυτόθι: σελ. 27 κ.ε.

5. ΕΒΔΟΜΗ φ. 684/21-5-2011

Νέα γέφυρα στην Πετρέζα Σελ. 6

Εκαψαν το “άπαρτο κάστρο” Σελ. 7

Μνημόσυνο του Βασίλη Θηβαίου Σελ. 8

Το Μαντείο των Δελφών
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Το χαράτσι γίνεται τέλος ακινή-
των! Σελ. 9

“Ομορφος κόσμος, ηθικός, αγγε-

λικά πλασμένος” Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

S.O.P.A.σε Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Πανζουρλισμός για ένα ...κινητό

στην Κίνα! Σελ. 11

Ιδρύθηκε Ε.ΠΑ.Μ. Παλλήνης Σελ. 11

“Εξοικονομώ” σε επτά Δήμους
στην Ανατ. Αττική Σελ. 13

Παρέμβαση φορέων ενάντια στα

χαράτσι, έβγαλε “λαβράκι” Σελ. 14

Βασιλόπιτες Σελ. 15

Κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμη-
σης, παρέμβαση του Γ. Βλάχου Σελ. 17

Καταργούν τις βιολογικές; Σελ. 24

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΗ 2η Φραγκοκρατία!

Μετεγκατάσταση υπηρεσιών στα 3Β

Ο Δήμος 3Β ενημερώνει ότι στο πλαίσιο ενοποίησης

των υπηρεσιών του, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και

η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας θα υπολειτουρ-

γήσουν,  από την Δευτέρα 23.1.2012 έως και την Τε-

τάρτη 25.1.2012. 

Από την Πέμπτη 26.1.2012 η Διεύθυνση Περιβάλλοντος

και η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργούν

στο Δημοτικό Κατάστημα  της Δημοτικής Ενότητας

Βουλιαγμένης, Αφροδίτης 2. 
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Αλλη μία πολύωρη συνε-

δρίαση πραγματοποιήθηκε

στο Δ.Σ. των 3Β, την Τε-

τάρτη 18/1.

Πολλά τα προ ημερησίας

ερωτήματα από τους συμ-

βούλους και για πολλά θέ-

ματα: τη διεκδίκηση της

παραλίας, την εκκρεμότητα

του δημάρχου, την παραλία

της Βάρκιζας, το χαράτσι

της ΔΕΗ. 

Σε όλα απάντησε ο δημαρ-

χεύων αντιδήμαρχος Σπ.

Πανάς.

Πρώτο θέμα συζήτησης η

πλατεία Πηγαδακίων, η

οποία ήρθε στο δημοτικό

συμβούλιο με την υπο-

γραφή 17 δημοτικών συμ-

βούλων!

Είναι ένα θέμα που χρονίζει·

κοντεύει να πενηνταρίσει.

Τεράστιες ευθύνες της προ-

ηγούμενης Δημοτικής

Αρχής, για ολιγωρία και πε-

ρίεργες αποφάσεις, που

προβληματίζουν.

Να θυμηθούμε ότι για το

θέμα έχουμε γράψει πολλές

φορές. Και έχουμε γράψει

γιατι δύο ιδιοκτήτες όμοροι

με τη διεκδικούμενη από το

Δήμο πλατεία, καλούνται να

ξεσπιτωθούν για να πληρώ-

σουν τους ιδιοκτήτες που

έχουν την “πλατεία”. Μι-

λάμε για ασύλληπτα ποσά.

600 και 900 χιλιάδες ευρώ.

Δηλαδή να πουλήσουν το

σπίτι τους για να αποζημιώ-

σουν την απαλλοτρίωση της

“πλατείας”. Εχουν έρθει κα-

τασχετήρια με καταληκτι-

κές ημερομηνίες.

Ζητούν οι άνθρωποι να

πάρει μία απόφαση ο Δήμος

για το τί θα κάνει με την

πλατεία, γιατί και ο Δήμος

πρέπει να καταβάλει πάνω

από ένα εκατομμύριο ευρώ

συν γύρω στις 350.000 που

ήδη έχει καταβάλει σε ύπο-

πτο χρονο (25/12/10). Πέντε

ημέρες πριν εκπνέσει η θη-

τεία του Μάντεση.

Οπως διατεινονται οι ιδιο-

κτήτες στις 3/5/2008 είχε

κατακυρωθεί η τιμή μονά-

δας. Μετά από 2 ακριβώς

χρόνια 3/5/10 δεν είχε πλη-

ρωθεί ούτε ευρώ, που ση-

μαίνει ότι αυτοδίκαια, όταν

παρέλθει διετία το υπό

απαλλοτρίωση ακίνητο απε-

λευθερώνεται.

Μέχρι το Δεκέμβριο δεν

είχε γίνει τίποτα και στις

25/12/10 πληρώνεται ένα

ποσό 350.000 ευρώ από το

Δήμο Βούλας!

Στο παρών Δημοτικό Συμ-

βούλιο έχει έρθει το θέμα

τρεις φορές, συζητείται και

...αναβάλλεται, παρα τις

προσπάθειες της αρμόδιας

Αντιδημάρχου Ηλ. Τσιρι-

γώτη, που έχει δώσει λύση.

Λύση που να μένουν όλοι

ικανοποιημένοι. Να ισχυει ο

νόμος 2508/97 και να επιμε-

ριστεί το κόστος της απαλ-

λοτρίωσης αναλογικά σε

όλη τη συνοικία των Πηγα-

δακίων. Ετσι και το κόστος

ανά νοικοκυριό θα είναι

μικρό και ο Δήμος δεν θα

“ξεπουληθεί” για να πληρώ-

σει και η πλατεία θα σωθεί

και οι όμοροι ιδιοκτήτες δεν

θα χάσουν τα σπίτια τους.

Για το θέμα έχει γίνει και

διαβούλευση με τους κατοί-

κους των Πηγαδακίων πριν

λίγους μήνες. 

Η τρανταχτή πλειοψηφία

των συμβούλων και των κα-

τοίκων ζητούν να κρατηθεί

η πλατεία. Επομένως η συ-

ζήτηση περιστρεφόταν

όσον αφορά την εφαρμογή

του ν.2508/97. 

Γιατί χρειαζόταν η Ποιότητα

ζωης και το Τοπικό Συμβού-

λιο για να αποφασίσουν με

ποιο νόμο θα απαλλοτριω-

θεί η πλατεία; 

Εχουμε την πεποίθηση ότι

δεν χρειαζόταν και θα επα-

νέλθουμε σύντομα επ’

αυτού.

Γ’ αυτό δεν καταλάβαμε την

έννοια της αναβολής που

έβαλε ο Γ. Σκουμπούρης,

με το αιτιολογικο ότι αν πά-

ρουν απόφαση μπορεί να

πέσει γιατί δεν έχει προ-

ηγηθεί απόφαση της Ποι-

ότητας Ζωής και του

Τοπικού Συμβουλίου.

Βέβαια το “μικρόβιο” έβαλε

ο δημαρχεύων στην αρχική

εισήγησή του, ότι η νομική

υπηρεσία τού είπε ότι χρει-

άζεται απόφαση της Ποι-

ότητας Ζωής και του

Τοπικού Συμβουλίου. Ομως

θα χρειαζόταν τέτοια από-

φαση, εφόσον αποφάσιζαν

την απαλλαγή της γης από

πλατεία. Δηλαδή να επι-

στραφεί στους ιδιοκτήτες,

κάτι που σε καμία περί-

πτωση δεν διαφαινόταν στο

Δ.Σ.

Ορθώς ο Γιάννης Νιτερό-

πουλος κατηγόρησε το προ-

εδρείο ότι ήρθε ανέτοιμο

επί του θέματος, έτσι που

να μοιάζει κοροϊδία η όλη

εξέλιξη. Πόσο μάλλον που ο

Σπ. Πανάς ζήτησε δημοψή-

φισμα επί του θέματος!

Είναι εύκολο να παίζεις παι-

χνίδια στην πλάτη των

άλλων. Θα έπρεπε ο καθέ-

νας τους εκεί μέσα, να βρε-

θεί στη θέση των δύο

ιδιοκτητών που χάνουν τα

σπίτια τους με κατάσχεση!

Η Ηλ. Τσιριγώτη έκανε μία

αναλυτική εισήγηση για το

πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος

2508/97, με τρεις ζώνες πο-

λεοδομικής ενότητας και

ενδεικτικές τιμές, αφού δεν

έχει γίνει επίσημη καταμέ-

τρηση και μελέτη από την

αρμόδια υπηρεσία.

Ο Παν. Καπετανέας, έβαλε

για άλλη μια φορά την πρό-

ταση, να αντικατασταθεί με

άλλο ακίνητο από την πε-

ριοχή της Βάρης, που διαθέ-

τει τράπεζα γης, κάτι όμως

που η Ηλ. Τσιριγώτη, απάν-

τησε ότι δεν το επιτρέπει ο

νόμος γιατί η Βάρη δεν έχει

ολοκληρώσει τις εντάξεις

γης.

Υπ’ όψιν ότι η μισή “πλατεία”

ήδη έχει χαθεί και οικοδο-

μείται από τον ιδιοκτήτη του

οικοπέδου, που κατάφερε(!)

και το αποχαρακτήρισε με

απόφαση Νομάρχη (2009)

χωρίς να προσβληθεί από

την τότε Δημοτική Αρχή.

Οι σύμβουλοι της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης (Βαμβα-

σάκης και Ζυγούρης)

πρότειναν την άρση απαλ-

λοτρίωσης καθώς και ο Κικί-

λιας, που ως γιατρός

εξήγησε ότι όταν έχεις ένα

καρκίνο τον κόβεις, και εδώ

πρέπει να τελειώνουμε με

άρση, για να τελειώσουμε.

Μη σας κάνει εντύπωση, αν

δείτε να σέρνεται το θέμα

για άλλες δύο - τρεις δε-

καετίες κι ας χάσουν οι ιδιο-

κτήτες τα σπίτια τους!

Τέλος, δεσμεύθηκαν να το

φέρουν το θέμα μέχρι

τέλος του μήνα, αλλά μου

θυμίζει τις δεσμεύσεις του

Παπαδήμου για εκλογές

στις 19 Φεβρουαρίου!!!

Χωρίς Σχολικές Επιτροπές,

έμειναν τα σχολεία, αφού

καταψηφίστηκε η πρόταση

Πανά, για τη σύνθεσή τους

και από την πλειοψηφία και

από τη μειοψηφία.

Με τα θέματα όμως του

συμβουλίου θα επανέλθω.
Αννα Μπουζιάνη

...ραπανάκια για την όρεξη

Στον πολυπαθή Δήμο μας  προσλαμβάνεται ειδικός σύμβου-

λος για θέματα ανάπλασης πρασίνου.

Όσο και αν φαίνεται υπερβολή για τις σημερινές συνθήκες

που επικρατούν, ειδικά στον Δήμο μας, δυστυχώς είναι αλή-

θεια.

Ο χορός των συμβούλων καλά κρα-

τεί.

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την

πρόσληψη συμβούλου επί οικονομι-

κών θεμάτων.

Βέβαια δεν συζητώ  για την  μόλις

αποφοιτήσασα από Πανεπιστήμιο,

που έγινε προσπάθεια να εισέλθει

από φινιστρίνι  και ευτυχώς που

υπάρχει Επίτροπος.

Ο Δήμος χρειάζεται έμπειρο στέλε-

χος που θα συμβάλλει ουσιαστικά στη λύση πολλών προβλη-

μάτων.

Η άποψη  που έχω,  ότι οι σύμβουλοι προσλαμβάνονται προ-

κειμένου να δώσουν κατευθύνσεις και λύσεις και να συμβάλ-

λουν στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου,  στη δική μας

περίπτωση μάλλον θέλει αναθεώρηση.

Βαδίζουμε στα χνάρια προκατόχων. Εδώ ισχύει η παροιμία

«εδώ ο κόσμος χάνεται  και εμείς ραπανάκια για την όρεξη»

Γιάννης Νιτερόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Πολύπαθη η “πλατεία” Πηγαδακίων

Αλλη μία αναβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο 3Β
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ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ 

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Εκδήλωση για φθηνή και οικολογική θέρμανση, θα

πραγματοποιήσει η “Εναλλακτική Δράση για ποι-

ότητα ζωής”, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 6μ.μ.

στην Πνευματική Εστία Βούλας (Αγ. Ιωάννου 3 κεν-

τρική πλατεία Βούλας).

Ομιλητής ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσαλίας

Νίκος Δαναλάτος με θέμα: Τα στερεά βιοκαύσιμα
και η χρήση  τους για θέρμανση.

“Είναι μονόδρομος τα Μνη-
μόνια και οι αντιλαϊκές πο-
λιτικές; Υπάρχει διέξοδος;»

Εκδήλωση την Κυριακή 29 Ιανουαρίου, 10.30 π.μ. οργα-

νώνει η Επιτροπή Αγώνα στο Δήμο Μαρκοπούλου “Οχι

στα χαράτσια”, στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου (κεν-

τρική πλατεία), με ομιλητές τον Γ. Κατρούγκαλο, Σπ.

Μαρκέτο, Παν. Μαυροειδή και Λευτ. Τσιακίρη. Θα ακο-

λουθήσουν ερωτήσεις και παρεμβάσεις.

Παραδοσιακή ρεβιθάδα

Ο Εξωραϊστικός σύλλογος του Μαύρου Λιθαριού οργα-

νώνει την Κυριακή 22 Ιανουαρίου και ώρα 11:00, παραδο-

σιακή ρεβιθάδα, όπως έχει πλέον παράδοση να γίνεται

στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου του Δήμου, του

ιερού ναού της Αγίας Παρασκευής.

Η “Αγία Μαρίνα” χορεύει

Ο Προοδευτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας

οργανώνει την ετήσιο αποκριάτικο χορό του, με το κόψιμο

της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, την Παρασκευή 3 Φε-

βρουαρίου στις 9.30μ.μ. στο κέντρο “Η Φιλία” (Λεωφ. Σου-

νίου 34χλμ. τηλ. 2291072028), με πλούσιο φαγητό -

ζωντανή μουσική (κρασί και αναψυκτικά δωρεάν).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σπυριδούλα Αρμστρον

6983701620, Ταμίας Ηλίας Σκριμιζεας 6974484268.

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ο Δήμος Παλλήνης και οι Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας

“Κήπος Αθηνών” και “Κήπος Θεσσαλονίκης”, διοργανώνουν

στις 11 & 12 Φεβρουαρίου το 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επι-

κούρειας Φιλοσοφίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα. 

Αυτό το διήμερο φιλοσοφικό συμπόσιο έχει ως στόχους

αφενός να τιμηθεί στον τόπο καταγωγής του ο μεγάλος δια-

φωτιστής και ανθρωπιστής φιλόσοφος Επίκουρος και αφε-

τέρου να αναδειχθεί μια διαχρονική πρόταση πνευματικής

θωράκισης απέναντι στα σημερινά αδιέξοδα.

Σύμφωνα με το βιογράφο του Διογένη Λαέρτιο, ο Επίκου-

ρος καταγόταν από τον Αθηναϊκό Δήμο Γαργηττού (τον ση-

μερινό Γέρακα του Δήμου Παλλήνης) και γεννήθηκε τον

αττικό μήνα Γαμηλιώνα (~σημερινό Φεβρουάριο). 

Ο μεγαλοφυής Επίκουρος είχε αντιληφθεί τη φύση του σύμ-

παντος και του ανθρώπου, καθώς τα ευρήματα της σύγχρονης

Επιστήμης υποστηρίζουν την εγκυρότητα των βασικών σημείων

της Φυσικής και Ηθικής φιλοσοφίας του. Το διαχρονικό ανθρω-

πιστικό μήνυμά του εκφράζει με τον απλούστερο αλλά και αρ-

τιότερο τρόπο το νόημα της ευτυχισμένης ζωής, την οποία

μπορεί να επιτύχει ο καθένας από εμάς, ακόμη και σε δύσκο-

λους καιρούς, εφόσον συνδυάσει την προσωπική αρετή της

φρόνησης και το συμμετοχικό αγαθό της φιλίας.

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας, 11 & 12

Φεβρουαρίου,  Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, Κλειτάρχου &

Αριστείδου, Δήμος Παλλήνης, Αττική

Έναρξη: Σάββατο 11 Φεβρουαρίου ώρα 17:00 και Κυριακή

12 Φεβρουαρίου ώρα 10:00

Πληροφορίες: τηλ. 210 6619937 και στο www.epicuros.gr

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Βασιλόπιτα με τον “Νυμφόληπτο”

Ο Εκπολιτιστικός και φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώμα-

τος Βάρης  “ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ” καλεί όλα τα μέλη και

όλους τους κατοίκους του Χερώματος Βάρης στην κοπή

της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, που θα γίνει στο

καφέ “ARENA CLUB” (εσωτερικός χώρος των αθλητικών

εγκαταστάσεων  Προτάσοφ)  Καποδιστρίου & Μαραθω-

νομάχων, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου, στις10:30 π.μ.
Ιστότοπος http://nimfoliptos.weebly.com/

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ
ΑΙΩΝΩΝ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΡΑ-

ΘΩΝΑ διοργανώνουν διάλεξη με θέμα: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, με ομιλητή τον βιβλιοδέτη

τέχνης ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ, την Κυριακή 22 Ια-

νουαρίου, 11.00 π.μ. στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρό-

μου (Λεωφ. Μαραθώνος και 25ης Μαρτίου), στο

Μαραθώνα

Παράλληλα, ο συλλέκτης βιβλίων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡ-

ΓΑΣ θα παρουσιάσει μια σειρά σπάνιων βιβλίων του,

με θέμα ανάλογο της ομιλίας.

Για κάθε πληροφορία: 6973957463

ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ  ΣΤΗ 

...«ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ»

Την Παρασκευή 27/1 8μ.μ., οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ προ-

γραμματίζουν τη βραδινή ποδηλατοβόλτα στη «Νέα Γουι-

νέα» (Πρωτοβουλία για τη διαχείριση των καθημερινών

ανθρώπινων αναγκών). Η ποδηλασία  θα ξεκινήσει από τη

Βούλα  (Αφετηρία  Τραμ  και θα  ακολουθήσει τη διαδρομή

Παραλιακή Λεωφόρος-Πρίγκ. Πέτρου-Λεωφ.Βουλιαγμένης

– Καφαντάρη - Πλατεία Πλυτά - Οδός Ανατολίου.  Εδώ  βρί-

σκεται το Στέκι της»Νέας Γουινέας», όπου θα περιμένουν

εθελοντές του Στεκιού για ποτάκι και κουβεντούλα. Θα κά-

νουν  στάση για μία ώρα  και στη συνέχεια θα  επιστρέψουν

στην αφετηρία του  Τραμ Βούλας από την ίδια διαδρομή.

Υπεύθυνος ενημέρωσης Κωστής 6937153051.

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ

ΚΟΨΙΜΟ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΕΙΑ

Την πρώτη της πίτα Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ θα κόψει στην

Ελάτεια Παρνασσού - Κυριακή 29/1 - στις ειδικές εγκαταστάσεις

του παραδοσιακού βιολογικού αγροκτήματος Χανιώτη.

Η κοπή της πίτας θα συνδυαστεί με ξενάγηση στη Χαιρώνεια και

εύκολη πεζοπορία (Α) 3 ωρών στον Παρνασσό

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

7,30 πμ  Αναχώρηση από την Πλατεία της Βούλας  με στάσεις

στη διαδρομή Παραλιακή-Συγγρού-Ομόνοια.

10 πμ  Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Χαιρώνειας, γε-

νέτειρας γνωστού αρχαίου συγγραφέα Πλούταρχου, μιας

πόλης, στην οποία η ιστορική μάχη του 338 πΧ, και η νίκη του Βα-

σιλιά της Μακεδονίας Φίλιππου Β’ επί του ενωμένου στρατού

των ελληνικών πόλεων σηματοδοτεί την κατάργηση των πό-

λεων-κρατών και τη μετάβαση σε μία νέα εποχή

11 πμ Εύκολη 3 ωρών  πεζοπορία στον Παρνασσό, στη δασω-

μένη περιοχή από την Δαύλεια μέχρι την Αγ. Ιερουσαλήμ και το

ύψωμα Σταυρός από όπου υπάρχει ωραία θέα προς τον Παρ-

νασσό και τον Ευβοϊκό Κόλπο

2,30 μμ Κόψιμο της Πίτας και φαγητό στην Ελάτεια Παρνασσού

στις ειδικές εγκαταστάσεις  του παραδοσιακού βιολογικού αγρο-

κτήματος Χανιώτη.

5 μμ Επίσκεψη και καφέ στο γραφικότατο χωριό Τιθορέα.

6,30 μμ Αναχώρηση για Αθήνα

Για συμμετοχή: Μαριλένα Λομάγιν 2109659398 — 6937074087

www.enallaktiki-drasi.gr           ΤΗΛ.-ΦΑΞ: 2108958016

Ε-mail  ena.drasi@gmail.com   Facebook:  enallaktiki drasi

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

Ο Σύλλογος μας καλεί τα μέλη του στην ΚΟΠΗ ΤΗΣ

ΠΙΤΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 10.30 στο Μου-

σικό Μεζεδοπωλείο «Σαν Παληά Ιστορία», Λεωφ. Αρτέ-

μιδος 151, Παραλία Αρτέμιδος (αριστερά), Αρτέμιδα,

τηλ. 22940-80049

Παρακαλούμε για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλω-

σης δηλώστε την παρουσία σας έως τις 26 Ιανουαρίου

στα τηλ.: 22940-47961, 22940-48757.
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ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

στον Αγιο Νεκτάριο και στο

Σύλλογο Πανοράματος Βούλας

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα θα κόψει ο ιερός

ναός Αγίου Νεκταρίου και το Εξωραϊστικό - Εκπολιτι-

στικό Σωματείο “Πανόραμα Βούλας”, την Κυριακή 22

Ιανουαρίου, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του

Αγίου Νεκταρίου.

Εκ παραδρομής γράφτηκε στο προηγούμενο φύλλο

ότι ήταν για τις 15/1.

Η χρήση του Διαδικτύου και των

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ανταποκρινόμενος στο διαρκώς αυ-

ξανόμενο ενδιαφέρον κάθε ηλικίας, για το φαινόμενο της

χρήσης του Διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύω-

σης, προγραμματίζει  εκδήλωση, την Κυριακή, 5 Φεβρουα-

ρίου, 10:30 π.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις»,

στο Μαρκόπουλο Μεσογείων, με τίτλο: Internet & Face-

book για Μικρούς & Μεγάλους. Εκπαίδευση, ψυχαγωγία &

κοινωνική δικτύωση: «Σερφάροντας» με ασφάλεια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, με αφορμή την Παγ-

κόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης, που είναι η 7η Φε-

βρουαρίου.

Στόχος μας είναι, σε αυτή την πρώτη εκδήλωση, να συμ-

μετάσχουν όλες οι ηλικιακές ομάδες και σε πλαίσιο ανοι-

χτού διαλόγου, να πραγματοποιηθεί η καλύτερη δυνατή

ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, τόσο για τις δεδο-

μένες θετικές, όσο και για ορισμένες αρνητικές πλευρές

του φαινομένου, χωρίς φοβικά σύνδρομα και δαιμονο-

ποιήσεις. 

Οπως σημειώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου στο δ.τ. δεν επι-

θυμεί τη διοργάνωση μιας απλής ημερίδας, αλλά μια πιο

ουσιαστική δράση. Θέλει, ο ρόλος κυρίως των μαθητών

και των εφήβων να είναι σημαντικός, γι’ αυτό και θα

υπάρχει ειδική ενότητα στην εκδήλωση, όπου θα φιλο-

ξενεί τις δικές τους τοποθετήσεις!

Μετά από πρόταση των Συλλόγων Γονέων, βρίσκεται σε

εξέλιξη, η συμπλήρωση ερωτηματολογίου, για τη χρήση

του διαδικτύου από τους μαθητές της πόλης.     

Στο μεταξύ έχουν προχωρήσει στη δημιουργία Ιστολο-

γίου (Blog) (www.markobook.blogspot.com), στο οποίο, με

την ενθάρρυνση, αλλά και τη συμβουλευτική μέριμνα των

εκπαιδευτικών, οι μαθητικές κοινότητες θα αρχίσουν σε

λίγες ημέρες να «ανεβάζουν» ιδέες, βίντεο και κείμενα,

για τη σχέση τους με το Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνι-

κής Δικτύωσης. Τα καλύτερα από αυτά θα βραβευθούν

την ημέρα της εκδήλωσης.

Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η δημοσιογράφος

Μαρία Χούκλη. 

Ομιλητές θα είναι επίσης: 

― Ο Συνήγορος του Παιδιού Γιώργος Μόσχος. 

― Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας του δοκιμίου για το

φαινόμενο των ιστολογίων (blogs) «Ειδήσεις από το δικό

σου δωμάτιο» (εκδόσεις Νεφέλη), Μανώλης Ανδριωτά-

κης.

― Ο κλινικός ψυχολόγος της Μονάδας Απεξάρτησης «18

Άνω», του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών, υπεύθυ-

νος του τμήματος απεξάρτησης από το διαδίκτυο, Βασί-

λης Σταυρόπουλος.

― Ο εκπαιδευτικός στο 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου,

Νίκος Κυπριωτάκης.

― Ο εκπαιδευτικός στην Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας

Παρασκευής, Ανδρέας Κοντογιάννης.   

― Εκπρόσωποι της μαθητικής κοινότητας, των εκπαι-

δευτικών και των γονέων του Δήμου Μαρκοπούλου.       

Δεν θα κουραστούμε να διατυπώνουμε, ότι η απάντηση

στη γενικευμένη κρίση αξιών και στη σύγχυση οραμάτων,

που βιώνουμε συλλογικά, είναι ο ειλικρινής και ουσιαστι-

κός δημόσιος διάλογος, στον οποίο ο πολίτης θα μετέχει

ενεργά και όχι ως απλός ακροατής, σημειώνει επίσης ο

Δήμος Μαρκοπούλου.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ με το ΣΥΛΛΟΓΟ

ΚΡΗΤΩΝ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ
Ο Σύλλογος Κρητών Ψηλορείτης, διοργανώνει και σας προ-

σκαλεί στον ετήσιο χορό και την κοπή της Πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας την Κυριακή 22 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 το

μεσημέρι. Επίσης θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση

των μελών του Συλλόγου μας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο «ΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙ-

ΣΤΗ» 10ο χλμ Παιανίας-Μαρκοπούλου (έξοδος 20 Αττ.

Οδού) 2299300568 / 6941577204. Τιμή πρόσκλησης 25

ευρώ.  Περιλαμβάνει εκλεκτό μενού, το κρασί-αναψυκτικά και

ζωντανή κρητική μουσική με το συγκρότημα του Γιώργου Στρι-

λιγκά & Γιάννη Βλάσση.

*Στις 29 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές

στην αίθουσα του Συλλόγου μας, τηλ. 210-6626602.

Σουλιώτης Γεώργιος 6936918300.

Η Ενωση Κρητών 

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 

κόβει βασιλόπιτα

Η Ενωση Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης καλεί τα

μέλη και τους φίλους του Συλλόγου στην κοπή της πρωτο-

χρονιάτικης πίτας που θα γίνει στις 29.1.2012 στις 6μ.μ.

στην Πνευματική Εστία του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης
Ο Δήμος Παλλήνης, θα εγ-

καινιάσει την έκθεση

έργων εικαστικών και

εφηρμοσμένων τεχνών

των προγραμμάτων επι-

μόρφωσης ενηλίκων την

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

ώρα 19:30, που θα πραγμα-

τοποιηθεί στα πλαίσια της

εκδήλωσης “Πολιτισμός,

Τέχνες & Παράδοση”.

Την έκθεση θα εγκαινιάσει

ο Δήμαρχος  Αθανάσιος

Ζούτσος, στις 7.30μ.μ.

Στις 8μ.μ. θα γίνει  παρου-

σίαση λαϊκής μουσικής

από το τμήμα εκμάθησης

λαϊκών οργάνων

Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου,

θα γίνει παρουσίαση λάτιν

χορών από τα τμήματα εκ-

μάθησης χορών.

«Χαριστικό παζάρι» 

με το ΕΠΑΜ στη Βούλα

Την Κυριακή 22/1, η ομάδα Αλληλεγγύης του Ενιαίου

Παλλαϊκού Μετώπου (Ε.ΠΑ.Μ.) διοργανώνει εκδή-

λωση με: 

α) «Χαριστικό παζάρι» , και 

β) Αγορά αντικειμένων και ρούχων σε πολύ μικρό κό-

στος, στην Πνευματική Εστία

Βούλας, Αγ. Ιωάννου 3, στην

κεντρική πλατεία της Βούλας,

από τις 11:00 το πρωί έως τις

6:00 το απόγευμα. 

Χαρίζοντας ένα αντικείμενο δεί-

χνουμε την αλληλεγγύη και την

αγάπη μας ο ένας στον άλλον

ιδιαίτερα τώρα, στους δύσκο-

λους καιρούς που ζούμε. Δίνουμε αντικείμενα χωρίς

τιμή, αλλά με αξία….

Το «χαριστικό παζάρι» δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά

μορφή κοινωνικής αντίστασης στον καταναλωτισμό

και στην ισοπέδωση των σχέσεων και των αξιών.

Η μικρή αγορά θα σας δώσει την ευκαιρία να αποκτή-

σετε ποιοτικά είδη ρουχισμού, αξεσουάρ, βιβλία, μπι-

ζού, είδη κουζίνας, παιχνίδια, ψηφιακούς δίσκους (cd),

ψηφιακούς δίσκους εικόνας (dvd) και άλλα μικροαντι-

κείμενα σε  συμβολικές τιμές.

Εκθεση έργων και παρουσίαση 
Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Ενηλίκων

«Στο όνομα του
τριαντάφυλλου»
Μουσικοθεατρική παράσταση

Η Ελληνική Εταιρεία Καλλιτεχνικών προγραμμάτων ατό-

μων με ειδικές ανάγκες παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική

παράσταση «Στο όνομα του τριαντάφυλλου», την Παρα-

σκευή 27/1 ώρα 10.30π.μ. και Σάββατο 28/1, ώρα 7μ.μ.

στον Πολυχώρο “Αννα & Μαρία Καλουτά” (Τιμοκρέοντος

6Α Νέος Κόσμος (πίσω από τον Αγ. Σώστη, Λ. Συγγρού). 

Το θέατρο είναι προσβάσιμο για χρήστες αναπηρικών

αμαξιδίων, η είσοδος είναι ελεύθερη. Τηλ. 210 7710.847.

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ 

ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα δημιουργικό 2012,

το οποίο ευχόμαστε να σας κάνει όλο και πιο δυνατούς…όλο

και πιο σοφούς!

Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου, πρόκειται να

είναι πολύ πλούσιο και ξεχωριστό για το χώρο μας.

• Σάββατο 28 Ιανουαρίου, ώρα  18.00 – 20.00 «Κοπή πίτας

και σάτσανγκ» με τη Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι

• Κυριακή 29 Ιανουαρίου, ώρα 11.00 – 15.00. Σεμινάριο

«Γιογκικά εργαλεία για καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις»  με

τη Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι.

Δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας, βοηθώντας μας έτσι

στην οργάνωση και προετοιμασία των εκδηλώσεων.

Για το σεμινάριο της Κυριακής, θα τηρηθεί σειρά προτεραι-

ότητας, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Πληροφορίες /κρατήσεις: Κέντρο γιόγκα Σατυανάντα Παι-

ανίας Διαδ. Κωνσταντίνου 32, Παιανία τηλ: 210- 6641545

e-mail: sycp@satyanandashram.gr
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Άγνωστοί  τη νύχτα της 16/1/2012  περιέλουσαν με πετρέ-

λαιο το χώρο, έβαλαν φωτιά και κατάφεραν να καταστρέ-

ψουν ολοσχερώς το «ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ», σύμβολο του

αγώνα των κατοίκων της Κερατέας που αντιστάθηκαν σθε-

ναρά, με θάρρος και αυτοθυσία για να προστατεύσουν τη

γη τους από τα σχέδια των μεγαλοεργολάβων.

Οπως σημειώνει η Επιτροπη Αγώνα, «είναι ένα ακόμα δώρο
που μας πρόσφεραν. Τέτοιες πράξεις αποσκοπούν στο να
κάμψουν το ηθικό και να κλείσουν στόματα. Όχι όμως για
εμάς. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει: ΜΑΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΕΙ
ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΘΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ!!!»

Καλούν δε την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στις 11 το

πρωί όλοι στο μπλόκο.
http://antixyta.blogspot.com

Ο Δήμος καταδικάζει

Ο Δήμος Λαυρεωτικής καταδικάζει την επίθεση που δέχ-

θηκε  το ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ, με την παρακάτω ανακοίνωση:  

«Ο Δήμος Λαυρεωτικής καταδικάζει την επίθεση που δέχ-
θηκε χθες το βράδυ το ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ, σύμβολο του
αγώνα των κατοίκων της Κερατέας που αντιστάθηκαν σθε-
ναρά, με θάρρος και αυτοθυσία για να προστατεύσουν τη
γη τους από τα σχέδια των μεγαλοεργολάβων.
Το ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ δεν ήταν τα ξύλα, τα χαλίκια και οι
καρέκλες αλλά ο λαός της Λαυρεωτικής που το έχτισε,
που ύψωσε τη φωνή του απέναντι στην άνανδρη επίθεση
που δέχτηκε …και που κάθε ημέρα που περνάει είναι έτοι-
μος να χτίσει κι από ένα ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ φύλακα του
τόπου του».

ΕΚΑΨΑΝ ΤΟ “ΑΠΑΡΤΟ ΚΑΣΤΡΟ” ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Είχαμε ανακοινώσει ότι τη Δευτέρα

16/1 συνεδρίαζε το Διοικητικό Συμβού-

λιο της ΕΥΔΑΠ για να αποφασίσει αν

θα δώσει το πράσινο φως για σύνδεση

Δήμων με την Ψυτάλλεια.

Πράγματι, η ΕΥΔΑΠ με ομόφωνη από-

φαση του Δ.Σ. της αποφάσισε τη Δευ-

τέρα 16/1/12 να υποδεχθεί τα λύματα

του Δήμου Σαρωνικού και του Δήμου

Παλλήνης.

Ο Δήμος Παλλήνης, σημειωτέον ότι

έχει ήδη πετύχει χρηματοδότηση  73

εκ ευρώ για την κατασκευή του εσω-

τερικού δικτύου αποχέτευσης. Αυτό

του δίνει ένα ακόμη πλεονέκτημα για

να ξεκινήσει άμεσα και να απαλλάξει

την πόλη από την χειρότερη εικόνα

των λυμάτων στους δρόμους και της

απίστευτης οσμής τους καλοκαιρινούς

μήνες.

Ο Δήμος Σαρωνικού, μετά από έναν

“μαραθώνιο” αγώνα, κατάφερε να αλ-

λάξει την απόφαση για Παλαιά Φώκαια

και να κερδίσει τη  σύνδεσή του με

Ψυττάλεια. Ετσι δικαιώθηκαν κάτοικοι

και Δημοτική Αρχή, στις οργανωμένες

κινήσεις που έκαναν προς αυτή την κα-

τεύθυνση. Πλέον μένει η απόφαση να

ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για να προχωρήσει

η αποχέτευση με γρήγορους ρυθμούς.

Οπως διαφαίνεται λύνεται στο μεγα-

λύτερο μέρος το πρόβλημα της απο-

χέτευσης για τα Μεσόγεια, αφού και

το Κορωπί με την Παιανία και το Μαρ-

κόπουλο έχουν ενταχθεί στο πρό-

γραμμα με αποδέκτη το Μαρκόπουλο

(έχουμε γράψει σχετικά σε προηγού-

μενα φύλλα της εφημερίδας

ΕΒΔΟΜΗ).

Δικαίως οι κάτοικοι των Σπάτων "ζη-

λεύουν" το αποτέλεσμα του Σαρωνι-

κού.

Συγκέντρωση 

στην Παλαιά Φώκαια

Ο Δήμος Σαρωνικού, μετά και τη θετική

απόφαση της ΕΥΔΑΠ, διοργανώνει το

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 και ώρα

5.30 μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Πα-

λαιάς Φώκαιας, εκδήλωση ενημέρω-

σης για το έργο της αποχέτευσης.

ΠΑΛΛΗΝΗ και ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 

συνδέονται με Ψυττάλεια 

για αποχέτευση

Ενα χρόνιo και σημαντικό πρόβλημα, που

αφορούσε την ασφαλή διέλευση των πολι-

τών και την αντιπλημμυρική προστασία στην

Ανατολική Αττική, επιλύεται μετά από συν-

τονισμένες προσπάθειες της αντιπεριφε-

ρειάρχου Χρ. Κισκήρα. Είναι η γέφυρα επί

της οδού Πικερμίου – Σπάτων στη θέση Πε-

τρέζα, που μετά από κάθε έντονη βροχό-

πτωση ήταν εκτός κυκλοφορίας, και

εγκυμονούσε κινδύνους για τα διερχόμενα

οχήματα από την υπερχείλιση του Μεγάλου

Ρέματος Ραφήνας στη συγκεκριμένη θέση. 

Η επισκευή της γέφυρας ήταν χρόνιο αί-

τημα των κατοίκων που παρέμενε άλυτο

μέχρι πρότινος.

Έτσι, η Περιφέρεια Αττικής, δια των Τε-

χνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής και με την

συνδρομή της Αντιπεριφερειάρχη, κατό-

πιν δημοπράτησης και μέσα σε δύο μήνες,

κατασκεύασε μια νέα και σύγχρονη γέ-

φυρα, αρίστων προδιαγραφών, που συνο-

λικά κόστισε 292.000,00€.

Το νέο έργο δόθηκε στην κυκλοφορία στις

αρχές Ιανουαρίου 2012, και ανακούφισε

τους κατοίκους που καθημερινά ταλαιπω-

ρούντο λόγω διακοπής – απαγόρευσης

της κυκλοφορίας στην οδό Πικερμίου –

Σπάτων στις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

40ήμερο Μνημόσυνο 

του Βασίλη Θηβαίου

Κύλησε κιόλας ο χρόνος, έτσι που να πλη-

σιάζει το 40ήμερο από την ημέρα που

έφυγε απρόσμενα από τη ζωή ο Αντιδή-

μαρχος Λαυρεωτικής Βασίλης Θηβαίος.

Δύσκολος χρόνος για να αποδεχτείς την

δεινή πραγματικότητα.

Οπως γράφει και το δελτίο Τύπου του

Δήμου Λαυρεωτικής: «Κάποιοι ισχυρίζονται

πως ο καιρός κυλάει γρήγορα και ο χρόνος

είναι πανδαμάτωρ…Είναι εκείνος δηλαδή,

που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κατα-

φέρνει να τα δαμάσει όλα.

Κι όμως έρχονται στιγμές που ο πανδαμά-

τωρ διαψεύδεται με τον πιο τραγικό τρόπο.

Γιατί ο  χρόνος δεν αντέχεται όταν έχει

μέσα του απουσία…

Ανθρώπινη απουσία. 

...

Ναι, σήμερα φτάσαμε να έχουμε συνειδη-

τοποιήσει τη μεγάλη απουσία του Βασίλη

Θηβαίου μα αυτό δε σημαίνει πως την

έχουμε αποδεχτεί…κι αυτό είναι που πο-

νάει περισσότερο.

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου έχουμε άλλο

ένα ραντεβού – μνημόσυνο στον δικό μας

Βασίλη Θηβαίο, στον Αντιδήμαρχο Λαυρε-

ωτικής που στιγμάτισε για πάντα τις επό-

μενες παραμονές των Χριστουγέννων

μας».

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 στον Άγιο Δη-

μήτριο Κερατέας μετά τη Θεία λειτουργία.

Νέα γέφυρα στη θέση Πετρέζα

της οδού Πικερμίου - Σπάτων
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Αμεση απόσυρση του Ρυθμιστικού Νομοσχεδίου
Μεταφορά της αρμοδιότητας του ΟΡΣΑ  στον Β΄βαθμό Αυτοδιοίκησης 

Απαιτούν οι Δήμοι Ανατ. Αττικής

Σχετικά με το ρυθμιστικό έχουμε αναφερ-

θεί στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε

στο Γέρακα, μετά από πρόσκληση της Αντι-

περιφερειάρχου Χρυσάνθης Κισκήρα

(7/12), όπου πολλοί παρευρισκόμενοι Δή-

μαρχοι κατήγγειλαν τον πρόεδρο του ΟΡΣΑ

και το Ρυθμιστικό σχέδιο ως καταστροφικό

για την περιοχή. Είχε παρευρεθεί και αντι-

προσωπεία δημοτικών συμβούλων με επι-

κεφαλής τον Δήμαρχο Δημήτρη Κιούση.

Επίσης ο Δήμαρχος Κρωπίας είχε καλέσει

σε σύσκεψη (15.12.2011) όλους τους πολι-

τικούς μηχανικούς του Κορωπίου, όπου εκ-

φράστηκε ανάλογη αποδοκιμασία τόσο του

ΟΡΣΑ όσο και του σχεδίου νόμου. 

Η Δημοτική πλειοψηφία στην εισήγησή της

για το θέμα τόνισε: 

«...Διαφωνούμε επί της ουσίας με το παρόν
σχέδιο νόμου, και το θεωρούμε ελλιπές και
αναξιόπιστο, διότι αφορά πρωτίστως και κυ-
ρίως το Λεκανοπέδιο των Αθηνών, θέτον-
τας στο περιθώριο την πλειονότητα των
Δήμων της Ανατολικής Αττικής. Είναι δε
προφανές ότι δεν αποτελεί πραγματικό ερ-
γαλείο για οποιαδήποτε ρύθμιση και υποκύ-
πτει σε χρόνια ξεπερασμένα ιδεολογήματα
και αντιλήψεις, που ευθύνονται για πολλές
στρεβλώσεις από την περίοδο του 1985
έως και σήμερα.
Ειδικά δε για τον Δήμο μας, αναφέρεται
μόνον στην εντατικοποίηση της εκμετάλ-
λευσης του Αεροδρομίου, με ότι αυτό συ-

νεπάγεται περιβαλλοντικά και οικονομικά.
Χαρακτηρίζει το Κορωπί «ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥ-
ΡΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ(!)», χωρίς όμως
καμία αναπτυξιακή πρόταση και ενώ καθη-
μερινά διαπιστώνουμε σταθερά,  να αποδυ-
ναμώνεται και να αποδεκατίζεται το Κορωπί
από υπηρεσίες και από οτιδήποτε άλλο
μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξή του.
Τούτο δε επίσης αποδεικνύεται και από το
γεγονός ότι στο παρόν σχέδιο νόμου δεν
προβλέπονται για τον Δήμο μας έργα υπο-
δομής. 

Άλλωστε τόσο για τον Δήμο μας όσο και για
την ευρύτερη περιοχή και σε όλους τους
στόχους, τις κατευθύνσεις, τα μέτρα και τα
έργα που προβλέπει, είναι ανεπαρκέστατο
και δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή
πραγματικότητα όπως αυτή διαμορφώνεται
χωρικά, κοινωνικοοικονομικά, και βάση τις
τοπικές ιδιαιτερότητες και τις δημοσιονομι-
κές συνθήκες της χώρας μας. Το παρόν
σχέδιο νόμου περισσότερο καταγράφει υφι-
στάμενες δομές παρά προτείνει τελικά ρυθ-
μίσεις. Δεν ρυθμίζει δε τις εκκρεμότητες
του παρελθόντος σε θέματα χωροταξίας

και πάσης φύσεως υποδομές, όπως και δεν
διαθέτει όραμα και προοπτική για την Ανα-
τολική Αττική.
Πλην των ανωτέρω η πικρή εμπειρία που
αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, με αποκο-
ρύφωμα αυτή για το Π. Δ/γμα του Υμηττού,
όχι μόνον επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση
μας, αλλά διαπιστώνεται για ακόμα μία
φορά, ότι οι προτάσεις μας, που είναι αυτές
της Τοπικής κοινωνίας ουδόλως εισακού-
στηκαν, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε
να προσφεύγουμε με ένδικα μέσα, για την
διεκδίκηση των αυτονόητων. 
Κάτι ακόμα που θα πρέπει να επισημανθεί
είναι η έλλειψη Εθνικού και Περιφερειακού
Σχεδιασμού και Στρατηγικής, η έλλειψη
ολοκληρωμένου κτηματολογίου και οριστι-
κών δασικών χαρτών, βασικές προϋποθέ-
σεις για να υπάρξει Ρυθμιστικό Σχέδιο για
την Αττική. 
Επιπλέον ο ρόλος της σημερινής Βουλής

είναι αυτός της διάσωσης της χώρας και επο-

μένως θέματα σαν αυτό  που θα δεσμεύει την

Αττική για την επόμενη εικοσαετία  μπορούν

να συζητηθούν στην επόμενη Βουλή».

Η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβού-

λιο συνοψίζεται στα παρακάτω: 

― Απαίτηση για απόσυρση του σχεδίου

νόμου Ρυθμιστικό Αθήνας/Αττικής 2021, 

― μεταφορά της αρμοδιότητας του ΟΡΣΑ

στον Β΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

αφού είναι ο πλέον γνήσιος εκφραστής των

συμφερόντων της κοινωνίας και 

― επεξεργασία νέου Ρυθμιστικού σχεδίου

με άλλο όραμα και προοπτικές για όλη την

Αττική  με την συνδρομή πανεπιστημιακών

φορέων και της τοπικής Αυτ/σης Α΄βαθμού.

Αγαπητοί συμπολίτες

Στις 12/1/2012 συνεκλήθη έκτα-

κτο Δημοτικό Συμβούλιο για

συζήτηση και λήψη απόφασης

επί του κατεπείγοντος!!! θέμα-

τος «Ρυθμιστικό Σχέδιο  Αθή-

νας /Αττικής  (ΟΡΣΑ) 2021».

Το νέο ΡΣΑ έχει τεθεί σε δημό-

σια διαβούλευση από τον Ιού-

λιο 2011 και έχει καταληκτική

ημερομηνία υποβολής προτά-

σεων την 16/1/2012. 

Αν και η Δημοτική Αρχή είχε

άφθονο χρόνο προκειμένου να

δρομολογήσει τη συζήτηση του

θέματος σε τακτική συνεδρίαση

ενωρίτερα, επέλεξε να φέρει

το θέμα σε έκτακτο συμβούλιο

κυριολεκτικά την τελευταία

στιγμή και λίγο πριν εκπνεύσει

ο χρόνος της διαβούλευσης. Η

εγκληματική προχειρότητα αν-

τιμετώπισης αυτού του σημαν-

τικού θέματος αποδεικνύεται

περίτρανα από το γεγονός ότι

η εισήγηση της Δημοτικής

Αρχής απεστάλη στα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου μόλις 2

ώρες πριν την έναρξη της συ-

νεδρίασης.

Η δημοτική ομάδα της Αναγέν-

νησης εκπροσωπήθηκε μόνον

από τον επικεφαλής της με μο-

ναδικό σκοπό να στηλιτεύσει

και να καταγγείλει συνολικά

την πρόχειρη, απαράδεκτη, επι-

πόλαιη και επικίνδυνη διαχεί-

ριση ενός τόσο σοβαρού

θέματος για την περιοχή μας

Συνέχεια στη σελ. 11

Εν όψει της καταληκτικής ημερομηνίας για προτάσεις στο Ρυθμιστικό Σχέδιο

Νόμου, μέχρι 16 Ιανουαρίου, ο Δήμος Κρωπίας συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμ-

πτη 12 Ιανουαρίου, με θέμα το σχέδιο νόμου για το Ρυθμιστικό Αθήνας/Αττικής

2021. 

Συμμετείχε στη συνεδριαση ο επικεφαλής της μειζονος αντιπολίτευσης Αριστεί-

δης Γκίκας, μόνο και μόνο, όπως είπε, για να καταγγείλει συνολικά την πρόχειρη,

απαράδεκτη, επιπόλαιη και επικίνδυνη διαχείριση ενός τόσο σοβαρού θέματος για την πε-

ριοχή μας από τη Δημοτική Αρχή, ενώ οι σύμβουλοι της παράταξης δεν συμμετείχαν. 

Ο Αριστείδης Γκίκας, μετά την τοποθέτηση του στο Δ.Σ. αποχώρησε. Μας έχει

αποστείλει η παράταξή του “Αναγέννηση” ανακοίνωση με τους λόγους της απο-

χώρησής τους την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω.

Ανακοίνωση όμως για το ίδιο θέμα μας απέστειλε και η παράταξη της Δημοτικής

πλειοψηφίας, «Κορωπί- Νέο Ξεκίνημα», με επικεφαλής το Δήμαρχο Δημ. Κιούση,

στην οποία καυτηριάζει την απουσία της μείζονος αντιπολίτευσης, την οποία επί-

σης δημοσιεύουμε.

Ακόμη ο Δήμος εξέδωσε απαντηση στην ανακοίνωση της “Αναγέννησης” την

οποία επίσης δημοσιεύουμε. 

Οι ανακοινώσεις θεωρούμε σκόπιμο να δημοσιευθούν προκειμένου  ο αναγνώ-

στης να αποκομίσει τα δικά του συμπεράσματα.  

Αρνητική εντύπωση στην

κοινωνία του Κορωπίου

έχει προκαλέσει η επιλογή

της μείζονος αντιπολίτευ-

σης να απέχει  από την κα-

τεπείγουσα συζήτηση για

την πολιτική απόφαση που

αφορά το σχέδιο Νόμου

Ρυθμιστικό Αττικής 2021

που επεξεργάστηκε ο

ΟΡΣΑ. Η επιλογή αυτή των

δημοτικών συμβούλων της

«Αναγέννησης» να απαξιώ-

σουν τόσο τον επικεφαλής

τους, κ. Αριστείδη Γκίκα,

που παρευρέθηκε μόνος του

για να υποστηρίξει την επι-

ζήμια επιλογή τους για τα

δημοτικά συμφέροντα ,

κατά την κρίση της δημοτι-

κής αρχής,  όσο και το δη-

μοτικό συμβούλιο Κρωπίας,

μας θλίβει. Όσοι σχεδίασαν

αυτή την στρατηγική θα

πρέπει να λάβουν υπόψη

τους τα εξής: στην χώρα

μας από την άνοιξη- καλο-

καίρι του 2011 (να θυμί-

σουμε ότι από τον Ιούλιο

του 2011 άρχισε η λεγόμενη

παρουσίαση του Ρυθμιστι-

κού 2021…)  μαίνεται πα-

ράλληλα με την μεγάλη

οικονομική κρίση και μια με-

γάλη πολιτική κρίση. Είναι

πρόδηλο ότι αυτή  κρίση νο-

μιμοποίησης των κυβερνητι-

κών –κρατικών πολιτικών

στην κοινωνία, οδήγησε σε

ανασχηματισμό (και στο

ΥΠΕΚΑ) και μετά σε πτώση

της κυβέρνησης και σχημα-

τισμό της κυβέρνησης Πα-

παδήμου με μοναδικό σκοπό

την οικονομική σωτηρία της

χώρας.  Είναι προφανές ότι

η παρούσα κυβέρνηση δεν

έχει λαϊκή νομιμοποίηση για

μεγάλες αποφάσεις, δε-

Συνέχεια στη σελ. 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από την παράταξη “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”

ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ, ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  από την παράταξη «Κορωπί- Νέο Ξεκίνημα»
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37 χρόνων λάθη διορθώνουν!

Κληθήκαμε να διορθώσουμε 37 χρόνων λάθη!

Μέσα σε ένα χρόνο έπρεπε να αλλάξουμε τη λάθος

διακυβέρνηση 37 χρόνων.

Αυτό μας επανέλαβε πολλάκις ο Υπουργός Υγείας

και Κοινωνικής Πρόνοιας Ανδρέας Λοβέρδος σε

πρωινή εκπομπή του Αντ1.

Και δεν μας λέει ότι στα περισσότερα απ’ αυτά τα

χρόνια της λάθος διακυβέρνησης, ο ατός του ήταν

Υπουργός, βουλευτής του κυβερ-

νώντος κόμματος και αλλού.

Πώς μας εμπαίζουν έτσι.

Στο μεταξύ καρκινοπαθείς μένουν

χωρίς θεραπεία γιατί δεν υπάρχουν

φάρμακα· χωρίς γιατρούς, γιατί τους

υποχρεώνουν να κάνουν απογευματινό ιατρείο επί

πληρωμή, μέσα στο αντικαρκινικό Νοσοκομείο Με-

ταξά.

Και αν ο γιατρός αργήσει να κατέβει μετά τις 3μ.μ.

στα απογευματινά ραντεβού, γιατί η ουρά των πρωι-

νών ασθενών δεν έχει εξεταστεί, αρχίζει το μεγά-

φωνο και φωνάζει ότι ο γιατρός πρέπει να κατέβει

γιατί έχει έρθει το ραντεβού του! Και ο ασθενής που

δεν έχει να πληρώσει; Ας πεθάνει...

Ξυπνήστε ορέ...

Η πιο καθαρή φωνή

Ακουσα τον Αλέξη Τσίπρα στο “Καλημέρα Ελλάδα (19/1)

και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο καθαρή πολιτική

φωνή.

«Κάποτε λέγανε ότι αν έρθει η αρι-
στερά θα μας πάρει τα σπίτια. Σήμερα
μας τα παίρνουν αυτοί που πολέμα-
γαν την αριστερά. Γίναμε ενοικιαστές
στα σπίτια μας στην τρόικα».
Δηλώνω ότι δεν έχω ψηφίσει ποτέ

Συνασπισμό ή ΣΥΡΙΖΑ για να μη θεω-

ρηθεί ότι κάνω προπαγάνδα, αλλά και

θέσεις έβαλε στο τραπέζι και ξεκά-

θαρα μίλησε για τα ονόματα που κρύβουν επιμελώς από

τις τράπεζες της Ελβετίας, και γι΄αυτούς που τζογάρουν

για να κερδοσκοπούν μέσα από την Ελλάδα και τα πολι-

τικά συστήματα.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Ο άναξ, ού το μαντείον εστί εν Δελφοίς,
ούτε λέγει, ούτε κρύπτει, ούτε σημαίνει»

Ηράκλειτος

Η μαντική για τους αρχαίους ημών προγό-

νους, είχε μια  πρωτεύουσα  θέση στην καθη-

μερινή κοινωνία.  

Γραφές ιερές δεν υπήρχαν να  εκφράζουν  την

επιζητούμενη θεϊκή βούληση. Έτσι οι άνθρω-

ποι, κατέφευγαν στα ιερά μαντεία για να πά-

ρουν το χρησμό, ο οποίος φανέρωνε   τα

ερχόμενα και τα μελλούμενα, που   καθορί-

ζονται από τη θεϊκή απόφαση και εντολή. 

Γενικότερα  την  θεϊκή εντολή, ή τον προφη-

τικό λόγο για το μέλλον που έρχεται,  πολλά-

κις  με αναφορά και  εις το παρελθόν , τον

έδιναν  εκτός από τα  ιερά μαντεία και οι διά-

φοροι  ελεύθεροι   μάντεις, οι οποίοι  ασκού-

σαν  και αυτοί την τέχνη της  μαντικής... Οι

μάντεις, ήταν  συνήθως περιπλανώμενοι  και

λειτουργούσαν  ανεξάρτητοι και εκτός των

ιερών των μαντείων.

Ο χρησμός έβγαινε μετά την κατά παραδοχή

θεία επικοινωνία και ερχόταν  στους πιστούς

από τα χείλη  των  ιερέων  και ιερειών, ή  των

μάντεων, που βρίσκονταν κάτω από μια υπερ-

βατική   έκσταση (έκ- σταση).

Με ακαταλαβίστικα μισόλογα,  έδιναν τον

χρησμό που  έμπαινε   αλληγορικά  στο εγκε-

φαλικό κόσκινο του  νοήμονα πιστού.  

Τα μαντεία ήταν ιδρυμένα σε τόπους επιλεγ-

μένους ιερούς, επανδρωμένα  με  ιέρειες ή ιε-

ρείς, και παρείχαν τον χρησμό στον αιτούντα.

Οι θεοί, όπως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα

στις μονοθεϊστικές θρησκείες, δεν έδειχναν

την ίδια και ξεχωριστή επισκεψιμότητα  σε

όλους τους ναούς και μαντεία. Γι΄αυτό και με-

ρικά από αυτά διέφεραν καθώς λειτουργού-

σαν κάτω μια προστάτιδα θεότητα, ή  όπως

ελέγετο  “Θίασο”.

Το πιο γνωστό τότε και διαχρονικά, εντός

αλλά και εκτός του ελλαδικού χώρου, υπήρξε

το Μαντείο των Δελφών στη Φωκίδα που

έκτοτε εκαλείτο “ο  Ομφαλός της Γής”.

Πάλι, όπως κατ΄αναλογίαν συμβαίνει και σή-

μερα,  οι  ιεροί αυτοί χώροι ήταν από τους πι-

στούς  συνδεδεμένοι με κάποια μυθολογική

ευκολόπιστη ιστορία, η όποια έδινε και τον

λόγο της δημιουργίας τους. Σύμφωνα λοιπόν

με τον θρύλο, το εν λόγω μαντείο επιλέχθηκε

σαν χώρος μαντικών δυνάμεων από μια αίγα.

Η κατσίκα αυτή είχε πέσει σε μια μεγάλη

ρωγμή – χάσμα του εδάφους. Και κατά παρά-

ξενο τρόπο είχε αρχίσει να χοροπηδά σπα-

στικά βγάζοντας άναρθρες κραυγές, με μια

αλλοιωμένη και ξένη προς αυτή φωνή. Αναζη-

τώντάς την ο βοσκός,  ονόματι  Κουρήτας,

καθώς την πλησίασε άρχισε και αυτός να εμ-

πίπτει σε ένα παραλήρημα με άναρθρες κραυ-

γές, μέσα από τις οποίες έβγαιναν προφητικά

μηνύματα για τα μελλούμενα. 

Το έμαθαν αυτό οι γύρω χωρικοί, έτρεξαν και

όταν πλησίασαν, άρχισαν και αυτοί να παρα-

ληρούν και  να προφητεύουν, αλλά και όλοι

μαζί να πηδούν  μέσα στο χάσμα του γκρεμού.

¨Όταν διαπιστώθηκε,   ότι σε όλες αυτές τις

κραυγές υπήρχε μια προφητική επαλήθευση,

κατάλαβαν όλοι ότι χθόνιες δυνάμεις απελευ-

θερώνονταν  από τη γη που  μιλούσαν  για   το

μέλλον. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι καλό και χρή-

σιμο θα ήταν να εκμεταλλευτούν το φαινό-

μενο και  να αναθέσουν σε   ένα άτομο  το

έργο, που κάτω από την επήρεια των αναθυ-

μιάσεων θα το έφερνε σε πέρας. Έτσι ο θρύ-

λος φέρνει στο προσκήνιο την ιέρεια Πυθία,

σαν θεσμό -ρόλο και τίτλο θέσης  για όλες τις

μετέπειτα ιέρειες.   

Προς τούτο έβαλαν ένα τρίποδα επάνω στο

χάσμα,    όπου κάθισαν  την Πυθία σκεπα-

σμένη με δέρμα πύθωνα.  Η Πυθία  αφού προ-

ηγουμένως είχε πιεί  νερό από το νερό της

πηγής Κασταλίας που έτρεχε  κάτω από το

ναό, δεχόταν τις αναθυμιάσεις, υπνωτιζόταν

και  άρχιζε να παραληρεί με αινιγματικές

κραυγές. Γύρω της οι ιερείς του ναού, -γιατί

αρχικά είχε χτισθεί  ένα μικρός ναός αφιερω-

μένος στη θεά των  Χθονίων πνευμάτων  -

μέσα από τις ασυναρτησίες αυτές, έβγαζαν τα

κρυμμένα νοήματα,   συνήθως αλληγορικά,  τα

οποία  έδιναν – πάντα  επί  ποικίλη πληρωμή-

στους αιτούντες σε έμμετρο ή πεζό λόγο. Με-

ρικοί πάλι λένε πως και αυτοί που επιζητού-

σαν  τον χρησμό, κάθονταν  κοντά στον

τρίποδα,   και την άκουγαν εν υπνώσει.        

Αυτός ο ναός αργότερα ξαναχτίστηκε μεγά-

λος από τον  Απόλλωνα, ο οποίος σαν προ-

στάτης του μαντείου που έδινε λοξές

ακαταλαβίστικες αποκρίσεις, πήρε και  το προ-

σωνύμιο “Λοξίας”. 

Ο Απόλλων είχε γεννηθεί στο νησί Ορτυγία

(Δήλος), από  μητέρα τη Λητώ και πατέρα τον

Δία. Η ΄Ηρα   όταν   έμαθε  πως η Λητώ  εγ-

κυμονούσε, και θα έφερνε διάδοχο στον Δία,

την κυνήγησε  με τον δράκο Πύθωνα, έτσι

ώστε η Λητώ να μη βρίσκει τόπο για να γεν-

νήσει. εκτός από την Ορτυγία. Η Ορτυγία ήταν

ένα νησί πλεούμενο και το πράγμα ήταν δύ-

σκολο, ακόμα και για προσέγγιση.  Σ’ αυτή τη

στιγμή σαν πατέρας επενέβη ο Δίας, ο οποίος

στέριωσε το νησί,  το καθήλωσε και το  ακινη-

τοποίησε. Εκεί  τότε η Λητώ γέννησε  τον

Απόλλωνα και την Αρτέμιδα  με τη βοήθεια

της Ειλείθυιας, θεότητας του τοκετού. Η Ει-

λείθυια,  την οποία η Ήρα για το ίδιο λόγο  την

κρατούσε δέσμια στον ¨Ολυμπο,  αλλά με την

παρέμβαση του Δία  είχε καταφέρει να διαφύ-

γει.   Από  τότε πάλι η Ορτυγία σαν νησί δη-

λωτικό θεών, ονομάστηκε Δήλος.    

Ο Απόλλωνας, μικρός ήταν όταν  έφυγε από

τη Δήλο και άρχισε να ψάχνει να βρεί τόπο για

να χτίσει τον ναό του. Τελικά καταλήγει στον

Ελικώνα και επιλέγει τον κατάλληλο χώρο,

κοντά σε μια πηγή την Τελφούσα. Στην πηγή

όμως ζούσε μια νύμφη,  η οποία για να μη

φτάσει στο σημείο να στερηθεί  την προσω-

πική της λατρεία,  τον παροτρύνει  να χτίσει

τον ναό του στην Κρίσα; “εν Κρίση ποιήσαι

υπο πτυχί Πάρνησι”.

Έτσι και έγινε. 

Οπως προανέφερα κάτω από το ναό περνού-

σαν τα νερά της πηγής Κασταλίας. Την πηγή

τη φύλαγε ένας  δράκοντας, ο Πύθων, ο

οποίος δημιουργούσε πρόβλημα στην περιοχή

γιατί  κυνηγούσε φονικά, ζώα και ανθρώπους.

Ο Απόλλων, χωρίς να χάσει καιρό, τεντώνει το

τόξο του και με βέλη τον σκοτώνει. Στην

εξόντωση  αυτή είχε παραβρεθεί η μητέρα του

η Λητώ και η αδελφή του  η Άρτεμις. Ικανο-

ποιημένες από το φόνο επευφήμησαν τον

Απόλλωνα κραυγάζοντας  «Ίη, Ίη, Παιάν», που

θα πεί: «Χτύπα τον Παιάνα» όπου ‘’παιάνας’’

είναι λατρευτικός ύμνος. Από τότε δε καθιε-

ρώθηκε η λέξη παιάν, δηλωτική  του θριάμβου

και της σύγκρουσης (πάιω = κτυπώ, συγ-

κρούομαι).  Από τον Πύθωνα κατά κάποιους

πήρε και  το όνομα η ιέρεια Πυθία. Το σώμα

του Πύθωνα μόλις σκοτώθηκε, άρχισε να σα-

πίζει.   Το πύθων πάλι βγαίνει από το ρήμα πύ-

θεσθαι (σαπίζω) εξ αυτού δε και ο τόπος

ελέγετο και Πύθων. 

Ο Απόλλων γρήγορα κατάλαβε ότι ο καινούρ-

γιος  ναός χρειαζόταν και ιερείς. Όταν, εκεί

από κάτω στον Κορινθιακό κόλπο, βλέπει ένα

κρητικό καράβι  με εμπόρους από την Κνωσό.

Πέφτει στη θάλασσα μεταμορφώνεται σε δελ-

φίνι,*  το προφταίνει και ανεβαίνει στο καράβι

αλλάζοντας μορφή. Υποχρεώνει τους εμπό-

ρους  να έρθουν  στο ναό και  να αναλάβουν

από τούδε και στο εξής καθήκοντα ιερέων, ξε-

χνώντας φίλους και συγγενείς. Τα γραπτά

λένε πως αυτοί  φτάνοντας στους Δελφούς,

χόρευαν  κρητικούς χορούς.

¨Όπως διαπιστώνεται  για άλλη μια φορά,

αποδεδειγμένα  η Μινωϊκή Κρήτη έχει πρωτο-

στατίσει σε όλα τα γεγονότα του ελλαδικού

χώρου, αλλά εγώ όταν το γράφω με λένε ρα-

τσιστή.

Εως την άλλη εβδομάδα υπομονή για την συ-

νέχεια.     

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Υστερόγραφο: Χάρητας οφείλω στην αδελφή μου

Μαρία, η οποία  με τις γνώσεις της και  το προ-

σωπικό της αρχείο και  με υποδείξεις με βοήθησε.

• Από ανασκαφές έχει ανευρεθεί  νόμισμα ελλη-

νιστικής εποχής, με τον Απόλλωνα τον Δελφών

να κάθεται στον ομφαλό της Γης, ενώ το πίσω

μέρος διακοσμείται με δελφίνια.   
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Το  Μαντείο των  Δελφών (Μέρος πρώτο)



ΕΒΔΟΜΗ  21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Θα περίμενε κάθε καλοπροαίρετος παρατηρητής της

τραγωδίας μας, ότι σ’ αυτούς τους μαύρους καιρούς

θα ερχόμασταν πιο κοντά ο ένας στον άλλο, αφού

στόχοι των ίδιων αν-ελεύθερων σκοπευτών είμαστε

όλοι. Κι όμως, έτσι ακριβώς όπως ξεχωρίζει η ήρα

από το στάρι στ’ αλώνισμα, έτσι θωρούμε καρδιές

που τις ξέραμε απλωμένες, να ξοδεύονται τώρα πιο

πολύ -και να μην αδειάζουν- κι άλλες όχι μόνο να

κλείνουν ερμητικά, μα να γεμίζουν από το πύον μιάς

κακίας παράλογης για τον κατατρεγμένο συνάν-

θρωπο και άχρηστης για τον ξενιστή της.

Σε μιά πόλη «Καλλικρατο-χτυπημένη» της Ανατολι-

κής Αττικής υπάρχει ένα κοινωνικό ίδρυμα, για να

προσφέρει –υποτίθεται- καταφύγιο στους απόκλη-

ρους. Παρουσιάζει και τη λέξη «κοινωνικός» στον

τίτλο του, αλλά η βαθειά τής λέξης σημασία φαίνε-

ται ν’ απουσιάζει από τις καρδιές κάποιων «κοινωνι-

κών λειτουργών», κοινωνικά αλειτούργητων.

Πριν λίγο καιρό ζήτησε εκεί καταφύγιο μιά νέα γυ-

ναίκα, χωρίς στον ήλιο μοίρα, με δυό μικρά παιδιά κι

ένα στην κοιλιά. Οι όποιοι «γονείς» της και ο όποιος

«άντρας» της υπάρχουν ως πλήρως εξαφανισμένοι.

Ενδιαφέρθηκε για κείνη και πίεσε για να τη δεχθούν

στο ίδρυμα μία κυρία, που θεωρώ μεγάλη μου τιμή ότι

είναι φίλη μου. Ένας Άνθρωπος που πονά 24 ώρες το

24ωρο με τους πόνους των άλλων, γεμίζοντας με

Χριστό την ψυχή της κι αδειάζοντας την τσέπη της.

Θεωρώ κέρδος της ζωής μου ότι τη γνώρισα.

Κι εδώ αρχίζουν τα παρατράγουδα των φάλτσων και

του παραλόγου το θέατρο. Βρέθηκαν λίγοι άνθρωποι

που ψυχοπόνεσαν το λαβωμένο σπουργίτι -και στο

ίδρυμα κι έξω από αυτό. Βρέθηκαν δυστυχώς και οι

άλλοι, πιο πολλοί ως συνήθως. Τρόφιμοι του ιδρύμα-

τος, αυτό είναι το εκπληκτικό, να βλέπεις τους χθε-

σινούς άστεγους να νοιώθουν προνομιούχοι

βολεμένοι και ν’ αγανακτούν με την «παρείσακτη»

νεοφερμένη και τα παιδάκια της. Από κοντά και οι

γνωστοί, σεσημασμένοι «καθωσπρέπει» του περίγυ-

ρου. Η μαντάμ Πομπαντούρ, η μαντάμ Μποβαρύ, η

μαντάμ Σουσού, όλος ο καλός ο κόσμος της «υψηλής

κοινωνίας». Θηλυκές κι αρσενικές «μαντάμ» με τον

«καλό λόγο» πάντα στο στόμα και τι στόμα! Ταχυ-

βόλο «Άρτεμις», 1.600 βολές το λεπτό.

Σταχυολογώ τινές «πολύτιμους λίθους», κοπριτόλι-

θους, από τον ομαδικό λιθοβολισμό: «Αφού δεν είναι
άξια να θρέψει τα παιδιά της, τι τα ‘κανε και περιμέ-
νει και τρίτο; -Αμ γι’ αυτό γκαστρώνεται καημένε, για
να παίρνει τα επιδόματα –Ποιός ξέρει τι κουμάσι είναι
για να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτή ούτε οι γονείς της,
ούτε ο άντρας της» κι άλλα τέτοια, εξόχως φιλάν-

θρωπα. Κριτές όλοι και δικαστές, «τέλειοι» άνθρω-

ποι, με την πέτρα του αναθέματος έτοιμη για την

«αμαρτωλή», να ξεχνούν ότι Ένας μόνον εκτός αμαρ-

τίας υπάρχει κι όλοι οι άλλοι λίγο-πολύ είμαστε βου-

τηγμένοι.

«Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος»,

που λέει ο Διονύσιος Σολωμός και μέσα σε αυτή την

ειδυλλιακή ατμόσφαιρα το τρομαγμένο σπουργίτι

έφερε στον «όμορφο» τούτο κόσμο μιά νέα ζωή.

Είναι εύλογο να περίμενες αναγνώστη, ότι τώρα θα

μαλάκωναν κάπως οι σκληροί και τέλειοι κριτές και

δικαστές. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο. 

Βρέθηκε μιά «κοινωνική λειτουργός» του «ιδρύματος

της αγάπης» να δικάσει και να καταδικάσει την

«αμαρτωλή» ως ανάξια να φροντίζει τα παιδιά της κι

επομένως θεώρησε καθήκον της να προβεί στις «δέ-

ουσες ενέργειες», ώστε να της τα πάρει και να τα

δώσει αλλού. Αυτό το «αλλού» με βάζει σε σκέψεις,

αφού ειδικά το μωράκι θα ήταν περιζήτητο για υιοθε-

σία.

Τι μπορείς να πεις τώρα σε μιά τόσο ευαισθητοποι-

ημένη «κοινωνική λειτουργό»; Να της πεις ότι είναι γυ-

ναίκα και η ίδια; Να την πληροφορήσεις ότι μόνο μιά

πολύ λεπτή κι εύθραυστη μεμβράνη χωρίζει την επηρ-

μένη ασφάλειά της από το περιθώριο; Να της υπενθυ-

μίσεις ότι είναι εκεί που είναι για να συντρέχει κι όχι

για να κατατρέχει; Εγώ θα της πω απλώς: «πάρτο αλ-
λιώς γιατί θα βρεις». Θα παρακολουθώ και αν χρειαστεί

θα επανέλθω και δι’ αυτής και δι’ άλλων οδών.

Δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, αλλά στους καιρούς

των Μνημονίων λες και δεν μας έφταναν οι κορυ-

φαίοι σατράπες μας, γεμίσαμε και από στρατιές σα-

τραπίσκων σε όλους τους χώρους και τα επίπεδα.

Κοινώς, «μάθανε ότι μνημονιαζόμαστε και πλακώσαν
κι οι ...»· όχι δεν θα την πω τη λέξη, γιατί εκείνοι

έχουν περισσότερη ανθρωπιά από κάτι δήθεν «καθω-

σπρέπει».

«Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος»
(Διονύσιος Σολωμός)

ΤΙ ΚΟΙΤΑΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ; Πως μας κατα-

στρέφουν; Τι ακριβώς περιμένουμε; Έναν

«επίσημο» να διαπιστώσει την τελειωτική

καταστροφή των κατοίκων και της χώρας;

Τι θα πούμε στα παιδιά μας αύριο; Ότι κοι-

τούσαμε αυτούς που φορούσαν γραβάτα

και κοστούμι και παρίσταναν τους κυβερ-

νήτες, ενώ όλοι ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ότι

είναι συμμορία απατεώνων, παράνομων

και εγκληματιών που υπακούει πρόθυμα

στις εντολές της διεθνούς συμμορίας των

κερδοσκόπων; Αυτοί θα μας λύσουν το

πρόβλημα; Πιστεύει κανείς σοβαρός άν-

θρωπος σήμερα ότι το πρόβλημα είναι

των φαρμακοποιών, των δικηγόρων, των

γιατρών, των υπαλλήλων των ΟΤΑ, του

ΟΣΕ ή των μηχανικών ή ότι είναι πρό-

βλημα ΟΛΩΝ για την επιβίωση και πάλη

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟ-

ΠΡΕΠΕΙΑ; Πιστεύει κανείς (οποιουδή-

ποτε κλάδου) σοβαρά, ότι αυτός θα

επιβιώσει όταν όλοι οι άλλοι θα έχουν κα-

ταποντιστεί;

Κάποιοι μεγαλοσχήμονες έχουν συστή-

σει διεθνείς οργανισμούς (όπως Δ.Ν.Τ,

Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιος Οργα-

νισμός Εμπορίου, κεντρικές τράπεζες με-

γαθήρια κ.ο.κ.) και φαντάζονται ότι

κατευθύνουν τη διεθνή οικονομία και τις

τύχες της ανθρωπότητας με τις αυτοκρα-

τορικές εξουσίες και την αυταρχικότητα

που έχουν περιβληθεί, αλλά η κρίση απέ-

δειξε ότι υπάρχουν τοξικές χρηματοπι-

στωτικές βόμβες μεγατόνων στα θεμέλια

του συστήματος, οι μεγαλύτερες των

οποίων δεν έχουν ακόμη εκραγεί, που

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ

ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΕΣ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕ-

ΘΟΣ ΤΟΥΣ, που απειλούν ανά πάσα

στιγμή να σκάσουν και να δημιουργήσουν

μια αλυσιδωτή αντίδραση στην παγκό-

σμια οικονομία, κάτι σαν πυρηνική αντί-

δραση και να καταστρέψουν μέσα σε

δευτερόλεπτα μεγάλο μέρος του πλα-

νήτη. Και τα γελοία ανθρωπάκια που πα-

ριστάνουν τους ηγέτες, παρακολουθούν

όλα αυτά και τα βαφτίζουν αγορές. Γε-

λούν ηλίθια και λένε: «η λύση είναι να κό-

ψουμε μισθούς, συντάξεις, υγεία,

παιδεία, να εξολοθρεύσουμε τους

Eλληνες, τους Iταλούς, τον κόσμο ολό-

κληρο. Αρκεί να μείνουν οι αγορές…».

Πού μας οδηγούν; Αυτό είναι ένα θέμα

“του γείτονα” για να το λύσει; Είναι των

Αμερικανών; Ποιανού; Εμείς πρέπει

αγρόν ν αγοράζουμε; Μήπως γιατί «είμα-

στε μικροί»; Θα νοιώσουμε μικρότερο δη-

λαδή τον χαμό μας απ ότι οι Ιταλοί ή οι

Γάλλοι; Πρέπει ν αφήσουμε αυτό το σύ-

στημα να μας παρασύρει μαζί του στον

όλεθρο; Υπάρχει καπιταλισμός και καπι-

ταλισμός. Αυτός που ζούμε σήμερα δεν

έχει καμιά σχέση μ αυτόν που υπήρχε

πριν 30 χρόνια. Ενώ σήμερα υπάρχει πλη-

θώρα δυνατοτήτων για μια σχεδιασμένη

οικονομία και ανάπτυξη, ενώ τα μονοπώ-

λια και τα τράστ είχαν ξεπεράσει σ έναν

βαθμό την αδυναμία του καπιταλισμού

του προμονοπωλιακού σταδίου να σχε-

διάσει την οικονομία, τώρα γυρίζουμε σ

ένα σημείο όπου υπονομεύεται εκ βά-

θρων κάθε δυνατότητα και προσπάθεια

σχεδιασμού. 

Αυτή η αντεπανάσταση μέσα στον καπι-

ταλισμό μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με

μια μεγάλη επανάσταση κι αφορά όλη

την ανθρωπότητα.  Ποιος απέδειξε ότι

αυτό που ζούμε σήμερα είναι κάτι νομο-

τελειακό; Ακόμη και μέσα στον καπιταλι-

σμό έγιναν, γίνονται και θα γίνονται

αντεπαναστάσεις και επαναστάσεις. ΤΟ

ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΝ ΘΑΧΟΥΜΕ

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ή ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ή ΚΑΤΙ

ΑΛΛΟ, ΑΛΛΑ ΑΝ ΘΑ ‘ΧΟΥΜΕ ΟΡΓΑΝΩ-

ΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ

ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

ΠΟΥ ΤΕΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΟΣ.

Γιώργος Παπανικολάου

14 Γενάρη 2012 

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

ΤΙ ΚΟΙΤΑΜΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ;
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Το παραπάνω “αστείο” δείχνει πολύ γλαφυρά

τη νοοτροπία των οδηγών στην Ελλάδα - και

όχι μόνο - η οποία είναι απ’ τις κύριες αιτίες

των τροχαίων ατυχημάτων. 

Σε όλη την Ε.Ε κάθε χρόνο σκοτώνονται πε-

ρίπου 45.000 άνθρωποι σε αυτοκινητικά τρο-

χαία δυστυχήματα και 1.600.000 άλλοι

τραυματίζονται. Όπως αναφέρουν σχετικές

εκθέσεις, αν δεν ληφθούν μέτρα, περίπου 1

κάτοικος της Ε.Ε στους 80 θα πεθάνει σε τρο-

χαίο ατύχημα, μειώνοντας τη ζωή του κατά 40

χρόνια μέσο όρο, και 1 στους  3 αναμένεται

να νοσηλευθεί σε κάποια στιγμή της ζωής του

από τον ίδιο λόγο. 

Η χώρα μας έχει το θλιβερό προνόμιο να κα-

τατάσσεται στις πρώτες ανά τον κόσμο σε συ-

χνότητα τροχαίων ατυχημάτων λόγω της

κακής συντήρησης των αυτοκινήτων, της απα-

ράδεκτης κατάστασης των δρόμων, της εγω-

κεντρικής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς των

οδηγών, της εσφαλμένης σηματοδότησης και

τόσα άλλα. 

«Το τροχαίο δυστύχημα φαίνεται ότι έχει

άμεση σχέση με την ανθρώπινη συμπεριφορά

απέναντι στην πρόληψη του κινδύνου». Σ’

αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει ό,τι ισχύει και

με την πρόληψη π.χ. των επιδημιών. Ο σεβα-

σμός της ανθρώπινης ύπαρξης και του κώδικα

οδικής κυκλοφορίας δεν αντιμετωπίζεται με

τη σοβαρότητα που θα έπρεπε κι αυτό γιατί

ίσως για πολλούς είναι δύσκολο να συνειδη-

τοποιήσουν ότι η ταχύτητα με την οποία τρέ-

χουν δεν είναι η φυσική για το σώμα και τις

αντιδράσεις τους. Όπως χαρακτηριστικά είχε

πει ένας καθηγητής Πανεπιστημίου, “οι άν-

θρωποι δεν έχουν καταλάβει ότι κάθε μέρα,

τρέχουν μέσα σε φέρετρα”. Όπως αποδει-

κνύεται λοιπόν απ’ τα στοιχεία των εκθέσεων,

η πληροφόρηση και η απαγόρευση δεν είναι

αρκετά για την αποφυγή των ατυχημάτων. 

Έτσι στις Η.Π.Α προτάθηκε από την Αcademy

of Education Development ένα νέο πλαίσιο για

την αλλαγή της συμπεριφοράς που σχετίζε-

ται με την πρόληψη των ασθενειών. Αυτές οι

αλλαγές είναι πολύπλοκες, προκειμένου να

πετύχουν αλλαγές της ανθρώπινης συμπερι-

φοράς σε επίπεδο ομάδων πληθυσμού και

στηρίζονται πάνω σε 5 βασικές στρατηγικές:

στην Απαγόρευση, την Πληροφόρηση, την

Πειθώ, την Διευκόλυνση και τα Κίνητρα. 

Από προσωπική εμπειρία πάντως, συμπεραίνω

ότι οδηγούμε όπως συμπεριφερόμαστε στην

καθημερινότητά μας· άρα πρέπει να διορθώ-

σουμε τη γενική μας παιδεία.  

Το internet γενικά και ειδικότερα τα blogs

έφεραν μια νέα εποχή στην επικοινωνία· σε

μια επικοινωνία διαδραστική όπου όλοι μπο-

ρούν να συμμετέχουν· να ενημερώνουν και

να ενημερώνονται, να σχολιάζουν και να

επαναδημοσιεύουν. Η διαφορά τους με τα

κανονικά sites είναι ότι η μεγάλη τους πλει-

οψηφία κρατάει την ανωνυμία και γι’ αυτό

μπορούν να εκφράζονται πιο ελεύθερα. 

Η ελευθερία όμως δεν αρέσει και δεν συμ-

φέρει τους ...ηνίοχους. 

Τον τελευταίο καιρό λοιπόν το κονγκρέσο

των ΗΠΑ προσπάθησε να βάλει φίμωτρο

στους χρήστες του internet ψηφίζοντας έναν

νόμο που θα επιτρέπει  τη λογοκρισία και

τον έλεγχο πρόσβασης σε οποιοδήποτε δι-

κτυακό τόπο σε όλο τον κόσμο μέσω του

προγράμματος Stop Online Piracy Act

(SOPA). Μετά όμως από τη γραπτή διαμαρ-

τυρία 1,25 εκατομμυρίων ανθρώπων που

στάλθηκε στον Λευκό οίκο, ανακάλεσαν το

νομοσχεδίο και πολλοί υποστηρικτές άλλα-

ξαν πλευρά.  

Τώρα γίνεται νέα προσπάθεια ψήφισης του

συγκεκριμένου νομοσχεδίου και η οργάνωση

που κινείται κατά αυτού, ζητάει την υπο-

γραφή της αίτησης από ακόμα περισσότε-

ρους χρήστες του internet προκειμένου να

αποτρέψουν την λογοκρισία και σ’ αυτή την

μορφή επικοινωνίας. 

Σειρά διαμαρτυριών οργανώθηκε και από άλ-

λους φορείς προτείνοντας μποϊκοτάζ στις

εταιρείες που υποστηρίζουν τη νομοθεσία,

ενώ στις 18 Ιανουαρίου η αγγλική Wikipedia

και άλλες εταιρείες internet συντονίστηκαν

για να δηλώσουν την αντίδρασή τους κάνο-

ντας ένα service blackout, μια διακοπή των

υπηρεσιών τους δηλαδή.

Ενδιαφέρον έχει η ανακοίνωση που έχει δη-

μοσιεύσει η Wikipedia στο πάνω μέρος του άρ-

θρου που αφορά το θέμα: “Η ουδετερότητα

αυτού του άρθρου αμφισβητείται. Παρακαλώ

παρακολουθήστε τη συζήτηση στη σελίδα συ-

ζήτησης. Παρακαλώ μην αφαιρείτε το μήνυμα

αυτό μέχρις ότου η αμφισβήτηση επιλυθεί (Ια-

νουάριος 2012)”.

Οι υπογραφές μέχρι τη στιγμή που γράφω

το εν λόγω κείμενο έχουν φτάσει το

1.824.800. Για να υπογράψετε κι εσείς την

αίτηση μπείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.avaaz.org/en/save_the_inter-

net_action_center_b/?cl=1514345895&am

p;v=12083

S.O.P.Ασε

� “Το πρωί ήμουν στην Εθνική Οδό, κοιτάω αριστερά και τι να δω... μια γκόμενα με μια

κουρσάρα, με πατημένα 150χλμ, να κοιτάζεται στον πλαϊνό καθρέφτη και να βάζει κρα-
γιόν!!!....Και φυσικά, έτσι αφηρημένη, είχε αρχίσει να μπαίνει στη λουρίδα μου!... Τρόμαξα
τόσο που.... μου έπεσε η ξυριστική μηχανή απ’ το ένα χέρι και το σάντουιτς από το άλλο,
προσπάθησα να κουμαντάρω το τιμόνι με τα γόνατα μου, φεύγει και το κινητό όπως το
κρατούσα με τον ώμο και μιλούσα, πέφτει μέσα στον καφέ που είχα ανάμεσα στα πόδια
μου, έγιναν τα πλήκτρα του laptop σκατά... Γυναίκες Οδηγοί, σου λέει μετά”!

Αλαλάζον θυμωμένο πλήθος

συγκεντρώθηκε έξω από κα-

τάστημα στο Πεκίνο της

Κίνας για να προμηθευτεί το

i-phone4s, το νέο μοντέλο κι-

νητού τηλεφώνου που κυκλο-

φόρησε τις προηγούμενες

εβδομάδες στην αγορά. Στην

Κίνα άργησε να φτάσει το

νέο μοντέλο και το ένθερμο

Κινέζικο κοινό είχε μαζευτεί

απ’ το προηγούμενο βράδυ

έξω απ’ τις πόρτες του κατα-

στήματος προκειμένου να

έχει σίγουρη την απόκτηση

του κινητού. Μέχρι λεφτά

προσπάθησαν να βγάλουν

κάποιοι περιμένοντας στην

ουρά για λογαριασμό άλλου,

αλλά την πάτησαν, αφού οι

υπεύθυνοι της apple ανακοί-

νωσαν στις 7:00 το πρωί

μέσω μεγαφώνων ότι δεν θα

ανοίξουν και άρα δεν θα εξυ-

πηρετήσουν τον κόσμο που

περίμενε απ’ έξω λόγω του

μεγάλου όγκου του, φοβού-

μενοι πιθανές καταστοφές

απ’ το πλήθος ή και πλιά-

τσικο.

Οργισμένοι οι καταναλωτές

με την απόφαση των κατα-

στηματαρχών, πέταξαν

αυγά στις βιτρίνες και άρχι-

σαν να φωνάζουν ψεύτες

απαιτώντας να ανοίξουν τις

πόρτες. Ανάγκάστηκε η

αστυνομία να επέμβει προ-

κειμένου να διαλυθεί το

πλήθος.  

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη

και η πιο γρήγορα αναπτυσ-

σόμενη αγορά για την apple.

Σκεφθείτε ότι τους τελευταί-

ους εννέα μήνες η γνωστή

εταιρεία έχει πουλήσει 5,6

εκατομμύρια i-phones. 

Τα καταστήματα της εν λόγω

εταιρείας είναι πάντα γεμάτα

στο Πεκίνο και όπως δήλωσαν

απ’ την εταιρεία “Η ζήτηση για

το συγκεκριμένο τηλέφωνο

στην Κίνα είναι τεράστια και

έχει ήδη γίνει sold out”. 

Η αντίδραση των Κινέζων κα-

ταναλωτών θύμισε παιδί 5

χρονών που δεν του έδωσαν

την καραμέλα του και “χά-

λασε τον κόσμο”.

Πανζουρλισμός για ένα κινητό

Με ταχύτητα προς τον ...θάνατο

Η τραγική ειρωνία σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι εκα-

τοντάδες Κινέζοι εργάζονται ή μάλλον δουλεύουν - με την

κυριολεκτική σημασία της λέξης - σε εργοστάσια για λο-

γαριασμό της Apple για την κατασκευή κινητών τηλεφώ-

νων, σε τόσο άθλιες συνθήκες που παρατηρήθηκε κύμα

αυτοκτονιών σε ένα εργοστάσιο της κατασκευάστριας

εταιρείας Foxconn, και η Apple κατηγορήθηκε ότι ανέχεται

τις κακές συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια των προμη-

θευτών της...

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Την Κυριακή 15/1/2012 στην Παλλήνη ιδρύθηκε  ο πυρήνας

του Ε.ΠΑ.Μ  (Ενιαίο ΠΑλλαϊκό Μέτωπο).

Δημιουργήθηκαν και λειτουργούν ήδη τρεις γραμματείες 

α) Οργανωτικού 

β) Επικοινωνίας 

γ) Οικονομικού,   ενώ ορίστηκε και τριμελής Εξελεγκτική

επιτροπή.

Επίσης αποφασίστηκε η συνεργασία και η συμμετοχή  τους

στην λαμπαδηδρομία του Σαββάτου 21/1/2012, που μαζί με

τους φορείς της πόλης έχει ως στόχο την ενημέρωση  των

πολιτών για την επιστροφή της Ελλάδος στους Έλληνες.  

Την πρώτη συνάντηση χαιρέτισαν οι εκπρόσωποι των

Ε.ΠΑ.Μ  Μεσογείων  και Άγιας Παρασκευής.  

Καλούνται ΟΛΟΙ οι πολίτες των Δήμων Παιανίας και Παλ-

λήνης που θέλουν να αντισταθούν οργανωμένα  απέναντι

στις κατοχικές δυνάμεις που ροκανίζουν τον πλούτο του

τόπου μας, να παραβρεθούν και να συνυπογράψουν την

ίδρυση του νέου πυρήνα Ε.ΠΑ.Μ Παλλήνης Παιανίας.  

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Το Ε.ΠΑ.Μ. Παλλήνης – Παιανίας καλεί το Σαββάτο

21/1/2012 στην πλατεία του παλιού Δημαρχείου Παλ-

λήνης και ώρα 7:00μμ στην πορεία που οργανώνουν

φορείς της πόλης  και κρατώντας ανάμενες δάδες να

βροντοφωνάξουν...

«ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ»

Ο πυρήνας του Ε.ΠΑ.Μ. Παλλήνης και Παιανίας θεω-

ρεί υποχρέωση τη συμμετοχή του σε παρόμοιες δρά-

σεις, που στόχο έχουν την ενημέρωση των πολιτών .   

Στο μεταξύ, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών λόγω της

καθημερινής προπαγάνδας, δεν έχουν καταλάβει ότι

η Ελλάδα μας βρίσκεται υπό κατοχή συμφερόντων

εντελώς ξένων προς τον  Ελληνικό Λαό.

Η χρονιά αυτή θα είναι η χρονιά του λαού και ΟΧΙ

των τοκογλύφων.
Επικοινωνία   epam.pallinis.paianias@gmail.com

Ιδρύθηκε Ε.ΠΑ.Μ  Δήμων Παλλήνης – Παιανίας

Συνέχεια από τη σελ. 7

από τη Δημοτική Αρχή. Οι

υπόλοιποι εκλεγμένοι δημοτι-

κοί σύμβουλοι δεν παρευρέθη-

καν επειδή αφενός μεν η

παράταξη δεν αποδέχεται το

επείγον της συνεδρίασης και

την προχειρότητα της διαχείρι-

σης ενός τόσο σοβαρού θέμα-

τος από τη Δημοτική Αρχή

αφετέρου δε δεν θέλησαν να

συμμετάσχουν στη βάναυση

υποβάθμιση του Δημοτικού

Συμβουλίου. Ο κ. Γκίκας απο-

χώρησε από τη συνεδρίαση

μετά την τοποθέτησή του σε

ένδειξη διαμαρτυρίας και φυ-

σικά πριν από την ψηφοφορία

του θέματος, για τους ίδιους

ακριβώς λόγους.

Ο κ. Δήμαρχος, ασυνεπής με

τις προεκλογικές του εξαγγε-

λίες για ενεργή συμμετοχή

του στην επίλυση των προβλη-

μάτων της πόλης μας δεν

ασχολήθηκε ως όφειλε, ως πο-

λιτικός μηχανικός, όλο αυτό το

χρονικό διάστημα της διαβού-

λευσης (6 μήνες) προκειμένου

να έχει επεξεργαστεί και να

έχει διαμορφώσει προτάσεις

βελτίωσης του ΡΣΑ για να κα-

τατεθούν στον Οργανισμό

Αθήνας. 

Η εισήγηση που παρουσίασε

στο Δημοτικό Συμβούλιο απο-

τελεί στην κυριολεξία μια πο-

λιτική έκθεση ιδεών (2 σελίδων

!) εκφράζοντας συνολική άρ-

νηση χωρίς κατάθεση προτά-

σεων. 

Στην τοποθέτηση του ο κ. Δή-

μαρχος, προκειμένου να αιτιο-

λογήσει την εισήγηση της

Δημοτικής Αρχής, επικαλέ-

στηκε την ανένδοτη στάση

που ακολούθησε ο ΟΡΣΑ σε

όλες τις τεκμηριωμένες επι-

στημονικά και τεχνοκρατικά

προτάσεις που είχαν κατατεθεί

στο παρελθόν. 

Ο κ. Γκίκας συμφώνησε με τον

κ. Δήμαρχο ως προς την ανέν-

δοτη στάση του ΟΡΣΑ και ως

προς το ότι ο σχεδιασμός του

νέου ΡΣΑ είναι αντιαναπτυξια-

κός για το Δήμο μας. Στηλί-

τευσε όμως την επιλογή της

μη υποβολής προτάσεων λόγω

της μέχρι σήμερα αρνητικής

στάσης του ΟΡΣΑ. Εξήγησε

ότι είναι λάθος να τεκμαίρεται

το μέλλον του τόπου με βάση

όσα αρνητικά μπορεί να έχουν

γίνει στο παρελθόν από τον

ΟΡΣΑ και επεσήμανε ότι η

στάση αυτή καταδεικνύει ηττο-

πάθεια. Ανέφερε ότι οι πολίτες

απαιτούν από τους δημοτικούς

συμβούλους να μάχονται για

τα συμφέροντα τους. Τόνισε

δε ότι η πολιτική της συνολι-

κής άρνησης είναι εξαιρετικά

επικίνδυνη για τον τόπο επειδή

μπορεί να οδηγήσει σε περι-

θωριοποίηση και απομόνωση

του Δήμου από τους αρμόδι-

ους φορείς της Πολιτείας. 

Συμφώνησε τέλος με την

πάγια θέση των Δήμων για τη

συμμετοχή τους στην κατάρ-

τιση του Ρυθμιστικού Σχεδίου

σε συνεργασία με την Περιφέ-

ρεια. 

Η Αναγέννηση δεν κατέθεσε

τις προτάσεις της στο Δημο-

τικό Συμβούλιο λόγω της έλ-

λειψης προτάσεων από τη

Δημοτική Αρχή. Αυτό κατέ-

στησε δυστυχώς αδύνατη τη

διαμόρφωση κοινά αποδεκτών

προτάσεων και τη λήψη ομό-

φωνης απόφασης από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο όπως

συνέβαινε σε αντίστοιχες πε-

ριπτώσεις στο παρελθόν. Για

το λόγο αυτό η παράταξή μας

και  προκειμένου να διασφαλι-

στούν τα συμφέροντα του

Δήμου μας θα υποβάλλει αρ-

μοδίως τις προτάσεις της για

τη βελτίωση του ΡΣΑ διεκδι-

κώντας με κάθε τρόπο τη συμ-

περίληψή τους από τον ΟΡΣΑ

και θα ενημερώσει σχετικά

τους συμπολίτες μας.

Ενημερωτικά το νέο ΡΣΑ ενσω-

ματώνει ένα σύνολο στόχων

και στρατηγικών που υπερβαί-

νουν τα όρια της κλασικής πο-

λεοδομίας και χωροταξίας,

συμπεριλαμβάνοντας και συνι-

στώσες οικονομικού, κοινωνι-

κού, περιφερειακού και

περιβαλλοντικού χαρακτήρα,

σε ένα συνεκτικό σύνολο που

συνδέεται με την έννοια της

βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης

για την επόμενη 10ετία δηλ

μέχρι το 2021. Το ΡΣΑ αποτελεί

μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

με επιχειρησιακό χαρακτήρα,

δηλαδή ένα πρόγραμμα εφαρ-

μογής, που θα συνθέτει και θα

εξασφαλίζει το χωρικό συντο-

νισμό και τη συνέργεια μεταξύ

όλων των δράσεων και προ-

γραμμάτων που προωθούνται

στο σύνολο της περιοχής αρ-

μοδιότητας του, δηλαδή της

Περιφέρειας Αττικής.

Η Συντονιστική Επιτροπή

Συνέχεια από τη σελ. 7

σμευτικές σε κρίσιμους το-

μείς του κυβερνητικής πολι-

τικής. Παρόλα αυτά έχει την

πλειοψηφία στη Βουλή μόνο

για τον σκοπό που συγκρο-

τήθηκε. Το νέο ρυθμιστικό

είναι κεφαλαιώδους σημα-

σίας για την Αττική, την Ανα-

τολική και Δυτική και τους

γύρω νομούς και δεν μπορεί

αυτή η Βουλή να αποφασίσει

και μάλιστα υπό συνθήκες

κοινωνικής, οικονομικής και

πολιτικής αναστάτωσης.

Επί της ουσίας:

1. Το σχέδιο ρυθμιστικού του

ΟΡΣΑ δεν αποτελεί καν

βάση για διάλογο και μάλι-

στα από το ίδιο ηγετικό πυ-

ρήνα του, που ευθύνεται για

σειρά στρεβλώσεων και ανα-

ποτελεσματικότητας με

θύμα και τον Δήμο μας

2. Ακολουθεί μια στρατηγική

ξεπερασμένων ιδεοληψιών

άλλων δεκαετιών που δεν

μπορούμε να ανεχτούμε

διότι είναι επιζήμια για τα δη-

μοτικά και γενικότερα συμ-

φέροντα της Αττικής αλλά

τελικά και της Αθήνας  που

επικεντρώνει…

3. Είναι πολιτική μας από-

φαση να διεκδικήσουμε μια

άλλη αγωνιστική πορεία ( όχι

ενδοτική –υποταγής των τε-

λευταίων ετών) στρατηγικής

για την Αθήνα και την Αττική

με την κατάλληλη τεχνοκρα-

τική υποστήριξη που θα λαμ-

βάνει υπόψη της, τις θέσεις

της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄

βαθμού και για το λόγο αυτό

θα συντονίσουμε τη δράση

μας με άλλες δημοτικές

αρχές και κινήματα πολιτών

της Αττικής.

Εν κατακλείδι, καλούμε τη

μείζονα αντιπολίτευση να

σεβαστεί τη δημοκρατική

αρχή της πλειοψηφίας (το

68% των κορωπιώτικου

λαού) και την  πολιτική από-

φαση του δημοτικού συμ-

βουλίου, που εκφράζει

επίσημα προς τα κρατικά θε-

σμικά όργανα,  τον Δήμο

Κρωπίας. Κάθε ενέργεια πα-

ραβίασης της απόφασης του

ΔΣ  προσβάλει την δημοκρα-

τία και πλήττει τα δημοτικά

συμφέροντα. Άλλο πράγμα

είναι η καταγραφή της κριτι-

κής και της διαφωνίας καθώς

και οι προτάσεις προς τα θε-

σμικά όργανα του Δήμου  και

άλλο η ανοιχτή υπονόμευση

της εκπροσώπησης του

Δήμου Κρωπίας. 

Η κοινωνία του Κορωπίου

πλήττεται από την μεγάλη

κρίση. Εκεί ας επικεντρω-

θούν οι προσπάθειές όλων

των δημοτικών παρατάξεών

μας. 

Γραφείο Δημάρχου Δήμου Κρωπίας  

Απάντηση στη μείζονα αντιπολίτευση

«Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης υπερασπίζει τα

δημοτικά συμφέροντα με τεχνοκρατική γνώση και αυτο-

διοικητική εμπειρία. Αυτό το γνωρίζουν οι πολίτες της

πόλης και τον τίμησαν με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που

έχει λάβει ποτέ δήμαρχος του Κορωπίου. Σεβόμενος τις

αντιδράσεις της τοπικής και ελληνικής κοινωνίας στέκεται

αλληλέγγυος μαζί τους και προσπαθεί να βοηθήσει στην

ανάσχεση της κοινωνικής αναστάτωσης και στην στήριξη

με κάθε τρόπο των τοπικών παραγωγικών κλάδων και της

εργασιακής προοπτικής κάθε πολίτη. Η πολιτική επιλογή

να ακολουθήσει ο δήμος μια μορφή πολιτικής ανυπακοής

ενάντια στα καταστροφικά σχέδια του, καταδικασμένου

στη συνείδηση των πολιτών του Κορωπίου και της Ανατο-

λικής Αττικής, ΟΡΣΑ είναι η ενδεδειγμένη και συγκροτεί

μέτωπο κοινωνικών και αυτοδιοικητικών δυνάμεων. Ο

Δήμος Κρωπίας, και γενικά η Αυτοδιοίκηση ως θεσμός και

ως τοπική κοινωνία του Κορωπίου και των Μεσογείων έχει

το επιστημονικό δυναμικό να αντιπαραβάλει θέσεις και

προτάσεις σε ένα άλλο  ρυθμιστικό σχέδιο με άλλη στρα-

τηγική, που θα ενσωματώνει δημιουργικά τις θέσεις της

Αυτοδιοίκησης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από την παράταξη “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  από την παράταξη «Κορωπί- Νέο Ξεκίνημα»

Τα Χαγιάτια Αγ. Μαρίνας στο κοινό

Ο Δήμος Κρωπίας προχωράει σε διορθώσεις για διευκό-

λυνση της καθημερινότητας του πολίτη, σε δρόμους, σε

πινακίδες, σε πλημμυρικά φαινόμενα, θέματα που θα μας

απασχολήσουν στο επόμενο φύλλο. 

Επιλέξαμε όμως να σημειώσουμε, ιδιαίτερα θετικά, την

αποκατάσταση του δημοτικού κτιρίου «Χαγιάτια»  στην

Λουμπάρδα και το άνοιγμά του στο κοινό, που προωθεί και

το έργο τελεί  υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Θο-

δωρή Γρίβα, και του δημοτικού συμβούλου Γιώργου Γκίκα.

Τα Χαγιάτα είναι η ιστορία του τόπου, οι μνήμες και οι

χαρές... και πρέπει να μείνουν.
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Ο Δήμαρχος Χρήστος Α.

Μάρκου, στις 4 Ιανουαρίου,

σε δημοτική συνεδρίαση,

έκανε εκτενέστατη ενημέ-

ρωση για την υπόθεση με

ιστορική αναδρομή (τι έχει

γίνει) αλλά και τι σκοπεύει

να κάνει ο Δήμος από εδώ

και πέρα. Δημοσιεύουμε

σχετικά:

Όπως σας έχω ενημερώσει
από την έναρξη λειτουργίας
του καλλικρατικού Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος, συνέ-
χιζαν και συνεχίζουν να ει-
σέρχονται στην οικονομική
υπηρεσία αιτήσεις ιδιοκτη-
τών για αποζημίωσή τους,
λόγω ρυμοτομίας, στις πο-
λεοδομικές ενότητες 1 και 4
(περιοχή Μυκηναϊκών
Τάφων) οι οποίες συνο-
δεύονταν από τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις, δια-
ταγές πληρωμής, κατασχε-
τήρια κ.λ.π. όπου το
μεγαλύτερο ποσοστό τους
μνημόνευαν τις με αριθμό
1068, 1069, 1070/2007
κ.λ.π. αποφάσεις του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών.
Αποτέλεσμα αυτής της χιο-
νοστιβάδας των διαταγών
πληρωμής, ο Δήμος να έχει
πνιγεί οικονομικά και να μην
μπορεί να ανταποκριθεί στις
οικονομικές υποχρεώσεις
του. Για τον προσδιορισμό
της παράλειψης τυχόν οφει-
λόμενων ενεργειών που
έχουν ως αποτέλεσμα την

έκδοση αυτής της σωρείας
διαταγών πληρωμής, σε

βάρος του Δήμου αισθάν-
θηκα το χρέος και την υπο-
χρέωση να δώσω εντολή
για ένορκη διοικητική εξέ-
ταση.
Την πορισματική έκθεση –
πόρισμα παρέλαβα την Τε-
τάρτη 28-12-2012 και είμαι
υποχρεωμένος μαζί με τις
δικές μου διαπιστώσεις να
τις στείλω από αύριο στους
Επιθεωρητές Δημόσιας Δι-
οίκησης και στον Εισαγγε-
λέα για να εξετασθούν όλα
τα στοιχεία και να αποδο-
θούν ευθύνες και δικαιο-
σύνη.
Το ίδιο σκοπεύω να κάνω
από εδώ και στο εξής για
κάθε μια υπόθεση ξεχωρι-
στά που έχει φέρει τον
Δήμο μας σε αυτήν την δύ-
σκολη οικονομική κατά-
σταση.
Έχουμε τεράστιο οικονο-
μικό πρόβλημα με αφορμή
το τσουνάμι των δικαστικών
αποφάσεων.

Ενημέρωσε ότι ο Αντιδή-
μαρχος Γ. Γκινοσάτης είχε
ενημερώσει το Σώμα σε
προηγούμενη συνεδριαση
για το τί συμβαίνει στην  πε-
ριοχή Μυκηναϊκών Τάφων
και στα επιχειρηματικά
πάρκα. Στη συνέχεια ο Δή-
μαρχος έδωσε εντολή να
γίνει περαιτέρω διερεύνηση
των θεμάτων και έδωσε στο
φως  πρώτα συμπεράσματα.

Η ιστορία είναι

παλιά

Ο Δήμαρχος συνέχισε την

ενημέρωσε λέγοντας: «Η

ιστορία με την περιοχή των

Μυκηναϊκών Τάφων ξεκινά

από παλιά.

Συντάχθηκε η μελέτη για

την επέκταση του σχεδίου

και εγκρίθηκε το 1995 και

στην συνέχεια κυρώθηκε η

πράξη εφαρμογής τον Ια-

νουάριο του 2004.

Ο Αρχαιολογικός χώρος πε-

ριελήφθη στην ένταξη ως

κοινόχρηστος χώρος κάτι

που δεν ήταν απαραίτητο

γιατί η μελέτη κάλυπτε το

απαραίτητο ισοζύγιο των

κοινόχρηστων χώρων και

χωρίς αυτόν.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα,

επειδή δεν υπήρχε η ανα-

γκαία τράπεζα γης για να

δοθούν νέα οικόπεδα στους

ιδιοκτήτες που ρυμοτομούν-

ται υπέρμετρα, ο Δήμος να

είναι υποχρεωμένος να

τους αποζημιώσει σε χρήμα

Αμέσως μετά την κύρωση

της πράξης εφαρμογής ο

Δήμος ζήτησε από την επι-

τροπή του άρθρου 1 του

Π.Δ. 5/1986 να καθορίσει

τιμή για την εισφορά σε

χρήμα και την μετατροπή ει-

σφοράς γης σε χρήμα.

Η επιτροπή τον Ιούλιο του

2004 έστειλε έγγραφο στον

Δήμο με το οποίο έλεγε ότι

είναι αναρμόδια να  

Πράγματι ήταν αναρμόδια η

επιτροπή αφού, σύμφωνα

με τις διατάξεις του νόμου

3212/2003 ο οποίος τροπο-

ποιούσε τον νόμο

1337/1983 και ειδικότερα με

τις εγκυκλίους 30 και 31/ 5-

3-2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, ορί-

ζεται ότι για την είσπραξη

της εισφορά σε χρήμα ως

τιμή ζώνης λαμβάνεται η

τιμή όπως ορίζεται στους πί-

νακες των αντικειμενικών

αξιών του Υπουργείου Οικο-

νομικών.

Η περιοχή των Μυκηναϊκών

Τάφων εντάχθηκε στο σύ-

στημα αντικειμενικών

αξιών τον Μάρτιο του 2001.

Αντί αυτού ο Δήμος τον Σε-

πτέμβριο του 2004 με από-

φαση συμβουλίου καθόρισε

προσωρινή τιμή μονάδος

117 ευρώ και για την έκ-

δοση οικοδομικών άδειών

εισέπραττε το 20% της ει-

σφοράς σε χρήμα η οποία

υπολογιζόταν με αυτό το

ποσό.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι η 
Συνέχεια στη σελ. 13

Εδώ και καιρό παρακολουθούμε το “δράμα” που εκτυ-

λίσσεται στα Σπάτα, στην περιοχή όπου έχουν ανευ-

ρεθεί Μυκηναϊκοί τάφοι. 

Μία περιοχή 20 στρεμμάτων η οποία ήταν χωράφια,

χωρίς κατοικίες  και με έναν κασμά μπορεί οποιοσδή-

ποτε να ανασύρει αρχαία, αφού βρίσκονται σε μικρό

βάθος από την

επιφάνεια, μία πε-

ριοχή η οποία

ίσως δεν έπρεπε

να μπει στο σχέ-

διο πόλης,  αφού

εδώ και  δεκάδες

χρόνια αποτελεί

α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό

χώρο, Αυτή η πε-

ριοχή μπήκε στο σχέδιο(!) πόλης και θα κοστίσει μά-

λιστα στο Δήμο 14 εκατομμύρια ευρώ!

Αντί δηλαδή να δεσμευθεί η περιοχή έως ότου η αρ-

χαιολογία ερευνήσει, αξιολογήσει τα ευρήματα και

μετά να προχωρήσει στην ένταξη σχεδίου πόλης ή

στην απαγόρευση κάθε μορφής οικιστικής ανάπτυ-

ξης, η περιοχή μπήκε στο σχέδιο κόπηκε σε οικόπεδα

και καλείται ο Δήμος να πληρώσει ένα τεράστιο νού-

μερο σε ευρώ, αφού οι Μυκηναϊκοί τάφοι χαρακτηρί-

στηκαν “κοινόχρηστος χώρος”!

Μπορεί εύκολα να αναζητήσει κανείς στο ίντερνετ

αγγελίες με οικόπεδα στους Μυκηναϊκούς τάφους!

Οπως σημειώνουν οι κάτοικοι, που έχουν ξεκινήσει

αγώνα να αναδείξουν το σκάνδαλο στους διάφορους

ιστοτόπους, «μία έκταση 20 στρεμμάτων, ευτελούς

αξίας, με αρχαιολογικά ευρήματα που απαγόρευαν

οποιαδήποτε εκμετάλλευση, έκδοση αδειών κ.λ.π.,

έγινε ξαφνικά μία έκταση «φιλέτο». Ένα φιλέτο όμως

που θα το γευτούν μόνο όσοι είναι απoζημιούμενοι

με απόφαση  του εφετείου Αθηνών (29/10/2010)»

http://spata-artemida.blogspot.com/2011/11/14.html)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, Σπάτα, Μυκηναϊκοί Τάφοι,  με

απεριόριστη θέα.  Εντός σχεδίου, πρόσοψη...

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Η ευάμπελος, ευέλαιος και σιτοφόρος Αττική κατείχε ξεχω-

ριστή θέση στο Μυκηναϊκό κόσμο. Η στρατηγική της θέση

μεταξύ των κέντρων της Πελοποννήσου και της Βοιωτίας

και ο ανοικτός ορίζοντας προς τη θάλασσα του Αιγαίου

αποτελούν μοναδικά πλεονεκτήματα.

Η εποχή των βασιλικών τάφων των Μυκηνών (16ος αι π.χ.

) δεν επηρέασε ιδιαίτερα τη ζωή των κατοίκων, που ασχο-

λούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το παράκτιο

εμπόριο εντός του Σαρωνικού. 

...Λίγο αργότερα αναπτύσσεται ο Θορικός που είχε τον

έλεγχο του μεταλλοφόρου Λαυρίου και των εξαγωγών του

χαλκού σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι ηγεμόνες του οικι-

σμού αυτού θάφτηκαν στους πρωϊμότερους θολωτούς τά-

φους της Αττικής κατά τη νέα συνήθεια (15ος αι π.Χ.). Την

ίδια εποχή ένας άλλος εντυπωσιακός θολωτός τάφος με

ταφές αλόγων στο δρόμο και χρυσά κτερίσματα προορίζεται

για τους άρχοντες του Μαραθώνα.

Από το τέλος της πρωϊμης μηκηναϊκής εποχής αναπτύσ-

σονται τα νεκροταφεία των οικισμών σε Βάρκιζα, Βουλιαγ-

μένη και Αλυκή Βούλας. 

...Κατά τον 14ο – 13ο αι π.χ. ο αριθμός των οικισμών στα

παράλια και στα Μεσόγεια της Αττικής αυξάνεται σημαν-

τικά. Στην Κοπρέζα (Μαρκόπουλο), στο Βουρβάτσι (Λαμ-

πτρές), στη Βραυρώνα, στα Γλυκά Νερά και στα Σπάτα

ανασκάφηκαν σημαντικά νεκροταφεία με πλούσια ευρή-

ματα. Τα ακμαία κεραμεικά εργαστήρια της Αττικής προ-

σφέρουν νέους τύπους και έμπνευση στην τέχνη της

μυκηναϊκής κοινής. 
πηγή: αρχαιολογικό μουσείο

Αποσπασμα διάλεξης του Διευθυντή του σχολείου Μιχάλη Παλικι-

σιάνου (115/11/2003) στο Πνευματικό κέντρο Σπάτων «ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΕΚΑΣ» 

Στη Μυκηναϊκή περίοδο που ακολουθεί (1600 - 1050 π.Χ.)

τα Σπάτα φαίνεται ότι κατέχουν κυρίαρχη θέση. Παρά το γε-

γονός ότι δεν έχουν γίνει συστηματικές ανασκαφές στην ίδια

την περιοχή των Σπάτων, τα στοιχεία που ήρθαν στο φως

από την ανασκαφή δύο τάφων στο λόφο Μαγούλα δείχνουν

την σπουδαιότητα του τόπου σ' αυτή τη λαμπρή περίοδο της

Ελληνικής προϊστορίας. Οι τάφοι ανεσκάφησαν το 1877 από

το Σταματάκη και πάρα το γεγονός ότι ήταν άγρια συλημέ-

νοι και στην αρχαιότητα και σε μεταγενέστερες εποχές, τα

υπολείματα των ευρημάτων του μεγάλου κυρίως τάφου δεί-

χνουν έναν πλούτο μοναδικό που μέχρι σήμερα δεν έχει εν-

τοπιστεί σε άλλη περιοχή της Ν.Α. Αττικής. Δυστυχώς η

ανασκαφή έχει δημοσιευθεί ανεπαρκώς σε αρχαιολογικά πε-

ριοδικά της εποχής και η αναδημοσίευση των ευρημάτων

ακόμη αναμένεται.

Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο στους Μυκηναϊκούς

τάφους των Σπάτων γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντι-

κοί! Ο ένας απ' αυτούς διαθέτει τρία δωμάτια σε ορθή γωνία

που συνδέονται μεταξύ τους. Σ' αυτά οδηγούσε λαξευτός

δρόμος με μήκος 22,5 μ. και πλάτος 3μ. Εγώ τουλάχιστον

ένα τόσο πολύπλοκο τάφο για τα ελληνικά δεδομένα δεν έχω

συναντήσει σε άλλο σημείο εκτός από τον τάφο των παιδιών

του Οιδίποδα στη Θήβα, που είχε όμως δύο θαλάμους και

όχι τρεις. Τα ευρήματα είναι εξίσου σημαντικά, μοναδικά

θα έλεγα για την περιοχή. Παρά την καταστροφή και την αρ-

παγή του τάφου ήδη από τα αρχαία χρόνια, η ανασκαφή

αποκάλυψε 2164 αντικείμενα κυρίως από ελεφαντόδοντο,

γαλάζια και γκρίζα υαλόμαζα, χαλκό και χρυσάφι. 

Μυκηναϊκοί τάφοι Σπάτων 
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Οικόπεδα με θέα!
Συνέχεια από τη σελ. 12

αντικειμενική αξία η οποία έπρεπε να εφαρ-

μοστεί κυμαίνεται από 203 έως 280 ευρώ.

Αντί λοιπόν ο Δήμος να φροντίσει αμέσως

μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής

για την σύνταξη των καταλόγων και την εί-

σπραξη της εισφοράς σε χρήμα με την αν-

τικειμενική αξία, συνέχισε μέχρι τώρα να

εισπράττει με τα 117 ευρώ και μάλιστα

μόνο το 20% σε όσους εκδίδουν άδεια οι-

κοδομής και σε κανέναν άλλον.

Επιπλέον το 2005 υπήρξε πάλι απόφαση

συμβουλίου με την οποία καθόρισε την ίδια

τιμή, προκειμένου να πάει στο δικαστήριο

και να καθορίσει οριστική τιμή.

Η οριστική αυτή τιμή αφορούσε όμως στις

αποζημιώσεις που θα έδινε ο Δήμος και

στην μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα

και όχι στην εισφορά σε χρήμα που θα ει-

σέπραττε.

Το 2006 με αποφάσεις της δημαρχιακής

επιτροπής ανατέθηκε σε δικηγορικό γρα-

φείο να καταθέσει για λογαριασμό του

Δήμου αιτήσεις προς το Μονομελές Πρω-

τοδικείο Αθηνών για καθορισμό προσωρι-

νής τιμής αποζημίωσης και τιμής

μετατροπής γης σε χρήμα.

Να τονίσω εδώ ότι ο Δήμος δεν ήταν υπο-

χρεωμένος να πάει ως επισπεύδων για τον

καθορισμό τιμής αποζημίωσης αφού ο

νόμος 2882/2001 ορίζει ότι δύναται να πάει

στο δικαστήριο ή αυτός που αποζημιώνει ή

αυτός που αποζημιώνεται και μάλιστα ότι

αν πάει αυτός που αποζημιώνει, δηλαδή ο

δήμος, πρέπει να φροντίσει να έχει και τα

ανάλογα χρήματα και να τα προβλέψει

στον προϋπολογισμό του.

Αυτό δεν έγινε ποτέ.

Στην συνέχεια τον Φεβρουάριο του 2007

κατατέθηκαν οι σχετικές αιτήσεις στο Πρω-

τοδικείο, τον Ιούνιο του 2007 συζητήθηκαν

και καθορίστηκε προσωρινή τιμή μονάδος

αποζημίωσης 330 ευρώ.

Οι αποφάσεις αυτές (1068-1069 και 1070)

δημοσιεύτηκαν στις 2/10/2007.

Σύμφωνα με τον Νόμο η προσωρινή τιμή γί-

νεται οριστική αν κατατεθεί αίτηση ενώ-

πιον του Εφετείου Αθηνών (όπως

προβλεπει ο νόμος)  ή αν η προθεσμία για

την άσκηση της αίτησης ενώπιον του εφε-

τείου παρέλθει άπρακτη.

Ο Δήμος όπως ειπε ο Δήμαρχος - δεν φαί-

νεται εντός του εξαμήνου να κατέθεσε αί-

τηση ενώπιον του εφετείου για τον

καθορισμό οριστικής τιμής.

Αντίθετα κάποιοι δικαιούχοι άσκησαν αί-

τηση στο εφετείο με αποτέλεσμα να φτά-

σουν την τιμή 420 έως 450 ευρώ, χρήματα

που ο Δήμος δεν είχε να πληρώσει και έτσι

οι δικαιούχοι προχώρησαν σε διαταγές

πληρωμής και σε κατασχέσεις.

Με όλους αυτούς τους χειρισμούς το απο-

τέλεσμα είναι ένα κατέληξε ο Δήμαρχος: Ο
Δήμος βρίσκεται να οφείλει πολύ μεγάλα
ποσά για αποζημιώσεις ενώ δεν έχει ει-
σπράξει χρήματα, όπως θα έπρεπε, από την
εισφορά σε χρήμα και την μετατροπή ει-
σφοράς γης σε χρήμα.
Στο προσεχές διάστημα θα έχετε και ενη-
μέρωση για το τι έχει συμβεί στα Επιχειρη-
ματικά Πάρκα».

Ο Δήμαρχος δήλωσε αποφασισμένος αφού

διασταυρωθούν τα στοιχεία να κινηθεί προς

απόδοση ευθυνών (όπου υπάρχουν) και να

προχωρήσει με ισχυρή νομική κάλυψη να

μαζέψει τα ...αμάζευτα συμφέροντα του

Δήμου.

Αλλά και για τα επιχειρησιακά πάρκα, όπως

είπε, μετά από αδράνεια πολλών χρόνων

είναι έτοιμος προς αποστολή ο χρηματικός

κατάλογος για το επιχειρηματικό πάρκο

Πέτρα – Γυαλού – Προκαλήσι και σε διά-

στημα δύο – τριών μηνών θα αρχίσει η απο-

στολή των Γυαλού – Αγ. Δημήτριος -

Πύργος, 3ης Π.Ε. Αρτέμιδος και Μυκηναϊ-

κών Τάφων

Δεύτερο βήμα ήταν η διενέργεια ένορκης

διοικητικής εξέτασης.

Συμπεράσματα

Παραλείψεις διοικητικών υπαλλήλων (τα δι-

καστικά έγγραφα που επιδίδονταν στον

Δήμο δεν ελάμβαναν αριθμό πρωτοκόλλου

και η διαβίβασή τους στην Δημαρχιακή Επι-

τροπή γινόταν χωρίς διαβιβαστικό και σχε-

τική εισήγηση).

Οι υπάλληλοι που χειρίζονταν τα δικαστικά

θέματα κατέθεσαν ότι ενημέρωναν τον Δή-

μαρχο-Πρόεδρο της Δημαρχιακής Επιτρο-

πής, ο οποίος εισήγαγε τα θέματα προς

συζήτηση στο εν λόγω όργανο.

Από την αυτοψία που έγινε στο φυσικό αρ-

χείο δικαστικών υποθέσεων του πρώην

Δήμου Σπάτων προκύπτει ότι για άλλες

πρωτόδικες αποφάσεις σε εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 103 του

Ν.3463/2006 (ΚΔΚΚ), γινόταν ορισμός δι-

κηγόρου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει

για την άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων

ενώ για άλλες όχι.

Σε κάποιες πρωτόδικες αποφάσεις, μετά

από γνωμοδότηση δικηγόρου, ασκήθηκε

έφεση π.χ. Επιχειρηματικό Πάρκο Γυαλού -

Αγ. Δημήτριος – Πύργος. Αντίθετα, σε

άλλες, όπως οι 1068,1069,1070/2007 κλπ,

που αφορούν την περιοχή των Μυκηναϊ-

κών Τάφων δεν έγινε καμία ενέργεια ούτε

για ορισμό δικηγόρου για γνωμοδότηση επί

του θέματος ούτε για άσκηση έφεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν

από τους ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», εκδόθηκε η υπ. αρ. Αρ.

Πρωτ. Φ.Β1/Ε5.4/338/6  (09/01/2012) Υπουργική Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων

της αξιολόγησης.

Από τις 191 προτάσεις πρώην Καποδιστριακών Δήμων που κατατέθηκαν, αξιολογηθήκαν

θετικά 106 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 83,4 εκ. ευρώ. Τις αμέσως επόμενες

ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία ένταξής τους στο ΕΠΑΝ ΙΙ.

Ειδικότερα στην Περιφέρεια  Αττικής από τους 42 Δήμους που κατέθεσαν - προ Καλλι-

κράτη - και γι’ αυτό θα τους δείτε με τις ονομασίες τους όπως ήταν πριν, αξιολογήθηκαν

στην Ανατ. Αττική συγκεκριμένα επτά, οι παρακάτω: ο Δήμος Βούλας, ο Δήμος Παλλή-

νης, ο Δήμος Ν. Μάκρης, ο Δήμος Αχαρνών, Ο Δήμος Κερατέας, ο Δήμος Μαρκοπούλου

και ο Δήμος Σπάτων

Η Αντιδήμαρχος των 3Β Ηλ. Τσιριγώτη, ενημέρωσε το Σώμα στο Δ. Σ. της 18/1, ότι ο

Δήμος Βάρης που είχε ζητήσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα  “κόπηκε” γιατί δεν είχε ολο-

κληρωμένο φάκελο.

Ευρωπαϊκό Έτος

Ενεργού Γήρανσης
Η ζωή συνεχίζεται και μετά τα

60 και η προσφορά και η συμ-

βολή των μεγαλυτέρων μπορεί

να είναι  περισσότερη και στη

δουλειά και στο σπίτι και στην

κοινωνία. Η  Μαίρη Κου-

κούλη εκπαιδευτικός, παρου-

σίασε το θέμα και ανέφερε

ευρωπαϊκά προγράμματα που

έχουν σαν θέμα την ενεργό γή-

ρανση. 

Διεθνές Έτος 

Συνεταιρισμών
Επίσης  έγινε λόγος για το

Διεθνές Έτος Συνεταιρι-

σμών. Οι συνεταιρισμοί  όταν

έχουν σωστή οργάνωση αποδί-

δουν περισσότερα από τις ιδιω-

τικές επιχειρήσεις. Τα νεώτερα

στοιχεία για το έτος 2011 ανα-

φέρουν, παρά την ύφεση, αύ-

ξηση του κύκλου εργασιών στα

1,6 τρις δολάρια.Οι συνεταιρι-

σμοί δραστηριοποιούνται σε

όλους τους τομείς της οικονο-

μίας και μπορεί να συμμετέχει

ολόκληρος ο πληθυσμός. Έτσι

μπορούν να προβληθούν τα πα-

ραδοσιακά μας προϊόντα.

Τέλος η Βάσω Κιούση, διευ-

θύντρια του ΕΚΤ&Π, αναφέρ-

θηκε στη δημιουργία Τοπικού

Δικτύου Ανταλλαγών δηλ.

ανταλλαγή υπηρεσιών χωρίς

την μεσολάβηση του ευρώ.

Σ´αυτό ο καθένας δηλώνει τι

μπορεί να προσφέρει και τι έχει

ανάγκη.  Η κοινωνική αλλη-

λεγγύη μέσω της αμοιβαίας

ανταλλαγής απευθύνεται στις

ασθενέστερες  οικονομικά

κοινωνικές  ομάδες για να

μπορέσουν  να αναπνεύσουν ,

να ζήσουν και να αναπτυχθούν

μέσα σε δύσκολες οικονομικά

εποχές. Εννοείτε ότι δεν αφή-

νουμε το νόμισμα και τις δου-

λειές μας, αλλά έχουμε έναν

παράλληλο δρόμο, που βοηθάει

το εισόδημά μας και στην

πράξη  είναι σαν να γίνεται με-

γαλύτερο. Επίσης πρέπει να

αναφερθεί ότι δεν επηρεάζει

την τοπική αγορά και τα επαγ-

γέλματα γενικότερα γιατί

εκείνος που δεν έχει χρήματα

έτσι κι αλλώς δεν θα αγοράσει

και δεν θα απευθυνθεί σε υπη-

ρεσίες.

Το 2012 πάνω από 90 περιοχές
της χώρας θα αναταλλάσσον-
ται με κοινωνικό νόμισμα, δηλ.
αναταλλαγή προϊόντων και

υπηρεσιών χωρίς χρήματα.

Στις αιτήσεις που συγκέντρω-
σαν  περιλαμβάνονται πολλά
επαγγέλματα, αλλά και συντα-
ξιούχοι και νέοι άνθρωποι που
θέλουν να προσφέρουν όπως

μπορούν.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο

210 6020026 και στο email  va-

kiousi@otenet.gr

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

για επτά Δήμους της Αν. Αττικής

Οι πρώτες αιτήσεις για αλληλοβοήθεια
είναι γεγονός...

Στο Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού 

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου στο Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού παρουσιάστη-
καν και συζητήθηκαν  τρία διαφορετικά θέματα που έχουν όμως ένα κοινό γνώρισμα..μια
προσπάθεια αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και ανθρωπιάς.
Έχει αποδειχθεί  οτι  για κάθε ευρώ που επενδύεται στον  εθελοντισμό, οι εθελοντές
και οι οργανώσεις τους παράγουν υπηρεσίες που αξίζουν 13,5 φορές περισσότερο. Ο
Κώστας Δήμου δημοτικός σύμβουλος Κορωπίου, παρουσίασε το έργο της ομάδας εθε-
λοντών και κάλεσε  όλους να συμμετέχουν.
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Παρέμβαση στα γραφεία της εται-

ρίας ENEKTRON που έχει αναλά-

βει το έργο των διακοπών

ρεύματος στην Aνατολική Αττική

πραγματοποίησαν στις 17 Ιανουα-

ρίου μέλη συλλογικοτήτων που

δραστηριοποιούνται στην περιοχή,

όπως μας ενημέρωσαν με ανακοί-

νωσή τους. 

Ο στόχος τους ήταν να καταστή-

σουν σαφή την πρόθεση και την

αποφασιστικότητα των κατοίκων

να προστατέψουν το δικαίωμα στο

ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί είναι βα-

σικό κοινωνικό αγαθό και όχι ερ-

γολαβία.

Σ’ αυτή την πρώτη κοινή δράση

συμμετείχαν μέλη της Επιτροπής

Αγώνα Δήμου Μαρκόπουλου “Οχι

στα χαράτσια”, της Λαϊκής Συνέ-

λευσης Γλυκών Νερών, της Λαϊ-

κής Συνέλευσης Παλλήνης και

της Πρωτοβουλίας κατοίκων Ρα-

φήνας-Πικερμίου ενάντια στα χα-

ράτζια. 

Φτάνοντας στα γραφεία της εται-

ρίας ΕΝΕΚΤRΟΝ, ζήτησαν τον

υπεύθυνο, αλλά τους ανακοινώ-

θηκε ότι έλειπε! Στη συνέχεια ζή-

τησαν να μάθουν αν η

συγκεκριμένη εταιρία δεσμεύεται

από την απόφαση της Πανελλή-

νιας Ένωσης Συνδέσμων Εργολη-

πτών Δημοσίων Έργων να μην

προβεί σε διακοπή ρεύματος,

αλλά οι υπάλληλοι βέβαια δήλω-

σαν άγνοια. Τους ζητήθηκε να με-

ταφέρουν στον εργολάβο ότι οι

κάτοικοι δεν θα επιτρέψουν καμ-

μία διακοπή ρεύματος στην πε-

ριοχή, ενώ οι υπάλληλοι δεν

παρέλειψαν να αναφέρουν ότι

εκείνοι απλά εκτελούν εντολές,

για να τους αντιταχθεί ότι καθένας

έχει την ευθύνη για το ηθικό πε-

ριεχόμενο της εντολής που καλεί-

ται να εκτελέσει. Η παρέμβαση

έβαινε προς το τέλος της, καθώς

οι υπαλλήλοι επαναλάμβαναν “εν-

τάξει θα μεταφέρουμε το μή-

νυμα”…

Ξαφνικά εισβάλει από τα ενδό-

τερα ο δηλώνων ιδιοκτήτης των

γραφείων και απαιτεί με σκαιό

τρόπο να φύγουμε αμέσως από

την ιδιοκτησία του. Η απάντηση

ήταν ότι η επίσκεψη των συλλογι-

κοτήτων έχει στόχο να ξεκαθαρί-

σει ότι δεν θα υπάρξει καμμία

ανοχή στον εργολάβο που θα τολ-

μήσει να έρθει σε ακόμη πιο ιδιω-

τικούς χώρους, τα σπίτια μας, να

μας κόψει το ρεύμα για να κερδο-

σκοπήσει. Η επιθετικότητά του ξε-

πέρασε κάθε όριο, όταν άρπαξε τη

μικρή κάμερα συναγωνίστριας που

βιντεοσκοπούσε την παρέμβαση

και την πέταξε βρίζοντας. Επακο-

λούθησε έντονη αντιπαράθεση με

πρωταγωνιστή τον φερόμενο ως

ιδιοκτήτη [του ορόφου(;) της χρη-

ματιστηριακής που συμπτωματικά

συστεγάζεται στο ίδιο γραφείο με

την ΕΝΕΚΤRON(;) και της ΕΝΕ-

ΚΤRΟΝ(;)]. Ερχόμενος αντιμέτω-

πος με την αποφασιστικότητα των

κατοίκων, ανέσυρε και άλλους ρό-

λους από το πολυσχιδές οπλοστά-

σιό του, δηλώνοντας Γιάννης

Σιάτρας, πρόεδρος του Συλλόγου

Ελλήνων Φορολογουμένων! Ιδιό-

τητα που δεν εμπόδισε να του ξε-

φύγει(;) αργότερα η κορώνα “και

οι κάτοικοι έχουν δικαιώματα,

αλλά δικαιώματα έχουν και αυτοί

που κόβουν το ρεύμα”! (Βέβαια,

παρέλειψε να πει ότι ο σύλλογός

του είναι ΜΚΟ… άρα χρηματοδο-

τείται με λεφτά των “Ελλήνων Φο-

ρολογουμένων”! Επίσης

παρέλειψε να πει ότι είναι και τα-

μίας στο θεσμικό όργανο που εκ-

προσωπεί τα συμφέροντα των

χρηματιστηριακών εταιριών

sedyka.gr).

Επί τη ευκαιρία, ο Γιώργος Οικο-

νομόπουλος, υπεύθυνος της ΕΝΕ-

ΚΤRΟΝ, είναι ο ίδιος με το

ομώνυμο ιδρυτικό μέλος του Συλ-

λόγου Ελλήνων Φορολογουμένων

(μαζί με το άλλο ιδρυτικό μέλος

και πρόεδρο, Γιάννη Σιάτρα);! Ιδιό-

τυπη συγκυρία, να συστεγάζονται

αρμονικά οι εκπρόσωποι των φο-

ρολογούμενων (αλήθεια, πόσοι

φορολογούμενοι πολίτες τους

όρισαν εκπροσώπους τους;) και οι

εργολάβοι που τους κόβουν το

ρεύμα.

Έχοντας περάσει το μήνυμα, οι

κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής

ολοκλήρωσαν την παρέμβασή

τους και αποχώρησαν, δηλώνον-

τας ότι θα συνεχίσουν τις συντο-

νισμένες δράσεις τους ενάντια

στις αυθαιρεσίες κράτους και εται-

ριών, που με χαράτζια και εξω-

φρενικές αυξήσεις θέλουν να

μετατρέψουν το ηλεκτρικό ρεύμα

από βασικό κοινωνικό αγαθό σε

προϊόν πολυτελείας.

― Επιτροπή Αγώνα Δήμου Μαρ-

κόπουλου “Οχι στα χαράτσια”

― Λαϊκή Συνέλευση Γλυκών

Νερών

― Λαϊκή Συνέλευση Παλλήνης

― Πρωτοβουλία κατοίκων Ραφή-

νας-Πικερμίου ενάντια στα χαρά-

τζια

Παρέμβαση συλλογικοτήτων Ανατ. Αττικής σε εταιρία

που έχει αναλάβει τη διακοπή ρεύματος!

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λαυρεωτικής Σταύρος Παπα-

σταυρόπουλος, με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του

Δ.Σ. και κοινοποίηση στο Δήμαρχο και τους επικεφαλής

των παρατάξεων,  ζητάει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο, η στάση που πρέπει να κρατήσει το σώμα, μετά

τις αποκαλύψεις για οικονομικές ατασθαλίες και τα οικο-

νομικά χρέη που ανέλαβε ο καλλικρατικός Δήμος. Γράφει

μεταξύ άλλων στην επιστολή του:

«Μετά την ολοκλήρωση στο Δ Σ

της συζήτησης των περισσοτέ-

ρων θεμάτων που αφορούν Απο-

λογισμούς των τ. Δήμων

Λαυρίου, Κερατέας, της Κοινό-

τητας Αγ. Κων/νου, και των Δη-

μοτικών Επιχειρήσεων που

άνηκαν σ' αυτούς, [απομένει

μόνο η συζήτηση του Απολογι-

σμού της Δημ. Επιχείρησης

ΕΝΕΛ- Ενεργιεακη ΑΕ], 

μετά τις τοποθετήσεις των συ-

νάδελφων στις συζητήσεις

αυτές, για την λειτουργία των τ. Δήμων και των Δημ. Επι-

χειρήσεων κατά την προηγουμένη Δημοτική θητεία 2007-

2010, μετά από όσα ο έλεγχος των Ορκωτών Λογιστών

διαπίστωσε και τέλος μετά από όσα ο κ. Δήμαρχος και οι

Πρόεδροι των Δημ. Επιχειρήσεων ενημέρωσαν το Δ Σ:

σχετικά με υπέρογκα χρέη, έκδοση ακάλυπτων επιτα-

γών, δανειοληψίες με παράτυπο τρόπο, αναθέσεις

έργων χωρίς σύννομες διδικασίες, πληρωμένα αλλά ανε-

κτέλεστα έργα, αγορές υλικών χωρίς παραστατικά, εξο-

φληθέντα τιμολόγια για ανύπαρκτα υλικά, μελέτες χωρίς

ουσιστικό αντικείμενο,προσλήψεις προσωπικού με παρά-

νομο τρόπο, δαπάνες που δεν προεβλέποντο από τον Κώ-

δικα Αυτοδιοίκησης, δηλαδή ενέργειες και πράξεις που

συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων,

Παρακαλώ, σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις του Δ

Σ, να τεθεί θέμα προς συζήτηση, η στάση που πρέπει να

τηρήσει το Δ Σ, όσον αφορά τις υποθέσεις αυτές, που

αναδύουν οσμή σκανδάλων και αποδεδειγμένα αποκα-

λύπτουν Διαφθορά, Κακαδιαχείριση, και Κατασπατάληση

Δημοτικού και Δημοσίου χρήματος.

Όπως και Εσείς γνωρίζετε, ο Δημοτικός Κώδικας προ-

βλέπει τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν,

όταν αποκαλύπτονται τέτοιου είδους έκνομες πράξεις.

Θεωρώ ότι θα είναι η ελάχιστη προσφορά του παρόντος

Δ Σ προς την Τοπική Κοινωνία, η οποία με λύπη, οργή και

αγανάκτηση διαπιστώνει ότι και στην Τοπική Αυτοδιοί-

κηση και στον δικό της Δήμο συνέβησαν γεγονότα παρό-

μοια με αυτά που οδήγησαν την Χώρα μας στο σημερινό

της κατάντημα.

Ως εκ τούτου κα Πρόεδρε Παρακαλώ για τις δίκες σας

ενέργειες».

Με εκτίμηση

Παπασταυρόπουλος Σταύρος 

Δημ. Σύμβουλος, τ. Δήμαρχος

ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Οσμή σκανδάλων και απροκάλυπτη διαφθορά, αναδύθηκε μέσα από τους απολογισμούς των τέως

Δήμων Λαυρίου, Κερατέας, Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και δημοτικών επιχειρήσεων.

Αλλος ένας Δήμος λοιπόν σε οικονομική επιτήρηση. Ο Δήμος Λαυρεωτι-

κής που προήλθε από την συνένωση δύο Δήμων και μιας Κοινότητας.

Εχει γίνει πλέον καθεστώς, κάθε φορά που αναλαμβάνει μία νέα Δημοτική

Αρχή, να κατηγορεί την προηγούμενη για κατασπατάληση χρήματος, για

κακοδιαχείριση, για ολιγωρία. Και δεν την κατηγορεί άστοχα και χωρίς

στοιχεία, όπως στη συνέχεια αποδεικνύεται. Τί συμβαίνει λοιπόν; Ολοι οι

Δήμαρχοι που αναλαμβάνουν ένα Δήμο, κύριο μέλημά τους είναι η προ-

σωπική τους ευμάρεια ή είναι κατώτεροι των περιστάσεων;

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, σήμερα, μετά από την απογραφή

των τέων Δήμων και τον ισολογισμό έναρξης του νέου

Δήμου, παρουσίασε αποκαλυπτικά στοιχεία και έγινε εκτε-

ταμένη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (12.12.11) για

κατασπατάληση χρήματος.

10.000.000 χρειάζεται για να καλύψει τις άμεσες υποχρε-

ώσεις του νέου Δήμου και 6.000.000 για να καλύψει μα-

κροπρόσθεσμα δάνεια και αναγκαστικές πληρωμές μέσω

δικαστικών αποφάσεων!

Οι υποχρεώσεις που άφησαν οι τέως Δήμοι είναι άκρως

αποκαλυπτικοί:

Σε σύνολο χρεών 15.742.722,47 €. 

Αναλυτικά:

Λαύριο 5.0924.006,92, 

Κερατέα 10.207.211,44 και 

Αγιος Κωνσταντίνος 511.504,11 ευρώ.

Παράδειγμα της οικονομικής αιμορραγίας είναι η Ενεργει-

ακή Λαυρίου (ΕΝΕΛ. Α.Ε.), που ασχολήθηκε με προγράμ-

ματα εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ιδρύθηκε μόλις το 2010. Μέχρι τις 5.7.11 που παρέλαβε ο

νυν Δήμαρχος από τον τέως Δημήτρη Λουκά, ασχολήθηκε

με την κατασκευή του Κέντρου των Ποντίων, την αγορά φυ-

τοφαρμάκων και την κατσκευή περιφράξεων και είχε έσοδα

28.213,99 ευρώ. Είχε πληρώσει στο μεταξύ 204.437,44

ευρώ, αφήνοντας το ταμείο με 1.133,54 ευρώ και ανεξό-

φλητες υποχρεώσεις 212.223 ευρώ!

Στις πληρωμές περιλαμβάνονται περιφράξεις που πληρώ-

θηκαν αλλά δεν έγιναν ποτέ. Αφησε μεταχρονολογημένες

επιταγές 111.976 ευρω προς τον εργολάβο του Πολιτιστι-

κού Κέντρου Ποντίων και σε πολλούς άλλους.

Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ακινήτων Κερατέας

(Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Κ.) Α.Ε. Δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2010

με κεφάλαιο 81.000 που πήρε από το Δήμο Κερατέας.

Προφανώς δημιουργήθηκε μετά την αποκάλυψη που βγά-

λαμε στην εφημερίδα μας, ότι προσπάθησαν να συστήσουν

ανώνυμη εταιρία με το Δήμο Βούλας και το ...Ζευγολατιό

Κορινθίας, ως όμοροι(!) Δήμοι, σε βάσεις που ήταν απαγο-

ρευτικές από τον Κώδικα. 

Ετσι αποτρέψαμε ένα τερατούργημα δημοτικής επιχείρη-

σης, που ποιος ξέρει πόσα ευρώ θα έκλαιγαν οι δημότες

ένθεν και ένθεν.

Ο δημοτικός σύμβουλος και τέως Δήμαρχος Λαυρίου Σταύ-

ρους Παπασταυρόπουλος, μετά ταύτα κατέθεσε επιστολή

στο Προεδρείο και ζητάει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβού-

λιο για το τί μέλλει γενέσθαι επ’ αυτών. Τη δημοσιεύουμε

παραπλεύρως.
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Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου,

επαναλειτούργησαν οι Κατη-

χητικές Συνάξεις του Ι.Ν.

Αγίου Νεκταρίου Βούλας,

μετά την διακοπή των Εορτών

που μεσολάβησαν.

Στη πρώτη συνάντηση για το

νέο έτος, ευλογήθηκε και κό-

πηκε η Βασιλόπιτα των Κατη-

χητικών της Ενορίας, από τον

Εφημέριο και Υπεύθυνο Νεό-

τητος του Ιερού Ναού π. Αν-

τώνιο Χρήστου, όπου

ευχήθηκε για καλή πρόοδο

και κάθε ευλογία στη ζωή

όλων των παιδιών αλλά και

των Κατηχητών τους.

Μετά  το μάθημα  έγινε η δια-

νομή των κομματιών της Βα-

σιλόπιτας και το φλουρί

έπεσε σε παιδί από το κατώ-

τερο Κατηχητικό της Ενορίας

και έλαβε μία ειδική ευλογία

γι’ αυτό! Κανένα παιδί δεν

έμεινε παραπονεμένο όμως,

καθώς εκτός από τη γευστική

βασιλόπιτα, όλα τα παιδιά

έλαβαν από μία εικόνα της

Παναγίας της Βαρνάκοβας και

από ένα ψυχοφέλιμο βιβλίο

του Γέροντος Παϊσίου. 

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012 έγινε

η κοπή της πίτας του Εξωραϊστικού –

Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κίτσι Κο-

ρωπίου και Πέριξ «Η ΑΝΟΙΞΗ». 

Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο Δή-

μαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιού-

σης, ο οποίος χαιρετίζοντας την

εκδήλωση, ενημέρωσε τους παρευρι-

σκόμενους για την προσπάθεια του

Δήμου στη μείωση των προστίμων και

την αύξηση των δόσεων για τα αυθαί-

ρετα κτίσματα. Για τις Σχολικές Μο-

νάδες διευκρίνισε ότι όλα είναι έτοιμα

από την άποψη των μελετών και του

ΟΣΚ, όμως  λόγω της οικονομικής

συγκυρίας, ο εργολάβος και η πολι-

τεία δεν βρίσκουν χρηματοδότηση

από τις τράπεζες με αποτέλεσμα να

καθυστερεί και το θέμα αυτό. 

Στο θέμα της ένταξης της περιοχής στο

σχέδιο διαβεβαίωσε ότι τους προσε-

χείς μήνες, θα γίνουν οι αναρτήσεις

που εκκρεμούν. Το θέμα αυτό, είναι αιχ-

μής και πρώτης προτεραιότητας για το

Δήμο, ήδη κατεβλήθησαν 150.000

ευρώ στον μελετητή. Ωστόσο, σε κάθε

περίπτωση πρέπει οι μελέτες πολεοδό-

μησης να είναι σωστές για να μην

υπάρξουν προβλήματα και ενστάσεις

που θα προκαλέσουν μεγαλύτερες κα-

θυστερήσεις (π.χ. όπως έγινε και στην

Αγία Μαρίνα). 

Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε ο αρχη-

γός της μείζονος αντιπολίτευσης Αρι-

στείδης Γκίκας, μαζί με τις ευχές του,

έδωσε τα συγχαρητήριά του στον Αν-

τιδήμαρχο Περιβάλλοντος Μ. Γρινιε-

ζάκη για την καθαριότητα που

υπάρχει στον οικισμό.

Παρόντες ήταν το σύνολο των Αντι-

δημάρχων του Δήμου, όπως και Σύμ-

βουλοι από την Συμπολίτευση και την

Αντιπολίτευση. 

Σε εκδήλωση συμπαράστασης στον

αγώνα των εργατών της Ελληνικής Χα-

λυβουργίας, όπως και των εργαζομένων

στον τηλεοπτικό σταθμό Alter, εξελίχ-

θηκε το κόψιμο της Βασιλόπιτας Αλλη-

λεγγύης που οργάνωσαν το Σάββατο

14/1 η Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα

Ζωής, η Πρωτοβουλία Πολιτών Βάρης -

Βούλας - Βουλιαγμένης ενάντια στα Χα-

ράτσια και ο Σύλλογος των Εργαζομέ-

νων του Δήμου Βούλας. Η παρουσία

στην εκδήλωση των εκπροσώπων του

Σωματείου της Χαλυβουρ-

γίας, Δημήτρη Γούναρη

και Γαϊτανάρου Τηλέμα-

χου, και ιδιαίτερα η εγκάρ-

δια συζήτηση που έγινε,

δημιούργησαν κλίμα συγ-

κίνησης σε όλους τους

συμμετέχοντες, καθώς

άκουγαν τις περιγραφές

από την αγωνιστική δράση

και την αποφασιστικότητα

των εργατών  - που βρί-

σκονται ήδη στην 75η

μέρα απεργίας. – να μη

σταματήσουν τον αγώνα

τους, αν δεν προσλη-

φθούν όλοι οι απολυμένοι

και με την προϋπόθεση ότι θα πληρω-

θούν όλοι οι μισθοί κανονικά και σύμ-

φωνα με την ισχύουσα συλλογική

σύμβαση εργασίας.

Αντίστοιχη αίσθηση και αισθήματα

συμπαράστασης προκλήθηκαν από την

ομιλία του Γιώργου Φιλιππάκη, εκπρο-

σώπου των εργαζομένων στον ALTER,

καθώς περιέγραψε τις πρωτοβουλίες

και τις δράσεις του σωματείου κατά τη

διάρκεια του δίμηνου απεργιακού

αγώνα προκειμένου να πληρωθούν τα

οφειλόμενα σε όλους τους εργαζόμε-

νους για περισσότερο από 10 μήνες. 

Παράλληλα, μια διαφορετική νότα

“οικολογικής” αλληλεγγύης έδωσε η

ομιλία της Λίτσας Βρανά, γραμματέα

της Ομοσπονδίας Συλλόγων Καλαμά,

η οποία αναφέρθηκε στους αγώνες

που κάνουν οι κάτοικοι της περιοχής

των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας για

να σταματήσουν οι βιομηχανίες να ρυ-

παίνουν και να μολύνουν ασύδοτα και

ανεξέλεγκτα  το πανέμορφο ποτάμι

του Καλαμά, που προσφέρει μια αστεί-

ρευτη πηγή ζωής σε όλη την περιοχή.

Η εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας τό-

νισε με ιδιαίτερη έμφαση τη στήριξη

στον αγώνα αυτόν που εδώ και τέσσε-

ρις μήνες έχει ξεκινήσει η Εναλλα-

κτική Δράση.

Μετά από τις ομιλίες ακολούθησαν

ερωτήσεις από τους παρευρισκόμε-

νους και έγινε πλούσιος διάλογος,

μέσα από τον οποίο φωτίσθηκαν πολ-

λές πλευρές του αγώνα που κάνουν οι

εργαζόμενοι εν μέσω ιδιαίτερα δυσμε-

νών συνθηκών για να μη χάσουν τη

δουλειά τους και τα χρήματα που τους

οφείλονται. Παράλληλα, τονίσθηκε με

αξιοσημείωτη έμφαση

από τους εκπροσώπους

τους πόσο μεγάλη σημα-

σία έχει για την επιτυχία

του αγώνα  η έκφραση

αλληλεγγύης από τις

υπόλοιπες κοινωνικές

ομάδες. 

Η βραδιά έκλεισε με

κρασάκι, τσίπουρο, αλλά

και μεζέδες από διάφορα

καλούδια (γιαννιώτικες

πίτες, φάβα, γλυκά και

πολλές άλλες υπέροχες

γεύσεις) που είχαν φέρει

όσοι ήρθαν στην εκδή-

λωση. Και φυσικά με τη

συνοδεία ποτού και μεζέδων, δημιουρ-

γήθηκαν τα γνωστά πηγαδάκια και οι

κουβεντούλες γύρω από την – επιτα-

κτική πλέον – ανάγκη για περισσότερη

κοινωνική αλληλεγγύη, ως την πιο ρε-

αλιστική απάντηση στις δυσκολίες που

μας περιμένουν. 
Μάκης Σταύρου

Ο εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός
Σύλλογος Κιτσίου “Ανοιξη”

Η Βασιλόπιτα των Κατηχητικών της Ενορίας

στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας

Β α σ ι λ ό π ι τ ε ς . . .
Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής,  

Πρωτοβουλία Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Αρτέμιδος πραγμα-
τοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Οργανισμού Παι-
δείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος “Ο Ξενοφών” του Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος, με την παρουσία του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, μελών

του Δ.Σ. και φίλων του πολιτισμού.

Τ
η Δευτέρα 16-01 στο Μουσείο Οίνου, με το αφιέρωμα στην ποί-

ηση της Κικής Δημουλά, έκλεισε ο πρώτος κύκλος  των ποιητι-

κών αναλογίων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού &

Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. Την

εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Οργανισμού  Παν. Μάρκου λέ-

γοντας μεταξύ άλλων: «Πιστεύω πως κερδίσαμε το μεγάλο μας

στοίχημα. Το κοινό ανταποκρίθηκε θετικά, αγκάλιασε με περίσσια

θέρμη αυτό το μεγάλο αφιέρωμα σε οκτώ Ελληνες ποιητές. Καλύ-

ψαμε 130 χρόνια ελληνικής ποίησης. Από τον Σουρή στον Ελύτη και

από την Μαρία Πολυδούρη στην Κική Δημουλά». 

Διαβάζοντας την ποίηση της Κική Δημουλά ενσωματώνομαι με

τους φόβους, τις ανησυχίες της. Νοιώθω το σφυροκόπημα των

λέξεων πάνω μου. Κοφτές, ασθμαίνουσες. Και τότε ο σφυγμός

ανεβαίνει, οι κραδασμοί επιταχύνονται κι εκείνη η φλέβα δια-

στέλλεται και χτυπά γρηγορότερα. 

Στο Πνευματικό Κέντρο Αρτέμιδος 
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• ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ τηλ.2132020150 
Α)  Δημοτική Ενότητα Βάρης
• Δημαρχείο Βάρης (οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου)
Β)  Δημοτική Ενότητα Βούλας
• Πάρκο Εθνικής Αντίστασης (Μεταξύ των οδών Ζεφύρου, Βασ. Παύλου
και Αγ. Ιωάννου - Δημοτικά Κτίρια πρώην ΚΑΠΗ, ΠΕΒ, πρώην ΔΕΑΒ κλπ) 
Γ) Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης 
• Δημαρχείο (Οδός Αφροδίτης 2)
Για επικοινωνία: Μιλτιάδης Καβράκος – Συντονιστής Πολιτικής Προστα-
σίας Δήμου ΒΒΒ κιν.: 6936229904,  Σταύρος Πολιτόπουλος – Υπεύθυνος
Πολ. Προστασίας Βουλιαγμένης κιν.: 6944696361   & Αχιλλέας Ντούνης -
Υπεύθυνος Πολ. Προστασίας Βάρης κιν.: 6945 122655

• ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (τηλ. 210-6624830)
1. Κ.Α.Π.Η. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, οδός Νικ. Α. Ντούνη 4. 
Τηλ. επικοιν.: 210-6020920. Ανοικτά από 8π.μ. έως 20:00.
2. 1ο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας, Λεωφ. Αγ. Μαρίνας-Κορωπίου
109, Αγία Μαρίνα. Τηλ. επικ.: 22910-90638. Ανοικτά από 8 π.μ. έως  14μ.μ.
3. 2ο Πολιτιστικό Κέντρο Κιτσίου, οδός Παπαγιαννοπούλου 156, Κίτσι. 
Τηλ. Επικ: 210-9653462. Ανοικτά από 8πμ έως 12μμ και από 6μμ έως 8μμ

• ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (τηλ. 22923 20113) 
1. Κ.Α.Π.Η. Κερατέας (για την Δημοτική Ενότητα Κερατέας)
2. Κ.Α.Π.Η. Λαυρίου (για την Δημοτική Ενότητα Λαυρίου)

• ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (τηλ. 22943020532, 22940 90202)                                                                                              
1. Κλειστό Γήπεδο μπάσκετ και κλειστό Γυμναστήριο εντός του Αθλητι-
κού και Πολιτιστικού Πάρκου, Λ. Μαραθώνος 196 Ν. Μάκρη, τηλ. 22940
69800, 22940 90202 - Αρμόδιος: Αντιδήμαρχος Βασ. Μεγαγιάννης τηλ.
6944 322373. 

• ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ (τηλ. 210-6647223) 
1. Κ.Α.Π.Η. οδός Βασσιλίσης Φρειδερίκης 7Β.  Υπεύθυνοι: Κανάβης (τηλ.
6944454612) και Β. Κατσακούλας (τηλ. 6977430161).
2. Παλαιό Δημαρχείο - Πρώην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, οδός
Μ.Παπακωνσταντίνου 1, Παιανία.

• ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  (τηλ. 210-6612965)
Α)  Δημοτική Ενότητα Γέρακα:
1.  Δημαρχείο Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας.
2. Κ.Α.Π.Η., Εθν. Αντιστάσεως 44, Γερακας.
3.  1ο Αθλητικό Κέντρο, Ηρακλειάς & Λεωφ. Γέρακα.  
Β)   Δημοτική Ενότητα Παλλήνης:
1.  Κ.Α.Π.Η., Λεωφ. Πουλή, περιοχή Μάριζα Παλλήνης.
2.  Αθλητικό Κέντρο, Λεωφ. Μαραθώνος 2, Παλλήνη.  
Γ)  Δημοτική Ενότητα Ανθούσας:
1.  Δημ. κατάστημα Ανθούσας, Πλ. 25ης Μαρτίου, Ανθούσα.
2.  Κ.Α.Π.Η., Πλατεία 25ης Μαρτίου, Ανθούσα.
Υπεύθυνη: Κουνενάκη Ειρ. (τηλ. 6936931181, 6986391015), Αντιδήμαρ-
χος Αναπληρωτής: Μαντζώρος Ανδρέας, (τηλ. 6945623132). 

• ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (τηλ. 210-6039550, 210-6039911)
1. Δημοτικό κατάστημα Πικερμίου, Λ. Μαραθώνος 34, τηλ. 210-6039550.
Υπεύθυνη: Παπαδημητρίου Ηλέκτρα (τηλ. 6972473908). 

• ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Α)  Δημοτική Ενότητα Καλυβίων:
1.  Δη. Μέγαρο, Αθηνών & Ρήγα Φεραίου – Καλύβια, 2299 320 300 
2. Α’  Κ.Α.Π.Η. Καλυβίων, Σουνίου 33 – Καλύβια
3. Β’  Κ.Α.Π.Η. Καλυβίων, Λ. Καλυβίων 160 – περιοχή Λαγονησίου
4. Γ’  Κ.Α.Π.Η. Καλυβίων Γαλάζιας Ακτής & Ψαρρών – Γαλάζια Ακτή
Υπεύθυνοι:  Σωφρόνης Γ. Αντιδήμαρχος Πολ. Προστ. 6980-605050  2299
320313 & Κολαξής Γεράσιμος Πρόεδρος Δημοτ.Κοινότητας Καλυβίων,

6936-060555 2299 320310
Β)  Δημοτική Ενότητα Αναβύσσου:
1. Γραφείο Δημ. Κοινότητας Β. Κων/νου & Κρήτης – Ανάβυσσος  22910
41220-22
2.  Κ.Α.Π.Η. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Μεγ. Αλεξάνδρου
3.  Κ.Ε.Π. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ηφαίστου
Υπεύθυνοι:  Χαρίτος Μανώλης Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας τηλ.
6947-844133 & Τροχίδης Φίλιππος Αντιπρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας
τηλ. 6944-720538
Γ)  Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας:
1.  Γραφείο Δημ. Κοιν/τας Λ. Σουνίου & Αγ. Γεωργίου 2 15325 τηλ. κέντρο
2.  Κ.Α.Π.Η. Παλαιάς Φώκαιας Π. Μάγειρα & Αρ. Δαλάκα
Υπεύθυνοι:  Λάμπρου Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας 6974-
444562 & Μακροδημήτρης Γιάννης Αντιπρόεδρος Δημ. Κοιν. 6973-824882
Δ)  Δημοτική Ενότητα Σαρωνίδας:
1.  Γραφείο Δημ. Κοινότητας Λ. Σαρωνίδας 55 – Σαρωνίδα 22910 54444
2.  Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Λεωφ. Σαρωνίδας 14Α  Σαρωνίδα
Υπεύθυνοι:  Γκούμα Αικατερίνη Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας 6941-
457530 & Πεζούλας Νικόλαος Υπάλληλος6976-642215
Ε)  Τοπική Κοινότητα Κουβαρά:
1.   Αίθουσα εκδηλώσεων (δίπλα στο Κοινοτικό Κατάστημα) Αγίου Δημη-
τρίου 20 – Κουβαρά 22990 69422 / 67940
2. Αίθουσα Αγροτικού Ιατρείου (εντός του Κοινοτικού Καταστήματος)
Αγίου Δημητρίου 20 – Κουβαρά 22990 69422 / 67940
Υπεύθυνοι:  Πρίφτη Αικατερίνη Αντιδήμαρχος 6938-743111 &  Κίτσος
Ιωάννης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας 6945-556577

• ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ  Ε΄Πεντζερίδη 3 Αγ. Στέφανος

• ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
1) ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ  Ανθέων 21 Αρτέμιδα, τηλ. 22940-89405
2) Α΄ΚΑΠΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δημοκρατίας 6 &  Υπαπαντής  τηλ. 22940-88818
3) Β΄ΚΑΠΗ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ  7Η ΣΤΆΣΗ Λ. Βραυρώνος τηλ. 22940-45207

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ
1) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΑΤΩΝ  Διαδ. Κων/νου Σπάτα
τηλ. 210-6635551
2) ΚΑΠΗ ΣΠΑΤΩΝ  Βασιλ. Παύλου 64β  τηλ. 210-6630551
3) ΚΑΠΗ ΣΠΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Βυζαντίου 11 & Μεγάλου Αλεξάνδρου
τηλ. 210-6630068

Κλειστοί θερμαινόμενοι χώροι, για την προστασία αστέγων ατόμων ή οικογενειών κατά

την χειμερινή περίοδο, όπου παρατηρούνται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σε συ-

νεργασία με τους Δήμους  χωρικής αρμοδιότητάς Ανατ. Αττικής,  όρισαν κλειστούς θερμαινόμενους χώρους,

για την προστασία αστέγων ατόμων ή οικογενειών κατά την χειμερινή περίοδο, όπου παρατηρούνται πολύ

χαμηλές θερμοκρασίες.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται,  ανά Δήμο, οι διαθέσιμοι χώροι, οι οποίοι θα φιλοξενούν προσω-

ρινά άστεγους πολίτες, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω των 4ο C. 

Το κατάστημα τη ΔΕΗ Κερα-

τσινίου και το κατάστημα της

Κηφισιάς, δέχονται λογαρια-

σμούς της ΔΕΗ, χωρίς την

εξόφληση του “χαρατσιού”.

Αυτό δίνει νέα δυναμική στις

κινητοποιήσεις των Πρωτοβου-

λιών Πολιτών και των Δήμων

σε όλη την Ελλάδα, να διεκδι-

κήσουν ακόμη πιο έντονα και

μαζικά την κατάργηση του χα-

ρατσιού.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-

ΚΩΝ Π. Ε.  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με

παρεμβάσεις στη ΔΕΗ πέτυχε

να παραλαμβάνουν λογαρια-

σμούς χωρίς το χαράτσι, όπως

μας ενημέρωσε με δελτίο

τύπου.

Συγκέντρωση έξω από

τη ΔΕΗ
Γλυφάδας, Τρίτη 24/1, 9π.μ.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΒΒ

εναντια στα ΧΑΡΑΤΣΙΑ, καλεί

όλους τους δημότες σε ΣΥΓΚΕΝ-

ΤΡΩΣΗ έξω από το κατάστημα

της ΔΕΗ στη Γλυφάδα (Α. Πα-

πανδρέου 119Α, Τερψιθέα Γλυ-

φάδας) την ΤΡΙΤΗ 24 ΓΕΝΑΡΗ,

στις 9 η ώρα το πρωί.

Εκεί, μαζί με την «Επιτροπή Κα-

τοίκων Γλυφάδας ενάντια στο

Μνημόνιο & τις Αντιλαϊκές Πολι-

τικές» θα καταθέσουν δεκάδες

Δηλώσεις άρνησης πληρωμής

του χαρατσιού, μαζί με λογαρια-

σμούς με πληρωμένο μόνο το

ηλεκτρικό ρεύμα κλπ επιβαρύν-

σεις, εκτός ΕΕΤΗΔΕ.

Ήδη, μετά την πρώτη ημέρα συλ-

λογής στις 16 Δεκέμβρη/11 στο

Δημαρχείο, έχουν συγκεντρωθεί

πάνω από 400 λογαριασμοί με

απλήρωτο χαράτσι.

Οπως σημειώνουν, δέχονται εκα-

τοντάδες τηλεφωνήματα και συ-

νεχίζουν, τη συγκέντρωση

λογαριασμών ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ,

ώρες 10:00 - 14:00 και 17:00 -

20:00, στο ισόγειο του Δημαρ-

χείου (Βούλα), ενώ περιμένουμε

από τη Δημοτική αρχή την παρα-

χώρηση τηλεφωνικής γραμμής

για παροχή πληροφοριών και

ενημέρωση των Δημοτών, αφού

άλλωστε το Δημοτικό Συμβούλιο

με την πρόσφατη απόφασή του

«στηρίζει κάθε συλλογική δράση
ενάντια στα χαράτσια».

Συγκέντρωση ενημέρωσης

Για την αναλυτικότερη και πληρέ-

στερη ενημέρωση των συμπολι-

τών μας, αλλά και την

επάνδρωση εθελοντικών ομάδων

για διάφορες δραστηριότητες,

οργανώνουν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ την

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΓΕΝΑΡΗ στις 10:30

πμ, στην αίθουσα του Πολιτιστι-

κού Κέντρου «ΙΩΝΙΑ» (δίπλα στο

Δημαρχείο), όπου θα υπάρξει και

ενημέρωση για το σχέδιο αυτο-

προστασίας και το δίκτυο περι-

φρούρησης - αποτροπής

ενδεχόμενης απόπειρας διακο-

πής ηλεκτροδοτήσεων, που

έχουν ήδη οργανώσει.

Επίσης την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΓΕ-

ΝΑΡΗ, στις 6:00 μμ στον πεζό-

δρομο Κοραή στην Αθήνα,

υπάρχει προγραμματισμένη πα-

ναττική συγκέντρωση ενάντια

στα χαράτσια. Θα ακολουθήσει

πορεία προς τη Βουλή. Κάνουν

κάλεσμα για μαζική συμμετοχή.

www.polites3b.blogspot.com/

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

6945027027, 6944539542,

6944450111, 6948000171

ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ
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Κι ενώ με τις πολιτικές τους, κα-

θημερινά  πολλαπλασιάζονται οι

φτωχοί και οι άνεργοι στην Ελ-

λάδα και σε όλη την Ευρώπη, η

Γερμανία με προσφυγή της στο

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πέτυχε να

μειωθούν δραματικά τα έτσι κι αλ-

λιώς λίγα χρήματα που η ΕΕ διέ-

θετε για παροχή τροφίμων σε

απόρους. Συγκεκριμένα για την

Ελλάδα, τα κονδύλια που της ανα-

λογούν μειώνονται από

20.045.000 το 2011 σε 4.805.742

ευρώ το 2012.

Αυτά αποκαλύπτονται σε ερώτηση

που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής

του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής, στην Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή.  Στην ερώτησή

του ο Ελληνας ευρωβουλευτής

αναφερόμενος στο «πρόγραμμα

χορήγησης  τροφίμων από τα

αποθέματα παρέμβασης στους

απόρους της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης», τονίζει ότι «Με απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
στην υπόθεση T-576/08, Γερμα-
νίας κατά της Επιτροπής, το Δικα-
στήριο δέχτηκε το αίτημα της
Γερμανίας για τη μείωση των κον-
δυλίων που θα διατεθεί η ΕΕ για
τους απόρους. Με αποτέλεσμα
από τα 480.000.000 ευρώ που δια-
τέθηκαν το 2011, να μειωθούν σε
113.487 343 ευρώ το 2012».

Συνεχίζοντας την ερώτησή του,

αφού αναφέρει ότι  «η πρόσφατη
κρίση έχει δημιουργήσει τεράστια
οικονομικά και κοινωνικά προβλή-
ματα σε χιλιάδες οικογένειες …»

ζητά από την Επιτροπή  να αυξή-

σει άμεσα τους πόρους της ΕΕ για

τους απόρους και ταυτόχρονα

ζητά στοιχεία για τον τρόπο δια-

νομής των σχετικών κονδυλίων

στην Ελλάδα. 

Ο βουλευτής Βασίλης Οι-

κονόμου επανέρχεται, με

ερώτησή του στη Βουλή,

στα σκάνδαλα που ο ίδιος

είχε καταγγείλει στην

Βουλή σχετικά με την δια-

χείριση της Ελληνικής Αε-

ροπορικής Βιομηχανίας

(ΕΑΒ ΑΕ) (Αρ Πρωτ.

11844/22.2.2011 και

16754/23.05.2011) γιατί

όπως γράφει «η τότε κυ-

βέρνηση είχε αποφύγει να
παρέμβει και να απαλλάξει
από τους τομείς ευθύνης
τους σημερινούς κατηγο-
ρούμενους, νόμιμους εκ-
προσώπους της εταιρείας,
αλλά ο Εισαγγελέας Πρω-
τοδικών Αθήνας όπως πλη-
ροφορούμαστε ζήτησε την
ποινική τους δίωξη για απι-
στία κατ’ εξακολούθηση σε
βαθμό κακουργήματος και
η σχετική δικογραφία δια-
βιβάστηκε στον ανακριτή
του 4ου Τακτικού Τμήμα-
τος Αθηνών για διενέργεια
κύριας ανάκρισης».
Και συνεχίζει «Παρά την

συγκεκριμένη εξέλιξη οι

νόμιμοι εκπρόσωποι της

ΕΑΒ ΑΕ παραμένουν στην

θέση τους αφού ουδείς

φαίνεται να ενδιαφέρεται

για την αντικατάστασή

τους.

Θα προβείτε άμεσα στην

αντικατάσταση των εμπλε-

κομένων νομίμων εκπρο-

σώπων της εταιρείας ΕΑΒ

ΑΕ ώστε να «απαλλαγεί» η

εταιρεία από τους υπόδι-

κους διαχειριστές της;». 

«Κατηγορίες και Περιεχόμενο 

χρήσεων Γης» 

Κατάργηση της εκτός

σχεδίου δόμησης

Ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής,  Γεώργιος Βλά-

χος, έθεσε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμ-

πορίου της Βουλής, το θέμα του Σχεδίου του

Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχό-

μενο χρήσεων Γης» το οποίο βρίσκεται σε διαβού-

λευση και περιλαμβάνει διατάξεις για κατάργηση της

εκτός σχεδίου δόμησης.

Συγκεκριμένα, ο Γ. Βλάχος

τόνισε ότι το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος Ενέργειας και Κλι-

ματικής Αλλαγής, έφερε προς

διαβούλευση ένα Προεδρικό

Διάταγμα το οποίο μεταξύ

των άλλων καταργεί την

εκτός σχεδίου δόμηση. Για το

λόγο αυτό, ζήτησε από τον

αρμόδιο Υπουργό, να πάρει

ξεκάθαρη θέση σχετικά με το

θέμα που έχει ανακύψει και να φέρει το Προεδρικό

Διάταγμα –πα’ ρόλο που δεν προβλέπεται από τον

κανονισμό – προς συζήτηση στην επιτροπή.

Απαντώντας ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιματικής Αλλαγής, ξεκαθάρισε «..ότι δεν τίθε-
ται τέτοιο ζήτημα κατάργησης της εκτός σχεδίου
δόμησης» και απάντησε θετικά στο αίτημα του βου-

λευτή, να έρθει το Προεδρικό Διάταγμα προς συζή-

τηση στην Επιτροπή και να γίνει μια πραγματική

συζήτηση επ’ αυτού. Την ίδια θέση επιβεβαίωσε και ο

Αναπληρωτής Υπουργός, παραπέμποντας στο από

11/1/2012 δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ στο οποίο με-

ταξύ των άλλων αναφέρεται ότι: «η δυνατότητα
εκτός σχεδίου δόμησης που αφορά και στην κατοικία
δεν θα επηρεάζεται από τις διατάξεις του υπό δια-
βούλευση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, αφού
θα συνεχίσει να διέπεται από τις διατάξεις του Προ-
εδρικού Διατάγματος ΦΕΚ 270/85 που βρίσκεται σε
ισχύ».

Ο Γ. Βλάχος σχολιάζοντας τις απαντήσεις των αρ-

μόδιων Υπουργών, εξέφρασε την ικανοποίησή του

για τη δέσμευση που ανέλαβε η πολιτική ηγεσία του

ΥΠΕΚΑ, για μη κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμη-

σης, γεγονός που ικανοποιεί τους πολίτες της Περι-

φέρειας Αττικής και δικαιώνει τις προσπάθειές μας.

Επειδή η εκτός σχεδίου δόμηση κατά καιρούς μπαί-

νει στο στόχαστρο διαφόρων παραγόντων – θεσμι-

κών ή μη – καλό θα ήταν να καταλάβει το ΥΠΕΚΑ,

ότι μόνο οι επεκτάσεις των Γ.Π.Σ με συνοπτικές δια-

δικασίες, θα θέσουν στο περιθώριο την εκτός σχε-

δίου δόμηση και όχι οι συνεχείς εξωπραγματικές και

αναποτελεσματικές απαγορεύσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 19.10.12

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρ. 7200

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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 διαβιβάστηκε από την Αποκεντρω-

μένη Διοίκηση Αττικής  με αρ. πρωτ. Φ.257/91/Περιβ.9/12 η Μελέτη Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Βιομηχανία παραγωγής

αρτοσκευασμάτων & φρυγανιάς της εταιρείας με την επωνυμία «ELBI-

SCO ΑΒΕΕ Τροφίμων», που βρίσκεται στο 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος

στο Πικέρμι Αττικής, 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 ενη-

μερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από

τη δημοσίευση της παρούσας.

Ο πρόεδρος Π.Σ. Αττικής

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Η φτώχεια μεγαλώνει, τα κονδύλια σε τρόφιμα

από Ε.Ε. μικραίνουν δραματικά

μετά από προσφυγή της Γερμανίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο!

στην Ελλάδα, 20.045.000€ το 2011 - 4.805.742 € το 2012!

Διώκονται ποινικά οι εκπρόσωποι της ΕΑΒ ΑΕ 

για απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος
Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
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ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Κορωπί 09.12.2011

Α.Π. 24110

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 283/2010 από-

φαση του Δ.Σ. Κρωπίας εγκρίθηκε η πρόταση τρο-

ποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 166Α.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για ενημέρωση και

τυχόν υποβολή ενστάσεων να προσέλθουν στα

γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας εντός δεκαπέντε

(15) ημερών από την τελευταία κατά νόμο δημοσί-

ευση της παρούσας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ημ/νια:       16 -01-2012

Ταχ. Δ/νση:  Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Αρ. Πρωτ: 74     

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τη-

λεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος

μειοδοτικός διαγωνισμός για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ

ΤΟ ΕΤΟΣ 2012».

Προϋπολογισμός μελέτης: 59.686,94 €

ΦΠΑ   23 %: 13.728,00 €

Σύνολο: 73.414,94 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-

σης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 31/01/2012

ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι διαγωνιζόμενοι που θα εμφανιστούν στην δημοπρασία αυτοπροσώπως

ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό, θα γίνονται δεκτοί μόνο εάν

προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως

(όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του

προϋπολογισμού  χωρίς το ΦΠΑ 2.984,35 €, η οποία θα έχει ισχύ τουλά-

χιστον εξήντα (60) μέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού

και η οποία θα απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Απο-

χέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 26570 (αρμόδια υπάλληλος κα.

Δρούμπουλα) και να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), τις εργάσιμες μέρες και

ώρες από τα γραφεία της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευ-

σης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 27 / 01 / 2012,

καταβάλλοντας το ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής

Αντωνίου Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΡΑΚΑΣ 12.1.2012

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 70

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις

του Π.Δ. 270/81, το Ν. 3463/2006 και το Ν. 3852/2010, πρόκειται να πραγ-

ματοποιήσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την το-

ποθέτηση αυτόματων πωλητών.

Α) Αυτόματο πωλητή νερού, αναψυκτικών και μικρών σνακ.

β) Αυτόματο πωλητή ροφημάτων

στα εξής κτίρια:

1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα

2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα

4ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα

Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης

Η προσφορά αφορά:

1. Την εκμίσθωση παραπάνω χώρων για την τοποθέτηση μηχανημάτων

αυτόματων πωλητών σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

2. Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική

3. Χαμηλότερο όριο προσφοράς ορίστηκε το ποσόν των 250€ μηνιαίως

4. Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίστηκε στα 2 έτη.

5. Οσοι θα συμμετέχουν θα πρέπει κατά τη διεξαγωγή της Δημοπρασίας

να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με το 10%

του προσφερόμενου ετησίου μισθώματος και η οποία κατά την κατακύ-

ρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον πλειοδότη θα αντικατα-

σταθεί με άλλη καλής εκτέλεσης.

Μετά τα πιο πάνω καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έγγραφη

αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της υπ’

αριθμ. 13/2012 Απόφασης-Διακήρυξης Δ.Σ. Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. από 21 Ια-

νουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου 2012 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επι-

χείρησης (Πολιτιστικό Κέντρο, επί των οδών Κλειτάρχου & Αριστείδου)

για να πάρουν την διακήρυξη και να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην

παραπάνω διεύθυνση. Πληροφορίες κ. Κάρλα Σάντος τηλ. 210 6619.937.

Ο πρόεδρος 

Αθανάσιος Ζούτσος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ &

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ημ/νια:       16 -01-2012

Ταχ. Δ/νση:  Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Αρ. Πρωτ: 75     

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος  της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσ-

σεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012»

Προϋπολογισμός: 59.900,00€

ΦΠΑ   23 % : 13.777,00 €

Σύνολο: 73.677,00  €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής

στις 30/01/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτρο-

πής Διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συ-

νεργασίες αυτών), με στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό.

Συγκεκριμένα απαιτείται :

1. Η διάθεση τριών (3) εργατών και ενός (1) χειριστή.

2. Η διάθεση ενός (1) μηχανήματος έργου (Jcb) με έναν (1) χειριστή.

Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με

νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας οποιασδή-

ποτε μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς παρίσταται και επιδίδει την

προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορ-

φής, ο ορισμένος νόμιμος εκπρόσωπος της.

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως

(όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί του

προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το ΦΠΑ, 2.995,00 € και η οποία απευ-

θύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρ-

μανσης Λαυρεωτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 20570 (αρμόδια υπάλληλος, κα.

Δρούμπουλα), στις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία

της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 27 / 01 / 2012, κατα-

βάλλοντας το ποσό των είκοσι (20) ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ

Αντωνίου Νικόλαος

Ο Δήμος Αθηναίων αφαίρεσε

την άδεια λειτουργίας κατα-

στήματος που στάθμευε έμ-

προσθεν του καταστήματός

του, για 40 ημέρες. 

Το διοικητικό πρωτοδικείο στο

οποίο προσέφυγε ο επιχειρη-

ματίας απέρριψε την αίτηση

αναστολής για λόγους δημο-

σίου συμφέροντος, οι οποίοι

αφορούν «στην προστασία του

κοινόχρηστου χαρακτήρα των

δημόσιων χώρων και δη των

πεζοδρομίων από αυθαίρετες

ενέργειες κατάληψής τους...». 

Όπως αναφέρουν οι δικαστές,

οι ισχυρισμοί του επιχειρηματία

για τις συνέπειες που θα υπο-

στεί από το κλείσιμο (οικονο-

μική ζημία, διαρροή πελατείας

κ.λπ.) «έχουν πολύ μικρότερη

βαρύτητα σε σχέση με τις αντί-

στοιχες αρνητικές συνέπειες

που έχει για το κοινωνικό σύ-

νολο η αυθαίρετη κατάληψη

πεζοδρομίου, αφού οι συνέ-

πειες της οικονομικής βλάβης

και της διαρροής πελατείας

αναφέρονται αποκλειστικά

στην οικονομική σφαίρα» και

αφορούν μόνο τον επιχειρημα-

τία, «Αντιθέτως, η στέρηση της

χρήσης του πεζοδρομίου ανα-

φέρεται στη σφαίρα των κοινω-

νικών αγαθών (ανεμπόδιστη

χρήση κοινόχρηστου χώρου)

και αφορά αόριστο αριθμό

ανθρώπων, οι οποίοι δεν φέ-

ρουν καμία ευθύνη. 

Μεταπτυχιακά στο Ανοικτό

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Ξεκινούν  οι έγγραφες για μεταπτυχιακές σπουδές στο πρό-

γραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση

Επιχειρήσεων Αγροτροφίμων (MBA AgriFood), με τη μεθο-

δολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, του Ανοικτού Πα-

νεπιστημίου Κύπρου (www.ouc.ac.cy) σε συνεργασία με το

Ινστιτούτο Γεωργικών Eρευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας

από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και τη δυνατότητα υποβο-

λής αιτήσεων από 04-01 έως 15-03-2012.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο πανεπι-

στήμιο της Κυπριακής Δημοκρατίας αναγνωρισμένο από

το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Επίσης, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτή-

σεις για την εκπόνηση σχετικού διδακτορικού:

http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/de/phd

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλει-

στικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στη διεύ-

θυνση: www.ouc.ac.cy, από τις 4 Ιανουαρίου 2012, μέχρι

και την Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περι-

βάλλοντος & Πολιτισμού και

το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Κληρονομιάς σε συνεργασία

με τον ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, τη Δευ-

τέρα, 23 Ιανουαρίου στην αί-

θουσα Ντίνος Λεβέντης της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Τρι-

πόδων 28, Πλάκα), οργανώ-

νουν ημερίδα με θέμα «Προ-
στασία Παραδοσιακών Οικι-
σμών & Σύγχρονος
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» 
Στόχος της Ημερίδας είναι να

ενημερώσει για την αξία, τα

προβλήματα και τους τρόπους

προστασίας των παραδοσια-

κών οικισμών.

Δεδομένου ότι κατά τις προ-

ηγούμενες δεκαετίες ένα με-

γάλο μέρος της

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

του τόπου έχει χαθεί στον

βωμό μιας κακώς εννοούμενης

ανάπτυξης, η ημερίδα αυτή

αποσκοπεί να συμβάλει στην

ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλό-

γου με στόχο την προστασία

των παραδοσιακών οικισμών,

στο πλαίσιο των σημερινών

αναπτυξιακών προκλήσεων. 

Η ημερίδα αυτή αποτελεί την

αρχή του διαλόγου, αφού κατά

την επόμενη διετία θα ακολου-

θήσουν άλλες έξι ημερίδες σε

Πάτμο, Ύδρα, Ιωάννινα, Σίφνο

και Βόλο, κατά τις οποίες θα

δοθεί η δυνατότητα εστίασης

στις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Πληροφορίες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος &

Πολιτισμού, Κ. Στεμπίλη, 210

3225245 (εσωτ. 2) /

sepi@ellinikietairia.gr       

Προστασία Παραδοσιακών Οικισμών 

& Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Ημερίδα 23 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Κορωπί 17.01.2012

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αρ.Πρ. 693

Υποκ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Κύπρου 62, Κορωπί, Τηλ. 210 6020611 / 6626.689

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Κορωπίου, προκηρύσσει δημόσιο

ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη

τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάδειξη συνεργείου κα-

θαρισμού των κάτωθι κτιρίων:

1. Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Κορωπίου: Μονάδα Ασφάλισης & Μονάδα

Υγείας

2. Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Μαρκοπούλου: Μονάδα Ασφάλισης & Μονάδα

Υγείας

3. Υγειονομικός Σταθμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Παιανίας: Μονάδα Υγείας

4. Υγειονομικός Σταθμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γλυκών Νερών: Μονάδα Υγείας.

Η σύμβαση θα ισχύει για δώδεκα μήνες, αρχής γενομένης από την ημε-

ρομηνία γνωστοποίησης στον ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης και η συ-

νολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 77.959,20  €

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Υποκ/μα ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Κύπρου

62, Κορωπί) την 23/02/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30π.μ. στον τρίτο

όροφο (3ο) του κτιρίου.

Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και

ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.

Ο Διευθυντής

Ηλίς Μιχαλάκης

Τέλος στο παρκάρισμα επ΄ αμοιβή σε κοινοχρήστους χώρους

βάζει απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
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ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή 

στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια

Επικοινωνήστε μαζί μας στα
210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

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

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

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

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

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

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Κα-

βούρι - Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία.

Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30 από ιδιώτη.

Μόνο σοβαρές προτάσεις. Οχι μεσίτες

Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

To Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού ζητά

φοιτητές γεωπονικής σχολής για συνεργασία.

Όσοι ενδιαφέρονται ας επικοινωνήσουν με τη

Βάσω Κιούση στα τηλ. 210602026 -6974380541 ή

στο email vakiousi@otenet.gr

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και της

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος ΚΑΡΜΑ, που γεννήθηκε στην

ΑΜΦΙΣΑ και κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και η ΕΛΕΝΑ

ΣΠΟΖΙΤΟ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, το γένος

ΣΤΑΥΡΟΥ, που γεννήθηκε στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ και

κατοικεί στην ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

ΓΑΜΟΙ

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα

Αρτια εργασία και 
εξυπηρέτηση

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΙΝΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Επιμελητής “Ιατρικού Κέντρου” (Ιατρικό Π. Φαλήρου)

τ. επικ/ός επιμελητής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας

Εκφυλιστικές παθήσεις αρθρώσεων & Σπονδ. στήλης, τραυματιολογία,

αθλητικές κακώσεις, παιδοορθοπαιδική, μικροχειρουργική, οστεοπόρωση

To ιατρείο λειτουργεί καθημερινά 5 -9μ.μ. & Σάββατο 10 - 2:30μ.μ.

http://krinas.gr

Βασ. Παύλου 84, Βούλα, τηλ. 210 8994.311 & 6975.702314

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
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. . . γ ια την υγειά μας

Σαλέπι το θαυματουργό! προέρχεται από τις ρίζες

ενός φυτού, που ήταν γνωστό απο την αρχαιότητα,

στην Ελλάδα και στην Μεσόγειο γενικότερα.

Το επιστημονικό του όνομα Όρχις (Orchis mascula,

της οικογενείας των Ορχιδωδών), το κοινό του σερ-

νικοβότανο! Του αποδίδονταν αφροδισιακές ιδιότη-

τες και πίστευταν ότι το βότανο αυτο χάριζε στις

γυναίκες αρσενικά παιδιά! Στα αραβικά, σάχλεμπ ση-

μαίνει σαλέπι. 

Είναι μικρός βολβός, σαν

το κοκκάρι και την άνοιξη

βγάζει ένα μικρό μπλε

λουλουδάκι. Στην Άνδρο

βγαίνει από τις ΒΥΖΟΥ-

ΡΙΕΣ, που έχουν μακρύ

κόνδυλο και δεν βγάζει

λουλούδια. Στη δύση δεν

διαδόθηκε πολύ, παρά

τις θαυματουργές ιδιότη-

τες του.

Στις ρίζες του αναπτύσ-

σονται κόνδυλοι που

αποξηραίνονται, αλέθον-

ται και από τη σκόνη

τους γίνεται το αφέ-

ψημα, που «ευφραίνει και το στόμα και την ψυχή»,

όπως έλεγαν οι παλιοί. 

Χρησιμοποιείται για την τόνωση των ασθενών κατά

τη διάρκεια της ανάρρωσής τους. Το ρόφημά του που

δρά κατά της δυσεντερίας και του ξερόβηχα με φλο-

γώσεις.

Όπλο λοιπόν, στην έξαρση των εποχικών ιώσεων

μπορεί να αποτελέσει το  σαλέπι. 

Το Σαλέπι είναι ένα ρόφημα θερμαντικό, (εξαιτίας και

των μπαχαρικών που περιέχει), προληπτικό του κρυο-

λογήματος και της γρίπης, φτιάχνει το κρυωμένο στο-

μάχι. Καταπραΰνει τα νεύρα, διώχνει το άγχος και

την κούραση, χαρίζοντας ευεξία και εγρήγορση ταυ-

τόχρονα. Είναι πλούσιο σε άμυλο και πολύτιμα με-

ταλλικά άλατα: φώσφορο και ασβέστιο. Γι’ αυτό

τονώνει όλο το σώμα, «από τα νύχια ως την κορυφή».

Βοηθά εξασθενισμένους από αρρώστιες οργανισμούς

να ανακάμψουν και να αναρρώσουν γρηγορότερα.

Περιέχει μια κολλώδη ουσία, την βασσαρίνη, που

όταν βράσει με νερό, δίνει αυτό το άριστο μαλακτικό

κατά του βήχα και όλων των παθήσεων του θώρακα,

αλλά και του στομάχου και των εντέρων. 

Υπάρχουν μαρτυρίες για ασθενείς με βαριάς μορφής

δυσεντερίες, χωρίς ελπίδα να επιζήσουν, αφού δεν

μπορούσαν να δεχτούν καμιά τροφή. Δοκίμασαν να

κρατηθούν στη ζωή, πίνοντας μόνο Σαλέπι για μήνες.

Και όχι μόνο επέζησαν, αλλά σταδιακά ανάρρωσαν

τελείως!!! Όσο για τις τονωτικές και αφροδισιακές

του ικανότητες; Αυτές φαίνεται ότι εντείνονται χάρη

στην προσθήκη και των μυρωδικών (κανέλας, γαρύ-

φαλλου, πιπερόριζας).

Το σαλέπι έχει μία γεύση γλυκιά. Είναι ένα ρόφημα

ζεστό, θερμικό, συνδέεται περισσότερο με τους

πνεύμονες, το πεπτικό, τα γεννητικά όργανα (λόγω

του σχήματος της ρίζας) και των νεφρών. Δεν είναι

άλλωστε τυχαίο που πωλείται κατά τη διάρκεια του

χειμώνα, όπου έχει κρύο και πίνοντάς το ζεσταίνεται

το σώμα. Το κρύο κατά τους χειμερινούς μήνες παγι-

δεύεται στον πνεύμονα με τη μορφή του φλέγματος.

Πίνοντας σαλέπι μαλακώνουν τα φλέγματα και απο-

μακρύνονται μαζί με το κρύο. 

Το σαλέπι, λόγω της κολλώδους φύσης του, επιδρά

επουλωτικά στα τοιχώματα του πεπτικού. Επουλώνει

έλκη στο στομάχι και στο έντερο. 

Το αυθεντικό σαλέπι Ιωαννίνων έχει ένα καταπλη-

κτικό άρωμα και είναι ένα απίθανο ρόφημα για το

βήχα και αποχρεμπτικό Υπάρχει όμως και το σαλέπι

θαλάσσης, που αναζωογονεί τα πνευμόνια. Πρόκει-

ται για ένα είδος φυκιών Ισλανδίας, ένα καταπληκτικό

βότανο, θαυματουργό για τους πνεύμονες, για τα

βρογχικά και για περιπτώσεις άσθματος. Λόγω του

ιωδίου που περιέχει αποτοξινώνει τον οργανισμό

από τη νικοτίνη! Προσοχή μόνο σε αυτούς που έχουν

θυρεοειδή.

Το σαλέπι πωλείται σε σκόνη στα καταστήματα μπα-

χαρικών και βιολογικών τροφών.

Παρασκευάζεται ως εξής:

• Για δύο ποτήρια ροφήματος, προσθέτουμε 1 κουτα-

λάκι σκόνη. Ανακατεύουμε συνεχώς το ρόφημα

καθ΄όλη τη διάρκεια του ψησίματος, μέχρι να φου-

σκώσει (σαν τον ελληνικό καφέ). 

Σερβίρουμε το ρόφημα με μέλι ή ζάχαρι, κανέλα και

τριμμένο τζίντζερ (πιπερόριζα).

* 1 φλυτζάνι νερό 

― 2 γαρύφαλλα 

― λίγη κανέλα 

― λίγη πιπερόριζα σε σκόνη 

― 1 κουτ. γλ. ζάχαρη (ή παραπάνω αν θέλετε) 

― 1 κουτ. γλ. σαλέπι 

Βράζουμε το νερό μαζί με τα γαρύφαλλα και τη ζά-

χαρη 

Κατεβάζουμε το νερό από τη φωτιά και προσθέτουμε

το σαλέπι ανακατεύοντας καλά και συνεχώς ώσπου

να πάρει την παχύρρευστη υφή του. Αν χρειαστεί το

ξαναβάζουμε λίγο στη φωτιά ανακατεύοντας συνε-

χώς (Προσοχή να μη βράσει). 

Προσθέτουμε κανέλα και πιπερόριζα σε σκόνη και το

πίνουμε ζεστό!

Καραμπά Ειρήνη
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit

ΕΜΕΙΣ... ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ,

ΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΥΠΟΣΙΤΙΣΗ" 

Ο εξωραιστικος συλλογος "ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ" του

δημου Σαρωνικου, στο  πλαίσιο των δράσεων που

έχουν ως σκοπό τους "Εμεις τι (να)κανουμε...." συνε-

χιζουν τις 

εκδηλωσεις  για καίρια προβληματα. Καλούν τους γο-

νεις και τα παιδια να ειναι  μερος  της εκδηλωσης

"....ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΥΠΟΣΙΤΙΣΗ" ωστε

να ακουσουν, να  συζητήσουν, να μιλήσουν και να αν-

ταλλαξουν εμπειρίες, έτσι όλοι να γίνουν  μαζι καλύ-

τεροι για τα παιδιά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝ. ΩΡΑ 11π.μ. 

ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Εχετε ακούσει για τη δυσλεξία;

Μήπως δεν μπορείτε να καταλάβετε το παιδί σας

όταν μιλάει; Νιώθετε ότι δυσκολεύεται να εκφρα-

στεί; Ανησυχείτε μήπως δεν καταλαβαίνει όλα όσα

του λέτε; Τότε είναι πιθανό το παιδί σας να έχει

προβλήματα ομιλίας-λόγου. Ένα παιδί με προβλή-

ματα στην ομιλία μπορεί να μπερδεύει τους ήχους

σε μία λέξη, να αδυνατεί να μιμηθεί συγκεκριμέ-

νους ήχους ή ομάδες ήχων, να παραλείπει ήχους

ή/και συλλαβές από τις λέξεις.

Εχετε ακούσει για τη δυσλεξία;

Καιρός είναι να ενημερωθείτε.
Αθηνά Κατσαντώνη

Λογοθεραπεύτρια

Επικοινωνία: 6939025280

ΣΑΛΕΠΙ, ένα θαυματουργό φυτό και όπλο ενάντια στις ιώσεις



17/1, ΕΣΚΑΝΑ Α ΝΕΑΝΙΔΩΝ, ΠΡΩΤΕΑΣ -

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 56-36

Πρώτη νίκη, στο νέο χρόνο, για την ομάδα

του Πρωτέα στην τελική φάση  του πρωτα-

θλήματος.  Η ομάδα των Νεανίδων επέ-

στρεψε στις νίκες με κάποια καλά

διαστήματα απόδοσης,  με λιγότερα λάθη και

καλύτερα ποσοστά. Οι νεάνιδες το τελευταίο

διάστημα παίζουν χωρίς την βοήθεια όλου

του δυναμικού τους γιατί έχουν καλεστεί να

στηρίξουν ενεργά (λόγω τραυματισμών) την

ομάδα των γυναικών στο πρωτάθλημα της

Α'2 κατηγορίας και έχουν σημαντικό ρόλο

στην αήττητη πορεία της ομάδας.

Τα δεκάλεπτα : 18-08, 28-17, 41-29, 56 -36
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ  (Τασιόπουλος):  Αποστολοπού-

λου, Βουδούρη, Μελά 17(4), Δημέλη 5, Ασκιανάκη 2,

Φωκιανού, Κύρου 16, Καλογεροπούλου 2, Σιδηρο-

πούλου 14, Μαράκη,

17/1, ΕΣΚΑΝΑ Α ΕΦΗΒΩΝ, ΙΚΑΡΟΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ 71-23

Η ομάδα του Πρωτέα ήταν σε πολύ κακή μέρα

απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο.  Οι έφη-

βοι δεν μπόρεσαν να βρούν τον ρυθμό τους

ούτε να αντιδράσουν στην συνεχή πίεση των

παικτών του Ικάρου. Το σκορ αδικεί την ομάδα,

αλλά όχι την χθεσινή της εμφάνιση.  Την Τρίτη

25/1/2012 ο Πρωτέας αντιμετωπίζει εντός

έδρας την ομάδα του Π. Φαλήρου.

Τα δεκάλεπτα: 27-02, 43-10, 61-13, 71-23

ΠΡΩΤΕΑΣ : (XAΡΙΤΑΤΟΣ), ΚΟΥΤΣΟΔΑΣΚΑΛΟΣ 7 (1)

, ΒΛΑΧΟΣ 5 , ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ Ν., ΠΑ-

ΤΡΑΣ , ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ 2 , ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ Σ. 1 ,ΜΗΤΡΟ-

ΠΟΥΛΟΣ 3,   ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΑΡΓΑΛΗΣ 3 ,

ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ 2 ,  ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Α. 

17/1, ΕΣΚΑΝΑ Α ΑΝΔΡΩΝ, ΠΡΩΤΕΑΣ -

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 69-65

Αν και στην βαθμολογία ο Πρωτέας βλέπει τον

Φάρο από μακριά, το βράδυ της 18/1, η ομάδα

μπήκε στο γήπεδο κοιτώντας τον από κοντά

στα μάτια. Η ομάδα των αντρών έπαιξε ομαδικά

με συνέπεια και πλάνο και προσέφερε όμορφο

μπάσκετ και ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα.

Ο Πρωτέας ήταν πολύ καλός στην άμυνα και

αποτελεσματικότατος στην επίθεση, με καίριες

βοήθειες και γρήγορα  transitions. Ο Πρωτέας

ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε στο πρώτο

δεκάλεπτο 26-19 με τον Δρακόπουλο να σκο-

ράρει  10 από τους 18 του πόντους και τον Πα-

πουλίδη να ελέγχει τα ριμπάουντ...  
Τα δεκάλεπτα, 26-19, 41-32, 53-51, 69-65.

Πρωτέας:  (Χαριτάτος-Κολοτούρος), Γιοβάς 7(1),  Βα-

σιλακάκης 13(2) ,  Δρακόπουλος 18(1),  Καμπούρης 4,

Τζούνας 8 (2), Χατζηελευθερίου, Σαμαράς, Παπουλί-

δης 16,  Ρουσσάκης , Γάργαλης 3(1),  Ναμίας.

Επόμενοι αγώνες

ΣΑΒΒΑΤΟ  21/1/12  ΕΣΚΑΝΑ Α΄ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,

ΚΛ. ΒΑΡΙΚΑΣ  17:00,   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1/12  Α'2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΚΛ. ΛΕΥ-

ΚΑΔΑΣ 12:00, ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ
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ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΝΙΣ

ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Το διασυλλογικό πρωτάθλημα τέννις ανδρών-γυναικών ολοκληρώθηκε με με-

γάλη επιτυχία για την ομάδα των ανδρών του ΟΑ Βουλιαγμένης.Οι αγώνες διε-

ξήχθησαν στο Α.Ε.Πόρτο

Ράφτη στις 16-18 Δεκεμ-

βρίου.

Την ομάδα των ανδρών

που πέρασε στην τελική

φάση του Διασυλλογικού

πρωταθλήματος ανδρών

Β΄ κατηγορία Νότος,

αποτελούν  οι: Στεργίου

Θανάσης, Στεργίου Γιάν-

νης, Δέρβος Στέλιος. Η

ομάδα πήρε τη δεύτερη

θέση προσπερνώντας δυ-

νατούς ομίλους, όπως

τον όμιλο της Σούδας και

τον όμιλο της Κορίνθου.

Προπονητής των αθλη-

τών είναι ο Καμπάκογλου

Γιάννης.

Άλλο ένα τουρνουά ολοκληρώθηκε δίνοντας άλλη μια διάκριση στον ΟΑ Βου-

λιαγμένης, ο οποίος με σκληρή προσπάθεια και συστηματική προπόνηση στους

αθλητές του, κατακτά σημαντικές θέσεις σε όλους τους τοπικούς και πανελλα-

δικούς αγώνες.

Ο κακός καιρός και οι θυελώδεις ανεμοι δεν κατάφε-

ραν να πτοήσουν τους πολίτες να παρακολουθήσουν

από κοντά την όμορφη γιορτή του Αγιασμού των Υδά-

των, όπως γίνεται κάθε χρόνο στο Ναυτικό Ομιλο

Βούλας.

Ετσι από νωρίς, πλήθος κόσμου, συγκεντρώθηκε

στον κατάλληλα σημαιοστολισμένο χώρο του Ομί-

λου, όπου έγινε η ρίψη του Σταυρού. Ένα έθιμο που

ο ΝΑΟΒ τηρεί ευλαβικά εδώ και 50 χρόνια. 

Κατά τη ρίψη του Σταυρού πολλοί κολυμβητές αψη-

φώντας τα παγωμένα νερά έπεσαν στη θάλασσα για

να πιάσουν το Σταυρό. Το Σταυρό έπιασε η ομάδα

εθελοντών του πρώην Δήμου Βούλας και ο μικρός

Αλέξανδρος. 

Ακολούθησε η κοπή της πίτας του ΝΑΟΒ μέσα σε εγ-

κάρδια ατμόσφαιρα και η διοίκηση του Ομίλου προ-

σέφερε άφθονα πατροπαράδοτα γλυκίσματα σε

όλους τους παρευρισκομένους.

Την εκδήλωση τίμησαν θεσμικοί φορείς, οι Αξιωματι-

κοί του Λιμενικού Σταθμού Γλυφάδας και εκπρόσω-

ποι φορέων.

Ο Αγιασμός των Υδάτων στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας

Η δράση του Πρωτέα Βούλας
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Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16671

ΤΗΛ. 210 8962.657 - FAX 210 8963.588

BOYΛΙΑΓΜΕΝΗ 15.1.12 Αρ. πρωτ. 2516

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 15.1.2012 καλούντα τα μέλη

του Ν.Ο.Κ.Β. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη

31.1.2012 και ώρα 08.00π.μ. στην αίθουσα του Ομίλου μας. Σε

περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επανα-

ληφθεί την Κυριακή 05-02-12012 και ώρα 11.00π.μ. με τα ίδια θέ-

ματα της ημερήσιας διάταξης και στον ίδιο χώρο.

Θέματα:

1. Απολογισμός έτους 2011.

2. Ανάγνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής

3. Προϋπολογισμός έτους 2012

4. Εγκριση Απολογισμού 2011, Προϋπολογισμού 2012 και απαλ-

λαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Ο πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος Β. Χωλόπουλος

Για μία ακόμα χρονιά οι ομάδες του ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

της Βούλας διακρίθηκαν  τόσο σε ομαδικό όσο και σε

ατομικό επίπεδο στην προκριματική  φάση του Πα-

νελλήνιου Πρωταθλήματος  Παίδων / Κορασίδων, που

πραγματοποιήθηκε στις 14 & 15 Ιανουαρίου στο ΣΕΦ.

Από τις 7 ομάδες της Αττικής που προκριθήκανε για

την τελική φάση του ομαδικού Κορασίδων οι 2 είναι

από τη Βούλα (Γ.Σ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ και Α.Ο. ΑΡΗΣ

2006)  ενώ η τρίτη (Α.Σ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ) κληρώθηκε

για μια ακόμη φορά στον ίδιο όμιλο με το Γ.Σ ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ και φυσιολογικά  αποκλείστηκε. Η ομάδα

των παίδων του Α.Ο  ΑΡΗΣ 2006 αποκλείστηκε από

την τελική φάση χάνοντας στον καθοριστικό αγώνα

με 3-2 από τον ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Κορασίδων

ΑΟ ΑΡΗΣ 2006   - ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2001 3-0

ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ        - ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 0-3

ΑΟ ΑΡΗΣ 2006   - ΡΟΥΦ  80 3-2

ΓΣ  ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 3-0

ΤΕΛΑΜΩΝ - ΑΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 3-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΓΣ  ΑΡΗΣ  ΒΟΥΛΑΣ 0-3

ΑΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-2

ΓΣ  ΑΡΗΣ  ΒΟΥΛΑΣ - ΤΕΛΑΜΩΝ 2-3

Παίδων

ΑΟ  ΑΡΗΣ  2006 - ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ 3-1

ΦΟΙΝΙΚΑΣ  ΑΓ.  ΣΟΦΙΑΣ - ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 3-2

Στα ατομικά αγωνίσματα  περάσανε στην τελική

φάση οι κορασίδες ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ-

ΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ  και  ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ενώ

αποκλείστηκαν, στο κρίσιμο και καθοριστικό αγώνα,

οι  ΦΙΣΕΡ  ΕΛΛΗ,  ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΣΤΡΑΪ-

ΤΟΥΡΗ  ΕΛΕΝΗ και ΓΚΟΒΑΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.  

Στα ατομικά  των Παίδων πέρασε ο ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ

ΝΙΚΟΣ, ενώ στον επίσης κρίσιμο αγώνα αποκλείστη-

καν οι ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  και ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΞΑΝΘΟΣ.

Διακρίσεις Πινγκ-Πονγκ του Αρη Βούλας«Αθλητισμός για Όλους»

στον Δήμο Μαρκοπούλου

Έπειτα από πρόταση του Δήμου Μαρκοπούλου προς την

Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης, εγκρίθηκαν,

πέντε αθλητικά προγράμματα είκοσι  τμημάτων, στην κα-

τηγορία «Αθλητισμός για Όλους».

Για το έτος 2012, θα λειτουργήσουν στον Δήμο, τα ακό-

λουθα προγράμματα: 

• «Αθλητισμός και Γυναίκα», 5 τμήματα. 

• «Αθλητισμός και Τρίτη Ηλικία», 3 τμήματα.

• «Αθλητισμός και Προσχολική Ηλικία», 2 τμήματα.

• «Αθλητισμός και Παιδί», 6 τμήματα.

• «Αθλητισμός και Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες», 4.

Σε μερικές ημέρες, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι απα-

ραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι δημότες θα

ενημερωθούν, για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εγ-

γραφής στα αντίστοιχα τμήματα.      

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, για πρώτη φορά,  συμμετέχει

στον Εθνικό Αθλητικό Σχεδιασμό, με τη διοργάνωση Διε-

θνούς Εκδήλωσης (Meeting) Τριάθλου, η οποία, όπως και

πέρυσι, θα λάβει χώρα, στην περιοχή της Χαμολιάς και

θα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες   

Το συγκεκριμένο αγώνισμα είναι δημοφιλές, στην Ελ-

λάδα και στο εξωτερικό, με φανατικούς φίλους και οπα-

δούς. Η αναγνώριση αυτής της διοργάνωσης από την

Ειδική Γραμματεία Αθλητισμού και η ένταξή της στον

Εθνικό Αθλητικό Σχεδιασμό, θα είναι μια σημαντική ευ-

καιρία προβολής του Δήμου και ειδικότερα της Βραυρώ-

νας και του Πόρτο Ράφτη!  

Ο «φάκελος» του Δήμου Μαρκοπούλου, για τη διοργά-

νωση της Διεθνούς Εκδήλωσης Τριάθλου στη Χαμολιά,

ήταν ανάμεσα στους 50 που εγκρίθηκαν, σε σύνολο 180

προτάσεων!   

«Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε την πεποίθηση της Δημοτικής
Αρχής, ότι η μόνη ίσως ενδεδειγμένη απάντηση στη γενικευ-
μένη κρίση αξιών που βιώνει ο τόπος μας, είναι οι δράσεις συλ-
λογικού χαρακτήρα, που επιχειρούν να αναδείξουν τη σημασία
της μαζικής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, στον εθελον-
τισμό, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία! 
Η δημιουργία του ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη και του Κοινωνικού Παν-
τοπωλείου, καθώς και η “στροφή” σε ανοικτές εκδηλώσεις, όπως
οι θερινές “Κυριακάτικες Πεζοδρομήσεις”, που είχαν σαν στόχο
την ανάδειξη των δημόσιων χώρων και την “επιστροφή” των πο-
λιτών σ’ αυτούς, πηγάζουν από αυτή μας τη στάση και δέ-
σμευση», σημειώνει σε δελτίο τύπου ο Δήμος.      

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΛΙΕΩΝ - ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αρ. Απ. Εγγρισης καταστατικού ΜπρΑΘ3586/2011

ΕΔΡΑ: Βουλιαγμένη - Πλατεία 24ης Ιουλίου (Αφροδίτης 4)

Πληροφορίες: Λάμπρος Χρήστου, 

πρόεδρος προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής (6948040250).

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου με την επωνυμία

“Ναυταθλητικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αλιέων - και Κυνηγών

Βουλιαγμένης», που εδρεύει στην πόλη της Βουλιαγμένης, Πλατεία

24ης Ιουλίου (Αφροδίτης 4), καλεί τα μέλη του σε πρώτη τακτική Γε-

νική Συνέλευση την 29η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα

11.00π.μ. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας εφαρμόζεται το άρθρο

10 του καταστατικού και η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα επα-

ναληφθεί την 5η Φεβρουαρίου 2012, την ίδια ημέρα, ώρα και στον ίδιο

χώρο, ως ανωτέρω.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση περί δημιουργίας εσωτερικού κανονισμού του συλλόγου

σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού.

2. Συζήτηση περί της εξευρέσεως γραφείων και νέας διευθύνσεως του

συλλόγου.

3. Προϋπολογισμός έτους 2012 και προγραμματισμός δραστηριοτήτων

4. Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής.

Για την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Λάμπρος Χρήστου Παντελής Τουλάτος
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Να μην πληρώνουν οι

δήμοι τα πρόστιμα για

τους ΧΑΔΑ

Αντίθετη είναι η ΚΕΔΕ με την

πρόβλεψη που υπάρχει στο

«Σχέδιο νόμου για τη μετα-
φορά στην εθνική νομοθεσία
της οδηγίας 2008/99/ΕΚ για
την ποινική προστασία του
περιβάλλοντος και άλλες δια-
τάξεις», σύμφωνα με την

οποία εφεξής τα πρόστιμα

από τη συνέχιση λειτουργίας

ΧΑΔΑ θα τα  πληρώνουν οι

δήμοι από τους ΚΑΠ.

«Στο άρθρο 44 αναφέρεται

ότι τα πρόστιμα που επιβάλ-

λονται στο ελληνικό κράτος

για παράβαση της ευρωπαϊ-

κής νομοθεσίας για τα από-

βλητα και τη συνέχιση

λειτουργίας των ΧΑΔΑ μετα-

κυλύονται στους ΟΤΑ και τα

νομικά τους πρόσωπα που

έχουν ευθύνη διαχείρισης και

λειτουργίας τους και παρα-

κρατούνται από τους ΚΑΠ.

Πώς θα επιβληθεί πρόστιμο σ’

ένα Δήμο ο οποίος προωθεί

την κατασκευή ΧΥΤΑ, ενώ ο

όμορος Δήμος αρνείται να

δεχθεί τη νέα θέση επειδή

βρίσκεται στα διοικητικά του

όρια.

Λέμε ναι στη λογική της ανά-

ληψης των ευθυνών όμως η

παρακράτηση των (Κεντρικών

Ατοτοτελων Πόρων) ΚΑΠ που

προβλέπονται στα άρθρο 44

αποτελεί ουσιαστικά τιμωρία

των πολιτών, αφού οι ΚΑΠ

έχουν σχέση με τα λειτουρ-

γικά έξοδα και τις αμοιβές

προσωπικού. Το άρθρο πρέπει

να αναδιατυπωθεί με τρόπο

που να αποδίδει ευθύνη σ’

αυτούς που με τις ενέργειες

ή την παρακώλυση ευθύνον-

ται για πρόστιμα που επιβάλ-

λονται στη χώρα».

Ευθύνη για τη συλλογή,

αποκομιδή, διάθεση

απορριμμάτων

Για το άρθρο 59, σημειώνεται

ότι  «η Αυτοδιοίκηση θέλει η ευ-
θύνη συλλογής, αποκομιδής και
διάθεσης να παραμείνει στους
ΟΤΑ. Οι ΟΤΑ όμως θέλουν να
έχουν την δυνατότητα με συ-
νεργασίες με ιδιώτες να βελ-
τιώνουν τόσο το παραγόμενο
αποτέλεσμα όσο και το κόστος.
Η αυτοδιοίκηση δεν θέλει να
αποδυναμωθούν οι υπηρεσίες
της, να τα πάρουν όλα ιδιώτες
και μετά από χρόνια, μέσα από
μονοπωλιακές καταστάσεις, να
αυξηθεί το κόστος το οποίο θα
επιβαρύνει τους δημότες».

Συμμετοχή των ΟΤΑ

στην ποινική προστασία

του περιβάλλοντος

Η συμμετοχή των ΟΤΑ στην ποι-

νική προστασία του περιβάλλον-

τος, τονίζει η ΚΕΔΕ,  φαίνεται να

περιορίζεται μόνο στη δυνατό-

τητα να παρίστανται ως πολιτικοί

ενάγοντες στο Δικαστήριο, ανε-

ξάρτητα αν έχουν υποστεί ζημία

προς υποστήριξη κατηγορίας και

μόνο (άρθρο 8 παρ. 7). 

Ευθύνη φυσικών 

προσώπων

Στο άρθρο 7 προσδιορίζεται και

η ευθύνη των φυσικών προσώ-

πων που κατέχουν ιθύνουσα

θέση σε νομικά πρόσωπα δη-

μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για

την τήρηση των διατάξεων του

νόμου από τους υφισταμένους

του και τιμωρείται ως υπουρ-

γός για κάθε πράξη ή παρά-

λειψη ανεξάρτητα αν δεν

συμμετείχε σ’ αυτήν και υπαί-

τιοι ήταν υφιστάμενοί του. 

Δημοτικό τέλος 

καθαριότητας

με το βάρος ανά πολίτη!

Πιστεύει πως  πρέπει να συνδε-

θεί με το βάρος των στερεών

αποβλήτων που παράγει ο πο-

λίτης και θα πρέπει πρώτα πιλο-

τικά και κατόπιν γενικευμένα να

αποτελέσει πρακτική ώστε τα

δημοτικά τέλη καθαριότητας

να συνδέονται με το βάρος και

όχι με τα τετραγωνικά και το

είδος χρήσης (κατοικία, απο-

θήκη κ.λπ.).

Ειδικό τέλος 

Πράσινο Ταμείο

...Η ΚΕΔΕ, με απόφαση το Διοι-

κητικού της Συμβουλιου (11/1),

με αφορμη την κατάθεση στη

Βουλή άσχετου σχεδίου νόμου,

που όμως αναμεσα στα άλλα

είχε και τη μεταβιβαση κυριοτη-

τας ακίνητης περιουσίας, εκ-

φράζει τη διαφωνία της με τη

μεταβίβαση της κυριότητας,

της διοίκησης και της διαχείρι-

σης όλων των ακινήτων της

ΕΤΑ Α.Ε. στις Περιφερειακές

Αυτοδιοικήσεις, δεδομένου ότι

σύμφωνα με την ισχύουσα νο-

μοθεσία και ιδιαίτερα του Δη-

μοτικού Κώδικα και του ν.

3852/2010 «Καλλικράτης», η

κυριότητα, διαχείριση και εκ-

μετάλλευση των ακινήτων

αυτών θα πρέπει να αποτελεί

αρμοδιότητα της πρωτοβάθ-

μιας τοπικής αυτοδιοίκησης,

με βάση την αρχή της εγγύτη-

τας και μάλιστα να συνοδεύεται

από τους αντίστοιχους πόρους

που αφορούν το σύνολο των

πάσης φύσεων λειτουργικών

δαπανών.

Προτείνει στο άρθρο 26, εδα-

φίο α΄ τα παρακάτω:

Με κοινή απόφαση των Υπουρ-

γών Διοικητικής Μεταρρύθμι-

σης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, Οικονομικών

και Πολιτισμού και Τουρισμού,

μετά από σύμφωνη γνώμη του

κυρίου των κατωτέρω αναφε-

ρόμενων ακινήτων εγκαταστά-

σεων που παρέχεται με

απόφαση του οικείου κατά πε-

ρίπτωση οργάνου, δύναται να

μεταβιβαστεί αιτία δωρεάς η

κυριότητα ή να παραχωρηθεί

άνευ ανταλλάγματος η χρήση

ολόκληρων ή τμημάτων εδαφι-

κών εκτάσεων μετά των εντός

αυτών κειμένων κτιριακών και

λοιπών αθλητικών εγκαταστά-

σεων, που ανήκουν κατά κυριό-

τητα στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή

εποπτευόμενα από την Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού νομικά

πρόσωπα προς τους Δήμους,

μετά από σύμφωνη γνώμη

τους.

Οσον αφορά το εδάφιο β’ του

άρθρου 26 θα πρέπει να προ-

βλεφθεί διάταξη σύμφωνα με

την οποία στην περίπτωση με-

ταβίβασης της αρμοδιότητας

διαχείρισης και εκμετάλλευ-

σης των εγκαταστάσεων, να

μεταβιβασθούν και οι αντίστοι-

χοι πόροι που αφορούν το σύ-

νολο των πάσης φύσεως

λειτουργικών δαπανών.

Τούτο άλλωστε επιβάλλεται

και από τη σχετική Συνταγμα-

τική ρύθμιση του άρθρου 102

του Συντάγματος.

Ρυθμίσεις θεμάτων 

ιαματικών πηγών

Στο ίδιο σχέδιο νόμου ακόμη προ-

βλέπονται ρυθμίσεις για τις ιαμα-

τικές  πηγές. 

Η ΚΕΔΕ ζητά να προστεθούν σ΄

αυτές και τα εξής:

Οι υφιστάμενες αναγνωρισμέ-

νες με ΦΕΚ ιαματικές πηγές

πριν από την ισχύ του

ν.3498/2006 θεωρούνται ανα-

γνωρισμένες σύμφωνα με τον

ν. 3498/2006.  

* Διοικητικές πράξεις ή συμβά-

σεις με τις οποίες είχαν παρα-

χωρηθεί ή μισθωθεί ιαματικές

πηγές από τον ΕΟΤ ή την ανώ-

νυμη εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ-

ΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.»

σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-

διοίκησης παρατείνονται για 50

έτη από την έναρξη ισχύος του

παρόντος νόμου, ακόμα και αν

αυτή έχει λήξει.

* Από τη δημοσίευση του πα-

ρόντος παραχωρούνται ή μι-

σθώνονται με όμοιες πράξεις

από τον ΕΟΤ και την ΕΤΑ Α.Ε.

όλες οι ιαματικές πηγές που

δεν έχουν ήδη παραχωρηθεί

στους Δήμους στα διοικητικά

όρια των οποίων ανήκουν.

Τώρα είναι η ώρα

για διεκδίκηση

Θεωρώ ότι είναι μία ευκαιρία

να διεκδικήσει ο Δήμος 3Β τις

παραλίες του και τα ακίνητα

που τις συνοδεύουν.

Γιατι δεν ακούσαμε κάτι τέ-

τοιο, στο συμβούλιο της 18/1

όταν ρωτήθηκαν από τον

Παν. Καπετανέα, τί γινεται με

την παραλία της Βάρκιζας.

Μάλιστα είπε ότι έχει έρθει

νέο μνημόνιο από το Νοέμ-

βριο του 2011, όπου μέσα

γράφονται απίστευτα πράγ-

ματα και ρώτησε αν έχει γίνει

κάτι.

Η Ηλ. Τσιριγώτη απάντησε

ότι δεν έχει έρθει κάτι ανα-

κοινώσιμο πάνω σ’ αυτό.

Ο Διον. Κοντονής για την πα-

ραλία είπε ότι η ΕΤΑ έχει

πάρει το δρόμο της δικαιοσύ-

νης. Αυτοί που χειρίστηκαν

την υπόθεση της διεκδίκησης

της παραλίας από τη Μετο-

χική Εταιρία, από οποιαδή-

ποτε θέση κι αν κατείχαν

έχουν τεράστιες ευθύνες από

λάθος χειρισμούς γιατί δεν

θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη

έκφραση.

Αννα Μπουζιάνη

Στους Δήμους ζητάει να παραχωρηθούν όλα τα ακίνητα
της ΕΤΑ Α.Ε.  και όχι στις Περιφέρειες
η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

Πολλά και σοβαρά τα θέματα που συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στις 11 Ια-

νουαρίου: Διαχείριση σκουπιδιών, Αποζημιώσεις από Δήμους,

Ανακύκλωση, παραχώρηση ακινήτων από ΕΤΑ Α.Ε. τα οποία κατε-

τέθησαν ως προτάσεις εν’ όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου στις

17 Ιανουαρίου.

Αναδημοσιεύουμε από την κεντρική ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ στοιχεία

για το καθένα χωριστά και τί προτείνεται.

Αντί να δίνουμε κίνητρα για

πρωτογενή παραγωγή και όσο

το δυνατόν πιο αγνά προϊόντα,

με θοδεύσεις συναρμόδιων

Υπουργείων, οδηγούν σε κλεί-

σμο των βιολογικών λαϊκών,

αφού εκτός από παραγωγούς

τους θέλουν και εμπόρους με

διπλό ΦΠΑ και διπλή φοροό-

γηση!

Ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών

Αττικής, καταγγέλει τους

Υπουργούς Ανάπτυξης, Γεωρ-

γίας και Οικονομικών, που πα-

ρακάμπτοντας το νόμο για τον

αγρότη, ζητούν από τους αγρό-

τες βιοκαλλιεργητές, να γίνουν

και έμποροι.

Ο παραγωγός θα πουλάει στον

εαυτό του έμπορο!

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι:

«Αυτές οι υπουργικές αποφά-
σεις είναι παράνομες, παράλο-
γες και ανήθικες, διότι ο νόμος
για το επάγγελμά μας είναι
σαφής και το δικαίωμα των
αγροτών στη λιανική πώληση
ξεκάθαρο. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ;
Νόμος 3874/2010, Άρθρο 2 - Ορισμοί - Δι-
καίωμα εγγραφής…

α. Επαγγελματίας Αγρότης είναι το

ενήλικο φυσικό πρόσωπο…εφό-
σον…:
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμε-
τάλλευσης….όπου
δ)….Στις δραστηριότητες της αγρο-
τικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται
εκτός από την παραγωγή των προ-
ϊόντων και η αποθήκευση, τυποποί-
ηση, συσκευασία και η εν γένει
τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου
της χονδρικής και λιανικής πώλησης
αποκλειστικά των προϊόντων που
παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλ-
λευση, καθώς και η πρώτη χωρική ή
οικοτεχνική μεταποίησή τους…

Η πολιτική που θέλει τους κα-
ταναλωτές στο έλεος των πο-
λυεθνικών και των super market
δεν θα περάσει!
Έμποροι ούτε είμαστε ούτε θα
γίνουμε», καταλήγουν οι βιο-

καλλιεργητές. 
www.bioagores.gr

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1, 9.30π.μ.

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ανταπο-

κρινόμενη στο κάλεσμα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡ-

ΓΗΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί κάθε ευαίσθητο πολίτη

στην κινητοποίηση για έκφραση αλληλεγγύης στον

αγώνα των βιοκαλλιεργητών, ενάντια στις επιλογές της

μνημονιακής κυβέρνησης και των μεγάλων συμφερόντων

για κλείσιμο των βιολογικών αγορών, το Σάββατο 21 Ια-

νουαρίου, 9.30πμ. στην πλατεία της Βούλας, μπροστά

στον Αγιο Ιωάννη.

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ;

Θέλουν τους παραγωγούς εμπόρους!


