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«'Οποιος ξεχνάει την ιστορία

του είναι υποχρεωμένος να

την ξαναζήσει»  
(Σανταγίανα Ισπανός Φιλόσοφος) 

Προτού μπω στο θέμα μου, θέλω να ρωτήσω, τι έγινε το

«Σύνταγμα» (η πλατεία), το κίνημα και ο Λαός της, τι έγι-

ναν οι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι και οι 300.000 επιτηδευ-

ματίες και επιχειρηματίες που έκλεισαν, τις επιχειρήσεις

τους, που’ ναι; 

Και ν’ απαντήσω: Προσβλήθησαν από το

«σύνδρομο του βατράχου»1. Αν τον πετά-

ξεις στην κατσαρόλα με το βραστό νερό,

μ’ ένα πήδο πετάγεται έξω. 

Αν τον ζεσταίνεις σιγά – σιγά, αισθάνεται

αρχικά θαλπωρή, μετά ναρκώνεται και

τέλος βράζει!

Όταν κλείσουν οι πόρτες των κρεματο-

ρίων, είναι πλέον αργά!

Στα στρατόπεδα εξολόθρευσης Εβραίων -

κυρίως του Άουσβιτς - θανατώθηκαν και εξολοθρεύτηκαν

11 εκατομμύρια άνθρωποι. Δολοφονήθηκαν με βρωμερή

απάτη. Οδηγούνταν σε δυο νέα κτίρια που έμοιαζαν με

επαύλεις. Εκεί στα «σαλέ» θα έκαναν το «μπάνιο» τους,

(έτσι του έλεγαν). Τους οδηγούσαν εκεί καθησυχάζοντάς

τους οι συμπατριώτες τους «σοντερκομάντος»2. 

Στιβάζονταν· οι πόρτες έκλειναν και άνοιγαν οι «ντου-

ζιέρες», απ’ όπου οι ναζί τους πότιζαν με το δηλητηριώ-

δες αέριο ζάικλον Β’. 

Οι σοντερκομάντος τους παραμύθιαζαν χαμογελαστοί,

για να μην αντιδράσουν, για να μην αντισταθούν.

«Ας πούμε ότι τους έλεγα την αλήθεια» λέει ένας από

τους τελευταίους επιζώντες απ’ αυτούς. «Τι θ’ αλλάζαμε
μ’ αυτό; Κανείς μας δεν θα επιβίωνε».
Αυτός βέβαια, επιβίωσε και μακροημέρευσε...

Δεν ξέρω γιατί, άθελά μου, ταυτοποίησα εκείνη την ήπια

συμπεριφορά των Ες-Ες, το καθησυχαστικό ύφος των σον-

τερκομάντος την καμουφλαρισμένη εμφάνιση των θαλά-

μων αερίων και των κρεματορίων του Άουσβιτς σε «σαλέ»,

με τις διαβεβαιώσεις και τις δηλώσεις διαφόρων αξιωμα-

τούχων της Ε.Ε. και την επίσκεψη Μέρκελ, που «ματώνει

η καρδιά της» για τον Ελληνικό Λαό και τους δικούς μας

κυβερνητικούς. Σαν «σοντερκομάντος» μου μοιάζουν!

Αν μαθευόταν τι γινόταν στα 39 ναζιστικά στρατόπεδα

συγκέντρωσης και εξολόθρευσης, αν αντιδρούσαν, αν

αντιστέκονταν κάτι θ’ άλλαζε, ακόμη και στην Ιστορία και

στην προσωπική μοίρα πολλών.           Συνέχεια στη σελ. 2

H ΑΛΛΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ
-  Κι αν σας αρνηθούν

- Kι αν σας κάνουν “μπου”

ΕΞΑΡΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Σύσκεψη στο Μαρκόπουλο

Σελίδα 16

Πολεοδομικό Γραφείο στη

Βάρη για Βάρη-Βάρκιζα
Σελίδα 6

Σελίδα 7

του Κώστα
Βενετσάνου

ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ στο ΚΟΡΩΠΙ

Μια χώρα που δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά της,
που ο λαός της τρέφεται με συσσίτια, που κοι-
μούνται στα παγκάκια άστεγοι,  που δεν έχει
χώρους υγείας για να γιατροπορέψει τους ασθε-
νείς της, που δεν έχει δουλειά για το λαό της,
πώς μπορεί να λέγεται, αν όχι χρεοκοπημένη;
Και τι παραπάνω μπορεί να περιμένει;
Να δει ανθρώπους να πεθαίνουν στους δρόμους
απ’ την πείνα; Να δει τη γερμανική μπότα να
συνθλίβει αξιοπρέπειες και αγώνες, με εκατόμ-
βες αίματος θυσία;
Πουλάμε ό,τι είναι δημόσιο και κρατικό. Μάλι-
στα· τα πουλήσαμε όλα και μάλιστα σ’ αυτούς
που δεν κατάφεραν να μας κατακτήσουν με τα
όπλα. Μετά; Από πού θα περιμένει να εισπράξει
το κράτος;
Αύριο ξημερώνει η μεγάλη ημέρα του ΟΧΙ. Οι
σπουδαίες εκείνες ημέρες του “αέρα”.
Ο καθένας που θα πάει στη Βουλή για να  ψηφί-
σει, ας το σκεφτεί... ξανά και ξανά... Εδώ δεν
διακυβεύονται κομματικά συμφέροντα και προ-
σωπικές καριέρες. Διακυβεύεται η τύχη ενός
Λαού. Διακυβεύεται το μέλλον της Ελλάδας
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H ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Συνέχεια από τη σελ. 2

Ο Ελληνικός Λαός Αντιστάθηκε! Συνέχισε τον πόλεμο και

νίκησε αυτόν τον πόλεμο. (Άλλο θέμα η συνέχεια).

Το δίλημμα λοιπόν που τίθεται στο Λαό, στην πολιτική  ηγε-

σία και στην κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο. 

Τι κάνουμε; Παριστάνουμε τα «καλά παιδιά»;

Κάνουμε ό,τι μας λένε οι τοκογλύφοι δανειστές μας, υπα-

κούμε στις απαιτήσεις των εκβιαστών – «εταίρων», που εκ-

φράζουν το μεγάλο κεφάλαιο, κυρίως το

χρηματοπιστωτικό, και τη λαθαιμένη οικονομική πολιτική

του ΔΝΤ και των νεοφιλελεύθερων οικονομολόγων, για να

«βράσουμε» σιγά – σιγά και στα σίγουρα ή αντιστεκόμαστε

και αντιδρούμε;

Το περίεργο είναι ότι  ό λ ο ι  συμφωνούνε ότι τα μέτρα που

μας υποβάλλουν και μας επιβάλλουν εδώ και 2,5 χρόνια

οδήγησαν την οικονομία στην καταστροφή και τα δημοσιο-

νομικά σε αδιέξοδο, παρά τα ληστρικά φοροεισπρακτικά

μέσα και τις μειώσεις μισθών – συντάξεων και κοινωνικών

παροχών, την οικονομία σε μόνιμη ύφεση, την ανεργία να

τραβάει στην ανηφόρα του 30% και σε περισσότερο από

55% στους νέους, στις αυτοκτονίες της απελπισίας, στον

εξευτελισμό ενός λαού, στην προσβολή μιας μακραίωνης

ένδοξης ιστορίας... αλλά, τι να κάναμε; 

Καλά τα λέει η αντιπολίτευση, αλλά “ποιά είναι η άλλη πρό-
ταση;” Μόνιμη επωδός για κάθε εφιάλτη ή έστω για κάθε

ανθρωπάκι ή αυτόχειρα πολιτικό.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διατυπώσει το

καθένα τις προτάσεις του. Όλες είναι πιο αξιόπιστες

και πιο ελπιδοφόρες, απ’ αυτές που μας επιβάλλει η

Τρόικα και εφαρμόζει η Κυβέρνηση. Ακόμα και η πιο

ριζοσπαστική του ΚΚΕ, που θέτει και θέλει έξοδο από

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε δύο χρόνια θα την εν-

στερνίζεται όλο και περισσότερος κόσμος, όλο και

περισσότεροι λαοί.

Στην παρούσα συγκυρία θεωρώ πιο ρεαλιστικό και ήπιο, πιο

υπεύθυνο ως κυβερνητική πρόταση το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Είναι εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στα «Δημοσιονο-

μικά της κας Αιμιλίας και του κυρ- Κώστα»3 που είχα γράψει

πριν 3 χρόνια και είναι «τα δημοσιονομικά» που θα εφήρ-

μοζε κάθε εχέφρων νοικοκύρης. 

Κάθε νοικοκύρης που έχει βγάλει «το ψωμί του στο πεζο-

δρόμιο», τίμια και με τον ιδρώτα του!

Όχι βέβαια, εκείνος που κληρονόμησε κάμποσα ακίνητα και

βρήκε την εύκολη λύση, στα δύσκολα να πουλάει ένα -ένα!

Η «άλλη» ΠΡΟΤΑΣΗ

Η άλλη πρόταση συνοπτικά, που θα εφήρμοζε κάθε καλός

νοικοκύρης, είναι μια και επιδέχεται βελτιώσεις:

1ον: Κοιτάς να εισπράξεις ή τουλάχιστον ν’ απαιτήσεις

αυτά που σου χρωστάνε ιδιαίτερα οι ...δανειστές σου. (Γερ-

μανικό Κατοχικό δάνειο, πολεμικές αποζημιώσεις).

2ον: Εξετάζεις και ρυθμίζεις τις οφειλές σου, τα χρέη σου.

Λες, έλα’ δω, από πού και πώς στα χρωστάω; (Δεν γίνεται

1δις ευρώ, 25ετές δάνειο του 1985 να το αποπληρώσουμε

το 2010 με 56 δις €! Ναι· πενήντα έξι φορές απάνω. Το

είπε ο Κεφαλογιάννης στη Βουλή4.

Και εν πάσει περιπτώσει, δεν γίνεται ν’ αποπληρωθεί ένα

τέτοιο δημόσιο χρέος που ξεπερνάει τα 350 δις, ξεπου-

λώντας τα προσοδοφόρα περιουσιακά στοιχεία της χώρας

μου, καταστρέφοντας την οικονομία μου, φτωχοποιώντας

το λαό μου. Αρκετά υπέφερε το ’40 – ’44 απ’ αυτούς που αι-

ματοκύλησαν την Ευρώπη δυο φορές, σε λιγότερο από 30

χρόνια. 

Και μετά, από τα γεωστρατηγικά παιχνίδια των «μεγάλων».

Αρκετά!

Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται (pacta sunt ser-

vanta), ναι, αλλά ούτως εχόντων των πραγμάτων

(Rebus sic stantibus), προέχει η σωτηρία των Λαών

(Salus populi· suprema lex esto) πράγμα που έχουν

αναγνωρίσει σύγχρονες δικαστικές αποφάσεις διε-

θνών δικαστηρίων.

- Αναστολή λοιπόν αποπληρωμής χρέους, λογιστικός και

συγκριτικός έλεγχος επιτοκίων. Μετά ταύτα, ρύθμιση απο-

πληρωμής με ρήτρα ανάπτυξης, όπως επέτυχε η Γερμανία

το 1953 και υπενθυμίζει συνεχώς ο Τσίπρας.

- Εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών με

λογική και δίκαιη συνεργασία με οποιονδήποτε (Αμερικανό,

Ρώσο, Κινέζο, Ιρανό, Ινδό, Άραβα) θέλει να εκμεταλευτεί

λογικά την ευκαιρία, όχι να ρουφήξει το αίμα με το μπουρί.

- Πάγωμα και αναστολή όποιων αναγκαίων συμβατικών δε-

σμεύσεων με Ε.Ε. και λοιπούς.

- Ελλογη και δίκαιη λιτότητα και δημοσιονομική πειθαρχία.

- Πατριωτική έμπνευση και πολλά άλλα παρεμφερή. Μεί-

ωση της φορολογίας, πολλές κλίμακες ΦΠΑ. Πάταξη της

φοροδιαφυγής των μεγάλων κυρίως εισοδημάτων, και της

διαφθοράς σ’ όλα τα επίπεδα. Φοροδιαφυγή και διαφθορά

πρέπει να χαρακτηριστούν ως ιδιώνυμα5 αδικήματα.

- Αν μας αρνηθούν, «αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλ-
λοφύλων. Έχουμε ζήσει και με μπομπότα και με σκουπό-

ξυλο για ψωμί. Επιβιώσαμε και νικήσαμε. Ημέρα που’ ναι ας

την τιμήσουμε!

Η αντίσταση, ο αγώνας, και η θυσία είναι καλύτερη και απο-

τελεσματικότερη από το ολοκαύτωμα. 

Μας οδηγούν εκεί με καθησυχασμούς και ψεύτικες ελπί-

δες.

Θα επιλέξουμε την αντίσταση, όπως και τότε! 

―――――――――

1. Έχει γράψει αναλυτικά η Ηλέκτρα Βενετσάνου

2. Σόντερκομάντος: Ειδικοί συνεργάτες των ΕΣ-ΕΣ από τους κρατούμενους

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

3. ΕΒΔΟΜΗ, φ. 606/7.11.2009

4. ΕΒΔΟΜΗ, φ. 709/26.11.2011

5. Ειδικά sui generis εκτός γενικής κρίσεως και αντιμετωπίσεως αδικήματα. 

Θεμελίωση 2ου Λυκείου Καλυβίων-
Εγκαίνια 4ου Δημοτικού Σελ. 3

Φολιάζουν τα ζώα στα Σπάτα Σελ. 7

Οι Νόμοι του Πλάτωνα (συνέχεια)

Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

H επιστροφή Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Πού θα πάνε τα χρήματα της
δόσης Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 9

Η κρίση με τα μάτια των 
παιδιών Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές Σελ. 11

Κάτι μαγειρεύεται στα 3Β Σελ. 14

Εγκαίνια σε λαχανόκηπους! Σελ. 15

“Μανόν Λεσκώ” πρεμιέρα Σελ. 15

Στο Στρασβούργο μαθητές του 1ου
Λυκείου Παλλήνης Σελ. 16

Επιδοτούμενα προγράμματα για
εστίαση, καφετέριες Σελ. 18

The Truman Show Π. Χαϊκάλης Σελ. 18

Η υγεία των ματιών Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011

Κυριακή 4 Νοεμβρίου, 11:00 πμ 

Αμφιθέατρο Δημαρχείου Κρωπίας

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στο Αμφιθέ-

ατρο του Δημαρχείου Κρωπίας θα παρουσιαστεί, σε δη-

μόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο

απολογισμός πεπραγμένων του Δήμου Κρωπίας για το

2011 καθώς και τα σημαντικότερα έργα, αποφάσεις και

πολιτικές του 2012. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνε-

δριάζει τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στις

6.30μ.μ. με 14 θέματα στην ημερήσια διά-

ταξη, περίπου τα ίδια που δεν συζητήθη-

καν την περασμένη εβδομάδα λόγω

έλλειψης απαρτίας.
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Θεμελίωση του 2ου Λυκείου Καλυβίων

Εγκαινιάστηκε το 4ο Δημοτικό Καλυβίων
Ξεχωριστή ημέρα για το Δήμο Σαρωνικού

και τους κατοίκους του Λαγονησίου ήταν η

Κυριακή 21 Οκτωβρίου, καθώς με δύο λιτές

τελετές θεμελιώθηκε το 2ο Λύκειο Καλυ-

βίων και εγκαινιάστηκε το 4ο Δημοτικό Σχο-

λείο Καλυβίων στο Λαγονήσι. Πρόκειται για

δύο πολύ σημαντικά έργα για τους κατοί-

κους της περιοχής, τα οποία έδωσαν ορι-

στική λύση στο πρόβλημα της στέγασης

των μαθητών που μέχρι σήμερα συστεγά-

ζονταν σε άλλα σχολικά συγκροτήματα του

Λαγονησίου. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την τελετή θε-

μελίωσης – ανέγερσης του 2ου Λυκείου Κα-

λυβίων, οι εργασίες κατασκευής του οποίου

προχωράνε ήδη με γρήγορους ρυθμούς και

όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας

που έχει αναλάβει το έργο, αναμένεται να

έχει ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2013. 

Στη σύντομη ομιλία του ο Δήμαρχος Σαρω-

νικού Πέτρος Φιλίππου ανέφερε μεταξύ

άλλων ότι το συγκεκριμένο έργο συνολικού

προϋπολογισμού 3.462.605,04€ χρηματο-

δοτήθηκε από τον ΟΣΚ και το ΕΣΠΑ και χτί-

ζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου

Σαρωνικού, πρώην ιδιοκτησίας Σ.Α.Α.Κ.

(Συνεταιρισμός Ακτημόνων Αγροτών Καλυ-

βίων), που είχε παραχωρήσει στο Δήμο η

Περιφέρεια Αττικής. Ο Δήμαρχος έκανε ιδι-

αίτερη μνεία στον αγώνα που έδωσε ο

δήμος σε συνεργασία με τον Εξωραϊστικό

Σύλλογο Λαγονησίου για την απομάκρυνση

των καταπατητών από το χώρο. 

Μετά το πέρας της τελετής θεμελίωσης του

Λυκείου Λαγονησίου, ακολούθησαν τα εγ-

καίνια του 4ου Δημοτικού Σχολείου  Καλυ-

βίων στην περιοχή Σπέλιζα, το οποίο

ξεκίνησε να λειτουργεί με την έναρξη της

φετινής σχολικής περιόδου (2012-2013). Το

έργο προϋπολογισμού 3.140.684€ χρημα-

τοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών

Κτιρίων και το ΕΣΠΑ και έγινε σε έκταση

που παραχώρησε ο Αναγκαστικός Αγροτι-

κός Συνεταιρισμός Καλυβίων, το γνωστό

σε όλους «χωράφι του χωριού», όπως είπε

χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Ο Πέτρος Φιλίππου εξέφρασε τη χαρά, συγ-

κίνηση και ικανοποίηση όλων, (διδασκόν-

των, γονιών αλλά κυρίως των μαθητών, που

μπήκαν σε καινούργιες, φρεσκοβαμένες αί-

θουσες και ευχαρίστησε  θερμά όλους εκεί-

νους που εργάστηκαν σκληρά και με

επιμονή και συνετέλεσαν στο να ξεπερα-

στούν τα εμπόδια και οι δυσκολίες που προ-

έκυψαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην

πρόοδο των εργασιών και οι οποίες καθυ-

στέρησαν σημαντικά την όλη διαδικασία. 

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης

η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής Βασιλική

Ξυθάλη και ο Διευθυντής του 4ου Δημοτι-

κού Σχολείου Δημήτρης Στρίκος. 
O Δήμαρχος Σαρωνικού Π. Φιλίππου με τον πρόεδρο του
15μελούς στην θεμελίωση του 2ου Λυκείου.

Από τα εγκαίνια του 4ου δημοτικού.

Με μπροστάρηδες 18  Δημάρχους Ανατ. και

Δυτικής Αττικής, εκπαιδευτικούς, γονείς  και

μαθητές πραγματοποιήθηκε  συγκέντρωση

διαμαρτυρίας (Τρίτη 23 Οκτωβρίου) στο κέν-

τρο της Αθήνας, με πορεία στο Υπουργείο Οι-

κονομικών, ενάντια στη διακοπή των σχολικών

μεταφορών, που ουσιαστικά απαγορεύουν σε

πολλούς μαθητές τη γνώση, αφού είναι αδύ-

νατον να προσεγγίσουν τα σχολεία τους.

Οπως έχουμε ξαναγράψει η διακοπή των δρο-

μολογίων για τη μεταφορά των μαθητών απο-

κόπτει το μαθητή από το σχολείο και

μεταφέρει το κονδύλι ουσιαστικά στους Δή-

μους, οι οποίοι αδυνατούν να το αντιμετωπί-

σουν αφενός και αφετέρου οι λεωφορειούχοι

αρνούνται να προχωρήσουν σε συμβάσεις αν

δεν πληρωθούν τα οφειλόμενα από την περυ-

σινή χρονιά.

Οι δήμαρχοι, ζήτησαν για άλλη μια φορά, από

την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύ-

νες της και να αποδώσει τα οφειλόμενα για

τις μεταφορές, προκειμένου να ξεκινήσει το

συντομότερο δυνατό η μεταφορά των μαθη-

τών, χωρίς την εξασφάλιση της οποίας είναι

ορατός ο κίνδυνος να κλείσουν τα σχολεία και

να χαθεί η φετινή σχολική χρονιά. 

Στη συνέχεια επέδωσαν το ψήφισμα διαμαρ-

τυρίας στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερι-

κών Ευριπίδη Στυλιανίδη και η πορεία

κατευθύνθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών,

όπου αντιπροσωπεία από δημάρχους, γονείς,

μαθητές και εκπαιδευτικούς επέδωσαν το ψή-

φισμα στο Γραφείο  Υπουργού. 

Η κυβέρνηση κωφεύει και καμία θετική εξέλιξη

δεν υπήρξε στο θέμα· έτσι τόσο οι φορείς της

Αυτοδιοίκησης Ανατ. και Δυτικής Αττικής, όσο

και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς (μαθη-

τές, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, σύλλο-

γοι διδασκόντων) αποφάσισαν να συνεχίσουν

τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να δοθεί ορι-

στική λύση στο πρόβλημα. 

Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με την Ε’

ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής, το Σύλλογο Εκπαιδευτι-

κών ΠΕ «Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ», την Ομοσπονδία Ενώ-

σεων Γονέων Αν. Αττικής και άλλους φορείς.  

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικονομάκος,

παρών στην διαδήλωση δήλωσε μεταξύ

άλλων:  «Ο Δήμος έχει καταβάλλει από την πλευρά

του κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει με τα ελάχι-

στα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Επειδή όμως ο

αγώνας είναι δύσκολος ζητούμε τη στήριξη και συμ-

παράσταση όλης της τοπικής κοινωνίας».

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για τις μεταφορές των μαθητών

Στο μεταξύ, συζητήθηκε στην ολομέλεια της

Βουλής «η Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου "Μεταφορά Μαθητών για το

σχολικό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ 171 Α΄), μετα-
φορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και

άλλες διατάξεις», όπου ψηφίστηκε, αλλά θα

θυμίσουμε είχε ξαναπάει στην Περιφέρεια, η

οποία όμως δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί

χωρίς κονδύλια!

Παρέμβαση στη Βουλή, εξ’ όσων γνωρίζουμε,

έκαναν ο Βουλευτής και δημοτικός σύμβου-

λος Ωρωπού Βασίλης Οικονόμου και οι βου-

λευτές Αλ. Μητρόπουλος & Γ. Πάντζας, ο

οποίοι παρευρέθησαν και στη διαμαρτυρία.

Στο μεταξύ συνεδρίασε και το Περιφερειακό

Συμβούλιο 23/10, με θέμα τη μεταφορά των

μαθητών, και εξέδωσε ψήφισμα που  ζητάει: 

l Από το Υπουργείο Οικονομικών να αναλάβει

επιτέλους τις ευθύνες του και να αποδώσει τα

οφειλόμενα για το 2011 & 2012.

l Από τον Πρωθυπουργό και τους κυβερνητι-

κούς εταίρους άμεση κοινή συνάντηση της

ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ και των πολιτικών εκπρο-

σώπων για  να λυθεί οριστικά το θέμα.

l Προτείνει τη διατήρηση της αρμοδιότητας

σε ότι αφορά τα διαδημοτικά δρομολόγια στις

Περιφέρειες και για τα υπόλοιπα που λει-

τουργούν εντός των ορίων των Δήμων να πα-

ραμείνουν στους Δήμους με χρηματοδότηση

από την κεντρική Διοίκηση.

O Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός δήλωσε

μεταξύ άλλων: Η Περιφέρεια Αττικής τήρησε τη

δέσμευσή της προς το Υπουργείο Εσωτερικών για

την υπογραφή δίμηνης πρότασης των συμβάσεων,

ενώ παράλληλα διέθεσε επιπλέον 3 εκατ. ευρώ

αποκλειστικά από δικούς της πόρους για το σκοπό

αυτό. Την τελική λύση στο πρόβλημα, οφείλουν και

πρέπει να δώσουν τα συναρμόδια υπουργεία. Είναι

αποκλειστικά δική τους ευθύνη, τη στιγμή μάλιστα

που ψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη με-

ταβίβαση της αρμοδιότητας, χωρίς να δίνεται λύση

στις οφειλές των παρελθόντων ετών. Σας υπενθυ-

μίζω ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφέ-

ρειες χωρίς να μεταφέρονται τα αντίστοιχα

κονδύλια είναι αντισυνταγματική. Τελικά, κάποιοι

νομίζουν ότι απευθύνονται σε ιθαγενείς».

To “μπαλάκι” πάλι στην Περιφέρεια
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Τιμητική διάκριση

στη Βούλα Λαμπροπούλου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-

πιστήμιο Αθηνών, σε ειδική τελετή,

θα τιμήσει την καθηγήτρια της  Φι-

λοσοφικής Σχολής Σταυρούλα

(Βούλα) Λαμπροπούλου, με την επί-

δοση τόμου με τίτλο “ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ

ΜΥΡΑ”.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου, και ώρα 19.00, στη Μεγάλη Αί-

θουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο, Πανε-

πιστημίου 30).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού

Παν/μίου Αθηνών, Καθηγητή κύριο Θεοδόσιο Ν. Πελεγρίνη.

Χαιρετισμοί από τους: 

− τ. Υπουργό Υγείας και π. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών,

Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής κύριο Χρήστο Ν. Κίττα.

− Μητροπολίτη Γλυφάδας-Βούλας-Βουλιαγμένης κύριο Παύλο.

− Καθηγούμενο και Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου, Αρχιμανδρίτη Αν-

τίπα.

− Βουλευτή Γεωργία Μαρτίνου.

Ομιλίες για το έργο και την προσωπικότητα της τιμωμένης:

− π. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Βύρων Πολύδωρας.

− Ομότιμος Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-

παίδευσης, Μιχαήλ Μερακλής.

− Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας, Ιωάννης Πολέμης.

− Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι-

ολογίας, Ειρήνη Πέππα – Παπαϊωάννου.

Αντιφώνηση της τιμωμένης καθηγήτριας, Σταυρούλας Λαμπρο-

πούλου.

Μουσικό πρόγραμμα από την Παραδοσιακή Χορωδία του Ι. Ν. Αγίου

Γερασίμου Άνω Ιλισίων.

Η πιο… μυρωδάτη και παραμυ-

θένια διαδραστική παράσταση

που «μαγείρεψε» η Αντιγόνη

Γύρα με την ομάδα του Κινη-

τήρα, τα Παραμυθοφουρνί-

σματα, αφού ξετρέλαναν με τις

γεύσεις τους μικρούς και μεγά-

λους, επιστρέφουν για δεύτερη

χρονιά στην παιδική σκηνή του

“Κινητήρας Studio” από τις 10

Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο

απόγευμα στις 17.30.

Όλα ξεκινούν με το ζύμωμα, το

πλάσιμο κι έπειτα το φορμάρι-

σμα και το ψήσιμο των μπισκό-

των. Παιδιά και γονείς

αναλαμβάνουν το γλυκό εγχεί-

ρημα, και όσο τα μπισκοτάκια

ψήνονται στο φούρνο, η διή-

γηση μάς παρασύρει σε κόσμους

μαγικούς, μέσα στις μοσχοβο-

λιές. 

Παραμύθια από σύγχρονους Έλ-

ληνες συγγραφείς, ζωντα-

νεύουν με τη φωνή του

μάγειρα–παραμυθά, με μουσική

και βίντεο αρτ. Ανάμεσά τους το

παραμύθι του Αντώνη Παπαθεο-

δούλου «Η πόλη που έδιωξε τον

πόλεμο», που διακρίθηκε με το

κρατικό βραβείο εικονογραφη-

μένου παιδικού βιβλίου 2011. 

Συναρπαστικές ιστορίες, μου-

σική, βίντεο, παιχνίδια, εκπλή-

ξεις, και τέλος – αν δεν έχουνε

καεί – μπισκότα για κάθε μικρό

και μεγάλο θεατή,  πασπαλι-

σμένα ζάχαρη άχνη κι έτοιμα για

φάγωμα!

Από  10/11 και κάθε Σάββατο

στις 17.30  

Διάρκεια: 75’

Τιμή εισιτηρίου: 8€ 

http://www.youtube.com/watch?v

=KxCoFGmi2Q0

Κινητήρας Studio

Ερεχθείου 22, Ακρόπολη

Τηλ:  2109248328

www.kinitirastudio.com

facebook: Kinitiras-Studio
Σύλληψη-Σκηνοθεσία Αντιγόνη Γύρα

Εικαστική Επιμέλεια Βίκυ Αδάμου

Μουσική Ορέστης Τάνης

Βίντεο Αρτ Χρήστος Μαυρίδης 

Διαβάζουν Αλίκη Αβδελοπούλου,

Έλενα Τυρέα

Siamo tutti Greci: «Είμαστε

όλοι Έλληνες» δηλώνουν

112 Ιταλοί εικαστικοί και

στην εποχή της κρίσης προ-

σφέρουν έργα τους για την

ενίσχυση του Μουσείου

Μπενάκη. 

Οργανώθηκε σιωπηρή δημο-

πρασία,  25/10 και τα έργα

θα εκτίθενται μέχρι 11 Νο-

εμβρίου και θα διατίθενται

προς € 400.

Στο στέκι του «Βλαστού» που

βρίσκεται στην Αργυρούπολη

προγραμματίζουν οι ΠΟΔΗ-

ΛΑΤΕΣ  ΕΝ. ΔΡΑΣΗ   τη  βρα-

δινή τους  ποδηλατοβόλτα

την Παρασκευή   2 Νοεμ-

βρίου. Ο «Βλαστός» είναι συ-

νεταιρισμός αλληλέγγυου

εμπορίου και οι εθελοντές θα

σας ενημερώσουν για τις

δραστηριότητές του. Στην

ενημέρωση μπορούν να συμ-

μετέχουν και μη ποδηλάτες

(www.blastos.wordpress.com).

Μετά την ενημέρωση  θα ακο-

λουθήσει ποτό και κουβεν-

τούλα.

Η ποδηλασία,  θα ξεκινήσει

στις 8 το βράδυ  από την

αφετηρία  του Τραμ στη

Βούλα μέσω της   παραλια-

κής  λεωφόρου - Πρ. Πέτρου

- Γούναρη- Κύπρου - Τριπό-

λεως, καταλήγοντας στον

αριθμό  19, όπου βρίσκεται το

στέκι.  

Παραμυθοφουρνίσματα

«Μαθησιακές Δυσκολίες:
Αντιμετωπίζοντας την Αιτία
πίσω από τα Συμπτώματα»

Εκδήλωση - Ομιλία στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η πρότυπη εκπαιδευτική και ανα-

πτυξιακή μονάδα «Child Development Center», διοργανώ-

νουν ενημερωτική ομιλία με θέμα «Μαθησιακές Δυσκολίες:

Αντιμετωπίζοντας την Αιτία πίσω από τα Συμπτώματα», το

Σάββατο 27 Οκτωβρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα, στο Αμ-

φιθέατρο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου (2ος όροφος).
Οι σύγχρονες μέθοδοι, αντιμετωπίζουν την Αιτία και όχι τα Συμ-

πτώματα, δίνοντας οριστική λύση σε όλες τις μαθησιακές και ανα-

πτυξιακές δυσκολίες,. Οι μέθοδοι είναι εντελώς φυσικές και τις

απολαμβάνουν τα παιδιά.  Η αλλαγή των παιδιών είναι ορατή σε

σύντομο χρονικό διάστημα. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη, με απαραίτητη την κράτηση

θέσης, στα τηλ. 6983 139052 και 210 6625185.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Ο Σύλλογος Ενωσης και Αλληλεγγύης οργανώνει,

στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και

του ελέγχου της έγκαιρης διάγνωσης της οστεοπό-

ρωσης, ΔΩΡΕΑΝ μέτρηση οστικής πυκνότητας, στα

γραφεία του Συλλόγου (Ασημάκη Παλαιστή & Πυραμί-

δος, δρόμος προς Κοίμηση Θεοτόκου) Κίτσι Κορωπίου,

την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου από 10 το πρωί.

Τηλέφωνα Συλλόγου  210 9654.561 & 6986710355

Siamo tutti

Greci: 

«Είμαστε

όλοι 

Έλληνες» 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ

Οστεοπόρωση µια σιωπηλή επιδηµία 

Ο Επιµορφωτικός Σύλλογος Βάρης διοργανώνει εκ-

δήλωση Ιατρικού ενδιαφέροντος µε θέµα: 

Οστεοπόρωση µια σιωπηλή επιδηµία  µε Οµιλητή

τον Χειρουργό Ορθοπαιδικό Δρ Χρήστο Ριφιώτη

την Τετάρτη 14/11/2012 Ώρα 19:00 στα γραφεία του

Συλλόγου, Βάκχου 10 2ος όροφος.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Εκδήλωση στο Μάτι Αττικής

Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο

«Μάτι», ο Εξωραϊστικός σύλλογος Μάτι διοργανώνει εκ-

δήλωση για την εθνική μας εορτή.  Θα μιλήσουν ο Αθα-

νάσιος Γκαντώνας και ο Σταμάτης Βερυκοκίδης, οι

οποίοι θα αναφερθούν στα  γεγονότα που προηγήθηκαν

στην Ευρώπη και στην Ελλάδα  πριν από το  αθάνατο

«OXI», καθώς επίσης στις ηρωικές στιγμές του Ελληνικού

στρατού, ναυτικού και αεροπορίας που δημιούργησαν την

εποποιία του ’40.

Η  είσοδος θα είναι ελεύθερη.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Εκδηλώσεις στο Κορωπί

Η Επέτειος του ΟΧΙ θα γιορταστεί με κάθε επισημό-

τητα και στο Κορωπί και μετά την ολοκλήρωση της

κατάθεσης στεφάνων και παρέλασης που αρχίζει

11.30π.μ. θα γίνει ανταλλαγή ευχών στη Δημοτική

Βιβλιοθήκη (Ολυμπιονίκη Γ.Σ. Παπασιδέρη 13 πεζό-

δρομος).

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ  ΣΤΟΝ  «ΒΛΑΣΤΟ»    
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«Ένα τραγούδι για
τον Αργύρη»

Ο Δήμος Μαραθώνα, στα πλαίσια της επετείου της

28ης Οκτωβρίου, οργανώνει την προβολή του πο-

λυβραβευμένου ντοκιμαντέρ του Στέφαν Χάουπτ

«Ένα τραγούδι για τον Αργύρη», η ιστορία της

σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τα μάτια ενός ξε-

χωριστού ανθρώπου. Η συγκλονιστική ιστορία της

σφαγής του Διστόμου από τα γερμανικά στρατεύ-

ματα κατοχής.

Η προβολή θα γίνει στο Δημοτικό Κινηματογράφο

ΑΛΙΚΗ το Σάββατο 27 Οκτωβρίου και ώρα 18:00. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΗΝ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ»

Ο Ομιλος για την Unesco, η “Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων

και ο Ρ/Σ ΑΘΗΝΑ 9,84, διεξάγουν μουσικό διαγωνισμό, ο

οποίος θα πραγματοποιηθεί από 21 έως και 25 Νοεμβρίου στις

εγκαταστάσεις του ΑΘΗΝΑ 9,84 στην «Τεχνόπολις» του

Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι), υπό την αιγίδα της Ελ-

ληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν μέρος στις εξής κατηγο-

ρίες: ΠΙΑΝΟ, ΚΙΘΑΡΑ, ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ, ΒΙΟΛΙ, ΤΡΟΜΠΕΤΑ,

ΛΥΡΙΚΟ τραγούδι και ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ έως και 5

άτομα. Ο διαγωνισμός θα αποτελείται από δυο μέρη: προ-

κριματικούς, και τελικούς.  

Πληροφορίες για το διαγωνισμό στα www.unesco-

tlee.org/, www.technopolis-athens.com 
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σαντάνσκι - Ρίλα - Σόφια - Φιλιππούπολη

7, 8, 9, 10, 11 Νοεμβρίου

ΤΙΜΗ 250€
Πληροφορίες

210 6623.018 & 210 6626.928

ZHTOYNTAI ΧΟΡΩΔΟΙ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

Ζητούνται  Χορωδοί με προηγούμενη εμπειρία (άνδρες τε-

νόροι και μπάσοι και γυναίκες σοπράνο) για να πλαισιώσουν

την Χορωδία του Ο.ΠΑ.ΠΟ.Σ «Ο Ξενοφών» του Δήμου Σπά-

των- Αρτέμιδος.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν οντισιόν από τον Χοράρχη

Μπαρμπάτη Παναγιώτη, την Τρίτη και την Πέμπτη από  17:

30 έως 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο «Χρήστος Μπέκας»

(Στ. Μπέκα 7, Σπάτα).Τηλ.: 210-6630165 & 2294-0-45565.

“Οι αγώνες για τη διαφύλαξη του
κοινωνικού χαρακτήρα της παραλίας

Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης”

Η Ενωση Πολιτών Βούλας οργανώνει εκδήλωση με θέμα: “Οι

αγώνες για τη διαφύλαξη του κοινωνικού χαρακτήρα της πα-

ραλίας Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης”, το Σάββατο 3 Νοεμ-

βρίου στις 6μ.μ. στην αίθουσα Ιωνία (δίπλα από το

Δημαρχείο).

Ομιλητές: 

Γιάννης Δημητριάδης, πολεοδόμος-χωροτάκτης.

Χρήστος Διονυσόπουλος, συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών.

Παρεμβαίνουν εκπρόσωποι εξωραϊστικών Συλλόγων που αν-

τιπροσωπεύουν παραλιακά τμήματα του Δήμου 3Β.

2ος κύκλος ποιητικών 
αναλογίων στα Σπάτα

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξε-

νοφών» του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος διοργανώνει για δεύ-

τερη χρονιά ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Ελληνική Ποίηση.

Είναι ο Δεύτερος Κύκλος των Ποιητικών Αναλογίων.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Οίνου

(Λεωφ. Πέτσα, πλησίον Εξόδου 16 της Αττικής Οδού-Παλ-

λήνη, τηλ.fax. 210-6037933 ), από την Δευτέρα 22 Οκτω-

βρίου ώρα 19:30, έως τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου.

Τις αναλύσεις για το έργο των Ποιητών θα κάνουν διακεκρι-

μένοι άνθρωποι των γραμμάτων! Τις απαγγελίες γνωστοί και

καταξιωμένοι ηθοποιοί!

Ετσι τη Δευτέρα 29 Οκτω-

βρίου στις 7.30μ.μ. τα “Ποι-

ητικά Αναλόγια” έχουν

αφιέρωμα στην Γαλάτεια Κα-

ζαντζάκη.

Την ανάλυση θα κάνει η Ντουνιά

Χριστίνα και την απαγγελία η Φι-

λιάγκου Βάλια από την Θεατρική

Ομάδα Σπάτων ‘Το 4ο Κουδούνι’.

Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Β

7 Δευτέρα 5 -11, ώρα 19:30

Βάρναλης Κώστας 

Ανάλυση: Δάλλας Γιάννης 

Απαγγελία: Στάνκογλου Γιάννης

7 Δευτέρα 12 -11, ώρα 19:30

Λαπαθιώτης Ναπολέων

Ανάλυση: Στεργιόπουλος Κ. 

Απαγγελία: Δραγούμη Ναταλία

7 Δευτέρα 19 -11, ώρα 19:30

Ρίτα Μπούμη –Παπά 

Ανάλυση: Σκαρτσή Ξένη  

Απαγγελία :  Παππά Ιωάννα

7 Δευτέρα 26 -11, ώρα 19:30

Καββαδίας Νίκος 

Ανάλυση: Μανοπούλου Εύη 

Απαγγ: Παπασπηλιόπουλος Οδ.

7 Δευτέρα 3 -12, ώρα 19:30

Ρίτσος Γιάννης 

Ανάλυση: Κακλαμανάκη Ρούλα  

Απαγγελία : Καταλειφός Δημ.

7 Δευτέρα 10 -12, ώρα 19:30

Βρεττάκος Νικηφόρος 

Ανάλυση: Βιστωνίτης Αναστ.

Απαγγελία :  Νούσιας Τάσος

Η Art Gallery Cafe κλείνει

και αποχαιρετά

Το αποχαιρετιστήριο BAZAAR της Art Galllery Cafe, συνε-

χίζεται   μέχρι και την Κυριακή 28 Οκτωβρίου!

Καθημερινά (Δευ. -Παρ. 18:00-21:00

Και Σάββατο & Κυριακή 12:00- 21:00

Καφές, άφθονος, σπιτικά γλυκίσματα, κρασία και ευκαιρίες

για αγορές από τους θησαυρούς της  Art Galllery Cafe.

Επιπλα, πίνακες, φωτιστικά και διακοσμητικά σε εκπλη-

κτικές τιμές!

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΡΧAIA ΚΟΡΙΝΘΟ -

ΚΕΧΡΙΕΣ - ΛΕΧΑΙΟ -ΔΙΟΛΚΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Μια από τις πιο ανεπτυγμένες πόλεις-κράτη της αρχαι-

ότητας, την Αρχαία Κόρινθο θα έχουν την ευκαιρία να

γνωρίσουν, όσοι συμμετάσχουν στην εκδρομή - ξενάγηση,

που θα γίνει την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, από την “Εναλλα-

κτική Δράση”.

Αναχώρηση 8 το πρωί από Βούλα

Επιστροφή στην Αθήνα 6,30 το απόγευμα

Δηλώσεις συμμετοχής  Μαρία Κορομηλά

2108991145  -  6940308757

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΑ 

ΠΑΙΖΕΙ GURDJIEFF

ΣΕΙΡΑ “ΓΕΦΥΡΕΣ”, Αίθουσα Banquet, 

Σάββατο 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 9:00 μμ

Η μουσική του Έλληνα Φιλόσοφου 

του Πόντου Gurdjieff με συνοδεία Video Art

Παρουσιάζονται έργα που συνέλεξε ο Γεώργιος Γεωργιάδης, γνω-

στός ως Γκουρτζίεφ, στα ταξίδια του στην Ανατολή, που αργότερα

συνέθεσε σε δυτικό ιδίωμα με τη συνεργασία του μαθητή του Τόμας

ντε Χάρτμαν. Η μου-

σική είναι επηρεα-

σμένη από ύμνους

Δερβίσηδων και Σαγίντ

από μακρινά μοναστή-

ρια και από τραγούδια

απομονωμένων κοινο-

τήτων. Η ίδια μουσική

συνόδευε και τις «κι-

νήσεις», τους Ιερούς

Χορούς που ήταν ανα-

πόσπαστο μέρος της διδασκαλίας του. Η ΡΟΔΑ μεταφέρει ζωντανά

αυτή τη μουσική στο Μέγαρο, με τη συνοδεία Video Art. Κατά τη

διάρκεια της συναυλίας προβάλλονται σκηνές και εικόνες της σύγ-

χρονης κοινωνίας, καθώς το ζητούμενο στο έργο του μεγάλου φι-

λόσοφου είναι η πνευματικότητα στο παρόν που ζούμε. 

Συντελεστές συναυλίας

Τάκης Πατερέλης πιάνο, φλάουτο, σαξόφωνο 

Πία Πιερράκου πλήκτρα, φωνητικά 

Γιώργος Ντούνης κρουστά, φωνητικά 

Δημήτρης Γασπαράτος κιθάρα, κρουστά, μπάσο, φωνητικά

Γιώργος Ταμπάκης κιθάρα, ντιτζεριντού, κρουστά, φωνητικά 

Ορφέας Περετζής Σκηνοθεσία, video art

Καλλιτεχνική διεύθυνση –  Ενορχήστρωση Μαρία Περετζή

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Εκδοτήρια: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη & Ομήρου 8, Αθήνα 

Tηλ 210 7282333, 2102836763

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Τηλ 210 7282367    

ΤΙΜΕΣ: Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ: € 5

Πολύτεκνοι, 65+: € 7, Ζώνη Β: € 11, Ζώνη Α: € 18                            
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Οπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως,

από το Δήμο Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, εφεξής οι κάτοικοι της

Βάρης - Βάρκιζας ιδιοκτήτες γης

στην ίδια πόλη, θα εξυπηρετούνται

πλέον  για πολεοδομικά θέματα,

από την Υπηρεσία Δόμησης του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, της οποίας μεταφέρθηκαν οι

υπηρεσίες από την πρώην Πολεο-

δομία Μαρκοπούλου

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης

Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρε-

σίας Δόμησης του Δήμου εντάχ-

θηκαν και τα πολεοδομικά θέματα

που αφορούν τους ιδιοκτήτες γης

στην περιοχή της Βάρης.

Ετσι, κάτοικοι που μέχρι την Κυ-

ριακή 28 Οκτωβρίου, εξυπηρε-

τούντο από την Πολεοδομία

Μαρκοπούλου, πλέον θα εξυπηρε-

τούνται στη Βάρη (Βασ. Κωνσταν-

τίνου 25, παλιό δημαρχείο Βάρης).

Οι υπηρεσίες θα λειτουρ-

γούν από τη Δευτέρα,

29 Οκτωβρίου 2012.
Με την εξέλιξη αυτή διευκολύνον-

ται ιδιαίτερα οι κάτοικοι της περιο-

χής, καθώς το νέο γραφείο του

Τμήματος της αρμόδιας Διεύθυν-

σης του Δήμου βρίσκεται επί της

Β. Κωνσταντινού 25 στη Βάρη.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες του

Τμήματος θα λεοτουργούν:

• για έκδοση οικοδομικών αδειών

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 

09.00 – 12.30 

• για αιτήσεις δημοτών προς διεκ-

περαίωση καθημερινά 08.30 –

13.30. 

Γραφείο για πολεοδομικά

απέκτησε η Βάρη
Τέλος στην ταλαιπωρία στην Πολεοδομία Μαρκοπούλου

Ομάδες Δημιουργικής

Απασχόλησης στα ΚΑΠΗ 
στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Δραστηριότητες Ομάδων Δημιουργικής Απασχόλησης,

ξεκίνησε ο Δήμος 3Β για τα μέλη των ΚΑΠΗ.

Φέτος οι δραστηριότητες επεκτείνονται και στο ΚΑΠΗ

Δημοτικής Ενότητας Βάρης. 

Η συμμετοχή στις Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης

είναι εντελώς δωρεάν για τα μέλη του ΚΑΠΗ και απαι-

τείται συμπλήρωση σχετικής αίτησης στο γραφείο του

Ζεφύρου 2, Βούλα (09.00-13.00) και στο ΚΑΠΗ Βάρης

Τερψιχόρης 4 (9.00-12.00). 

Οι ομάδες που ξεκίνησαν είναι οι κάτωθι:  

Ομάδα Μουσικής 
Τρίτη 11:00 - 12:30  στο εντευκτήριο του  ΚΑΠΗ Βούλας

(Ζεφύρου 2, Βούλα). Παρασκευή 11:00–12:30 στο εν-

τευκτήριο του ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4, Βάρη) 

Ομάδα Βιβλίου
Ανάγνωση και σχολιασμός λογοτεχνικών βιβλίων, συζη-

τήσεις για κοινωνικά θέματα, διαλέξεις κ.α.

Παρασκευή 11:30 - 13:00  στο εντευκτήριο του  ΚΑΠΗ

Βούλας (Ζεφύρου 2, Βούλα). Πέμπτη 11:30 – 13:00 στο

εντευκτήριο του ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4, Βάρη)

Ομάδα ζωγραφικής 
Εικαστικές δημιουργίες με σκοπό τη διοργάνωση εκθέ-

σεων. Τετάρτη  17:30 – 19:30 στο εντευκτήριο του  ΚΑΠΗ

Βούλας (Ζεφύρου 2, Βούλα)

Ομάδα μπριτζ 
Εκμάθηση του διεθνούς αναγνωρισμένου πνευματικού

παιγνιδιού μπριτζ με στόχο τη δημιουργία ομάδων των 4

ατόμων.  Δευτέρα - Παρασκευή  16.30 - 18.30 στο εν-

τευκτήριο του  ΚΑΠΗ Βούλας (Ζεφύρου 2, Βούλα)

Εξω οι Μ.Κ.Ο. από

τους Δήμους

Να περάσει στους δήμους η χρηματοδότηση και το

πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας  και να φύγουν

οι Μ.Κ.Ο. «έξω από το πρόγραμμα - έξω από τους
δήμους και τις δημόσιες υπηρεσίες», ζητά το Συν-

δικάτο ΟΤΑ Αττικής. Αυτό αποφασίστηκε κατά τη

διάρκεια   σύσκεψης,   όπου οι εργαζόμενοι που

συμμετείχαν εξέλεξαν συντονιστική επιτροπή, η

οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρή-

σει σε μια σειρά πρωτοβουλίες όπως:

― Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων, έγκαιρη

και σταθερή πληρωμή.

― Να μην αποδοθεί στις Μ.Κ.Ο το 5% της χρημα-

τοδότησης του προγράμματος, άλλα να δοθεί στους

εργαζόμενους στο πρόγραμμα.

― Για ίδια δικαιώματα, ωράριο και ασφαλείς συν-

θήκες δουλειάς για όλους.

― Οι 5μηνίτες εργαζόμενοι να εντάσσονται, ανά-

λογα με την ειδικότητα, στο σχεδιασμό των υπηρε-

σιών των δήμων. Η εποπτεία και ο έλεγχος τους να

είναι αποκλειστικά έργο των υπηρεσιών τους, καμία

ανάμειξη των ανθρώπων της Μ.Κ.Ο

Διεύρυνση και χρηματοδότηση των δημόσιων κοι-

νωνικών δομών, μόνιμο προσωπικό.

Ασφάλιση όλων των εργαζομένων.

6 σκύλοι και 16 γάτες

βρέθηκαν σκοτωμένα

από φόλα τις τελευταίες

ημέρες στην περιοχή

Σπάτα  - Αρτέμιδα από

φιλοζωικά Σωματεία και

τους ιδιοκτήτες τους.

Εσωσαν δε στο “παρά

πέντε” 7 σκύλους, που

είχαν δηλητηριαστεί!

Το ιδιαίτερα ειδεχθές

είναι ότι οι φόλες έπεσαν

και σε δεσποζόμενους

σκύλους. Μέσα, δηλαδή,

στους κήπους και βεράν-

τες κατοικιών! Τα ζώα

παρουσίασαν ίδια ή παρό-

μοια συμπτώματα, γεγο-

νός που δηλώνει ότι στην

πλειοψηφία των περιπτώ-

σεων, ακολουθήθηκε η

ίδια μέθοδος δηλητηρία-

σης. 

Ο Δήμος Σπάτων – Αρ-

τέμιδος με ανακοίνωσή

του καταδικάζει τις πρό-

σφατες επιθέσεις εναν-

τίον αδέσποτων και

δεσποζόμενων ζώων

συντροφιάς, που σημει-

ώθηκαν τις τελευταίες

ημέρες στα Σπάτα και

στην Αρτέμιδα. 

• Υπενθυμίζει πως ο

Νόμος αναγνωρίζει τη

δηλητηρίαση ενός ζώου

(δεσποζόμενου ή αδέ-

σποτου) ως πράξη βίας

και τιμωρεί τον παρα-

βάτη με φυλάκιση έως 2

έτη και χρηματικό πρό-

στιμο 30.000€ για κάθε

περίπτωση και για κάθε

ζώο που δηλητηρίασε. 

• Τονίζει πως σύμφωνα

με την  Ευρωπαϊκή Σύμ-

βαση για την προστασία

των ζώων συντροφιάς

(νόμος του ελληνικού

κράτους από το 1992)

κανείς δεν πρέπει να

κάνει άσκοπα ένα ζώο

συντροφιάς να πονά, να

υποφέρει ή να αγωνιά.

• Καλεί όλους τους πολί-

τες να καταδικάσουν

ηθικά τις δολοφονίες

ζώων συντροφιάς και να

καταγγείλουν όσες πε-

ριπτώσεις πέφτουν

στην αντίληψή τους στη

Δημοτική Αστυνομία ή

στη  Ελληνική Αστυνο-

μία.

“Φολιάζουν” τα ζώα στα Σπάτα 
O Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος καταδικάζει και καλεί τους πολίτες σε εγρήγορση

Επέστρεψαν στις αίθουσες οι μαθητές

του 4ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου 

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων νόμιμων ενεργειών του Δήμου

Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με την Αστυνομία, την Εισαγγελία Πρω-

τοδικών Αθηνών, το Ειρηνοδικείο Κρωπίας και τη Διευθύντρια του 4ου

Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου, για τον καθαρισμό και την απολύμανση

του γειτονικού εγκαταλελειμμένου και μη κατοικούμενου χώρου, σχε-

τικά με την καταπολέμηση των τρωκτικών, και έχοντας εξασφαλίσει ότι

δεν διατρέχει κανένας απολύτως κίνδυνος για μαθητές και εκπαιδευτι-

κούς, το Νηπιαγωγείο λειτουργεί κανονικά από την Πέμπτη, 25 Οκτω-

βρίου.
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Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Αντα-

γωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-

φορών και Δικτύων Νότης

Μηταράκης, στο πλαίσιο των προ-

γραμματικών εξαγγελιών του

Πρωθυπουργού για την υλοποίηση

ενός συνολικού σχεδίου αστικής

ανάπλασης του παράκτιου μετώ-

που Φάληρο - Σούνιο συναντή-

θηκε την Τρίτη 23 Οκτωβρίου με

τους δημάρχους: Μοσχάτου - Ταύ-

ρου, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου,

Ελληνικού- Αργυρούπολης, Γλυ-

φάδας, Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης, Κρωπίας, Σαρωνικού

και Λαυρεωτικής. 

Η συνάντηση προγραμματίστηκε

μετά από αίτημα των δημάρχων

προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη

Σαμαρά,  με κοινή επιστολή τους

(25-7-2012), με αφορμή τις προ-

γραμματικές του δηλώσεις για

αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης

περιουσίας από το Φάληρο μέχρι

το Σούνιο. 

Στη συνάντηση  τέθηκαν από τον

υφυπουργό Ανάπτυξης οι προτε-

ραιότητες και ο σχεδιασμός της

κυβέρνησης για την οργάνωση,

υλοποίηση και ολοκλήρωση ενός

έργου στο παραλιακό μέτωπο με

τη δημιουργία της «Παράκτιο Ατ-

τικό Μέτωπο Α.Ε.», εταιρείας, η

οποία θα επικεντρωθεί στην οικο-

νομική ανάπτυξη της περιοχής και

την αξιοποίηση της δημόσιας πε-

ριουσίας. 

Απ’ την άλλη οι δήμαρχοι παρου-

σίασαν αναλυτικά την κατάσταση

που επικρατεί στα όρια των δήμων

τους αναλύοντας ο καθένας τα

προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Με αφορμή τη συνάντηση, ο Ν.

Μηταράκης δήλωσε ότι «Σε συνέ-
χεια των προγραμματικών δηλώ-
σεων του Πρωθυπουργού και των
πρόσφατων δηλώσεων του από
τις Βρυξέλλες, προχωράμε στην
υλοποίηση του προγράμματος
ανάπτυξης του παράκτιου μετώ-
που από το Φάληρο έως το Σού-
νιο. Είναι μια φιλόδοξη
προσπάθεια ισορροπημένης πε-
ριαστικής ανάπλασης με στόχο
την αξιοποίηση της δημόσιας πε-
ριουσίας αλλά με σεβασμό στο πε-
ριβάλλον και τις τοπικές
κοινωνίες. Το σχετικό νομοσχέδιο
του Υπουργείου Ανάπτυξης βρί-
σκεται ήδη στο στάδιο της δημό-
σιας διαβούλευσης και σήμερα
συναντηθήκαμε με τους δημάρ-
χους της περιοχής για να ακού-
σουμε τις δικές τους απόψεις.
Φυσικά, ο διάλογος με τις τοπικές

κοινωνίες θα είναι συνεχής.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης

Κιούσης, στην τοποθέτησή του

έθεσε ως προτεραιότητα σε όποια

αξιοποίηση  την  ελεύθερη και

ανοιχτή πρόσβαση  στις δημόσιες

ακτές, που εξυπηρετούν και πολί-

τες από όλη την Αττική και όχι

μόνο από το Κορωπί. Ενημέρωσε

ότι το παραλιακό μέτωπο του

Δήμου είναι μήκους 7,5 χλμ  εκ

των οποίων μόνο 1.5 χλμ μπορεί

να αξιοποιηθεί και μάλιστα είναι

ήδη αξιοποιημένο με κάποιο

τρόπο. «Τον Δήμο Κρωπίας, τον
ενδιαφέρει η διασφάλιση των
εσόδων του και η όποια  αξιοποί-
ηση να είναι προς το  καλύτερο
δηλαδή υπέρ του συμφέροντος
των δημοτών και του τόπου», εξή-

γησε.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας σε δήλωσή

του μετά το πέρας της σύσκεψης,

είπε: «Η κυβέρνηση πρέπει να

αναζητήσει τις δυνατότητες μιας

ορθολογικής αξιοποίησης που θα

αντιμετωπίζει τις ακτές και το φυ-

σικό και πολιτιστικό περιβάλλον

ως επένδυση διαρκείας, ως προ-

ϊόν ανεκτίμητης αξίας και όχι ως

μια βιαστική αξιοποίηση χωρίς

πραγματικό όφελος. Πρέπει να γί-
νουν σεβαστές οι απόψεις της Αυ-
τοδιοίκησης και οι προτάσεις που
θα κατατεθούν».

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος

Φιλίππου διατύπωσε πολλές επι-

φυλάξεις για τις προθέσεις της κυ-

βέρνησης ως προς την ανάπτυξη

του Σαρωνικού, καθώς υπάρχει

ένα ιδιαίτερα αρνητικό προηγού-

μενο στην περιοχή, (τσιμεντένια

πισίνα στη θάλασσα από το ξενο-

δοχειακό συγκρότημα Grand Re-

sort Lagonissi που νομιμοποιήθηκε

εκ των υστέρων), καθώς και για

την Εταιρεία «Αττικό Παράκτιο

Μέτωπο», η οποία εύχεται να μην

εξελιχθεί σε όργανο αποκλειστικά

και μόνο των ιδιωτικών συμφερόν-

των. 

Ο Π. Φιλίππου έθεσε κυρίως το

θέμα του δημόσιου χαρακτήρα

των ακτών και της ελεύθερης πρό-

σβασης σε αυτές, πράγμα που

«αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προ-
ϋπόθεση για όλες τις κοινότητες
του Δήμου Σαρωνικού και ζήτησε

οι παραλίες να παραχωρηθούν
στους δήμους που ούτως ή άλλως
τις διαχειρίζονται, γιατί αυτό θα
αποτελέσει ένα εξαιρετικά θετικό
βήμα στην εξέλιξη των όποιων
επενδύσεων στις υπόλοιπες δημό-
σιες εκτάσεις».
Τέλος, ο δήμαρχος Σαρωνικού

επεσήμανε στον Ν. Μηταράκη ότι

αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει

σε τέτοιου είδους κινήσεις που θα
έχουν ως αποτέλεσμα να κερδίσει
τη λαϊκή συναίνεση, αλλά επιλέ-
ξει να έχει το λαό απέναντί της,
καμία αναπτυξιακή και επενδυτική
πολιτική που έχει ως στόχο την
ιδιωτικοποίηση των εκτάσεων του

δημόσιου, δεν πρόκειται να ευο-
δωθεί. 

O Δήμαρχος, Δήμος Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης Σπυράγγελος

Πανάς, στην τοποθέτησή του ανέ-

φερε ότι: «οποιαδήποτε προσπά-
θεια ανάπλασης και παρέμβασης
στο παραλιακό μέτωπο πρέπει να
προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη
των πολιτών. Στην πόλη μας, Πο-
λίτες και Δημοτική Αρχή, έχουμε
θέσει από κοινού  ως προτεραι-
ότητα την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και αυτό το θεω-
ρούμε προαπαιτούμενο, καθώς πι-
στεύουμε ότι η τουριστική
ανάπτυξη πρέπει πάντα να σέβε-
ται το περιβάλλον και την ποι-
ότητα ζωής των πολιτών». 

Εξήγησε δε ότι γι’ αυτό το λόγο η

Δημοτική Αρχή έχει ήδη αναπτύ-

ξει έναν ολοκληρωμένο σχεδια-

σμό που αφορά στο παραλιακό

μέτωπο και προετοιμάζει την προ-

κήρυξη ενός διεθνούς διαγωνι-

σμού για την εκπόνηση master

plan για τον ανασχεδιασμό του

παραλιακού μετώπου, με βασική

κατεύθυνση τη σύνδεση της

πόλης με τη θάλασσα και την ανά-

δειξη του φυσικού περιβάλλοντος. 

Επίσης ο Δήμαρχος των 3Β ανα-

φέρθηκε στο πάγιο αίτημα της Δη-

μοτικής Αρχής να παραχωρηθεί η

χρήση των ακτών στο Δήμο. 

Αννα Μπουζιάνη

Aστική ανάπλαση του παράκτιου μετώπου Φάληρο - Σούνιο
Σύσκεψη Δημάρχων με Υπουργείο

Με εξαιρετικά γρήγορους ρυθ-

μούς προχωρούν τα έργα οδοποι-

ίας στη Δημοτική Ενότητα

Παλλήνης, που εδώ και μέρες

έχουν κάνει την εμφάνισή τους

και δουλεύουν ασταμάτητα στο

κέντρο της Δημοτικής Ενότητας,

τα ασφαλτικά μηχανήματα.  

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η ασφαλ-

τόστρωση σε αρκετές οδούς του

κέντρου της Δημοτικής Ενότητας

και οι εργασίες συνεχίζονται.

Την εξέλιξη των έργων παρακο-

λουθεί στενά ο Δήμαρχος, o

οποίος και παρεμβαίνει καθορι-

στικά, όπου χρειαστεί.
Στην Παλλήνη πρόκειται να ασφαλ-

τοστρωθούν οι  οδοί: Γρηγορίου Ε',

Βυζαντίου, Παλλάδος Αθηνάς, Σπε-

τσών, Σαλαμίνος, Ελαιώνων, Μιλ-

τιάδου, Ψαρών, Ύδρας, Τήνου,

Υψηλάντου, Φειδιππίδη, Κύπρου,

Υακίνθων, Λεονταρίου, Κανάρη, Μ.

Αλεξάνδρου.

Ασφαλτοστρώσεις στη 

Δημοτική Ενότητα Παλλήνης
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«Βασιλεία δε καταλύεται, ώ προς Διός, ή και τις

αρχή πώποτε κατελύθη μών  υπό τινων άλλων

ή σφών αυτών;»

Σε ελεύθερη απόδοση: Μήπως ξέρετε καμμιά

βασιλεία ή  αρχή η οποία να έχει καταλυθεί

ποτέ από άλλους εκτός από τους ίδιους  τους

κυβερνήτες τους; Νόμοι βιβλ. Γ 683 Ε. 

Από την προηγουμένη εβδομάδα  είχαμε αρχίσει
μια ενημερωτική προσέγγιση  στους “Νόμους”
του Πλάτωνα.
Τους “Νόμους” του ο Πλάτων,  τους έγραψε σε

μια εποχή  κατά την οποία το δημοκρατικό πολί-
τευμα των ελληνικών πόλεων έφθινε και περ-
νούσε στην παρακμή του. Στο έργο του αυτό
δεν αναζητούνται οι γενεσιουργές αιτίες της
φθοράς, αλλά εκείνοι οι κανόνες και  οι θεσμοί,
οι  οποίοι πρέπει να τηρούνται από την  πόλη,
προκειμένου αυτή να  εξασφαλισθεί από  μια
ισοπεδωτική κατάρρευση των δημοκρατικών της
ιδεωδών. 
Το  Γ΄ βιβλίο αρχίζει με το “τί  είναι πόλη, πώς
δημιουργείται και συνάμα σχολιάζονται τα
υπάρχοντα πολιτεύματα”. 
Σάν βάση συζήτησης όπως έχω προαναφέρει,
παίρνει το δεδομένο  μιας πόλης κατεστραμμέ-
νης από τον κατακλυσμό. Η πόλη είναι έρημη
από κατοίκους  και μόνο κάποιοι βοσκοί έχουν
διασωθεί στα κοντινά ορεινά.   Αυτοί οι τελευ-
ταίοι  ζούν  από εδώ και  από εκεί διασκορπι-
σμένοι χωρίς να γνωρίζονται μεταξύ τους.
Περιπλανώνται αποξενωμένοι από τον κόσμο.
Αγράμματοι και αμαθείς,  ποικιλοτρόπως ανεκ-
παίδευτοι χωρίς να έχουν καμιά τέχνη στα χέρια
τους, χωρίς μεταλλικά εργαλεία και  όπλα, αλλά
και χωρίς κανόνες, διαβίωναν σε μια κατάσταση
πρωτόγονη. Εκ των πραγμάτων όλα γι’ αυτούς
ήταν πρωτόγνωρα και όλα έπρεπε να τα αντιμε-
τωπίσουν κάτω  από μια   πρωτογονική κατά-
σταση. Σιγά σιγά όμως έρχονται ο ένας κοντά
στον άλλο, οι ομάδες επικοινωνούν, αλληλο-

γνωρίζονται  και  συνάπτουν σχέσεις. Ανταλ-
λάσσουν  εμπειρίες και γνώσεις, συγγενεύουν
οικογενειακά  και ξεφεύγουν από την απομό-
νωση, προχωρώντας   σε μια  νομαδική συμ-
βίωση.  Πάντοτε  όμως  πλάνητες,
περιφερόμενοι τήδε και κακείθε  χωρίς σεβασμό
και χωρίς αγάπη για κάποια γενέθλιο γη.  
Αυτή η νομαδική συμβίωση στο ανθρώπινο κο-
πάδι, φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη ενός αρ-
χηγού- ποιμένα ο οποίος θα συμμαζεύει,
προστατεύει και κατευθύνει το  άξεστο πλήθος.
Αρχηγός  στα πρώτα  χρόνια γίνεται ο  γερον-
τότερος, και μάλιστα αυτός  ο οποίος   συγκεν-
τρώνει τη μεγαλύτερη σοφία. Αυτός
πατριαρχικά  εξουσιάζει  τα πάντα. Αργότερα
την θέση του την παίρνει ο ικανότερος  και ισχυ-
ρότερος, που θα είναι   και ο   πρώτος τή τάξη.
Αυτός που θα επιβάλει   τα “θέλω” του,  αλλά και
τις  γνωστές “παρανομίες” του.  Προοδευτικά
όλα κινούνται επάνω σε   άγραφους  κανόνες και
αρχές, παραδόσεις και έθιμα. 

Με τον καιρό η εικόνα αλλάζει. Τα νερά κατα-
σταλάζουν, αποτραβιούνται, τα πεδινά μέρη  ξε-
προβάλουν καταπράσινα  και προκαλούν τους
νομάδες για ένα μεταβατικό τρόπο ζωής, της
ζωής του καλλιεργητή της γης.   Χτίζονται πρω-
τόγονοι οικισμοί. Ένας στύλος εδώ και ένας
πάσσαλος εκεί οριοθετούν χωράφια και ξεχωρί-
ζουν τη γη,  την ακίνητη  ιδιόκτητη περιουσία και
το βιός του καθενός. Το δικό του οικογενειακό
βιός και κατ΄επέκταση την πατρίδα, για τα οποία
ο καθένας μάχεται   και πεθαίνει. Αυτό το τε-
λευταίο, το οποίο   επιβάλει και την ισχύ “εν τη
ενώσει”, φέρνει τους οικισμούς και τις αγροικίες
όλο και πιο κοντά σε μια δυναμικά συλλογική
αμυντική σύμπτυξη.΄Ετσι γεννιέται η Πόλη με
έναν αρχηγό, άλλοτε εκλεγμένο και  άλλοτε
κληρονομικό, στον οποίο παρέχονται εξουσια-
στικά δικαιώματα, τα οποία συνεπάγονται  την
μερική ή  ίσως και ολική κατάργηση ενός μέρους

της ατομικής ελευθερίας των πολιτών, σε μια εκ-
βιαστική βάση.  Αυτή η επιλογή ενός αρχηγού,
του τύπου  κυβερνήτη  συνέβη, διότι στη συμ-
βίωση του πλήθους  τα  ατομικά συμφέροντα το
πλήθους  και οι επιδιώξεις αλληλοσυγκρούονται.
Και τότε  καθίσταται αναγκαία όχι μόνο η θέ-
σπιση κανόνων ζωής, αλλά και η ισότιμη και δί-
καιη διαφύλαξη τους  από έναν κοινώς αποδεκτό
επιβλέποντα. Αυτή η παραχώρηση των ατομικών
δικαιωμάτων στη  συγκεντρωτική εξουσία
εκείνη,  φέρει  τη  μορφή του υπερέχοντος ή ικα-
νοτέρου, του αρίστου,  ή   όπως ενίοτε  του πο-
νηροτέρου  κληρονομικού  ή μη μονάρχη. «Ως το
πολύ τούτο είναι νόσημα των βασιλέων  υπερη-
φάνως ζώντων δια τρυφάς» και τούτο,  δηλαδή
η καταστρεπτική πονηριά είναι νόσημα των βα-
σιλέων, οι οποίοι    ζούν αλαζονικά και ενδιαφέ-
ρονται μόνο για  τις προσωπικές τους
απολαύσεις. 
Με το πέρασμα του χρόνου  φτάσαμε στον
πλούσιο  αλλά και φιλόδοξο αρχηγό, που  τα
θέλει όλα δικά του  και όλους υποτακτικούς και
δούλους.  
Αυτός για να σιγουρέψει έτι περισσότερο το
θρόνο  του, προσκολλά και το “ελέω θεού”,
καθώς πάντοτε η θρησκεία υπόκειται στην επι-
βουλή της εξουσίας ή και κάποτε την υπηρετεί.
Για το δήθεν καλό της φυλής και του έθνους,
που μπαίνουν και αυτά στο σακούλι του υποχεί-
ρια των αλαζονικών φιλοδοξιών του, προβαίνει
συνήθως και σε εχθροπραξίες  ενίοτε μεγαλύτε-
ρης κλίμακος  με τους γειτονικούς λαούς, υπο-
σχόμενος  μια  ευδαίμονα με χρυσά κουτάλια
ζωή για τους αφελείς υπηκόους του. Πολλάκις
όμως τους σύρει μοιραίους ως πρόβατα προς
σφαγήν στο θυσιαστήριο των  ιδιοτελών επιθυ-
μιών του. Αυτό τουλάχιστον επιβεβαιώνεται και
διδάσκεται από την αδέκαστη ανθρώπινη ιστο-
ρία. Αυτή  ήταν η “εποχή της Ιλιάδος”, που ανα-
φέρει  υποτιμητικά  ο Πλάτων·  είναι   η ηρωϊκή
ιπποτική εποχή, η εποχή η σκοτεινή της μεσαι-
ωνικής Ελλάδος, όπως την κατέγραψαν  οι σύγ-
χρονοι  ιστορικοί. 
Αυτοί τώρα, οι κατά κάποιο τρόπο προσωπικοί
πόλεμοι, συνέβαλαν δυναμικά  και στην αλλαγή
της εικόνας της ιστορίας. Παράδειγμα οι βετε-
ράνοι του Τρωϊκού πολέμου, οι Αχαιοί  που επέ-
στρεψαν από τον πόλεμο με το όνομα τώρα πια
Δωριείς, όπως πάλι  μας λέγει ο  Πλάτων,  και
προχώρησαν στην κατάκτηση και κατοίκηση της
Πελοποννήσου. Να σημειωθεί δε ότι  αυτούς
τους βετεράνους του πολέμου, οι νέοι της πα-
τρίδος δεν τους υποδέχτηκαν με καλό τρόπο.
Δίκες και φάκελοι ανοίχτηκαν, αγχόνες στήθη-
καν και εξορίες σε βάρος τους αποφασίστηκαν.

Αν βέβαια  αυτοί οι  βετεράνοι Δωριείς ήταν
κάπως πιο  συνετοί, και δεν προέβαλαν  τοπικι-
στικές αντιπαλότητες,   θα μπορούσαν να συμ-
πτυχθούν  σε ένα ομοσπονδιακό συνασπισμό
του τύπου μιας αμφικτυονίας, ο οποίος  καθώς
θα ήταν ισχυρός,  θα απέτρεπε ακόμα και την
σκέψη της μετέπειτα  ασιατικής επιβουλής. Αλλά
δεν το έπραξαν. Βέβαια και εμείς, αλλά ακόμα
και ο Πλάτων, εκ των υστέρων ψέγομε και κρί-
νομε,  χωρίς να λαμβάνομε  υπ΄όψιν τις επικρα-
τούσες κοινωνικές συνθήκες, αντιλήψεις,
θέσεις και νοοτροπίες των ανθρώπων της τότε
εποχής.  Πάντως αυτό το νέο αίμα  το δωρικό,
με τις εμπειρίες και τη γνώση  παθημάτων,  δεν
κατάφερε να αποτελέσει το αντίπαλον δέος για
τους εχθρούς τους παντοειδείς.  Βέβαια στην
αρχή θεμελιώνεται μια κάποια ομοσπονδία Λα-
κεδαίμονος, Άργους και Μεσσήνης,  αλλά παρά
την μεταξύ τους γενομένη συμφωνία δεν κατά-
λαβαν ποτέ, ότι η κυρίαρχη εξουσία  για να στε-
ριώσει πρέπει να πηγάζει από τον λαό. Όπως ότι
το γενικότερο  και συγκεκριμένα το εθνικό συμ-
φέρον, πρέπει να κατανέμεται με βάση την
αρετή και όχι κατά την διαβλητή ηθική λογική
του καθενός. Η εξουσία  λοιπόν τότε η μεγάλη,
συγκεντρώθηκε στα  χέρια  του ενός και αυτή
υπήρξε η αφορμή διάσπασης και καταστροφής.
Η Σπάρτη όμως,  πρακτικά σοφή όπως πάντα, κα-
τάφερε να διαφύγει από αυτό το ολίσθημα της
μονοκρατικής εξουσίας. Αρχισε με τη διαμοιρα-
σμένη εξουσία σε δυο βασιλιάδες και τη θέληση
του λαού να εκφράζεται από τη Γερουσία. Για να
πετύχει δε την ισορροπία της γνώμης και των
αποφάσεων μεταξύ συγκεντρωτικού μονάρχη
και  αστάθμητου λαού, επέβαλε το θεσμό  των 5
Εφόρων ο οποίος  διαφέντευε, ήλεγχε  και συγ-
κρατούσε τη ζυγαριά της δικαιοσύνης.  Και ο
Πλάτων γράφει σχετικά πως αυτό: «το μεικτό
πολίτευμα είναι που διασώζει τη δημοκρατία».
Και καταλήγει προφητικά:  «αλλά  αυτά τα προ-
βλήματα τα οποία υπήρχαν τότε, υπάρχουν και
τώρα ακριβώς τα ίδια  σε οποιαδήποτε μέρη, και
θα εξακολουθήσει να γίνεται αυτό στο μέλλον».
Κατά λέξη δε: «ταύτ΄ούν ως ούτω γέγονε περί
τα τότε και νύν, εί που, γίνεται, και ες τον έπειτα
χρόνον ούκ άλλως συμβήσεται».  
Η   συνέχεια και περισσότερη ανάλυση την άλλη
εβδομάδα.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα 

1) Πλάτων: “Νόμοι”, Εκδ. Γεωργιάδη 

2) Ηροδότου: “Ιστορία”, Εκδ. Γκοβόστη

3) Ομήρου: “Ιλιας”, Εκδ. Γεωργιάδη  

4)  Α. Ε.  Τέυλορ: “Πλάτων”, Εκδ. ΜΙΕΤ

5) Αριστοτέλους: “Αθηναίων Πολιτεία”, Εκδ. Κάκτος

Οι νόμοι του Πλάτωνα (συνέχεια)

ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Πουλάνε και ξεπουλάνε μετά μανίας. Οποια υπηρε-

σία συμπεριλαμβάνει ποσοστά του δημοσίου, ξεπου-

λιώνται. «Κατάργηση ελαχίστου ποσοστού

ελληνικού δημοσίου σε ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κλπ.» ήταν το

θέμα που συζητήθηκε στη Βουλή την Τετάρτη 24

Οκτωβρίου.

Πουλάνε δηλαδή το νερό! Καμία συμμετοχή στην

εταιρείες ύδρευσης δεν θα έχει το δημόσιο. Αντι-

λαμβάνεται ο καθένας μας τί σημαίνει αυτό; Ο κάθε

ιδιώτης που κάνει μία επένδυση προσβλέπει στο κέρ-

δος και μόνο στο κέρδος. Ποιος θα μας προστατεύ-

σει από την κερδοσκοπική απληστία και την κρατική

αδιαφορία;

Και αναρωτιέμαι: όταν τα δώσουν όλα, από πού θα

έχουν έσοδα σ’ αυτό το έρμο το κράτος; 

Ελληνες προωθούν

...τουρκικές μαρίνες

Μαθαίνουμε ότι σε συνέδριο που έγινε στις ΗΠΑ για

τον ελληνικό τουρισμό και στείλαμε εκπροσώπους

του ελληνικού δημοσίου, ακούστηκε το εξής αμίμητο:

«οι περισσότεροι Ελληνες κοτερούχοι έχουν τα
σκάφη τους σε τουρκικές μαρίνες, επωφελούμενοι

των πλεονεκτημάτων που παρέχουν!»
Δηλαδή οι Ελληνες που θα διαφήμιζαν τον ελληνικό

τουρισμό, τελικά διαφήμισαν τις τουρκικές μαρίνες!!!

Είμαστε καλά;

Το Ζάππειο εκμίσθωσε το περιστύλιό του για την
δεξίωση της Τουρκικής Πρεσβείας για την 89η
εθνική επέτειο της Τουρκίας. Το δήλωσε ο κοινο-

βουλευτικός εκπρόσωπος των “Ανεξάρτητων Ελ-

λήνων” Τέρενς Κουίκ. 

Και αναρωτιέται: «Ποιος πρωθυπουργός θα αντι-
δράσει; Ποιος Υπουργός αυτής της κυβέρνησης θα
αντιδράσει; Ποιος Έλληνας επίσημος θα αποδεχ-
θεί τη σχετική πρόσκληση και θα πάει; Και πόσα

ακριβώς είναι τα αργύρια της εκμίσθωσης;»

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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Η επιστροφή
Το χτύπημα στην πόρτα ακούστηκε πολλές φορές. Δυ-

νατά κι ανυπόμονα. Κι η φωνή της Αθηνάς της γειτόνισ-

σας, αλαφιασμένη: «Άννα, Άννα, καράβι, έρχεται καράβι
...».

Καράβι; Η καρδιά της χτύπησε άγρια. «Παναγιά μου νά
‘ναι μέσα ο Αποστόλης, Παναγιούδα μ’». Βρέθηκε με δυό

σάλτα στην εξώπορτα και την άνοιξε διάπλατα.

- Καράβι με στρατιώτες Αννούλα. Ότι πέρασε το Πλω-
μάρ’. Τους είδε ο Στρατής ο καϊκτζής κι ήρθε και μας το
πρόφτασε.
Νόμισε πως είπε «ευχαριστώ» στην Αθηνά, μα δεν ήταν

σίγουρη αν ακούστηκε. Έτρεξε στην κουζίνα και τράνταξε

την εννιάχρονη Μαρίκα από τους ώμους.

- Μαρικέλι μ’ ντύσου γρήγορα, βάλε το καλό σου το φου-
στανάκι μωρέλι μ’, θα πάμε στο λιμάνι, ήρθε καράβι, μπο-
ρεί νά ‘ναι κι ο μπαμπάς μέσα, βιάσου.
Άφησε την Αθηνά να προσέχει τον δωδεκάχρονο Βασίλη

και το μωρό την Κατερίνα που κοιμόνταν ακόμα, έριξε

πάνω της ότι βρήκε μπροστά της, άρπαξε το κορίτσι απ’

το χέρι κι έφυγε τρέχοντας στην κατηφόρα π’ απλωνό-

ταν στον ίσκιο του Κάστρου της Μυτιλήνης.

Ούτε κατάλαβε πως έφτασε στο λιμάνι. Κι άλλες γυναί-

κες περίμεναν εκεί με μωρά παιδιά στην αγκαλιά κι άλλα

μεγαλύτερα σιμά τους κι ανάμεσα στις νιές τις γυναίκες

και στα παιδόπουλα, μεσόκοποι και γέροι και γριές, με

μάτια ορθάνοιχτα, θαρρείς να ρουφούν από τη θάλασσα

κείνο το σημαδάκι που όλο και μεγάλωνε.

Έβλεπε τα στόματα ν’ ανοίγουν, τα χείλη σάλευαν, τό

‘ξερε πως όλοι μιλούσαν, μα δεν άκουγε παρά τον χτύπο

της καρδιάς της και χρειάστηκε να την τραβήξει δυνατά

απ’ το φουστάνι η Μαρίκα, για να καταλάβει ότι το κορί-

τσι κάτι τής έλεγε.

- Τ’ είναι Μαρικέλι μ’;
- Μαμά κοίτα, Γερμανοί ...
Της έδειξε τέσσερεις Γερμανούς φαντάρους που περιπο-

λούσαν βαρυεστημένα στην προκυμαία.

- Άστους αυτούς.

Το καράβι με τους στρατιώτες είχε τώρα κοντέψει στα

πενήντα μέτρα. Έλεγες ότι θα βούλιαζε, τόσοι πολλοί

ήταν πάνω, στριμωγμένοι στις κουπαστές. Τα μάτια τα με-

γαλωμένα στην προκυμαία έφτιαχναν μιά γέφυρα λα-

χτάρας έτσι που έσμιγαν με τα μεγαλωμένα μάτια του

καραβιού.

Κι ύστερα, γιά λίγο, ήρθε κι έδεσε στην προκυμαία η βου-

βαμάρα μαζί με το καράβι. Έτσι όπως κόβεται άξαφνα η

φωνή σε μιά ταινία και μόνο βλέπεις τους ανθρώπους να

κινούνται. Κατέβαιναν τώρα οι σκιές εκείνων πού ΄χαν

φύγει για το μέτωπο πριν λίγους μήνες. Σκιές. Με μάτια

βαθουλωμένα στις κόγχες τους, πρόσωπα δεν φαινόταν,

μάτια αναμμένα καρβουνάκια μέσ’ από γένια και μαλλιά.

Κι ήρθε πάλι ο ήχος πού ‘χε κοπεί για λίγο στην ταινία.

«Είν’ ο Παναγιώτης του Δήμου; Είν’ ο Στρατής του Μή-
τσου; Μάνα, ...πατέρα, ...παιδί μου, ...αγόρι μου».

Σμίξανε οι αγκαλιές πού ‘χε φέρει το καράβι με τις αγκα-

λιές που καρτερούσαν στη στεριά, ανοίξαν οι βρυσούλες

στα μάτια και τρέχαν ασταμάτητα κι όσοι δεν βρήκαν τον

δικό τους, πήρανε πάλι τον δρόμο πίσω σερνάμενοι. Σκο-

τωμένος; Ζωντανός; Κανείς δεν ήξερε να τους πει.

Όργωνε η Άννα την προκυμαία πέρα-δώθε τραβολογών-

τας το κορίτσι. Έσπρωχνε, την έσπρωχναν, ο Αποστόλης

δεν ήταν εκεί, «δεν ήρθε  Παναγιούδα ‘μ, πάλι δεν ήρθε
...». Τραβήχτηκε σε μιάν άκρη, ετοιμάστηκε να πάρει τον

δρόμο της επιστροφής άλλη μιά φορά, άλλο ένα καράβι

με στρατιώτες κι ο άντρας της δεν ήταν μέσα. Τα πόδια

της λύγισαν και κρατήθηκε από έναν φανοστάτη. Θόλω-

σαν όλα γύρω της κι ίσα που άκουγε, σαν φερμένη από το

πέλαγο μακριά, τη φωνούλα της Μαρίκας να τη ρωτάει

ξανά και ξανά «που είναι ο μπαμπάς;».

Μέσ’ απ’ το θαμπό το πλήθος των αγκαλιασμένων αν-

θρώπων ξεχώρισε μιά φιγούρα που όλο και σίμωνε προς

το μέρος της κουτσαίνοντας. Ήρθε και στάθηκε μπροστά

της ένας σκελετός ντυμένος στο χακί. Κρέμονταν τα

ρούχα πάνω του, δυό νούμερα μεγαλύτερα. Κοιτούσε μιά

εκείνη και μιά το παιδί κι έκλαιγε. Δεν μιλούσε, τις κοι-

τούσε κι έκλαιγε. Άνοιξαν διάπλατα τα μάτια της, άνοιξε

το στόμα της να πει τ’ όνομά του, ήθελε να φωνάξει

«Αποστόλη;», μα η φωνή της δεν έβγαινε. Μόνο στα

μάτια της άρχισαν να τρέχουν δάκρυα κι έμειναν για λίγο

ακίνητοι κι αμίλητοι, να κοιτάζονται και να κλαίνε.

Το κοριτσάκι την τραβούσε από το χέρι κι έσπρωχνε τον

άγνωστο πού ‘χε σταθεί μπροστά τους.

- Πάμε να βρούμε το μπαμπά, έλα, πάμε ...
- Μαρίκα, αυτός είναι ο μπαμπάς σου.
Άφησε το χεράκι του παιδιού, έκανε δυό βήματα μπρο-

στά, πήγε να σωριαστεί κι ίσα που πρόλαβε να την αρπά-

ξει ο άντρας της στην αγκαλιά του. Απόμεινε η μικρή

παράμερα να κοιτά τους γονείς της σφιχταγκαλιασμέ-

νους να κλαίνε και να φιλιούνται. Αυτός ήταν ο πατέρας

της; Αυτός; Μα ο δικός της ο μπαμπάς ήταν πιό ψηλός

και δυό φορές πιό φαρδύς από αυτόν. Ο μπαμπάς της

έπιανε την πέτρα και την έστιβε, ενώ αυτός ο άνθρωπος

νόμιζες πως έτσι να τον ακουμπούσες και θα έπεφτε. Κι

έπειτα ο δικός της ο μπαμπάς μύριζε πάντα όμορφα, ενώ

αυτός όταν την πήρε στην αγκαλιά του και τη φίλησε,

βρωμούσε. 

Πήραν αργά τον δρόμο για το σπίτι. Ο πολεμιστής είχε

αγκαλιάσει τη γυναίκα του με το δεξί του χέρι και με τ’

αριστερό κρατούσε το χεράκι της κορούλας του που

ακόμα τον κοιτούσε με δέος. «Αυτός είναι ο μπαμπάς
μου; Για να το λέει η μαμά, αυτός θα είναι, αλλά γιατί δεν
μοιάζει με τον μπαμπά μου;».

- Τ’ άλλα τα μωρά;
- Καλά είναι, κοιμόνταν όταν έφυγα, τα προσέχει η
Αθηνά. Μίλησέ μου Αποστόλη, μίλησέ μου, γιατί άργησες
τόσο πολύ;
- Θα στα πω Αννούλα. Θα στα πω όλα. Αργότερα αγάπη
μου, σιγά-σιγά. Άσε με τώρα να σας κοιτώ, να σας κοιτώ...

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Οι Τράπεζες δημιούργησαν ζημιές τζο-

γάροντας σε μολυσμένα τραπεζικά

προϊόντα και τώρα χρωστάνε στο διε-

θνές κεφάλαιο και δεν μπορούν να λει-

τουργήσουν.  Ο λαός υφίσταται

μείωση των εισοδημάτων του και

βαριά φορολογία για να πάρουν οι

τράπεζες τα 26.5 από  τα 31.5 δις της

δόσης και  να τα δώσουν πίσω στους

δανειστές με μορφή μετοχών που

τους καθιστούν   κυρίους  των  Ελλη-

νικών τραπεζών.  

Επιπλέον  3.5 δις θα πάνε σε πληρω-

μές  τοκοχρεολυσίων του δημοσίου

στους ξένους και μόνο το υπόλοιπο

1.5 δις θα πάει για πληρωμή  χρεών

του δημοσίου προς  Ελληνικές επιχει-

ρήσεις. Ούτε ευρώ σε αναπτυξιακά

έργα και νέες επενδύσεις.

Οι Έλληνες συνταξιούχοι  στερούνται

τη σύνταξη, που την  πλήρωναν για μια

ζωή, οι ασφαλισμένοι στερούνται την

ιατρική περίθαλψη, που  πληρώνουν

κάθε μήνα, οι επιχειρηματίες κλείνουν

τις επιχειρήσεις και οι ιδιώτες χάνουν

τα σπίτια τους. Όλα αυτά για να φανεί

το κράτος αξιόπιστο προς τους δανει-

στές,  οι οποίοι έχουν τους μηχανι-

σμούς να γνωρίζουν τον κίνδυνο του

δανεισμού και τον αντανακλούν στα

επιτόκια, ενώ οι συνταξιούχοι και οι

ασφαλισμένοι  βλέπουν τα ταμεία

τους να έχουν καταληστευθεί με το

κούρεμα και οι φόροι τους να πηγαί-

νουν στους δανειστές,  οι οποίοι εξα-

γοράζουν την ίδια τη χώρα

εξασφαλίζοντας φτηνά εργατικά

χέρια για να αυξήσουν τη διαφορά

πλούτου και φτώχειας. 

Εάν δεν πάρουμε τα 31,5 δις  οι ίδιοι οι

δανειστές  θα είναι οι μεγάλοι χαμέ-

νοι. Εάν,  οι δανειστές, που γνώριζαν

σε ποιόν δανείζουν,  και οι Έλληνες

κυβερνήτες,  που κακομεταχειρίστη-

καν τα δάνεια,  δεν πληρώσουν τις ζη-

μιές,  προς τι η ανάληψη του κινδύνου

και της πολιτικής ευθύνης με υψηλά

επιτόκια και άνοδο  στην εξουσία  αν-

τίστοιχα;  

Όλα έγιναν εν γνώσει τους για τις συ-

νέπειες των ενεργειών τους,  έχουν

τους καλύτερους συμβούλους  και

είναι ηλίου φαεινότερο  ότι όλα είναι

σχεδιασμένα και οι ευθύνες των

δικών μας συνιστούν εθνική προδο-

σία. Εάν δεν τιμωρηθούν οι ένοχοι

τότε θα εκλείψουμε ως έθνος  διότι θα

έχουμε χάσει τις  έννοιες  της δικαιο-

σύνης και της συλλογικότητας, που

προϋποθέτει η ύπαρξη  της πατρίδας.

Της πατρίδας που εμείς οι Έλληνες

ξέρουμε και όχι αυτής που προτείνει η

παγκοσμιοποίηση και υπηρετούν οι

δωσίλογοι.  

Θεωρούμε την Ευρώπη σαν μία αμοι-

βαίως επωφελή ένωση, ως αντιστάθ-

μισμα στις παγκόσμιες ηγεμονίες, και

όχι ως δουλική εξάρτηση. Σύμμαχοι

μας οι λαοί  της Ευρώπης  και όχι το

διεθνές  κεφάλαιο ή το διεθνές προ-

λεταριάτο. 

Πού θα πάνε τα χρήματα της δόσης
Ηλίας Σταμπολιάδης

Καθηγητής, Πολυτεχνείου Κρήτης 

Στη λόγχη των Ελλήνων

Ω λόγχη αστραφτερή, φτενή λεπίδα,

σαν τις ψυχές μας ίσια και γυμνή,

άντρες εσέ κρατάνε αληθινοί

που μόνη έχουνε τα στήθη τους ασπίδα.

Ω λόγχη αστραφτερή, απ’ ατσάλι αχτίδα

στην άβυσσο του νου τη σκοτεινή,

τ’ Ανθρώπου π’ άψυχη ήταν μηχανή

στερνή και μόνη απόμεινες ελπίδα.

Λόγχη αντρειωμένων, λόγχη των Ελλήνων

άστραψες κι αντιλαλήσαν οι αιώνες

κι οι σκλάβοι κόσμοι ανέκραξαν μαζί,

ακόμα η θεία μανία των Σαλαμίνων,

ακόμα οι Πλαταιές κι οι Μαραθώνες,

ακόμα των Ηρώων το Πνεύμα ζει.

Τάκης Μπάρλας



10 ΣΕΛΙΔΑ - 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΕΒΔΟΜΗ

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Κωνσταντίνος Μ. Οικονομική κρίση είναι ένα πρόβλημα στην

μελλοντική μου ζωή και την παρούσα μου ζωή...Τέλος πάν-

των ας μπούμε στο ψητό. Λέω καλύτερα, να πάρουμε τα

λεφτά που μας χρωστά η Γερμανία, να ξεπληρώσουμε αυ-

τούς που δανειστήκαμε και να διαχειριστούμε καλά και σοφά

τα λεφτά μας για να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα. Τέλος!!!

Μαριλίζα Π. Λοιπόν θα σας εκμυστηρευτώ πώς τη βλέπω εγώ

(την κρίση) από τη σκοπιά των παιδιών. Τα παιδιά στην ηλικία

10-14 χρόνων υποφέρουν γιατί στερούνται τα παιγνίδια, το

φαγητό, τις γνώσεις που χρειάζονται για να φτιάξουν γερά

θεμέλια για το μέλλον. Ενώ οι ηλικίες των 15-35... δε βρί-

σκουν δουλειά αγχώνονται... και το πιο σημαντικό χάνουν

την εμπιστοσύνη προς τους συνανθρώπους μας, γιατί μ' αυτά

που ακούνε δεν ξέρουν ποιον να πρωτοπιστέψουν... Έχω την

αίσθηση ότι το κράτος κοροϊδεύει όλους του Έλληνες.

Αναστασία Μ. Δε θα πρέπει να ανησυχούμε, γιατί υπάρχουν

λύσεις σε όλα αυτά... Αν εκμεταλλευόμασταν το γεωγραφικό

πλούτο μας, τις καταγάλανες θάλασσες και τη σημαντική ιστο-

ρία μας, θα μπορούσε ο παράγοντας του τουρισμού να γεμίσει

τα ταμεία του κράτους. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί παράγον-

τες... όμως ένα παιδί δε θα μπορούσε να δώσει λύσεις για όλα

αυτά. Γι' αυτό καλό θα είναι η κυβέρνηση να σκεφτόταν λίγο

περισσότερο...

Χαράλαμπος Π...Λοιπόν, αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι να

μην σπαταλάμε χρήματα για πράγματα που επιθυμούμε, παρά

μόνο για τα αναγκαία. Δε χρειάζεται να ζητάμε τα πάντα. Να

προσπαθούμε να μη θέλουμε όλο και περισσότερα για να μην

φέρνουμε τους γονείς μας σε δύσκολη θέση...Όλοι να είμα-

στε χαρούμενοι και αισιόδοξοι, ότι κάποτε θα φύγουμε από

την οικονομική κρίση.

Βαγγέλης Γ. Η κρίση είναι για μένα μια μαύρη σελίδα της

ιστορίας της χώρας που θα ξεπεραστεί σύντομα. Με στενα-

χωρεί πολύ το γεγονός που χιλιάδες άνεργοι αναγκάζονται

να μεταναστέψουν γα να βρουν δουλειά... Μερικοί άνθρωποι

για να σωθούν από τα χρέη τους αυτοκτονούν. Αυτό που κά-

νουν είναι τραγικό. Δεν έχω καταλάβει γιατί το κάνουν, γιατί

τα χρέη θα γυρίσουν στα παιδιά τους και από τα παιδιά στα

εγγόνια τους και ούτω καθεξής. Δε γίνεται να αυτοκτονούν

όλες οι γενιές της οικογένειας αυτής αν δεν έχει να ξεπλη-

ρώσει τα χρέη της...

Κίκα Χ. Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός ή βουλευτής σίγουρα

δε θα έκανα αυτά που κάνουν οι τωρινοί βουλευτές και πο-

λιτικοί... Οι οικονομικά αδύναμοι να πληρώνουν φόρους ανά-

λογα με το εισόδημά τους και οι πιο πλούσιοι το ίδιο. Γιατί

τώρα συμβαίνει το αντίθετο...

Σοφία Χ. Αυτός που την άρχισε να τη σταματήσει γιατί η

κρίση φέρνει αναστάτωση στους ανθρώπους... Οι πολιτικοί, ο

δήμαρχος δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να σταματή-

σουν την αναστάτωση. Ελπίζουν όμως ότι οι επόμενες γε-

νιές θα τη σταματήσουν. Τη ζωή ο θεός μας την έδωσε όχι

για να στεναχωριόμαστε άλλα για να τη χαιρόμαστε!!!

Χρήστος Σ. Την οικονομική κρίση τη συναντάμε κάθε μέρα

στη ζωή μας. Κάθε μέρα βλέπουμε άστεγους. Μερικοί από

αυτούς είχαν μια δουλειά και ένα σπίτι. Όταν τους απέλυσαν

δεν είχαν να πληρώσουν φόρους και δάνεια και γι' αυτό τους

πήραν το σπίτι...

Γιάννης Χ. Όσο για το ποιος έφταιξε που φθάσαμε σε αυτό

το σημείο, νομίζω ότι είναι οι λανθασμένες αποφάσεις των

ίδιων μας των εαυτών. Τα προηγούμενα χρόνια ξοδεύαμε

χρήματα για ανούσιους λόγους και κανείς δε σκεφτόταν ότι

κάποτε θα φθάναμε σε «αδιέξοδο»...

Σίμος Μ. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν τους φό-

ρους, αλλά πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Οι πολιτικοί

μας όμως δεν κάνουν τίποτα, γι' αυτό μας λένε όλο ότι θα

φύγει η οικονομική κρίση, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Τώρα,

πρέπει να τους εμπιστεύομαι ή δεν πρέπει να τους εμπι-

στεύομαι; Επειδή εγώ είμαι νέος άνθρωπος, είμαι πολύ λυ-

πημένος και θαυμάζω τους πολίτες και τους γονείς μου. Για

μένα, ελπίζω να βρω μια δουλειά και νομίζω ότι σε μερικά

χρόνια θα φύγει η οικονομική κρίση.

Δημήτρης Ν. Όλοι προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα... με το

λάθος τρόπο όμως. Εγώ έχω τη λύση: Αν για κάποιο διάστημα

κατεβάζαμε τους φόρους και τις τιμές των προϊόντων πρώτης

ανάγκης, τότε οι έμποροι που θα πουλάνε αυτά τα προϊόντα

θα βγάζουν λεφτά για να ζήσουν και οι αγοραστές θα έχουν

ότι χρειάζονται. Επομένως, οι έμποροι δε θα αναγκάζονται να

απολύουν το προσωπικό τους και οι υπάλληλοι θα έχουν

λεφτά για να ζήσουν.

Τζούλια Β. Η κρίση είναι μια λέξη, η οποία δεν ξέρουμε τι ση-

μαίνει και για να πούμε την αλήθεια ούτε οι πολιτικοί ξέρουν

τι σημαίνει, γιατί άμα ήξεραν τι σημαίνει θα είχαν κάνει κάτι...

Η κυβέρνησή μας βάζοντας χαράτσια νομίζει ότι θα σώσει

την Ελλάδα. Όχι όμως μόνο δεν τη σώζει αλλά την κατα-

στρέφει, γιατί οι άνθρωποι άμα δεν έχουν να φάνε φεύγουν

σε άλλες χώρες και έτσι απλά καταστρέφουμε την Ελλάδα...

Κωνσταντίνος Μ. Σε λίγο θα είμαστε άστεγοι και θα παρακα-

λάμε τους αστυνομικούς να μας βάλουν φυλακή για να

έχουμε φαγητό να φάμε και να έχουμε στέγη...Το κυριότερο

είναι ότι έχουμε τους πιο χάλια πολιτικούς στο σύμπαν, που

αντί να κάνουν καλύτερα τα πράγματα τα έκαναν χειρό-

τερα...

Δημήτρης Χ. Σήμερα για την κρίση φταίνε οι ανεξέλεγκτές

δαπάνες, τα υπερβολικά δάνεια και ιδίως οι πολιτικοί, που τα

προκάλεσαν... Η οικονομική κρίση μου προκαλεί μαύρα λυ-

πητερά συναισθήματα. Εάν ζωγράφιζα ένα πίνακα με τα συ-

ναισθήματά μου, θα τον έβαφα μαύρο... Εκεί θα ζωγράφιζα

επίσης έναν άστεγο άνθρωπο να ζητιανεύει και να κλαίει.

Η κρίση με τα μάτια των παιδιών

“Αυτός που την άρχισε να
τη σταματήσει γιατί η
κρίση φέρνει αναστάτωση
στους ανθρώπους...”

Ρωτήθηκαν 11χρονα και 12χρονα παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, τι σημαίνει γι’ αυτούς “οικο-

νομική κρίση”, πώς τη βλέπουν, και τι προτείνουν για να αντιμετωπιστεί», στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας του

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Οι απαντήσεις ποικίλουν και πολλές φορές εκπλήσουν με την απλότητα και την αμεσότητά τους.

Με μια πιο προσεκτική ματιά, βλέπουμε πως οι απαντήσεις αυτές είναι στην πραγματικότητα, η καθημερινό-

τητα που ζουν στο σπίτι τους, αυτά που ακούν από τους γονείς τους, αλλά και οι εικόνες του άμεσου περι-

βάλλοντός τους. 

Χωρίς Λόγια
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Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Διαμένω μόνιμα στην οδό Αριστοτέλους, στην περιοχή Κόρμπι

της Βάρης, εδώ και 16 χρόνια, από τον Νοέμβριο του 1996.

Η οδός Αριστοτέλους είναι ένας μικρός δρόμος, μήκους περίπου

100 μέτρων και το σπίτι μου βρίσκεται στη μέση, σε απόσταση πε-

ρίπου 50 μέτρων από την κάθετη σ’ αυτόν οδό Υμηττού.

Όταν έκτισα την μόνιμη κατοικία μου εκεί, η περιοχή ήταν σχε-

δόν ακατοίκητη και η οδός Αριστοτέλους ήταν (και εξακολουθεί

να είναι) ο μοναδικός σχεδόν χωματόδρομος σε όλο το Κόρμπι.

Απευθύνθηκα τότε γραπτά στον Δήμο Βάρης και με διαβεβαίωσαν,

επίσης γραπτά, ότι η ασφαλτόστρωση της οδού είχε προγραμμα-

τιστεί για το Μάρτιο του 1997.

Όπως θα υποψιάζεστε ήδη, δεν έγινε καμιά ασφαλτόστρωση.

Αντ’ αυτού, τις παραμονές των δημοτικών εκλογών του 1998, εμ-

φανίστηκε ένα συνεργείο και έριξε ένα ασφαλτοτάπητα ελεεινής

ποιότητας μέχρι τη μέση του οικοπέδου μου, που είναι περίπου

στη μέση του συνολικού μήκους του δρόμου. Από τότε δεν έχει

ξαναγίνει τίποτα με πρόφαση πάντα την αναμενόμενη «Πράξη

Εφαρμογής» του σχεδίου πόλεως. Αυτή η αναμονή βέβαια δεν

εμπόδισε την πλήρη και σωστή ασφαλτόστρωση της διπλανής

οδού Τήνου, μόλις έκτισε σπίτι και εγκαταστάθηκε μόνιμα εκεί δη-

μοτικός σύμβουλος της Βάρης.

Πριν από 2 περίπου χρόνια, ζήτησα ξανά από το Δήμο Βάρης την

ασφαλτόστρωση του δρόμου με έγγραφο που υπογράφηκε και

από τους υπόλοιπους κατοίκους και κατατέθηκε με αριθμό πρω-

τοκόλλου 13015/8.10.2010. Περιττό να σας πω, ότι δεν πήρα ποτέ

απάντηση σ’ αυτό το έγγραφο.

Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη από τερά-

στιες λακκούβες που έχουν δημιουργηθεί και είναι μόνιμα γεμά-

τες με στάσιμα νερά. Πέρα από το ότι αποτελούν εστία μόλυνσης

από κουνούπια και άλλα έντομα, είναι και πολύ επικίνδυνες για

διερχόμενα αυτοκίνητα και δίτροχα λόγω του βάθους τους, που

σε πολλά σημεία είναι γύρω στα 15 εκατοστά. Οι φωτογραφίες

που επισυνάπτω σας δίνουν μια εικόνα αυτού που υπάρχει έξω

από την πόρτα μου και που δεν είναι κολακευτική για μια περιοχή,

στην οποία οι κάτοικοι έχουμε επενδύσει όλη μας την περιουσία

για να ζήσουμε αξιοπρεπώς.

Επειδή ακούμε για την «Πράξη Εφαρμογής» εδώ και δεκαετίες,

αλλά ίσως να ακούμε και για αρκετά χρόνια στο μέλλον, σας πα-

ρακαλώ να φροντίσετε για την σωστή ασφαλτόστρωση ολόκλη-

ρης της οδού Αριστοτέλους, το μήκος της οποίας δεν ξεπερνά τα

100 μέτρα, έστω και αν αυτό δεν προβλέπεται λόγω της μη κύ-

ρωσης της πράξης εφαρμογής. Δεν είναι θέμα άνεσης και πολυ-

τέλειας, αλλά θέμα δημόσιας υγείας λόγω των στάσιμων υδάτων

και θέμα οδικής ασφάλειας λόγω του βάθους των νεροφαγωμά-

των. Και αυτό θα πρέπει να γίνει πριν αρχίσει ο χειμώνας και η κα-

τάσταση γίνει ακόμη χειρότερη όταν αρχίσουν οι βροχές.

Θέλω να πιστεύω ότι η νέα Δημοτική Αρχή δεν θα ενεργήσει με

την αδιαφορία που αντιμετώπισαν το θέμα ΟΛΟΙ οι προηγούμενοι

Δήμαρχοι Βάρης και ότι το μηδαμινό ποσό που απαιτείται για την

ασφαλτόστρωση του μοναδικού χωματόδρομου στο Κόρμπι δεν

θα αποτελέσει εμπόδιο.

Με τιμή

Γιώργος Περουλάκης 

Ιώβεια υπομονή από κάτοικο του Κόρμπι Βάρης

H παρακάτω επιστολή-άρθρο αφορά την
“ανοιχτή επιστολή προς τον Πάνο Καμ-
μένο”, που του απηύθυνε ο συνεργάτης
μας Γρηγόρης Ρώντας, όσον αφορά την πε-
ρισυλλογή υπογραφών για σύσταση εξετα-
στικής επιτροπής που είχαμε δημοσιεύσει
στην εφημερίδα μας. Λόγω του ιδιαίτερα
μεγάλο χώρου που καταλαμβάνει το
άρθρο, γίνεται μία αναγκαία περικοπή. Ολό-
κληρο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας:
www.ebdomi.com.

Βέβαια τυπικά, θα περιμέναμε μια απάν-
τηση από το Γραφείο Τύπου του κόμματος.
Όσο “για το όποιος θέλει ρωτάει και μαθαί-
νει”, είναι μακράν την δημοσιογραφικής τα-
κτικής. Αλήθεια, ενημερώθηκαν τα τοπικά
μέσα για την παρουσία σας στην πλατεία
της Βούλας; 

Με αφορμή την επιστολή που δημοσιεύσατε στο
φύλλο 753/13.10.2012 της εφημερίδα σας με
τίτλο «ανοικτή επιστολή προς τον Πάνο Καμ-
μένο και τους Ανεξάρτητους Έλληνες» του Γρη-
γόρη Ρώντα, θα ήθελα να τονίσω ως πολιτευτής
της περιφέρειας Αττικής, μέλος του τομέα κοι-
νοβουλευτικής ευθύνης παιδείας, πολιτισμού,
αθλητισμού και θρησκευμάτων  τα εξής:
Η προσφυγή της χώρας μας στο Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και στον ad hoc ευρωπαϊκό
μηχανισμό δήθεν διάσωσης, καθώς και η συνα-
κόλουθη υιοθέτηση και εφαρμογή του Μνημο-
νίου από το Μάιο του 2010 και εντεύθεν,
απασχολεί έντονα την πολιτική ζωή του τόπου
αφού οδήγησε στη χρεοκοπία του Ελληνικού
Λαού και στη διάσωση των δανειστών της
χώρας. Ταυτόχρονα καταγράφεται ως ένα οργα-
νωμένο σχέδιο δόλιας δημιουργίας κρίσης δα-
νεισμού με στόχο την σύναψη επαχθών
δανειακών συμβάσεων μέσω Μνημονίων για την
υπερχρέωση της πατρίδας μας και τη λεηλασία
των πλουτοπαραγωγικών της πηγών και της δη-
μόσιας  και ιδιωτικής περιουσίας. Δύο και πλέον
έτη μετά την επιβολή του Μνημονίου κανείς δεν
αμφισβητεί ότι το Μνημόνιο έχει αποτύχει πλή-

ρως και έχει οδηγήσει σε  χρεοκοπία την ελλη-
νική κοινωνία.  Για το 2013 οι προβλέψεις των
συντακτών του Μνημονίου είναι ακόμη πιο δυ-
σοίωνες, αφού προβλέπουν  ότι το δημόσιο
χρέος θα ανέλθει στο 171% του ΑΕΠ αντί
160,9% του ΑΕΠ. Έτσι αποδεικνύεται για άλλη
μια φορά και μάλιστα δια στόματος ΔΝΤ ότι το
Μνημόνιο οδηγεί στην υπερχρέωση της Ελλά-
δας με αποτέλεσμα να μπορέσουν οι  δανειστές
να βάλουν χέρι στα ασημικά της πατρίδας μας.
Μάλιστα μετά τις αποκαλύψεις του κ. Π.Ρουμε-
λιώτη, ο οποίος διετέλεσε εκπρόσωπος  της
χώρας μας στο ΔΝΤ, ότι το ΔΝΤ και οι υπόλοιποι
της τρόικας γνώριζαν ευθύς εξ  αρχής  ότι  το
Μνημόνιο θα αποτύχει, δημιουργείται πλέον
ένα τεράστιο πολιτικό, ηθικό και οικονομικό
σκάνδαλο. [...]

Αλλά και οι όροι του Μνημονίου και των Δανει-
ακών Συμβάσεων Ελλάδας/κρατών Ευρωζώ-
νης/KfW και Ελλάδας/ΔΝΤ χρήζουν περαιτέρω
διερεύνησης. 
Έτσι θα πρέπει να διερευνηθεί για ποιο λόγο η
κυβέρνηση αποδέχθηκε: 
1. Υψηλά επιτόκια δανεισμού που βασίστηκαν
στο Euribor τριών μηνών συν επιτόκιο 3% για δά-
νεια τριετούς διάρκειας ή επιπλέον 4% για δά-
νεια διάρκειας άνω των τριών ετών.
2. Καταβολή επιπλέον των τόκων και μιας  επι-
βάρυνσης εξυπηρέτησης (προμήθεια)
0,5% επί του κεφαλαίου δανεισμού, η οποία ενό-
ψει του δανείου των 80 δισ. ευρώ από τις  χώρες
της Ευρωζώνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό
των 400 εκατομμυρίων ευρώ!!! 
3. Ως εφαρμοστέο δίκαιο το Αγγλικό δίκαιο. 
4. Αναρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων
στην επίλυση διαφορών που θα προέκυπταν από
την εν λόγω  δανειακή σύμβαση. 

5. Παραίτηση από το δικαίωμα συμψηφισμού ή
ανταπαίτησης για τις γερμανικές επανορθώσεις
(πολεμικές) και το κατοχικό δάνειο, αφού σύμ-
φωνα με το άρθρο 7 (1) της  εν λόγω δανειακής
σύμβασης «όλες οι πληρωμές που θα πραγματο-
ποιηθούν από τον Δανειολήπτη καταβάλλονται
στο ακέραιο, χωρίς μείωση  λόγω συμψηφισμού
ή ύπαρξης ανταπαίτησης……..»
Με τον  τρόπο λοιπόν αυτό η ελληνική πλευρά
παραιτήθηκε εν προκειμένω  του δικαιώματος
μερικού συμψηφισμού αλλά και προβολής αντα-
παίτησης κατά της γερμανικής πλευράς έναντι
των οφειλών της για τις πολεμικές επανορθώ-
σεις και το κατοχικό δάνειο. 
6. Παραίτηση από την ασυλία λόγω εθνικής κυ-
ριαρχίας που επιτρέπει στους δανειστές σε πε-
ρίπτωση μη εξόφλησης  των δανειακών
υποχρεώσεων της χώρας μας να κατάσχουν και
να εκπλειστηριάσουν ακόμη και τα ακατάσχετα
περιουσιακά στοιχεία της πατρίδας μας.
Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 14.5 της ως άνω δα-
νειακής σύμβασης «ο Δανειολήπτης αμετάκλητα
και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που
έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον
ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία από νομικές
διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση,
περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της
ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικα-
στική απόφαση ή  άλλη διαταγή, κατάσχεση,
αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης  ή
προσωρινή διαταγή και  όσον αφορά την εκτέ-
λεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοι-
χείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει
αναγκαστικός νόμος.»   
Μάλιστα σύμφωνα με το σημείο 11 του Υπο-
δείγματος νομικής γνωμοδότησης που υπέ-
γραψε ήδη η ελληνική πλευρά «ούτε ο
Δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία

έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας»
Τέλος θα πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες για
το γεγονός ότι εφαρμόστηκε η εν λόγω δανει-
ακή σύμβαση με ό,τι αυτή συνεπάγεται, ΧΩΡΙΣ
να έχει κυρωθεί από την Βουλή.  

Γι΄ αυτούς τους λόγους προτείνουμε τη σύ-
σταση Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής και
αφού ο αριθμός των υπογραφών των βουλευ-
τών δεν κατάφερε να φτάσει το πολυπόθητο 60
για να ενεργοποιηθεί η διάταξη για την σύσταση
της επιτροπής ζητούμε από τον λαό ανεξαρτή-
του ιδεολογίας να συναινέσει προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Αν εξαιρέσουμε μάλιστα τις 20
υπογραφές των βουλευτών των ΑΝ.ΕΛ. καταλα-
βαίνει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τους 71 βουλευ-
τές του δεν υπέγραψε! όσο για τα κόμματα της
συγκυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ  δεν ήθε-
λαν φυσικά ούτε να το ακούσουν (εκτός από τον
κ. Νικολόπουλο της ΝΔ) ξεχνώντας μερικοί και
τις πρόσφατες προεκλογικές τους δεσμεύσεις.
Ο ονομαστικός λοιπόν κατάλογος που ζητά η
επιστολή σας (και μας χρεώνεται ως πρώτο
φάουλ) με τα ονόματα των βουλευτών που δεν
υπέγραψαν είναι δυστυχώς πολύ μακρύς και θα
καταλάβει χρήσιμο χώρο από την έγκριτη και
πάντα επίκαιρη εφημερίδα σας. Όσο για το δεύ-
τερο «φάουλ» που η επιστολή αυτή χρεώνει στο
κίνημα και που αναφέρεται στον τόπο που θα
συλλέγονται  οι υπογραφές θα απαντήσω με τη
γνωστή ρήση «όποιος θέλει ρωτάει και μαθαίνει»
γιατί εκτός από το μόνιμο περίπτερο στην πλα-
τεία Συντάγματος στο όποίο δόθηκε μεγάλη δη-
μοσιότητα, λειτουργούν από διάφορες
συντονιστικές επιτροπές περίπτερα σε πολλές
περιοχές σε όλη την Ελλάδα (για παράδειγμα το
Σάββατο 20/10 στην κεντρική πλατεία της Βού-
λας), αρκεί ένα τηλεφώνημα στο τηλεφωνικό
κέντρο 210 954 5000 των ΑΝ.ΕΛ.

με εκτίμηση
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Απάντηση στην ανοικτή επιστολή προς
τον Πάνο Καμμένο και Ανεξάρτητους Έλληνες

Ο αναγνώστης μας Γιώργος Περουλάκης, εδώ και 25 περίπου χρόνια προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τις δημοτικές αρχές

να ρίξουν λίγη άσφαλτο σε ένα δρομάκι 100 μέτρων, αλλά τον έχουν ξεχάσει παντελώς. Στις επίστολές του δε, δεν

απαντούν καν. Μας έστειλε λοιπόν την επιστολή που έχει καταθέσει στο Δήμο 3Β και περιμένει....
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Την Πέμπτη 4/10 το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Κρωπίας ενέκρινε τον Ισολογι-

σμό – Απολογισμό του Δήμου για την

χρήση του έτους 2011. 

Αξιολογώντας τα στοιχεία του Ισολογισμού

ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης

ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Ιωάννης Σταύρου (οικο-

νομολόγος), στην τοποθέτησή του στο Δ.Σ.

συμπερασματικά δήλωσε ότι: Οι βελτιώσεις
των στοιχείων σχεδόν σε όλους τους το-
μείς του Ισολογισμού δείχνουν έναν Δήμο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΙΗ. 

Αγαπητοί συμπολίτες,

Οι διαπιστώσεις του κ. Ι. Σταύρου δεν με εξέ-

πληξαν αφού ως Οικονομολόγος στο επάγ-

γελμα και ως Αντιπρόεδρος στην οικονομική

επιτροπή του Δήμου είχα εικόνα των οικονο-

μικών στοιχείων του Δήμου. Όμως η δήλωση

του κ. Ι. Σταύρου:

1. Επιβεβαιώνει την παράταξή μας που επανει-

λημμένα δήλωνε ότι ο Δήμος είναι ΥΓΙΗΣ αφού

ο Δήμος εκτός των χρεών έχει και έσοδα που

σκοπίμως πάντα απέκρυπτε η Δημοτική Αρχή.

2. Καταρρίπτει όλες τις ανεύθυνες δηλώσεις

του Δημάρχου και της παράταξής του ότι πα-

ρέλαβαν από τη Δημοτική Αρχή (Δ.Α.) της

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» τον Δήμο «οικονομικά

ναρκοθετημένο». 

3. Αποδεικνύει ότι η «ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ» του Δήμου

σε διάστημα μόλις ενός χρόνου σε οικονομικά

εύρωστο δεν προέκυψε επειδή ο Δήμαρχος

είχε ως σύγχρονος «μάγος» το «μαγικό ραβδί»,

αλλά επειδή ο ίδιος και η παράταξη του ανακά-

λυψαν (;;;) ότι ο Δήμος έχει τελικά και έσοδα.

Όμως πέραν αυτών η επιχειρηματολογία του Δη-

μάρχου στο Δ.Σ. αναδεικνύει ότι αν και διαθέτει

πολυετή ενασχόληση με θέματα του Δήμου δεν

έχει αντιληφθεί (;;;) ότι:

α) ο Δήμος έχει συνέχεια στην λειτουργία του. 

β) ο Ισολογισμός είναι ένα θεσμοθετημένο εργα-

λείο, αποδεκτό από όλους τους επίσημους φο-

ρείς αφού απεικονίζει την οικονομική

κατάσταση του Δήμου.

γ) τα αναγραφόμενα στοιχεία του Ισολογισμού

δεν είναι όπως τα απoκάλεσε «λογιστικά τερτί-

πια», που ο καθένας μπορεί να τα χρησιμοποιεί

για μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Όπως είναι γνωστό, οι θεσμικοί αξιολογητές Ισο-

λογισμών, για την εξαγωγή των συμπερασμά-

των τους λαμβάνουν υπόψη Συνολικά τα

στοιχεία του Ισολογισμού και όχι Μεμονωμένα

όπως κάνει ο Δήμαρχος που είτε: δεν το γνωρί-

ζει αυτό, οπότε το οικονομικό του επιτελείο

οφείλει να τον ενημερώσει το γνωρίζει, αλλά

σκοπίμως προσπαθεί να απαξιώσει τα στοιχεία

του Ισολογισμού αφού είναι δύσκολο να απο-

δεχθεί:      

1. τα διαθέσιμα χρήματα 1.739.714,88 € του τα-

μείου το 2011 έναντι 1.664.123,86 € το 2010. 

Ενημερωτικά αναφέρω ότι τα διαθέσιμα χρήματα

στις 31/7/2012 (στοιχεία Οικ.Υπ. Δήμου) είχαν

ανέλθει στο ποσό των 3.049.048,74 €.

2. το πλεόνασμα 2.626.000 €!!! του φετινού Ισο-

λογισμού έναντι του πλεονάσματος 746.000 €

το 2010

3. τα έσοδα 4.096.380 € από προηγούμενα έτη

(που συστηματικά ο Δήμαρχος απέκρυπτε)

4. την μείωση των υποχρεώσεων από 12.171.000 €

το 2010 σε 9.410.000 € το 2011 αφού αποπλη-

ρώθηκαν ο λειοτεμαχιστής (655.000 €) από

χρήματα που όφειλε η Πολιτεία στον Δήμο από

το 2010 και αποδόθηκαν το 2011, δάνεια

900.000 € και λοιπές υποχρεώσεις 1.200.000 €

με χρήματα από έσοδα προηγούμενων ετών. 

5. την αύξηση των απαιτήσεων του Δήμου από τρί-

τους κατά 1.512.000 €. Από αυτά, ποσό

722.000 € αφορά ανείσπρακτους λογαριασμούς

νερού του έτους 2011 και 111.000 € ανείσπρα-

κτα μισθώματα (Λουμπάρδα)

6. την αύξηση των επιχορηγήσεων από τον Κρα-

τικό Προϋπολογισμό από 3.848.000 € το 2010

σε 3.893.000 € το 2011 (αντί μείωσης που επα-

νειλημμένα αναφέρει ο Δήμαρχος). 

7. την αύξηση της περιουσίας του Δήμου από

26.966.000 € το 2010 σε 30.295.000 € το 2011

8. την δυνατότητα του Δήμου (λόγω των παρα-

πάνω) να καλύπτει τις υποχρεώσεις του

Αγαπητοί συμπολίτες,

Δηλώνω για άλλη μια φορά ότι η παράταξή

μου πάντα έλεγε και θα λέει την ΑΛΗΘΕΙΑ.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ και με ΣΕΒΑΣΜΟ στη νοημοσύνη

σας. Τα γεγονότα εξάλλου μας επιβεβαι-

ώνουν.

Καλώ τον κ. Δήμαρχο και τους συμβούλους

του (αν έχουν ευθιξία) να ζητήσουν ΣΥΓ-

ΓΝΩΜΗ ως οφείλουν από ΕΣΑΣ.

Γιατί ψευδώς σας παρουσίαζαν τον Δήμο κα-

ταχρεωμένο και υποψήφιο να τεθεί σε οικο-

νομική επιτήρηση.

Θυμηθείτε την ανακοίνωση της Δημοτικής

ομάδας της Δ.Α. στις 11/5/2011 με αφορμή τα

ανακοινωθέντα στοιχεία του υπουργείου που

κατέτασσαν τον Δήμο (εσφαλμένα) με βάση

ένα δείκτη χρέους στο 101%. Αν και γνώριζαν

ότι το πραγματικό χρέος ήταν στο 86% (δή-

λωση του Δημάρχου στο Δ.Σ. της 10/5/2011)

την επόμενη κιόλας μέρα εσκεμμένα το απέ-

κρυψαν και αντί να σας καθησυχάσουν, ζη-

τούσαν από τον Δήμαρχο να κινήσει τις

διαδικασίες προκειμένου να αποδοθούν ευθύ-

νες στον κ. Δήμαρχο και τους κ. Αντιδημάρ-

χους της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» για «δήθεν»

ολιγωρία τους στο καθήκον. Ας σημειωθεί ότι

ο Δήμος μας το 2010, όσον αφορά τα συνο-

λικά χρέη, βρισκόταν στην 90η καλύτερη θέση

Πανελλαδικά σε σύνολο 325 Δήμων και στην

4η καλύτερη θέση μεταξύ των 13 Δήμων της

Ανατολικής Αττικής.

Επειδή λοιπόν η Δ.Α., ευρισκόμενη σε δυ-

σχερή θέση, απαξιεί για την ορθή ενημέρωση

σας, αναφέρω ότι ο Δήμος μας σήμερα βρί-

σκεται βάσει του Ισολογισμού του 2011 με

βελτιωμένο δείκτη χρέους 77% αντί 86 %,

χωρίς η Δ.Α. να έχει κάνει ΤΙΠΟΤΑ παραπάνω

από τις νομοθετικά λειτουργικές υποχρεώσεις

της.

Για όλα τα παραπάνω τους παραπέμπω στην

κρίση σας.

Αριστείδης Γκίκας
Πρόεδρος Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης 

«Αναγέννηση Κορωπίου»

Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Δ.Σ. 

“Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑΡΚΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣ”;;;

ΕΙΧΕ ΣΤΙΣ 31/12/2011 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 1.739.714 €!!!

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟ «ΜΥΘΟ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Διαξιφισμοί για τα οικονομικά
Aντιπολίτευση: Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟ «ΜΥΘΟ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Οπως γράψαμε στο προηγούμενο

φύλλο, εκτάκτως, τελικά η Δημό-

σια Οικονομική Υπηρεσία Κορω-

πίου (ΔΟΥ) παραμένει οριστικά

στο Κορωπί.

Για το θέμα είχαμε ασχοληθεί

εκτενώς στο φύλο της 29/9 αρ.

751, όταν αποτυπώσαμε τις αντι-

δράσεις του έκτακτου Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας

με θέμα το κλείσιμο της ΔΟΥ, το

οποίο είχε ανακοινωθεί ότι θα γι-

νόταν την 1η Οκτωβρίου.

Είχαμε ασχοληθεί επίσης τον Αύ-

γουστο του 2011 όταν η Δημοτική

Αρχή Κρωπίας, είχε αποφασίσει

σε Δημοτική Συνεδρίαση ότι δεν

πρέπει σε καμία περίπτωση να

φύγει η ΔΟΥ από το Κορωπί. 

Να θυμίσουμε ότι τη συνεδρίαση

είχε ζητήσει με αίτησή του ο δη-

μοτικός σύμβουλος της μείζονος

αντιπολίτευσης Αντ. Ντούνης και

είχε πραγματοποιηθεί στις 24/9.

Είχαν παρευρεθεί επαγγελματικοί

κλάδοι, εκπρόσωποι όμορων

Δήμων, αλλά και βουλευτές και

όλοι είχαν διατυπώσει τις αρνητι-

κές επιπτώσεις που θα έχει το

κλείσμο της ΔΟΥ για τους κατοί-

κους της ευρύτερης περιοχής και

για την ζωή της πόλης του Κορω-

πίου.

Είχαν ακουστεί και προτάσεις για

“σκληρές” κινητοποιήσεις, όπως

να παραιτηθεί σύσσωμο το Δημο-

τικό Συμβούλιο (Πουλάκης) να

γίνει κατάληψη της ΔΟΥ (Ντού-

νης) να κλείσουν τους δρόμους

(Γρίβας), αλλά και αιχμές από το

Δήμαρχο Δημήτρη Κιούση για

“εξυπηρετήσεις συμφερόντων”.

Πιστεύουμε ότι οι κινητοποιήσεις

της Δημοτικής Αρχής από πέρυσι

το καλοκαίρι και τώρα και σύσσω-

μου του επαγγελματικού κόσμου,

των όμορων Δημάρχων και των

βουλευτών της Περιφέρειας,

ασκήθηκε η κατάλληλη πίεση για

να καταλάβουν οι “διαχειριστές

μας”, ότι το εγχείρημα ήταν δρα-

ματικό για την περιοχή.

Οι κινητοποιήσεις

έπιασαν τόπο
Με τη δημοσίευση του Πορίσμα-

τος της Ειδικής Επιτροπής επε-

ξεργασίας και τελικού σχολιασμού

του Σχεδίου Ενοποιήσεων των

Δ.Ο.Υ. (18.10.2012) επιβεβαι-

ώθηκε η παραμονή της Δ.Ο.Υ στο

Κορωπί.

«Η επιτυχία αυτή ανήκει στους δη-

μότες της πόλης μας που ζητού-

σαν την παραμονή της Δ.Ο.Υ

Κορωπίου θεωρώντας ότι αυτή

συμβάλει στην είσπραξη των κρα-

τικών εσόδων, αλλά και στην το-

πική οικονομία της πόλης μας.

Ευχαριστούμε όλους όσους βοή-

θησαν με την ενεργή συμμετοχή

τους, βουλευτές συμπολίτευσης

και της αντιπολίτευσης, σύσσωμου

του Δημοτικού συμβουλίου, των

περιφερειακών συμβούλων Αττι-

κής και των κοινωνικών και επαγ-

γελματικών φορέων (λογιστών,

συμβολαιογράφων κα.)», δήλωσε

ο δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης.

Ο Δήμος Κρωπίας με αφορμή αυτή

την απόφαση του Υπ.Οικονομικών

θεωρεί ότι πρέπει να συνδυαστεί

με ανάλογες κινήσεις του κράτους

για την επίλυση πολλών αιτημά-

των, δίκαιων, εφικτών και άμεσα

εφαρμοστέων, των Δήμων της Νο-

τιανατολικής Αττικής και των Με-

σογείων, μεταξύ των οποίων,

ξεχωρίζει η δημιουργία Γενικού

Νοσοκομείου στα Μεσόγεια όπου

και υπάρχει σχετική απόφαση του

Δ.Σ Κρωπίας.  

Τέλος, ο Δήμος Κρωπίας θέλει  να

εφαρμοστεί ορθά αυτή  η από-

φαση  και να συμβάλει στην εξυ-

πηρέτηση των φορολογούμενων

στους δήμους της Νοτιοανατολι-

κής Αττικής.  

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η Δ.Ο.Υ. ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
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Ελληνική Ενωση Γιόγκα στη Βάρη

Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου 19 &

Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο), εμπνέοντας μυαλό και σώμα 

σε διαλογισμό και αυτογνωσία.

Μαθήματα γιόγκα πρωινά και απογευματινά 

για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6944 885181 & 6982 645545

Ο Μπαλονότοπος είναι εργαστήρι, που ετοιμάζει

μπαλόνια για κάθε είδους εκδήλωση (βαφτίσεις,

εγκαίνια, γάμους, πάρτυ) σε τιμές βιοτεχνίας!

Τηλέφωνο: 6944 841463 - 6942 846134

Μπαλονότοπος
Δώστε χρώμα στη γιορτή σας!

στο Δήμο Κρωπίας
Πλειοψηφία: Μη βιάζεστε...

Η παράταξη της πλειοψηφίας  «Νέο Ξεκί-

νημα» απαντά στην ανακοίνωση του επικε-

φαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Αρ.

Γκίκα, σχετικά με τον Ισολογισμό του 2011: 

«Ας κάνει λίγο υπομονή ο επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης έως την Κυριακή
4 Νοεμβρίου 2012 στον δημόσιο απολογι-
σμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής
για να επιβεβαιωθεί η  γνωστή ρήση: πώς η
μισή αλήθεια  είναι  πάντα ένα μεγάλο
ψέμα. To «ναρκοπέδιο»  των λαθών της
προηγούμενης διοίκησης ήταν και υπαρκτό
και ορατό.
Αυτό αντιμετωπίσαμε τους πρώτους μήνες
του 2011 και μάλιστα με επιτυχία. Αν και δεν

θέλουμε να ανακατευτούμε στα εσωτερικά

τους, ο κόσμος έξω συνεχώς αναρωτιέται:

αλήθεια τι πρεμούρα είναι αυτή να φορτωθεί ο

νέος επικεφαλής τους,  τα  πολιτικά λάθη μιας

δημοτικής αρχής που δεν ήταν καν μέλος της

την οκταετία 2003-2010; 

Ας παραδεχτούν κάποτε δημόσια τα λάθη
τους μετά από το εκκωφαντικό καταδικα-
στικό εκλογικό αποτέλεσμα και ας ζητή-
σουν εκείνοι συγνώμη στον κόσμο του
Κορωπίου. Συστήνουμε επίσης,  να συναι-
σθανθεί την κρισιμότητα των στιγμών για
τον τόπο μας και κυρίως να κατανοήσει ότι
οι δημότες μας δίνουν εδώ και καιρό πλέον
μια μάχη επιβίωσης. 
Δεν έχουμε την πολυτέλεια για παρελθον-
τολογίες και ανούσιες διαμάχες για αριθ-
μούς.
Την ουσία θέλουμε. Τα στοιχεία του ισολο-
γισμού δείχνουν μια εικόνα μιας συγκεκρι-
μένης χρονικής στιγμής. Εμείς δεν
πανηγυρίζουμε όπως παλαιότερα άλλοι για
πλεονάσματα. Αρκούν περαιτέρω μειώσεις

κρατικών πόρων ή άλλων εσόδων μαζί με
δυσμενείς δικαστικές αποφάσεις για να
βρεθούμε σε δεινή θέση και σε  αναζήτηση
δανεισμού. Και τη συνέχεια την γνωρί-
ζουμε όλοι! Γι΄ αυτό προσέχουμε και διορ-
θώνουμε λάθη της προηγούμενης
διοίκησης της παράταξής του. 
Ας καταλάβει πάντως ότι δεν εξεταζόμαστε
στο μάθημα της πολιτικής οικονομίας ή της
λογιστικής  αλλά στον αν υπερασπιζόμαστε
επαρκώς τα δημοτικά συμφέροντα και τα
συμφέροντα όλων των δημοτών μας,  που
δυστυχώς πλήττονται από εσφαλμένες πο-
λιτικές αποφάσεις είτε σε τοπικό είτε πολύ
περισσότερο σε  εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Πάντως τον ευχαριστούμε για την
ανάλυση των στοιχείων,  την επιβεβαίωση
αριθμών και της προβολής σημείων του
Ισολογισμού που διατρανώνουν τη αποτε-
λεσματική και συνετή οικονομική διαχεί-
ριση της σημερινής διοίκησης από την
προηγούμενη».

Δημήτρης Κιούσης

Δήμαρχος

Mε την ψήφιση του Ισολογι-

σμού, των αποτελεσμάτων

χρήσεως 2011, το προσάρ-

τημα Ισολογισμού της 31ης

Δεκεμβρίου 2011 και τον

απολογισμό ολοκληρώθηκαν

σε επίπεδο Δημοτικού Συμ-

βουλίου όλες οι διαδικασίες

παρουσίασης των οικονομι-

κών στοιχείων του Δήμου

Κρωπίας για το 2011.  Σύμ-

φωνα και με τη αναλυτική  έκ-

θεση των Ορκωτών

Λογιστών,  τις τοποθετήσεις

του Δημάρχου Κρωπίας Δη-

μητρίου Κιούση, του Αντιδη-

μάρχου Οικονομικών Αθ.

Πουλάκη και του γραμματέα

του ΔΣ και δημ. συμβούλου,

ειδικού οικονομολόγου

Ιωάννη Σταύρου, αλλά και

της μείζονος αντιπολίτευ-

σης, ο Δήμος Κρωπίας πα-

ρουσιάζει ικανοποιητική

εικόνα ως προς την οικονο-

μική διαχείριση. Ιδιαίτερα επι-

σημαίνεται σταδιακή μείωση

των υποχρεώσεων του

Δήμου Κρωπίας από το 2010

στο 2012. Σε αυτή την ικανο-

ποιητική εικόνα των δημοτι-

κών οικονομικών, παρά τη

μεγάλη υστέρηση ιδίων εσό-

δων λόγω της επιδεινούμε-

νης κρίσης, της μείωσης των

Κρατικών επιχορηγήσεων

και της διαφοράς των εσό-

δων μεταξύ των ετών 2010

και 2011, συνέβαλε  και η

άμεση διευθέτηση από τη

νέα  Δημοτική αρχή των με-

γάλων οφειλών άνω των

300.000 ευρώ και ιδιαίτερα

της ΕΥΔΑΠ και του ΕΣΔΚΝΑ. 

Η ευνοϊκή  συμφωνία που

έκανε ο Δήμαρχος με την δι-

οίκηση της ΕΥΔΑΠ για διακα-

νονισμό του χρέους  (το νερό

στο Κορωπί το διαχειρίζεται ο

Δήμος), αλλά  και για τις

οφειλές του ΕΣΔΚΝΑ, πιστώ-

νεται στα θετικά της οικονο-

μικής διαχείρισης έτους

2011. 

Αναφερόμενος ο Δήμαρχος

σε αυτές τις οφειλές του

Δήμου αναρωτήθηκε «γιατί

να χρωστάει ο Δήμος σε τέ-

τοιους φορείς ενώ έπρεπε να

τους στηρίζουμε;» 

ΣΣ. Είναι γεγονός και συμβαί-

νει στους περισσότερους Δή-

μους· παίρνουν ζεστό χρήμα

και μπαίνουν στον πειρασμό

να το ...καταναλώσουν

αλλού, πράγμα που διογκώ-

νει ένα μεγάλο χρέος που δύ-

σκολα αντιμετωπίζεται...

Ενδιαφέρον είχαν οι τοποθε-

τήσεις του γραμματέα του ΔΣ

και δημοτικού συμβούλου,  ει-

δικού οικονομολόγου Ιωάννη

Σταύρου για  τους δείκτες

του Ισολογισμού που είναι

άμεσα συγκρίσιμοι με αυτούς

του 2011 και την αισθητή

βελτίωσή τους (π.χ. μείωση

22% υποχρεώσεων, δείκτης

ρευστότητας στο ταμείο και

των απαιτήσεων 30% πάνω

σε σχέση με το 2010).

Επίσης του Αντιδημάρχου Οι-

κονομικών Αθ. Πουλάκη

για την «μεγάλη προσπάθεια

που κατεβλήθη για να νοικο-

κυρευτούν τα οικονομικά του

Δήμου και να κατέβει το ποσό

των βραχυπρόθεσμων υπο-

χρεώσεων».

Ο Δήμαρχος Δημήτριος

Κιούσης, επεσήμανε ότι η

πραγματική εικόνα των οικο-

νομικών δεδομένων ενός

δήμου στο επίπεδο της αξιο-

πιστίας του πιστοποιείται με

την  αποπληρωμή των χρεών

του, δηλαδή στον πίνακα με

το σύνολο των υποχρεώ-

σεων του, βραχυπρόθεσμων

και μακροπρόθεσμων.  Και

αναρωτήθηκε γιατί  παλαι-

ότερα, η προηγούμενη δημο-

τική διοίκηση, δεν μπόρεσε

να πείσει την Εθνική Τράπεζα

να  της δώσει δάνειο και έτσι

αναγκάστηκε να πάρει δάνειο

με μεγάλο επιτόκιο από την

ALPHA BANK; Μήπως γιατί

υπήρχε  αμφισβήτηση της

πραγματικής πιστοληπτικής

ικανότητάς του Δήμου; Ο Δ.

Κιούσης  ανέφερε μάλιστα

ότι  η λεγόμενη καθαρή περι-

ουσία (ίδια κεφάλαια) του

Δήμου ως στοιχείο του Ισο-

λογισμού που δείχνει το έργο

μιας δημοτικής αρχής είναι

μεν θετικό ως λογιστικό

στοιχείο αλλά μη αξιοποι-

ήσιμο. Αν πρέπει π.χ. ο δήμος

να πάρει δάνειο ύστερα από

δυσμενή δικαστική εξέλιξη

μιας υποθέσεως, η δημοτική

περιουσία δεν μπορεί να εκ-

ποιηθεί.. Δεν γίνεται,  συνέ-

χισε, να συγκρίνουμε μια

ιδιωτική επιχείρηση  με τον

Δήμο. Είναι δυνατόν να που-

λήσουμε ή να βάλουμε ενέ-

χυρο τα δημοτικά κτίρια, τα

δημοτικά σχολεία, τους κοι-

νόχρηστους χώρους ή τα πε-

ζοδρόμια, αναρωτήθηκε.. Ο

Δήμαρχος  επεσήμανε ότι ο

Ισολογισμός είναι χρήσιμο

μέσο αλλά δεν παύει να είναι

εργαλείο λογιστικής απεικό-

νισης. Συνεχίζουμε το 2012
τη συνετή διαχείριση υπό
συνθήκες όμως δραματικής
μείωσης των κρατικών
πόρων που συνταγματικά δι-
καιούμαστε. 

Ο επικεφαλής της μείζονος

αντιπολίτευσης Αριστείδης

Γκίκας αμφισβήτησε το ποσό

των υποχρεώσεων του

Δήμου  Κρωπίας 12.171 εκ.

που εμφανίζεται στον επί-

σημο Ισολογισμό του 2010

στις υποχρεώσεις δηλ. που

είχε ο Δήμος όταν ανέλαβε η

νέα δημοτική αρχή και υπο-

στήριξε ότι το πραγματικό

ποσό ήταν στα γύρω στα 10

εκ. ευρώ αν αφαιρεθούν

ποσά που έχουν σχέση με το

μηχάνημα του λειοτεμαχιστή

κα. 

Οι θέσεις και ενστάσεις της

μείζονος μειοψηφίας κατα-

γράφονται στην σελίδα αρι-

στερά.

«Δεν  πανηγυρίζουμε

όπως έκαναν άλλοι στο

παρελθόν. Ο Ισολογι-

σμός είναι εργαλείο λο-

γιστικής απεικόνισης.

Συνεχίζουμε το 2012 τη

συνετή διαχείριση υπό

συνθήκες δραματικής

μείωσης των κρατικών

πόρων που συνταγμα-

τικά δικαιούμαστε».
Δήμαρχος Κρωπίας 

Συνετή διαχείριση των οικονομικών

ψηφίστηκε ο ισολογισμός

του Δήμου Κρωπίας

“Ικανοποιητική η σταδιακή αποπληρωμή των υποχρεώσεων του
Δήμου Κρωπίας και συνετή η διαχείριση των οικονομικών του”
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Κάτι μαγειρεύεται στα 3Β;

Την περασμένη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, συνεδρίαζε, μετά από

πρόσκληση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β, στις 6 μ.μ.

Περίπου 6.10μ.μ. το Προεδρείο είναι στη θέση του, αλλά πάρα

πολλοί σύμβουλοι δεν έχουν προσέλθει.

Παρ’ όλα αυτά ο πρόεδρος  Δημ. Αναστασίου προχωράει σε κα-

ταμέτρηση, και φυσικά δεν έχει απαρτία.

Ετσι, παρά τις προσπάθειες κάποιων να επαναληφθεί η κατα-

μέτρηση γιατί στο μεταξύ έρχονταν σύμβουλοι, αυτό δεν πραγ-

ματοποιήθηκε γιατί από τη στιγμή που η καταμέτρηση βγήκε

χωρίς απαρτία, που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο, η όποια

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήταν μη νόμιμη σε πε-

ρίπτωση ένστασης.

Αξιον παρατήρησης πάντως είναι η “βιασύνη” του προέδρου να

καταμετρήσει· τόσα χρόνια πρόεδρος έχει την εμπειρία με μια

ματιά να δει αν υπάρχει απαρτία για να προχωρήσει ή να περι-

μένει κάποιο πεντάλεπτο.

Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο Δήμαρχος ήθελε να μην προχω-

ρήσει η συνεδρίαση, για κάποιο λόγο. Μάλιστα αναφέρουν ότι

κάτι τους ψιθύρισε  ο νομικός σύμβουλος Δ. Γιατράς μόλις πριν

αρχίσει η καταμέτρηση.

Ακούγεται ότι ο δήμαρχος έχει στείλει επιστολή στον πρόεδρο

του ΟΑΠΑ που λίγο - πολύ τον κατηγορεί για μη έργο.

Ωστόσο η Δευτέρα 29 Οκτωβρίου πλησιάζει, που το Δ.Σ. συνε-

δριάζει και πάλι στις 6.30μ.μ.

Κατασχέθηκε το πλυντήριο

κάδων του Δήμου

Παρεπιπτόντως γνωρίζετε γιατί οι κάδοι απορριμμάτων βρω-

μάνε τόσο που ούτε ψόφια γάτα να είχαν μέσα; Γιατί δεν πλύ-

θηκαν ποτέ, αφού το μηχάνημα πλύσης κάδων που είχε η τέως

Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου κατασχέθηκε, αφού δεν κατέ-

στη δυνατόν να γίνει ακόμη εκκαθάριση της Δ.Ε.

Η πρωτοβουλία πολιτών ενάντια στα χαράτσια ενημερώνει τους πολίτες των 3Β που δεν

μπορούν ή δεν επιθυμούν να πληρώσουν το χαράτσι των ακινήτων που περιλαμβάνεται

στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ότι μπορούν να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Επειδή με βάση απάντηση της ΔΕΗ σε ερώτημα συμπολίτη μας, ότι αν υπάρχει σε λογα-

ριασμό της ΔΕΗ οφειλή από χαράτσι και ρεύμα πρώτα εξοφλείται το ρεύμα, μπορούν να

πληρώνουν ρεύμα μόνον κάθε δεύτερο λογαριασμό δηλ.

1) Όσοι έλαβαν λογαριασμό με την πρώτη δόση του χαρατσιού δεν πληρώνουν καθόλου

(ούτε ρεύμα, ούτε χαράτσι). Στον επόμενο λογαριασμό πληρώνουν μόνον το ρεύμα του

προηγούμενου λογαριασμού κ.ο.κ. στον τρίτο, τέταρτο του προηγούμενου λογαριασμού

κ.ο.κ. στον τρίτο, τέταρτο. 

2. Όσοι πλήρωσαν μόνον το ρεύμα του 1ου Λογαριασμού να μην πληρώσουν καθόλου

στον επόμενο. Στον 3ο λογαριασμό πληρώνουν το ρεύμα του 2ου κ.ο.κ. στον 4ο κλπ.

Τέλος για την νομική μας καταχύρωση έναντι πιθανής αυθαίρετης μεταφοράς ποσών από

τις πληρωμές μας για το ρεύμα, στο χαράτσι υπογράφουμε εξώδικη δήλωση προς τη ΔΕΗ. 

Κάθε Τετάρτη 11:00 – 13:00 και 18:00 – 20:00 στο Δημαρχείο Βούλας προσκομίζοντας

ένα οποιοδήποτε λογαριασμό ΔΕΗ. 

Πέρυσι δεν είχαμε καμμία διακοπή ρεύματος παρά τις απειλές. 

Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί ούτε μια και φέτος.

Υ.Γ. Η εφορία ακόμη δεν έχει ενημερωθεί για το περσινό χαράτσι. 

Αντιστεκόμαστε – προσπαθούμε – πετυχαίνουμε
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ  3Β, ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Συνολικά και για το χρονικό

διάστημα από 01.01.2012

έως 30.09.2012, 75 νέα

έργα, προϋπολογισμού 362

εκ. €, εντάχθηκαν με υπο-

γραφή του Περιφερειάρχη

στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Έργα υποδομών σημαντικά

και κυρίως χρήσιμα για τους

πολίτες, που αφορούν στην

αντιπλημμυρική θωράκιση

της Αττικής, στην ενίσχυση

της σχολικής στέγης και

των βρεφονηπιακών σταθ-

μών, καθώς και σε νοσηλευ-

τικά ιδρύματα. 

Για τους μήνες Αύγουστο

και Σεπτέμβριο του 2012 η

Περιφέρεια Αττικής, προ-

χώρησε, μέσω του Ολοκλη-

ρωμένου Πληροφοριακού

Συστήματος (ΟΠΣ), στην

καταχώρηση πληρωμών

ύψους 17.607.643,19 Ευρώ

του ΠΕΠ Αττικής 2007-

2013. 

Oι πληρωμές αφορούν σε

ώριμα έργα, μεταξύ των

οποίων είναι έργα ύδρευ-

σης, έργα πρασίνου, βελ-

τιώσεις των οδικών

υποδομών για την εξυπηρέ-

τηση ατόμων με κινητικά και

άλλα προβλήματα, σχολική

στέγη, βρεφονηπιακούς

σταθμούς και άλλα έργα

κοινωνικής ανάπτυξης.

l  «Ολοκλήρωση της Ραλ-

λείου Σχολής Πειραιά - (Γυ-

μνάσιο - Λύκειο)

Οικοδομικές και Η/Μ εργα-

σίες», συνολικού προϋπο-

λογισμού 11.260.000 €

l  «Aνάπλαση και Επέκταση

ΚΑΠΗ τέως Κοινότητας

Νέων Παλατιών Ωρωπίων»,

προϋπολ. 1.202.546,40 €

l  «Κατασκευή αγωγών ακα-

θάρτων και εξωτερικών

συνδέσεων στην περιοχή

ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ του Δήμου Χα-

λανδρίου», συν. προϋπολο-

γισμού 3.162.740,49 €

l  «Κατασκευή αποχέτευσης

ακαθάρτων περιοχών του

Δήμου Περάματος» προ-

ϋπολογισμού 1.056.910 €

l  «Κατασκευή δικτύων

απορροής ομβρίων υδάτων

Δήμου Παιανίας - Β’ φάση»,

προϋπολογ. 28.500.000 €

l  «Κατασκευή συλλεκτήρων

ομβρίων στις περιοχές Σα-

λαμίνας και Παλουκίων της

Νήσου Σαλαμίνας», προ-

ϋπολογισμού 21.824.000 €

Πρόκειται για έξι νέα έργα,

ιδιαίτερης αναπτυξιακής ση-

μασίας για την Αττική, τις

εντάξεις των οποίων υπέ-

γραψε ο Περιφερειάρχης

Αττικής, Γ. Σγουρός, το

χρονικό διάστημα Αυγού-

στου - Σεπτεμβρίου, με συν.

προϋπ. 67.006.197 εκ.€.

Συνολικά, από την 1η Ιου-

λίου 2011, όταν η Περιφέ-

ρεια Αττικής ανέλαβε την

ευθύνη διαχείρισης του

ΠΕΠ Αττικής, έχουν πραγ-

ματοποιηθεί και καταχωρη-

θεί δαπάνες συν. ποσού 148

εκατομ. ευρώ, δηλαδή κατά

μέσο όρο 10 εκατομμύρια

ευρώ το μήνα. 

«Η επιτάχυνση του ρυθμού
απορρόφησης των κοινοτι-
κών κονδυλίων του ΕΣΠΑ
αποτελεί για την Περιφέ-
ρεια Αττικής προτεραι-
ότητα και στοίχημα που
πρέπει να κερδηθεί, με τε-
λικό στόχο την ανάπτυξη

και τελικό αποδέκτη τον
πολίτη. Στην προσπάθεια
που καταβάλλει και η Το-
πική Αυτοδιοίκηση, να τεθεί
ξανά σε κίνηση η οικονομία
και να αντιμετωπιστούν τα
μεγάλα προβλήματα της

ύφεσης και της ανεργίας,
προαπαιτούμενα είναι η συ-
νοχή, η συνεργασία και ο
συντονισμός όλων των συ-
ναρμόδιων φορέων», δηλώ-

νει ο Περιφερειάρχης

Γιάννης Σγουρός.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
75 νέα έργα, σε 9 μήνες προϋπολογισμού 362 εκ. €,

εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013  

Με υπογραφή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού

Δαπάνες Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2012 στην Ανατ. Αττική



ΕΒΔΟΜΗ  27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Η νέα καλλιτεχνική περίοδος για την
Εθνική Λυρική Σκηνή, ξεκινά με την Μανόν
Λεσκώ, μια ιδιαίτερα δημοφιλή όπερα του
Τζάκομο Πουτσίνι (1858-1924), σε μουσική
διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού και σκη-
νοθεσία του διάσημου Ιταλού σκηνοθέτη
Τζαν Κάρλο ντελ Μόνακο. 

Με ένα θερμό, ενθουσιώδες και παρατετα-
μένο χειροκρότημα ολοκληρώθηκε η πρε-
μιέρα της Μανόν Λεσκώ, την Κυριακή 21
Οκτωβρίου στο θέατρο Ολύμπια.  

Η πρώτη παραγωγή της ΕΛΣ για την καλλι-
τεχνική περίοδο 2012-13 εντυπωσίασε το
πολυπληθές κοινό.

Η μεταφορά της δράσης του έργου στη δε-
καετία του ’50, που επιχείρησε ο διακεκρι-
μένος Ιταλός σκηνοθέτης, ήταν συνεπής με
το πνεύμα του Τζάκομο Πουτσίνι και κατά-
φερε να φωτίσει την ιστορία της Μανόν
Λεσκώ με έναν σύγχρονο τρόπο. 

Μία ερωτική ιστορία γεμάτη πάθος, η
πρώτη όπερα στην οποία διαφαίνεται ξε-
κάθαρα η ξεχωριστή μουσική γλώσσα του
Πουτσίνι.
Η όπερα του Πουτσίνι ξεχωρίζει για την έν-
ταση με την οποία εκφράζει τα συναισθή-
ματα αλλά και τον ορχηστρικό πλούτο της
μουσικής. 

Η υπόθεση αφορά τον έρωτα του νεαρού
ιππότη Ντε Γκριέ για την όμορφη έφηβη
Μανόν Λεσκώ. Εκείνη προτιμά την πολυ-
τελή ζωή, που βρίσκει κοντά σε ώριμους,

εύπορους προστάτες. Συλλαμβάνεται για
κλοπή και για πορνεία και εξορίζεται στην
Αμερική, όπου πεθαίνει από εξάντληση. Στο
πλευρό της, καταστρέφοντας και τη δική
του ζωή, μένει μέχρι το τέλος ο Ντε Γκριέ

Το σκηνικό του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, ένα
κινηματογραφικό στούντιο στο οποίο γί-
νονται τα γυρίσματα ταινίας με θέμα τη
Μανόν Λεσκώ, και οι προβολές σε πραγμα-

τικό χρόνο, ανέδειξαν τη σκηνή του θεά-
τρου Ολύμπια, προσφέροντας ένα θέαμα
αξιώσεων. Τα κοστούμια του Πασκουάλε
Γκρόσσι ήταν πολύχρωμα στο πνεύμα της
εποχής, ενώ οι φωτισμοί του Βόλφγκανγκ
φον Τσόουμπεκ δημιούργησαν ιδιαίτερη

ατμόσφαιρα στις δραματικές σκηνές.

Στο ρόλο της Μανόν έλαμψε η Λάνα Κος, η
οποία με τις φωνητικές της ικανότητες και
τη σκηνική της παρουσία έκλεψε την παρά-
σταση. Στο ρόλο του Ντε Γκριέ ο Ρέντσο
Τζούλιαν σημείωσε μια στιβαρή σκηνική
αλλά και φωνητική ερμηνεία, ενώ στο ρόλο
του Λεσκώ ο ανερχόμενος Έλληνας βαρύ-
τονος Διονύσης Σούρμπης έδωσε μια υψη-
λών αξιώσεων ερμηνεία. Στους υπόλοιπους
ρόλους οι Μονωδοί της ΕΛΣ, χειροκροτή-
θηκαν θερμά.

Η Χορωδία της ΕΛΣ, υπό τον Αγαθάγγελο
Γεωργακάτο απέδωσε τα χορωδιακά μέρη
με δύναμη και χρώμα.

Η Ορχήστρα της ΕΛΣ, υπό τον Λουκά Κα-
ρυτινό, ήταν σε μεγάλη φόρμα και κατά-
φερε να αναδείξει τις ιδιαίτερες
αποχρώσεις της μουσικής του Πουτσίνι.

Η παράσταση επαναλαμβάνεται στις 28
Οκτωβρίου και 7, 9, 11, 14, 18 Νοεμβρίου.

Προπώληση εισιτηρίων 
από τα Ταμεία τoυ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ,

Ακαδημίας 59-61, Αθήνα 
Καθημερινά 9.00–21.00

Τηλ. πωλήσεις 210 3662 100, 
210 3612 461, 210 3643 725

www.nationalopera.gr

Πρεμιέρα της ΜΑΝΟΝ ΛΕΣΚΩ στο θέατρο Ολύμπια

Tην Κυριακή 21 Οκτωβρίου ζήσαμε μια

διαφορετική εκδήλωση· εγκαινιάστηκαν

λαχανόκηποι! 

Ναι ναι, 45 λαχανόκηποι και μάλιστα

στην Αττική· μέσα στην πόλη, στον Αγιο

Δημήτριο.

Οι κήποι είναι δημοτικοί και δόθηκαν σε

δικαιούχους δημότες, που επιλέγησαν

βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτη-

ρίων. Εχουν έκταση 30-40τ.μ.περίπου ο

καθένας. Η παραγωγή τους θα προορίζε-

ται για να καλύπτουν τις ανάγκες των δι-

καιούχων και της οικογένειάς τους, ενώ

το 10% θα δίνεται στο Κοινωνικό Παντο-

πωλείο του Δήμου. 

Η Δήμαρχος της πόλης Μαρία Ανδρού-

τσου καλωσόρισε τον κόσμο και ευχαρί-

στησε όλους όσοι συμμετείχαν ενεργά

στην προσπάθεια, ιδιαίτερα τον εμπνευ-

στή της ιδέας Μάκη Παπούλια και τους

δημοτικούς συμβούλους Κατερίνα Αση-

μακοπούλου και ο Σπήλιο Διαβολίτση,

που με τις προσπάθειες τους και τη δη-

μιουργικότητά τους στήριξαν την ιδέα

και βοήθησαν στην υλοποίησή της.

Τους πρώτους σπόρους για το φύτεμα

των περιβολιών τους έδωσε η εναλλα-

κτική κοινότητα ΠΕΛΙΤΙ και ο εκπρόσω-

πος της Άκης Αντωνιάδης ενημέρωσε για

τις δράσεις της. 

«Η δράση αυτή συμβάλει στην εξοι-

κείωση των νέων ανθρώπων με τη γη και

την καλλιέργεια, δίνοντας ακόμη και κί-

νητρο σε κάποιους από αυτούς να στρέ-

ψουν το επαγγελματικό τους

ενδιαφέρον προς το συγκεκριμένο

τομέα. Πρόκειται για μια δράση που δια-

μορφώνει νησίδες συλλογικότητας στην

τοπική κοινωνία. Μπορεί να φέρει κοντά

τους πολίτες που θα ασχοληθούν, αν-

θρώπους διαφόρων ηλικιών και κουλτού-

ρας, ενώ θα προσφέρει άσκηση,

εκτόνωση και δημιουργική απασχόληση

σε αυτούς που το έχουν πραγματική

ανάγκη», δήλωσε η δήμαρχος και επε-

σήμανε ότι κάθε χρόνο θα βραβεύεται ο

καλύτερος Λαχανόκηπος. 

Το είχα δει πριν από χρόνια στο Μόν-

τρεαλ και με είχε εντυπωσιάσει, όταν

είδα μέσα σε ένα μεγάλο πάρκο μικρά

μικρά κηπάρια μα ζαρζαβατικά.

Είναι ενδιαφέρουσα προσπάθεια και

εξαιρετική απασχόληση.

Εγκαίνια για τους πρώτους Δημοτικούς 

Λαχανόκηπους στο Δήμο Αγ. Δημητρίου  

Εκκίνηση των “Ποιητικών 
Αναλογίων” στα Σπάτα

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος Ποιητικών Αναλογίων, στα

Σπάτα, τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου, στο Μουσείο Οίνου.

Είναι η δεύτερη χρονιά που ο  Οργανισμός Παιδείας Πολιτι-

σμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» του Δήμου Σπάτων- Αρ-

τέμιδος, οργανώνει τα “Ποιητικά Αναλόγια”· ένα μεγάλο

αφιέρωμα στην Ελληνική Ποίηση.

Το πρώτο Αναλόγιο ήταν αφιερωμένο στον Μεγάλο Αλεξαν-

δρινό ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη. 

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος του Οργανισμού Παναγιώτα

Μάρκου, η οποία είπε μεταξύ άλλων: «Στο διάστημα που κύλησε

από πέρυσι η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι πολύ χειρότερη.
Μέρα την μέρα ο αριθμός των ανέργων αυξάνεται, όλο και περισσό-
τερες επιχειρήσεις κλείνουν, τα καθημερινά προβλήματα πολλαπλα-
σιάζονται. Γύρω μας ένας λαός απελπισμένος, ένας λαός που χρόνια
τώρα οι κρατούντες φρόντισαν στην πλειονότητα του να καθηλώσουν,
να αλλοτριώσουν.
Σε αυτήν την χρονική συγκυρία και κατάσταση καλούμαστε να απαν-
τήσουμε με εκδηλώσεις που μπορούν να αφυπνίσουν συνειδήσεις, να
προβληματίσουν, να εγείρουν ερωτήματα».
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου, ο

οποίος συνεχάρη για άλλη μία φορά αυτή την πρωτοβουλία  του Ορ-

γανισμού για την διοργάνωση των Ποιητικών Αναλογίων και την ανα-

γκαιότητα τους στις σκοτεινές μέρες που ζούμε.
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Καταφανής η αγωνία της Αντιδημάρχου Μαρίας Κιμπιζή για

την σύσκεψη που οργάνωσε (24 Οκτωβρίου) προκειμένου να

ανταλλαγούν απόψεις μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας,

του Δήμου  και των γονιών για τα ναρκωτικά στο Μαρκόπουλο,

που οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυξάνονται τον τελευταίο καιρό.

Σημαντική η πρωτοβουλία γιατί πρέπει να προλαβαίνουμε τις

εξελίξεις...

Μικρή η συμμετοχή, ίσως λόγω της μεσημεριανής ώρας, αλλά

και της «νιρβάνας» που έχουμε πέσει ως κοινωνία, που μέσα

στην οικονομική κρίση καταπίπτουν και οι αξίες της ζωής και

της ειρήνης.

Η σύσκεψη είχε σκοπό να γίνει ανταλλαγή απόψεων, γιατί

όπως είπε η αντιδήμαρχος έχει υποπέσει στην αντίληψη του

Δήμου ότι εξαπλώνονται τα ναρκωτικά στην περιοχή. Ετσι

ήθελε να ακουστεί και η εκπαιδευτική κοινότητα, που έχει

άμεση επαφή με τα παιδιά και οι γονείς, οι οποίοι όμως δεν

προσήλθαν.

Στο πάνελ συμμετείχαν εκτός από την Αντιδήμαρχο Μαρία

Κιμπιζή, η ψυχολόγος του Δήμου Χριστίνα Νικολάου, η κοινω-

νική λειτουργός του Δήμου  Βάσω Σταύρου και η Μαρκοπου-

λιώτισα  Γιώτα Παπανικολάου από το ΚΕ.Θ.Ε.Α (Κέντρο

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων).

Κατά τη συζήτηση προέκυψαν πολλά ωφέλιμα συμπεράσματα

και διαπιστώθηκε ότι όντως η διακίνηση και η χρήση ναρκωτι-

κών ουσιών έχει φτάσει στην Περιφέρεια σε μεγάλο ποσοστό·

και στη Δυτική και στην Ανατολική Αττική.

Η Δημοτική Αρχή σκοπό έχει να κλιμακώσει τις ενέργειές της

σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, για παραπέρα

ενέργειες. Αλλά για να προχωρήσει σε δράσεις πρέπει να

γνωρίσουν το πρόβλημα όπως είπαν.

Από τη συζήτηση προέκυψε πως, είναι απαραίτητη η προσέγ-

γιση των εφήβων μαθητών, με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη

ενημέρωση, σχετικά με τον κίνδυνο χρήσης εξαρτησιογόνων

ουσιών που καιροφυλακτεί. Αναμένουμε λοιπόν, απάντηση

από το ΚΕ.Θ.Ε.Α., προκειμένου να προγραμματίσουμε τα επό-

μενα βήματά μας, γύρω από αυτό το τόσο ευαίσθητο ζήτημα.

Οπως χαρακτηριστικά είπε η αντιδήμαρχος: «Στόχος μας,
είναι να αποτρέψουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό παι-
διών, από το να μπουν στον κυκεώνα των ναρκωτικών ου-
σιών, καθώς η περιέργεια της στιγμής, μπορεί να οδηγήσει
σε αδιέξοδα ζωής! Πρόθεσή μας, αποτελεί σαφώς και η ορθή
ενημέρωση των γονέων, προκειμένου να αναγνωρίζουν από
την πρώτη στιγμή τα συμπτώματα, που υποδηλώνουν την εμ-
πλοκή των παιδιών τους με εξαρτησιογόνες ουσίες, πέρα από
εκείνα της εφηβείας».

Η εκπρόσωπος του ΚΕΘΕΑ σημείωσε ότι έχουν παρουσιαστεί

πολλά παιδιά από την περιοχή και μάλιστα ότι στην περιοχή

του Μαρκοπούλου γίνεται και διακίνηση. Εχει μεταφερθεί το

κέντρο της Αθήνας στην Περιφέρεια.

Το γεγονός συμπίπτει με τη μετακίνηση μεγάλων ομάδων

ρομά στην περιοχή· είναι τεράστιος ο αριθμός. Η Αστυνομία

γνωρίζει αλλά δεν κάνει τίποτα.

Επίσης μεγάλη έξαρση εμφανίζει το έιτζ και η ηπατίτιδα, που

ασθενούν πάνω από τους μισούς χρήστες!!!

Αποκαλυπτικός και ο Χαρ. Ζαφειρίου (προγραμματιστής απε-

ξάρτησης ΟΚΑΝΑ). «Απογοητευτική η παρουσία. Αδιαφο-

ρούμε για τα παιδιά μας. Οι γονείς αδιαφορούν. Οσοι έχουν

πρόβλημα για να μην το εκφράσουν και όσοι δεν το έχουν

αμάν, να μας ακουμπήσει».

Εκπρόσωπος του 1ου Λυκείου Μαρκοπούλου επεσήμανε ότι

έχουν καταγγελίες από παιδιά και γονείς για χρήση μαθητών

από το Γυμνάσιο ακόμη με χρήση συνθετικών χαπιών και

χασίς.

«Δεν μιλάει ο εκπαιδευτικός γιατί φοβάται τους γονιούς»,
επεσήμανε καθηγητής. Γιατί οι γονείς αντιδρούν άσχημα,

όπως είπε, και αντί να σκύψουν στο πρόβλημα καταγγέλουν

τους καθηγητές και τους απειλούν...

Αλλη εκπαιδευτικός επεσήμανε ότι «την εγκατάλειψη που βιώ-

νει το παιδί λόγω κρίσης και οικονομικής κατάστασης τη με-

ταφέρει στα ναρκωτικά». Πρότεινε δεν να γίνει

«συμβουλευτικός σταθμός στο Μαρκόπουλο, γιατί υπάρχει ζή-

τημα με βία στο σπίτι, με εγκατάλειψη, παραβατικότητα και

ναρκωτικά».

Ο Γραμματέας της Ενωσης Γονέων, αναρωτήθηκε «πώς αυτό

το «θεριό» της εφηβικής αμφισβήτησης θα το βοηθήσουμε να

βρει διεξόδους δημιουργικές. Δυστυχώς δεν συμμετέχουν οι

γονείς και πρέπει να βρεθούν γέφυρες επικοινωνίας.

Η ενδιαφέρουσα και πολύ ωφέλιμη συζήτηση κατέληξε σε

προτάσεις όπως: 

― να γίνει επίσκεψη ψυχολόγων σε σχολεία, να συζητήσουν

με τα παιδιά, προκειμένου να επιτευχθεί μία άμεση επαφή μαζί

τους.

― να οργανωθεί εκδήλωση με στόχο την κατατόπιση των γο-

νέων και κηδεμόνων γύρω από τα ναρκωτικά

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, καλεί όλους να συνεισφέρουν με τον

τρόπο τους στην μάχη κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών,

καθώς η μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση και συμμετοχή

σε δράσεις κατά των ναρκωτικών, συμβάλλει  καθοριστικά

στην επιτυχία της κοινής προσπάθειας.

Αννα Μπουζιάνη

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΛΕΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, καλεί τα φροντιστήρια Μέσης

Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, καθώς και

ιδιώτες εκπαιδευτικούς, να ενισχύσουν τις υπηρεσίες

που παρέχει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου

Μαρκοπούλου, δίνοντας το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης

στην ιδιωτική εκπαίδευση σε μαθητές και μαθήτριες οι-

κογενειών που αδυνατούν, λόγω τεράστιων οικονομικών

προβλημάτων, να καταβάλουν τα απαιτούμενα δίδακτρα.

«Η συνέχιση του εξαιρετικού έργου που προσφέρει το

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαρκοπούλου, απο-

τελεί υπόθεση και στοίχημα όλων μας, το οποίο δεν εί-

μαστε σε καμία περίπτωση διατεθειμένοι να χάσουμε!»,

σημειώνει ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης.

Πληροφορίες,  στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στα

τηλέφωνα: 22990-85095, 22990-20174, και 22990-20105.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

οργανώνει ημερίδα στο

Στρασβούργο με τίτλο EU-

ROSKOLA, την 12η Νοεμ-

βρίου, με στόχο να δώσει

στους νέους της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης την ευκαιρία να

γνωρίσουν το χώρο και τον

τρόπο λειτουργίας του

καθώς και να εκφράσουν τις

προσδοκίες και τις απόψεις

τους για την ευρωπαϊκή οι-

κοδόμηση.

Στην ημερίδα θα συμμετά-

σχουν μαθητές Λυκείων από

τις χώρες - μέλη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης Αττικής θα εκ-

προσωπηθεί από 24 μαθη-

τές, από τους οποίους οι 6

είναι από Λύκεια της Ανατ.

Αττικής. Για το σκοπό αυτό

διαγωνίστηκαν στις 2-10  με

θέμα: "Η Συμβολή του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη

μείωση του Δημοκρατικού

Ελλείματος στην Ευρω-

παϊκή Ένωση". 

Οπως μας ενημερώνει ο δι-

ευθυντής του 1ου Γενικού

Λυκείου Παλλήνης, Τάσος

Μπουντουβάς, από τους 6

που πέτυχαν στο διαγωνι-

σμό, οι 3 είναι μαθητές του

1ου Γενικού Λυκείου Παλλή-

νης και είναι οι: 

ΚΑΒΒΑΔΑ ΔΑΝΑΗ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡ-

ΒΑΡΑ

ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οι εκπαιδευτικοί του Λυ-

κείου συγχαίρουν τα παιδιά.

Οπως μας ενημερώνει ο πρό-

εδρος, του Εξωραϊστικού Συλ-

λόγου Κίτσι  “Η Ανοιξη”,

Γιάννης Μανιάτης, η προ-

σφυγή για το Διάταγμα του

Υμηττού Β’ Ζώνη, πήρε νέα

αναβολή για τις 11-1-2013.

― Αναφέρεται επίσης στο με-

γάλο πρόβλημα της μεταφορά

μαθητών στα σχολεία, που

έχουμε αναδείξει στην εφημε-

ρίδα και γράφουμε και στην

παρούσα (σελ. 3).  Η συμμε-

τοχή των γονέων στην κινητο-

ποίηση πάντως ήταν

μηδαμινή. 

― Στο επόμενο Δ.Σ. θα ανα-

κοινωθεί η ημερομηνία εξέτα-

σης των ενστάσεων της Γ΄

Πολεοδομικής Μελέτης της

Α΄ γειτονιάς παρουσία των εν-

διαφερομένων στο αμφιθέα-

τρο του Δήμου Κρωπίας.

― Παρελήφθησαν από το

Δήμο μας νέοι κάδοι απορριμ-

μάτων και αφού συναρμολο-

γηθούν θα τοποθετηθούν εκεί

που υπάρχει ανάγκη. Αρμό-

διος ο Αντιδήμαρχος Περιβάλ-

λοντος  Μ. Γρινιεζάκης. 

Ύστερα από προσπάθειες

ετών του Συλλόγου και κατοί-

κων της περιοχής έγινε από το

Δήμο το ξεμπάζωμα του ρέμα-

τος κοντά στον «Κολομ-

βούνη». 

Ενημερώνει δε ότι ο Σύλλογος

θα είναι ανοικτός κάθε Τε-

τάρτη 6-7 το απόγευμα. 

Περιμένουν προβλήματα των

μελών, προτάσεις και παρατη-

ρήσεις. Αρμόδιος Αντιπρό-

εδρος κ. Βασ. Καρπούζας.   

Τηλ. & Fax: 210 8970533

Κιν.: 6977 341792 

Γενικός γραμματέας είναι ο

Γεώργιος Ιακωβίδης

ΕΞΩΡ. – ΕΚΠΟΛ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ   «Η ΑΝΟΙΞΗ»

Ενημερώσεις

Στο Στρασβούργο μαθητές

του 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ανησυχητικά σημάδια αύξησης ναρκωτικών στο Δήμο Μαρκοπούλου

Η Δημοτική Αρχή ανησυχεί

Η εκπαιδευτική κοινότητα διαπιστώνει

Οι γονείς στρουθοκαμηλίζουν
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Στο πλαίσιο της πρόσφατης

συζήτησης περί άρσης της

απαγόρευσης των πλειστηρια-

σμών πρώτης κατοικίας, η

απάντηση του Επιτρόπου M.

Barnier αρμόδιου σε θέματα

Εσωτερικής Αγοράς και Υπη-

ρεσιών στη σχετική ερώτηση

του Ευρωβουλευτή Κώστα

Πουπάκη είναι χαρακτηρι-

στική: 

«Η στέρηση της κατοικίας

αποτελεί μια από τις πιο

ακραίες μορφές φτώχειας και

κοινωνικού αποκλεισμού στην

σύγχρονη κοινωνία. Σήμερα,

ανά την Ένωση, ισχύουν διά-

φορα συστήματα και νόμοι

σχετικά με τις διαδικασίες

ρύθμισης των χρεών και τους

πλειστηριασμούς σε περί-

πτωση αδυναμίας πληρωμών

από την πλευρά των κατανα-

λωτών.

Τα εν λόγω ζητήματα αντιμε-

τωπίζονται σε εθνικό επίπεδο

και παραμένουν στη δικαιοδο-

σία των αρμόδιων εθνικών

αρχών. Ωστόσο, η Επιτροπή

θεωρεί σημαντικό τα κράτη

μέλη να συνεχίσουν να παρα-

κολουθούν στενά την οικονο-

μική κατάσταση και να

εξετάζουν το ενδεχόμενο,

εάν απαιτείται, καθιέρωσης

κανόνων με στόχο είτε την

πρόληψη των κατασχέσεων,

είτε, στις περιπτώσεις που

έχουν θεσπιστεί τέτοιου εί-

δους διαδικασίες, τον περιορι-

σμό των κοινωνικών και

οικονομικών τους επιπτώ-

σεων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έμ-

φαση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής όσον αφορά ζητήματα

ελάφρυνσης υπερχρεωμένων

δανειοληπτών δίνεται στις

διαδικασίες συμβιβασμού, δια-

μεσολάβησης ή και τροποποί-

ησης των όρων

δανειοδότησης πριν από την

έναρξη των διαδικασιών κατά-

σχεσης, τα δημόσια καθε-

στώτα διάσωσης και την

παροχή ανεξάρτητων συμβου-

λών για τα χρέη ή και νομικών

συμβουλών. 

Όπως δηλώνει από την

πλευρά του ο Έλληνας Ευρω-

βουλευτής: 

«Σε συνθήκες πρωτόγνωρης

οικονομικής δοκιμασίας που

υφίσταται ο ελληνικός λαός,

είναι αδιανόητη η οποιαδή-
ποτε συζήτηση που αφορά
άρση θεσμικών πλαισίων που
προστατεύουν ευάλωτες ομά-
δες και εν προκειμένω χιλιά-

δες υπερχρεωμένα

νοικοκυριά. Είναι δικαίωμά

τους από τη στιγμή που δανεί-

στηκαν σε άλλες εποχές και

με άλλους όρους, να διεκδι-

κούν σήμερα μια βιώσιμη διευ-

θέτηση των δανειακών τους

υποχρεώσεων όπως ορίζει ο

νόμος, ώστε να ανασάνουν

χωρίς τον «εφιάλτη» της κα-

τάσχεσης. 

Αντίθετα, είναι επιτακτική

ανάγκη, η σημερινή κυβέρ-
νηση να προστατεύσει τους
χιλιάδες δανειολήπτες που
κάθε φορά που πλησιάζει η
ημερομηνία λήξης για την
απαγόρευση πλειστηριασμών
στη μοναδική κατοικία τους
αγωνιούν μήπως βρεθούν στο
"δρόμο",  διατηρώντας, όπως
ήδη κάνει, και επεκτείνοντας
- όπου απαιτείται - το μίνι-
μουμ του πλέγματος ασφα-
λείας.

«Η στέρηση της κατοικίας αποτελεί μια από τις πιο ακραίες
μορφές φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

στην σύγχρονη κοινωνία»
απαντά ο Μ. Barnier σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη

Περικοπές και για τα

θύματα τροχαίων; 
Ερώτηση του ευρωβουλευτή 

Ν. Χρυσόγελου για τις περικοπές 

στις αποζημιώσεις Επικουρικού Κεφαλαίου

Το ζήτημα της αιφνιδιαστικής κατάθεσης από τον υπ. Οικο-

νομικών σε άσχετο νομοσχέδιο, τροπολογίας που αφορά

τις αποζημιώσεις θυμάτων τροχαίων από το Επικουρικό Κε-

φάλαιο, φέρνει στο Ευρωκοινοβούλιο με γραπτή ερώτησή

του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα

των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, Νίκος Χρυσόγελος.

Το Επικουρικό Κεφάλαιο το οποίο χρηματοδοτείται απο-

κλειστικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες (70%) και τους

ασφαλισμένους ιδιοκτήτες οχημάτων (30%), καλύπτει τα θύ-

ματα ανασφάλιστων οδηγών, καθώς και οδηγών ασφαλι-

σμένων σε εταιρείες που έχουν κηρύξει πρόσφατα

πτώχευση ή έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με την τροπολογία, ορίζεται ανώτατο όριο 100.000

ευρώ στη συγκεκριμένη κατηγορία αποζημιώσεων, κλιμακώ-

νεται η κάλυψη για μικρότερα ποσά από το 70% έως το 90%

της αποζημίωσης, ενώ καταργείται και η υποχρέωση απο-

ζημίωσης για ψυχική οδύνη, που σχετίζεται με τις σοβαρό-

τερες υποθέσεις, αυτές δηλαδή όπου υπάρχει θάνατος

συνεπεία τροχαίου ατυχήματος.

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: «Πρέπει επιτέλους να μπει

ένας φραγμός καθώς τα πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας αδυ-

νατούν να ανταπεξέλθουν στις καταιγιστικές περικοπές που τους επι-

βάλλονται σε όλους τους τομείς.  Είναι εντελώς παράλογο και άδικο

η κρίση των ασφαλιστικών εταιρειών να μετακυλίεται στα θύματα τρο-

χαίων ατυχημάτων. Πέρα από τη λογιστική διάσταση του ελλείμματος

του Επικουρικού Κεφαλαίου υπάρχει και η ανθρώπινη...».  

Aρση αναστολής των

πλειστηριασμών για την

πρώτη κατοικία;

Η τρικοματική κυβέρνηση διερωτάται τί θα

γίνει με τους πλειστηριασμούς της πρώτης και

κύριας κατοικίας, που προωθούνται. 

5 βουλευτές της Ν.Δ.!

O Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής,  Γεώργιος Βλάχος, με

κατάθεση ερώτησης, την οποία συνυπογράφουν 5 βουλευ-

τές της Νέας Δημοκρατίας, έφερε στη Βουλή το ζήτημα της

άρσης της αναστολής των πλειστηριασμών για την πρώτη

κατοικία.

Συγκεκριμένα το τελευταίο διάστημα, πληθαίνουν οι φήμες

που φέρουν την Κυβέρνηση, να εξετάζει το ενδεχόμενο της

σταδιακής άρσης της αναστολής των πλειστηριασμών για

οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα ή τους εκδοχείς των

απαιτήσεων αυτών, μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ, με

αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να κινδυνεύουν να χάσουν την

πρώτη κατοικία τους.

Για τους ανωτέρω λόγους, οι ερωτώντες βουλευτές ζητούν

να ενημερωθούν, αν πράγματι η Κυβέρνηση εξετάζει την

κατάργηση της αναστολής πλειστηριασμών της πρώτης κα-

τοικίας, απόφαση η οποία θα επηρεάσει καίρια τα ήδη υπερ-

χρεωμένα νοικοκυριά και θα μεταβιβάσει στα πιστωτικά

ιδρύματα ακίνητα  σε μια στιγμή που η αγορά ακινήτων έχει

υποστεί τεράστια καθίζηση.

και 15 βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ.
Ερώτηση για το ίδιο θέμα, της άρσης πλειστηριασμών για

την πρώτη κατοικία, κατέθεσαν και 15 βουλευτές της

ΔΗΜ.ΑΡ.

Οι 15 βουλευτές καλούν τον υπουργό Οικονομικών να

απαντήσει στο ερώτημα εάν προτίθεται να προβεί σε νέα

παράταση της απαγόρευσης, όπως ισχύει σήμερα, αναγ-

καστικού πλειστηριασμού της κύριας ή της μοναδικής κα-

τοικίας, τουλάχιστον έως το τέλος του  έτους 2014, καθώς

και στην αναστολή κάθε πλειστηριασμού ακινήτων που

αφορά σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ανέργους, πο-

λύτεκνους και τρίτεκνους συμπολίτες μας.

Σ.Σ.: Το Σύνταγμα το ξεχάσαμε, το οποίο σημειώνει στο

άρθρο 21 παρ. 4: «Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που

την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αν-

τικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους».

Αντί λοιπόν το Κράτος να φροντίζει τους άστεγους, φροντί-

ζει να κάνει τους περισσότερους Ελληνες άστεγους!!!

Μπορείτε κύριοι βουλευτές της συγκυβέρνησης να το στα-

ματήσετε. Μη το ψηφίσετε!

Αντίστοιχη ερώτηση κατέθεσαν και οι “Ανεξάρτητοι Ελλη-

νες”.

Tουναντίον ο Μάκης Βορίδης ζήτησε να προχωρήσουν

οι κατασχέσεις στην πρώτη κατοικία!

"Μπορεί η Ευρώπη 

να βγει από την

κρίση χωρίς να χάσει

την ψυχή της;"

Παρέμβαση 

στo Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο του 

Γ. Κουμουτσάκου

O ευρωβουλευτής της ΝΔ,

Γιώργος Κουμουτσάκος,

έκανε ειδική αναφορά στην

ανησυχητική ανάδυση ρατσι-

στικών απόψεων, βίαιων συμ-

περιφορών και εξτρεμιστικών

δυνάμεων με νεοναζιστικά

χαρακτηριστικά οι οποίες

μέχρι σήμερα δεν είχαν την

παραμικρή απήχηση στην Ελ-

λάδα, υπογραμμίζοντας ότι η

κοινωνική συνοχή παρουσιά-

ζει επικίνδυνες  ρωγμές, και

έθεσε το ερώτημα "μπορεί η

Ευρώπη να βγει από την

κρίση χωρίς να χάσει την

ψυχή της;" 
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Αναφορικά με τις υφιστάμενες επιχειρή-

σεις, για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει:

.    Να ανήκουν στους προαναφερόμενους

κλάδους

.    Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών (τζί-

ρος) της τελευταίας διετίας (ή έτους αν

λειτουργεί μικρότερο χρονικό διάστημα)

να κυμαίνεται από 30.000 (τριάντα χιλιά-

δες) ευρώ έως και 50.000.000 (50 εκα-

τομμύρια) ευρώ για επιχειρήσεις που

λειτουργούν πριν από την 01/01/2010 και

χωρίς να υπάρχει όριο τζίρου οι επιχειρή-

σεις που λειτουργούν μετά την

01/01/2010.

. Να απασχολούν από 0 έως 250 άτομα

προσωπικό.

. Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε

ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο

άδειες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος

είναι:
. Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων

. Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτι-

ρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες,

ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια,

γυψοσανίδες κτλ)

. Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

. Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα

παραγωγής, συσκευασίας κτλ)

. Αγορά εξοπλισμού (ράφια, Κλαρκ, έπιπλα, φωτο-

τυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ)

. Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλι-

σμού (Η/Υ, εκτυπωτές, κλπ.)

. Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξενοδοχειακός

εξοπλισμός)

. Συστήματα πυρόσβεσης - πυροπροστασία

. Συστήματα ασφαλείας (κάμερες - συναγερμοί

κτλ)

. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

αγαθών, υπηρεσιών (ISO - HACCP κτλ)

. Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών

εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτο-

μιών στην επιχείρηση.

. Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφο-

ρικής (erp, crm, λογ. προγρ/τα κτλ)

. Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής

σε εκθέσεις κτλ

. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του

περιβάλλοντος

. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης

ενέργειας

. Συστήματα αυτοματοποίησης

. Δαπάνες σχετιζόμενες με τη δημιουργία σημείων

πώλησης των παραγόμενων προϊόντων για τις

μεταποιητικές επιχειρήσεις

. Αμοιβές Συμβούλων

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες ΜΕΤΑ την ημε-

ρομηνία υποβολής της οικονομοτεχνικής

μελέτης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

.    Για τον κλάδο εμπορίου και παροχής

υπηρεσιών επενδυτικά σχέδια από

20.000,00€  μέχρι 200.000,00€.

Πολλά προγράμματα άτοκων δανείων

αυτήν την στιγμή είναι ανοικτά για κάθε

επιχείρηση και για κάθε δραστηριότητα.
1. Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο

Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Δράση: Θεμα-

τικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση

απορριμμάτων, Πράσινες υποδομές, Πράσινες

Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

2. Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο

Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την

Τράπεζα Πειραιώς - Δράση: Καινοτόμα Επιχει-

ρηματικότητα, Εφοδιαστική αλυσίδα, Τρόφιμα,

Ποτά

3. Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο

Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ Δράση:

Εξωστρέφεια

4. Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο

Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ - Δράση:

Επιχειρηματικότητα Νέων

5. Χορήγηση Ευνοϊκών Δανείων από το Ταμείο

Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ - Δράση:

Γενική Επιχειρημα-

τικότητα

Αυτή την εβδομάδα

θα αναλύσουμε το

πρώτο πρόγραμμα Δράση: Θεματικός Τουρι-

σμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση απορριμμάτων,

Πράσινες  και στην συνέχεια τα υπόλοιπα ανά

εβδομάδα.

Η Δράση αφορά τη χορήγηση δανείων με ευ-

νοϊκούς όρους για τη χρηματοδότηση επεν-

δύσεων από επιχειρήσεις στους τομείς:

Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχεί-

ριση απορριμμάτων, Πράσινες υποδομές,

Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας . Η Δράση συγχρηματοδοτείται

από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνι-

κού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανά-

πτυξης - ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)

και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το σύ-

νολο των κεφαλαίων της Δράσης Θεματικός

Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση απορ-

ριμμάτων, Πράσινες υποδομές, Πράσινες

Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ανέρχονται σε 150εκατ €, εκ των οποίων

50εκατ € αφορούν τη συμμετοχή από το Τα-

μείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ΑΕ και

100εκατ € από την Εθνική Τράπεζα της Ελ-

λάδος.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα

ταμείο χαρτοφυλακίου (κεφαλαίου) που δημι-

ουργήθηκε στο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματι-

κότητας και Ανάπτυξης - ΕΤΕΑΝ ΑΕ,  με

σκοπό να συνεργαστεί με τις Τράπεζες που

προέκυψαν  από δημόσιο διαγωνισμό για την

από κοινού χορήγηση ανακυκλούμενων δα-

νείων. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και οι

επιλεγμένες Τράπεζες συνεπενδύουν και

συγχρηματοδοτούν την ίδρυση και την ανά-

πτυξη κυρίως μικρομεσαίων ελληνικών επι-

χειρήσεων, παρέχοντας δάνεια με ευνοϊκούς

όρους, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο

την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρημα-

τοδότηση και μειώνοντας το συνολικό κόστος

δανεισμού.

Η Δράση: Θεματικός Τουρισμός, Αφαλά-

τωση, Διαχείριση απορριμμάτων, Πράσινες

υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώ-

σιμες Πηγές Ενέργειας έχει ως σκοπό τη

χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε

Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρή-

σεις (υφισταμένες και υπό σύσταση) με

κύκλο εργασιών έως 50εκατ. € και έως 250

εργαζόμενους. Η Δράση χρηματοδοτεί

επενδύσεις που αφορούν στα εξής:
· Συμβολή προτεινόμενων δαπανών για ανά-

πτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρι-

σμού.

· Ενσωμάτωση και υποστήριξη της ανάπτυξης

εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων

Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσι-

κού και πολιτισμικού αποθέματος.

· Εισαγωγή νέων μεθόδων στην διάθεση και

προώθηση των παρεχόμενων τουριστικών υπη-

ρεσιών.

· Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, διαχεί-

ριση απορ/των, αποβλήτων ή/και βελτίωση της

προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

· Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέρ-

γειας από ανανεώσιμες πηγές για βιομηχα-

νική, βιοτεχνική χρήση, καθώς και για

συγκροτήματα γραφείων κ.λπ.

· Εφαρμογή σχεδίων / εγκατάσταση συστημά-

των εξοικονόμησης ενέργειας.

· Μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος

μέσω αξιοποίησης σύγχρονων διαδικασιών και

τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων και

ρύπων γενικότερα, εγκατάσταση συστημάτων

κατακράτησης / εξουδετέρωσης ρύπων.

· Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών μείωσης

της κατανάλωσης / ανακύκλωσης / επαναχρη-

σιμοποίησης φυσικών πόρων και αφαλάτωσης

νερού για οικιακή, αστική και βιομηχανική

χρήση. 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Επιδότηση  50% για εστιατόρια - καφετέριες υφιστάμενες επιχειρήσεις ή υπό σύσταση

Μιλτιάδης 

Τσαλκούτης
Φοροτεχνικός

“The Truman Show”

Στην προφητική ομώνυμη ταινία Ο Τρούμαν Μπέρμπανκ,

έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μπροστά στην

κάμερα, πρωταγωνιστής  χωρίς ο ίδιος να έχει ιδέα, στο

δικό του σόου. Η ζωή του γυρίζεται από χιλιάδες κρυφές

κάμερες και μεταδίδεται 24 ώρες ζωντανά σε ολόκληρο

τον κόσμο.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ζει το δικό της Truman

show. Η διεθνής ενασχόληση με την Ελλάδα, ελέω Γερμα-

νίας δεν είχε και δεν έχει προηγούμενο. Σε τρεις διαφο-

ρετικές φάσεις πολιτικής αντιμετώπισης. Στην πρώτη και

με την «βοήθεια» του G. Papandreou jr, η Ελλάδα εμφανί-

ζεται ως διεφθαρμένη και ανυπόληπτη. Θα θυμάστε χαρα-

κτηριστικά  τον κ.  Schäuble, να κηρύττει από άμβωνος τις

αξίες και την εντιμότητα των Γερμανών, καθ΄ον χρόνον η

Siemens μοίραζε αποζημιώσεις ακόμη και στην Νιγηρία για

τις μίζες που προσέφερε αφειδώς προκειμένου να επιχει-

ρεί. Σε αυτό το σημείο τόσο η Καγκελαρία όσο και ο life

style κ. Sarkozy αναφέρονταν καθημερινά στην αναγκα-

στική τιμωρία του κακού μαθητή. Με την ενοχοποίηση

όλων και την άκριτη υπογραφή του πρώτου μνημονίου,

περνάμε στο δεύτερο μέρος του show.

Στην ταινία, για να εμποδίσουν τον Τρούμαν να ανακαλύ-

ψει τι πραγματικά συμβαίνει, οι πα-

ραγωγοί εφυήραν τεχνάσματα για

να αποτρέψουν τον Τρούμαν να τα-

ξιδέψει. Σκοτώνοντας τον πατέρα

του σε ένα ταξίδι ψαρέματος, δημι-

ούργησαν στον Τρούμαν φοβία για

το νερό. Ακολούθησαν καθημερινά

έκτακτα δελτία ειδήσεων για τους κινδύνους που έχουν τα

ταξίδια! 

Σας θυμίζει κάτι;

Κάθε φορά που οι τρεις τελευταίες κυβερνήσεις έπρεπε

οπωσδήποτε να διαχειριστούν το περιεχόμενο των μνημο-

νίων, πιο απλά «πως θα το πουν στον κόσμο», αποφάσιζαν να

αντιπροβάλλουν τον κίνδυνο και τα διλήμματα. Τα διλήμματα

είχαν στόχο να εμπεδωθεί το ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ και κατέλη-

ξαν με δραματικούς τόνους στην μητέρα όλων των διλημμά-

των, Ευρώ ή Δραχμή. Το τελευταίο οδήγησε τον κ. Σαμαρά

στην πρωθυπουργία και τα εξαπτέρυγά του παρά αυτώ.

Στην ταινία η παραγωγή έχοντας καταλάβει ότι ο Τρούμαν

κάτι αρχίζει να υποπτεύεται μετά από 30 χρόνια, φέρνει

πίσω τον πατέρα του ελπίζοντας ότι η παρουσία του θα τον

πείσει  να μείνει στο show. 

Σας θυμίζει κάτι;

Η κ. Merkel και ενώ η κατάσταση «επιδεινώθηκε» μετά από

δύο εκλογικές αναμετρήσεις, και ενώ η δόση (δηλαδή ο

πρόσθετος δανεισμός όπως ορθά δηλώνει ο κ. Γεννημα-

τάς) δεν ερχόταν, κάνει την δική της κωλοτούμπα και ανα-

σταίνει τον Σαμαρά. Η πολιτική λύση πάει και έρχεται,

ενόσω φυσικά κανείς δεν εξηγεί τίμια ότι οι δανειακές μας

δεσμεύσεις παρέμεναν όλες στη θέση τους άθικτες. 

Στο τέλος της ταινίας ο δυστυχής πρωταγωνιστής ανακαλύ-

πτει επιτέλους μία σκάλα exit. Και την ανεβαίνει. Και βγαίνει

από το πλατώ. Η παραγωγή τον εκλιπαρεί να μείνει..

Αυτό δεν σας θυμίζει ακόμη κάτι γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη

αυτή τη στιγμή. Το Γερμανικό ΥΠΟΙΚ διέρρευσε- ω ήταν τυ-

χαίο – έγγραφο άνευ ημερομηνίας που ουσιαστικά αναγ-

γέλλει την θέσπιση δεσμευμένου λογαριασμού στην ΕΚΤ

και στον οποίο θα κατατίθενται «δόσεις» και έσοδα του Ελ-

ληνικού δημοσίου.  

Η Ελληνική παραγωγή (ΝΔ-το μικρό κόμμα και ΡΗΜΑΔ)

κατανοώντας την ανυπέρβλητη δυσκολία να ανακοινώσει η

ίδια την διαδικασία, βγάζει μπροστά τους Γερμανούς, ξανά,

ώστε να χρεωθούν αυτοί – ζουν ανάμεσά μας- την υπογε-

γραμμένη αυτή δέσμευση. 

Στην περίπτωση της Ελληνικής ταινίας το τέλος θα είναι δια-

δραστικό. Γιατί μπορούμε να επιλέξουμε το τέλος της. Ευ-

τυχώς! Πριν είναι πολύ αργά για το οτιδήποτε.. The End

γράφει ο Παύλος ΧαΪκάλης
Βουλευτής “Ανεξάρτητων Ελλήνων”
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέμμα στο ΘΥΜΑΡΙ, 55ο
χλμ. Αθηνών - Σουνίου. 
Τηλ. 6937 194268

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με
αποθήκη, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, κλιμα-
τιστικά, 1ος όροφος πλησίον κεντρικής πλατείας Βούλας.
Τηλ. 210 8955.478, 6946 914349.

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 210 6030655, 6937 153052

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.

Φυσική-Χημεία-Μαθηματικά. Απόφοιτη

του ΕΜΠ, τμήμα Χημικών Μηχανικών, παρέχει βοήθεια

και υποστήριξη στην μελέτη παιδιών Δημοτικού και

του Γυμνασίου στα μαθήματα Φυσική-Χημεία-Μαθη-

ματικά. Καθώς και Αγγλικών, κάτοχος Proficiency Cam-

bridge. Τιμή από 5Euro.Τηλέφωνο: 6947266193.

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ Μαθήματα από απόφοιτη

Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε

μαθητές δημοτικού. Τηλ. 6974 785 682

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ -
Αρχές Οικονομικής θεωρίας παραδίδον-

ται σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλ. 6944 388 826

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με ΣΧΟΛΙΚΗ  και ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ  εμπειρία παραδίδει μαθήματα σε μαθη-

τές Γυμνασίου και Λυκείου. 

Τηλ 210 6610456,  6978 028010

ΦΥΣΙΚΟΣ με διδακτική και φροντιστηριακή πείρα, δι-

δάσκει κατ’ οίκον ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ όλων

των βαθμίδων και αναλαμβάνει προετοιμασία για πανελ-

λήνιες, εισαγωγικές ΑΕΙ και ΙΒ.

Πιστοποιημένος καθηγητής με νόμιμη άδεια οικοδιδα-

σκαλίας από το υπουργείο. (Απόδειξη-εργόσημο).

Τηλ. 6974 119410 -  www.myteacher.gr – κος Λεωνίδας.

Καθηγητής Πληροφορικής, με εξειδί-

κευση και πληθώρα επιτυχιών στο μάθημα Ανάπτυξη

Εφαρμογών Γ' Λυκείου, παραδίδει ιδιαίτερα. 

Τηλ. 6975961967

Δασκάλα, με  εμπειρία από ιδιωτικό σχολείο
(master) παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δη-

μοτικού. Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6944459827

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία, παραδί-

δονται ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυ-

κείου - ΕΠΑΛ. 15ετής Εμπειρία, μεταδοτικότητα, υλικό

για εξάσκηση ανάλογα με το επίπεδο. Τηλ. 6972 359625

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ακαδημαϊκός

επιπέδου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές

Γυμνασίου - Λυκείου. ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ

Τηλ. 210 8991570     -     Κιν. 6945389309

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ Διπλωματούχος νοσηλεύ-

τρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που

χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδια-

φέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από

πτυχιούχο πανεπιστημίου Βρυξελλών, με φροντιστηριακή

πείρα. Προετοιμασία για όλα τα πτυχία και επίπεδα.

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (φωτοτυπίες, σημει-

ώσεις, past papers). ΔΩΡΕΑΝ τα ξενόγλωσσα βιβλία και

τα e-books τηλ. 210 8958.227 (8-10π.μ.), 6972 021487.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ 33 στροφών, σπάνιοι,

συλλεκτικοί κλασσικής μουσικής 109 συνολικά. Πωλούν-

ται ως πακλέτο, όλοι μαζί, με τα αυθεντικά εξώφυλλά

τους. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίνακας παλιός, θαλασσογραφία, λάδι σε

μουσαμά, μοτίβο fiort, 1.27Χ093 cm, Τηλ. 6937 583101. 

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Βουλιαγμένη διαμέρισμα  120

τ.μ., επί της οδού Θησέως  Α΄ όροφος, 3 υπνοδωμάτια, 2

λουτρά, κεντρική θέρμανση, μεγάλες βεράντες 800 €

τηλ.: 6944897057. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ATE Παλ. Φώκαια διαμέρισμα προ-

σόψεως, ανεξάρτητο, υπερυψωμένο ισόγειο με 6 σκαλιά,

βεράντα, 1 υπνοδωμάτιο με αυτόνομη θέρμανση και ανε-

ξάρτητο γκαράζ. Τηλ. 6973 177 726.

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

Δράσεις στις 

“Πολιτιστικές Απόπειρες”

― Εργαστήρι εικαστικών  

― Δανειστική βιβλιοθήκη 
Οι Πολιτιστικές Απόπειρες διοργανώνουν εργαστήρι ει-

καστικών τεχνών βασισμένο στη μέθοδο συμμετοχικής

εκπαίδευσης ενηλίκων (αλληλο-διδασκαλίας μεταξύ των

μαθητών). Στο εργαστήρι  προωθείται η ενεργητική μά-

θηση, ενσωματώνονται οι εμπειρίες των συμμετεχόντων

και προωθείται η ανταλλαγή ιδεών αλλά και γνώσεων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 18:30

με 21:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6932269746. 

Επίσης λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη στην Αίθουσα

Πολύτροπο. 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ   –   ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940 98500

Web: http://www.apopeires.gr/  -  Τηλ: 2294098500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Aρ. Πρωτ.: 156933
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                      
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17, Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Καραγιάννη, Τηλ. : 213 2063534 - Φαξ: 213 2063533                              

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 περιήλθε από το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το με αρ. πρωτ. οικ.
201505/12 έγγραφο σε ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό των αιολικών
πάρκων που αναφέρονται στο θέμα, καθώς αντί για 14 το ορθό είναι 13 και
αφαιρείται από τον τίτλο του έργου το Α/Π Σχίζαλη (12 MW), με θέμα:
«Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Ανάπτυξη 13 αιολικών πάρκων στον Δήμο Καρύστου της Νότιας Εύ-
βοιας στις θέσεις Κορακόβραχος (21MW), Κορακόβραχος ΙΙ (6MW), Ξε-
σπόρτες (21MW), Καλαμάκι  (18 ΜW), Καλαμάκι II (18 ΜW), Πράρο
(39MW), Μίλζα  (18MW), Ομαλιές (30MW), Ομαλιές ΙΙ (15ΜW), Μολιζέζα
Ι (30MW), Μολιζέζα ΙΙ (18MW), Δεξαμενές ΙΙ (18MW) και Μεγάλη Πέτρα
(30MW) και συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης (χερσαίας και υπο-
βρύχιας)». Ο φάκελος της Μελέτης βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφε-
ρομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί
να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστά-
σεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
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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 

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας
ΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Mediterranean Hospital 

Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

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 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

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

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

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

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

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

Ο  Δήμος  Παλλήνης αναπτύσσοντας   κοινή  δράση

με  την  κοινωφελή    μη  κερδοσκοπική   οργάνωση

Αποστολή» «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» πραγματοποιεί  εμβο-

λιασμούς   παιδιών  ανασφάλιστων  Ελλήνων  και

αλλοδαπών.

Οι  ενδιαφερόμενοι  εφόσον   πληρούν  τα  απαραί-

τητα  κριτήρια  (ανασφάλιστοι)  μπορούν  να  απευ-

θύνονται για  πληροφορίες  στα  εξής  τηλέφωνα :

210-6600821, 210-6600822, 210-6600824  & 210-

6668888.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται

όλα  τα  εμβόλια  του  εθνικού  υποχρεωτικού  εμ-

βολιασμού, με  εξαίρεση  τα  εμβόλια 

BCG   (φυματίωσης)  και  το  εμβόλιο  για  τον  ιό

των  ανθρώπινων  κονδυλωμάτων  - HPV.
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Τί είναι η κράμπα;

Πρόκειται για ακούσιες και επώδυνες συσπάσεις των μυών

που εμφανίζονται κυρίως στα πόδια και πιο σπάνια στα χέρια,

στον αυχένα, καθώς επίσης στην περιοχή του θώρακα και της

κοιλιάς. Στα σημεία όπου εμφανίζονται οι κράμπες συγκεν-

τρώνονται κάποιες ουσίες, όπως το γαλακτικό οξύ, που προ-

καλούν τοπικά σκλήρυνση και συρρίκνωση της μυϊκής μάζας,

καθώς και έντονο πόνο. Πιο επιρρεπείς στις κράμπες είναι οι

υπέρβαροι, οι αγύμναστοι και οι ηλικιωμένοι.

Μπορούν να προκληθούν οποιαδήποτε στιγμή, είτε κατά τη

διάρκεια μιας δύσκολης άσκησης, είτε κατά τη διάρκεια του

ύπνου.

Συνήθως οι κράμπες είναι “αθώες”· δεν υποκρύπτουν κάποιο

πρόβλημα υγείας, και μπορούμε να απαλλαγούμε εύκολα απ’

αυτές. 

Παρ’ όλα αυτά, εάν η παρουσία τους επιμένει για μεγάλο χρο-

νικό διάστημα, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε γιατρό, για να

διερευνήσει τις αιτίες που τις προκαλούν.

Η “λαϊκή σοφία” λέει ότι όταν σε πιάσει κράμπα, τσίμπα με κάτι

αιχμηρό το σημείο που έχει σκληρύνει και θα ανακουφιστείτε.

Ποιοι παράγοντες ευθύνονται;

Οι παράγοντες που ευθύνονται για τις κράμπες είναι οι ακό-

λουθοι:

– Η πολύωρη προπόνηση και παρατεταμένη προσπάθεια. 

– Η έκθεση σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες 

– Η αφυδάτωση 

– Η υπερκόπωση 

– Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ 

– Οι απότομες κινήσεις 

– Η απώλεια ηλεκτρολυτών (κάλιο, νάτριο) 

– Η έλλειψη μεταλλικών στοιχείων (ασβέστιο, φώσφορος, μα-

γνήσιο) 

– Το άγχος και έντονη ψυχολογική πίεση

Συγκεκριμένα, η ανισορροπία ηλεκτρολυτών φαίνεται να είναι

η κυριότερη αιτία. Η έντονη εφίδρωση και η αφυδάτωση, δια-

ταράσσει την ισορροπία μεταξύ καλίου και νατρίου κι έτσι μπο-

ρεί να προκληθεί κράμπα.

Ένας άλλος παράγοντας που ευθύνεται για τις μυϊκές κράμ-

πες είναι η ανεπάρκεια του ασβεστίου και μαγνησίου, τα

οποία βοηθούν το μυ να συσπαστεί και να χαλαρώσει.

Η διατροφική αντιμετώπιση για τις κράμπες

1. Ενυδάτωση

Το νερό χαρακτηρίζεται ως «σιωπηρό θρεπτικό συστατικό»· αν

και η κατανάλωσή του είναι απαραίτητη για την υγεία, έχουν

παρατηρηθεί συμπτώματα έλλειψης. Μην περιμένετε να δι-

ψάσετε μέχρι να πιείτε νερό. Η δίψα είναι σημάδι της αφυδά-

τωσης και συνεπώς μία από τις αιτίες για την πρόκληση

μυϊκών κραμπών.

Φροντίστε να προσλαμβάνετε άφθονα υγρά, και να θυμάστε

πως το αίσθημα της δίψας φεύγει πολύ πιο γρήγορα, από την

πραγματική ανάγκη του οργανισμού για υγρά.

2. Νάτριο-Κάλιο

Μερικά φρούτα πλούσια σε κάλιο είναι οι μπανάνες, τα μήλα,

τα πορτοκάλια, τα σύκα και τα αποξηραμένα φρούτα, ενώ στα

πλούσια σε κάλιο λαχανικά συγκαταλέγεται το λάχανο, ο αρα-

κάς, το καλαμπόκι, οι πιπεριές και οι πατάτες. Τέτοιου είδους

τρόφιμα, συμβάλλουν και στην αποτροπή των μυϊκών κραμ-

πών.

Τα άτομα που γυμνάζονται καθημερινά για αρκετές ώρες και η

διατροφή τους απαιτείται να είναι ισορροπημένη, είναι πιθανό

να μην προσλαμβάνουν τις απαραίτητες ποσότητες νατρίου.

Ωστόσο, οι περισσότεροι, οι οποίοι δεν ανήκουν σε μια συγ-

κεκριμένη ομάδα ατόμων (π.χ. υπερτασικοί), στους οποίους η

πρόσληψη νατρίου απαιτείται εκ των πραγμάτων να είναι πε-

ριορισμένη, προσλαμβάνουν σημαντικές ποσότητες (νατρίου)

από την καθημερινή τους διατροφή, πολύ δε περισσότερο,

όταν αυτή χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση τυποποιημέ-

νων προϊόντων.

3. Μαγνήσιο-Ασβέστιο

Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με τρόφιμα που είναι πλούσια

σε μαγνήσιο και ασβέστιο, όπως τα πράσινα φυλλώδη λαχα-

νικά, οι ξηροί καρποί, η σόγια, τα δημητριακά ολικής αλέσεως

(μαγνήσιο) και αντίστοιχα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, μπρό-

κολο, σουσάμι και τα μικρά ψάρια που τρώγονται με τα κόκαλα

(ασβέστιο).

4. Διατάσεις

Τέλος, ένας απλός τρόπος για να αποφύγετε τις κράμπες κατά

τη διάρκεια της ημέρας, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια του

ύπνου, είναι οι διατάσεις.

Ωστόσο, εάν εκδηλωθεί κράμπα στο πόδι σας, προσπαθήστε

να το τεντώσετε και να τραβήξετε προς το μέρος σας τα δά-

κτυλα του ποδιού σας ή, αν η κράμπα εκδηλωθεί στο χέρι σας,

σπρώχνετε τα δάχτυλα του χεριού προς τα κάτω, πιέζοντας

έτσι τους μύες, ενώ παράλληλα κάνετε απαλό μασάζ στην πε-

ριοχή.

Στην περίπτωση όμως που τα συμπτώματα επιμένουν και πα-

ραμένουν ιδιαίτερα έντονα, απαιτείται εξέταση από ιατρό

καθώς και εξετάσεις αίματος.
Πηγή: diatrofi.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Πώς αντιμετωπίζονται οι μυϊκές κράμπες

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗ-

ΜΑΤΑΣ», το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου

και ο Δήμος Μαρκόπουλου, οργανώνουν

ενημερωτική εκδήλωση για την Υγεία των

Ματιών, από ομάδα ιατρών του «Γ. Γεννη-

ματάς», τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου

και ώρα 7 μ.μ. στο Αμφιθέατρο

του Δημαρχείου Μαρκόπουλου
(2ος όροφος), όπως και στην αντίστοιχη

προληπτική δράση, στο Κέντρο Υγείας

Μαρκοπούλου. 

Η εκδήλωση εντάσσεται στη δράση του

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και συγκεκρι-

μένα, της Κρατικής Οφθαλμολογικής Κλινι-

κής, του Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής

Υγείας και του Κέντρου Υγείας Μαρκόπου-

λου, για την πρόληψη της ηλικιακής εκφύ-

λισης της ωχράς κηλίδας και των

παθήσεων των ματιών των ενηλίκων, που

διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά

και υποστηρίζει ο Δήμος Μαρκοπούλου.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι:

•  Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, για

την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και την

προστασία και έλεγχο της υγείας των μα-

τιών των ενηλίκων

•  Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στον

αυτοέλεγχο για την ηλικιακή εκφύλιση της

ωχράς κηλίδας

•  Η πρώιμη διάγνωση εκφύλισης της

ωχράς κηλίδας του πληθυσμού στόχου,

μέσω της διενέργειας σύντομου διαγνω-

στικού ελέγχου που θα διενεργείται πα-

ράλληλα της ενημέρωσης

•  Η ενημέρωση του κοινού για την πρό-

ληψη και προστασία των ματιών από

οφθαλμικές παθήσεις και τραυματισμούς

•  Ο προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος,

με τη διενέργεια βυθοσκόπησης κατά τη

διάρκεια της δράσης

•  Η πρώιμη αναγνώριση οφθαλμικών παθή-

σεων

Δωρεάν εξέταση στο 

Κέντρο Υγείας Μαρκόπουλου

Τις ημέρες 1 – 2 και 5 Νοεμβρίου και ώρες

9 π.μ. – 12μ.μ., θα υπάρχει στο χώρο της ει-

σόδου του Κέντρου Υγείας Μαρκόπουλου

σταντ με τη συμμετοχή ιατρών οφθαλμιά-

τρων και νοσηλευτών του Κ.Υ και του Νο-

σοκομείου οι οποίοι θα:

• ενημερώνουν το κοινό για την σημασία

της Υγείας των Ματιών

• θα διενεργούν διαγνωστικό τεστ, για την

πρόωρη ανίχνευση εκδηλώσεων της εκφύ-

λισης της ωχράς κηλίδας 

• θα εκπαιδεύουν στον αυτοέλεγχο για την

εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

• θα διενεργούν οφθαλμολογικό έλεγχο με

βυθοσκόπηση

• θα διανέμουν το ενημερωτικό φυλλάδιο

της δράσης

Πληροφορίες, στο Κέντρο Υγείας Μαρκο-

πούλου, στο τηλ. 22993 20500.

Η Υγεία των Ματιών
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ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
Με τη συμμετοχή 428 παιδιών (αγοριών-κοριτσιών) πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες μπάσκετ «3 με 3»

για παιδιά 6-8 ετών που διοργάνωσαν ο Δήμος Γλυφάδας, ο αθλητικός τομέας της «Κοινωνικής

Αθλητικής & Πολιτιστικής Παρέμβασης» Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. 

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τις ανάγκες των αγώνων (10Χ10 γήπεδα, 10  μπασκέτες)

αθλητές, γονείς και φίλοι του αθλήματος απόλαυσαν μοναδικές στιγμές. 

Νικητής του διαγωνισμού Ελευθέ-

ρων Βολών αναδείχθηκε ο Αλέ-

ξανδρος Καφύρης (Δημοτικό).

Στο διαγωνισμό Τριών Πόντων νι-

κητής αναδείχθηκε ο Χρήστος Γε-

ωργάκης (Γυμνάσιο-Λύκειο).

Στους διαγωνισμούς παραβρέθη-

καν και έκαναν τις απονομές ο

Δήμαρχος Κώστας Κοκκόρης, ο

πρ. Δήμαρχος Στέλιος Λανδρά-

κης, οι αντιδήμαρχοι Δημ.Βίγλας,

Άρης Παναγόπουλος και πολλοί

δημοτικοί σύμβουλοι. 

Το μουντό κλίμα της Κυριακής και

το ψιλόβροχο που έριξε δεν απέ-

τρεψε τους νικητές ιστιοπλόους

να ευχαριστηθούν το γουρουνό-

πουλο που κέρδισαν. 

Ο λόγος για τους καθιερωμένους

πλέον ιστιοπλοϊκούς αγώνες του

ΝΑΟΒ με βραβείο για το πλήρωμα

του πρώτου σκάφους που θα

«κόψει την κορδέλα», ένα γου-

ρουνόπουλο.

Ο αγώνας ήταν χωρισμένος σε 2

κατηγορίες, στα IRC και τα ORC

και η διαδρομή του ήταν 3 φορές

ο γύρος του νησιού της Βούλας. 

Έτσι, πεινασμένοι οι ιστιοπλόοι,

ξεχύθηκαν στη μάχη για το γου-

ρουνόπουλο.

Την τύχη να γλείψουνε πετσούλα,

είχαν για την κατηγορία ΟRC το

πλήρωμα του σκάφους MELX, με

κυβερνήτη τον Παπαγιαννόπουλο

και στην κατηγορία IRC, το πλή-

ρωμα του σκάφους ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ,

με κυβερνήτη τον Κουτσούκο.

Η παράδοση του αγώνα προβλέ-

πει για τον μεγάλο ηττημένο της

διαδρομής, τον τελευταίο δηλαδή,

να τρώει τα ...αμελέτητα που

φέτος «απονεμήθηκαν» στο πλή-

ρωμα του σκάφους CRISTEL. Ενώ

για τους πικραμένους υπόλοιπους

συμμετέχοντες είχαν φτιάξει έναν

ωραίο ταψί με μπανάνες και σι-

ρόπι σοκολάτας για να γλυκα-

θούνε, αλλά και σουβλάκια για να

μην μείνουν παραπονεμένοι. 

Ευχάριστη έκπληξη στην εκδή-

λωση ήταν οι δύο μικροί ιστιο-

πλόοι Τέλης και Κων/νος, που

βραβεύθηκαν με πλακέτες από

τον όμιλο για την αθλητική τους

επίδοση. Ο Τέλης Αθανασόπου-

λος και ο Κων/νος Χουσιαδάς επι-

λέχθηκαν στην Ελληνική Εθνική

ομάδα και μας εκπροσώπησαν στο

παγκόσμιο πρωτάθλημα επάξια. 

Αγώνες ιστιοπλοΐας και τσιμπούσι στον ΝΑΟΒ 

Φιλικοί αγώνες πινγκ-πονγκ πραγματοποι-

ήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο

Δήμο 3Β, στους οποίους συμμετείχαν αθλη-

τές από τις Α,Β και Γ  κατηγορίες Αττικής.

Συνολικά έδωσαν το παρόν 70 αθλητές και

25 αθλήτριες οι οποίοι προσπάθησαν με

όλες τους τις δυνάμεις να διακριθούν.

Ευχάριστη έκπληξη παρουσίασαν οι αθλη-

τές του Δήμου ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και

ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ οι οποίοι κατέλαβαν

την τρίτη θέση και ο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΞΑΝΘΟΣ  ο οποίος έφτασε στην οκτάδα.

Αντίθετα, οι αθλήτριες, δεν απέδωσαν αυτό

που γνωρίζουν πολύ καλά να κάνουν και

παίζοντας χαλαρά δεν κατάφεραν να φτά-

σουν στην τετράδα των ημιτελικών και τε-

λικών. Στη φάση των προημιτελικών

έφτασαν μόνο οι αθλήτριες ΠΑΤΕΡΑΚΗ

ΣΤΕΛΛΑ και ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Οι μεγάλες προσπάθειες που καταβάλουν

οι αθλητές των συλλόγων του Δήμου 3Β

αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά και η

παρουσία τους στους φιλικούς αυτούς αγώ-

νες δείχνουν ότι μπορούν έτσι να συνεχί-

σουν και στους επίσημους αγώνες της

Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α

Φιλικοί αγώνες πινγκ-πονγκ στα 3Β



ΕΒΔΟΜΗ  27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ. Δ/νση Λ. Συγγρού 15-17 τ.κ. 11743, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213-2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές
με το σύστημα «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Β’ ΦΑΣΗ», με προ-
ϋπολογισμό 27.050.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
1. Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την μελέτη αναλύεται σε (δαπάνη ερ-
γασιών): 16.634.887,52€, (ΓΕ & ΟΕ 18%): 2.994.279,75€, (απρόβλεπτα
9%): 1.766.625,05€, (απολογιστική δαπάνη ασφάλτου): 30.066,41€ (ανα-
θεώρηση): 560.599,24€ και (Φ.Π.Α.23%): 5.058.130,08€.
2. Ο προϋπολογισμός προσφοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες ερ-
γασιών:
1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, δαπάνης
5.818.679,83€
2η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ δαπάνης 7.474.502,79€
3η: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ, ΛΟΙ-
ΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ δαπάνης 3.341.704,90ε.
3 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 4/12/2012 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10π.μ.
(λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.Α.Α.(17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη, 2ος όροφος) ενώπιον αρ-
μόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία
την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX. 
4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη
ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη 5η και 6η για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 
5. Γίνονται δεκτές επίσης αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού
Μητρώου ΜΕΕΠ. 
6. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3669/08(ΚΔΕ) και η σύναψη

της σχετικής σύμβασης υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων
του άρθρου 33 του ίδιου νόμου. 
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-
2013 μέσω Π.Δ.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6%o του άρθρου 27 παρ. 34-
37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/α/24-8-93).
8. Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ.51 του Ν.3669/08 (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 242 παρ.3 του Ν.4072/12-
ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), με μέγιστο ποσοστό 5% επί της σύμβασης. 
9. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 428.625,41€ κατατίθεται από τους
διαγωνιζόμενους κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/08 και απευ-
θύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 
10. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική
προσφορά, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
11. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε (18) δέκα οκτώ
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
12. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον δια-
γωνισμό, (κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ.2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διά-
στημα εννέα μηνών (απαιτείται έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο) από
την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
13. Δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα απαιτούνται μόνο για τις αλ-
λοδαπές Εργ. Επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ., ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατά-
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή της Περιφέρειας Αττικής.
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) βρί-
σκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Α.Α., 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στην
Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132005335, fax επι-
κοινωνίας 210-6032993, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Α. Γιώτης,
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα
τεύχη της δημοπράτησης, καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλή-
ρωση της προσφοράς τους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την
28/11/2012. 
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σχετική προκήρυξη εστάλη στην εφημερίδα της
Ε.Ε. την 4/10/2012. 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Λιλίκα Βασιλάκου

Πήραμε με την ηλεκτρονική αλληλογραφία, Ευρω-

παϊκό Κέντρο Τέχνης ( (EUARCE), την παρακάτω

πολύ σημαντική αναφορά στους αθλητές του 1940

που πάλεψαν από το δικό τους μετερίζι ενάντια στον

κατακτητή και στην πείνα που εξόντωνε το λαό της

Ελλάδας. Τους ευχαριστούμε και το παρουσιάζουμε.

Πολυσήμαντο το αφιέρωμα της ΕΤ1 στη δεκαετία του

’40. Μια πραγματική σπονδή στην πρόσφατη δραμα-

τική αγωνιστική ιστορία του λαού με τα επικά γεγο-

νότα του πολέμου και της αντίστασης. Πρόσφεραν τη

ζωντανή τους μαρτυρία πολιτικοί, στρατιωτικοί, δια-

νοούμενοι, καλλιτέχνες, κληρικοί…

Έλλειψε μόνο η μαρτυρία των ανθρώπων που τίμη-

σαν και δόξασαν τα χρώματα της πατρίδας τους

στους όπου γης αθλητικούς στίβους. Θρυλικά ονό-

ματα πρωταθλητών όπως ο Μάντικας των Ολυμπια-

κών του ’36 και ο Κυριακίδης της Βοστώνης του ’46,

οι πάμπολλοι και ονομαστοί θριαμβευτές στα Βαλκά-

νια, όπου αρκετοί εξαθλιώθηκαν μέσα στην κατοχή

πεθαίνοντας από ασιτία και φυματίωση, δεν ήταν κάτι

το αμελητέο. Όπως δεν μπορεί να βρίσκεται στη

σιωπή η ίδρυση της κατοχικής Ένωσης Ελλήνων

Αθλητών (1942) με τους αγώνες της για την περί-

θαλψη και τη σίτιση του λαού, με τη διοργάνωση πλή-

θους αθλητικών αγώνων για την οικονομική στήριξη

κατατρεγμένων ανθρώπων, με τη δράση της κόντρα

στο κατοχικό κατεστημένο, με την έκδοση του 

αγωνιστικού αθλητικού

φύλλου «Αθλητικά Νέα»,

με τους ταγούς της – άλ-

λοτε λαϊκά είδωλα των

σταδίων και των γηπέδων

– όπως ο Γρηγόρης Λαμ-

πράκης, ο Κλεάνθης Μα-

ρόπουλος, ο Ρένος

Φραγκούδης, ο Δημήτρης

Καραμπάτης, ο Βαγγέλης

Χέλμης, ο Γιάννης Σκια-

δάς…

Με αφορμή αυτή την παράλειψη των αφιερωμάτων

της ΕΤ1 και με την ευκαιρία της επετείου του «ΟΧΙ»,

το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης θέλει να θυμίσει στους

παλιούς και να γνωρίσει στους νεώτερους τη συμ-

βολή των Ελλήνων πρωταθλητών στον αγώνα του

λαού μας για επιβίωση, μέσα στα σκοτεινά και τρα-

γικά χρόνια της γερμανικής κατοχής.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ «ΟΧΙ» και οι  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 22/10/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 55441
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΔΟΜ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης/ Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρε-
σίας κ ΥΔΟΜ εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 (ΚΔΕ)
καθώς και την υπ’ αριθμ. 197/12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκαν α) η διάθεση και δέσμευση πίστωσης 50.000,00€,
η υπ’ αριθμ. 62/12 Τεχνική Μελέτη και οι όροι διακήρυξης πρόχειρου δια-
γωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευές Κατασκευές πε-
ζοδρομίων», σε πρόχειρο διαγωνισμό του άρθρου 29 του Ν.3669/08 με
σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα υποβολής προσφοράς με επί
μέρους ποσοστά εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών με συμπληρωμένο τιμο-
λόγιο του άρθρου 4 εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών με συμπληρωμένο τι-
μολόγιο του άρθρου 4 παρ.Β του Ν.3669/08, την εκτέλεση του έργου:
«Ανακαστασκευές Κατασκευές Πεζοδρομίων», προϋπολογισμού
50.000,00€ (με ΦΠΑ). 
Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 6-11-2012 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γρα-
φεία της Δημοτικής Ενότητας Βάρης Β. Κωνσταντίνου 25, Βάρη Τ.Κ.
16672).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφ’ όσον ανήκουν στις Α1,
Α2, 1η τάξεις για έργα κατηγορίας οδοποιίας και οικοδομικών.
Β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει
την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκοσμίου Ορ-
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους κα-
ταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμε-
νες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
Γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώ-
σεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους
του άρθρου 16 παρ.7 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (κοινοπραξία στην ίδια κατη-
γορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλού-
μενης κατηγορίας. 
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφό-
ρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ.3 του
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστο συμμετοχής της κάθε επι-
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο
να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν
καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύ-
τερης κατηγορίας. 
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις
Α1, Α2, 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργο κατηγορίας οδοποιίας και οικοδομικών,
με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του άρθρου 16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (ανα-
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμο-
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσες ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 «κύρια
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατα-
σκευή Δημοσίων Έργων. 
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 813,00 ευρώ
και απευθύνεται στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και έχει
χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από
την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ.2 και 3 του Ν.3669/08).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες (κατά την διάταξη
του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.3669/08).
Το έργο χρηματοδοτείται απί ίδιους πόρους του Δήμου. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 
Τα τεύχη δημοπράτησης και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Β. Κωνσταντίνου 25, Βάρη 1ος
όροφος, Τ.Κ. 16672, τηλ. 213-2030431 και από ώρα 9π.μ. έως 12:30μ.μ.
μέχρι και την Πέμπτη 1-11-2012. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επι-
κοινωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με e-mail και FAX. 

Βούλα
Ο Δήμαρχος Σπυράγγελος Πανάς

Θριαμβευτής στους Βαλκανι-
κούς Αγώνες το 1939 με δυό
χρυσά μετάλλια, απλός οπλί-
της στο αλβανικό μέτωπο το
1940, ο Γιάννης Σκιαδάς

Η ομάδα της ελληνικής πάλης στα 1943. Έδινε μέσα στην κατοχή
ποδοσφαιρικούς αγώνες για εισπράξεις υπέρ των φυματικών 




