
«Η Ελλάδα φλερτάρει με την

τυραννία και η Ευρώπη κάνει

πως δε βλέπει» (Greece flirts

with tyranny and Europe looks

away)  Guardian – The Observer

ΕΝΑΣ τραπεζίτης, ο Λ. Παπαδήμος, παράνομος Πρωθυ-

πουργός, προετοίμασε το έδαφος.

ΕΝΑΣ άλλος τραπεζίτης, ο Γ. Στουρνάρας «τσάρος» της

οικονομίας, ανέλαβε να ολοκληρώσει τη διαιώνιση της

εξάρτησης της χώρας από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό

Κεφάλαιο (Δ.Χ.Κ.), διαιωνίζοντας και βα-

θαίνοντας τη χώρα στα χρέη, και το λαό

στην εξαθλίωση.

ΣΤΟΧΟΣ η εξάντληση και η χαυνωτική

εξάρτηση του λαού. 

ΣΚΟΠΟΣ ο πλήρης έλεγχος των πλουτο-

παραγωγικών πηγών της χώρας και ιδίως

των διαφαινόμενων ενεργειακών πηγών

– υδρογονανθράκων κλπ. – του Ηλιου,

των ακτών, των νησιών και λοιπών περιο-

χών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και η

πλήρης οικονομική και πολιτική κυριαρχία

της χώρας, από το χρηματοπιστωτικό κυρίως κεφάλαιο

ακόμα και νόθευση και αλλαγή της πληθυσμιακής σύν-

θεσης της χώρας.

Η Δημοκρατία κατέρρευσε. Δημοκρατία  δεν είναι οι καλ-

πονοθευτικές, εκβιαστικές και φοβικές εκλογές κάθε 4 χρό-

νια. Δημοκρατία δεν είναι η δήθεν «ελευθερία του λόγου»,

για να ξέρουν τι λες και να σε κατατάσσουν αναλόγως και

να σε διώκουν και να σε εξουθενώνουν οικονομικά, αν χά-

σουν την ψυχραιμία τους, υπερβείς τα ανεκτά γι’ αυτούς

όρια.

Δημοκρατία είναι να αποφασίζει ο Λαός εγνωσμένα, συ-

νειδητά, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, για το καλό της κοι-

νωνίας. Οι δε διαχειρστές της λαϊκής εξουσίας δεν

μεταβάλλονται σε επιβήτορες και σφετεριστές της εξουσίας

χάριν αλλοτρίων – ξένων συμφερόντων και ιδίων ποταπών

ικανοποιήσεων.

Συνέχεια στη σελ. 2

ΤΡΑΠΕΖΟΚΡΑΤΙΑ
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Τοπική Αυτοδιοίκηση
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«Δήθεν» δημοκρατία, νοθευμένη, εξαρτημένη και φοβισμένη

δημοκρατία είναι παραλλαγμένη τυραννία! Η χαλκευμένη «δη-

μοκρατία», η ύπουλη τυραννία είναι χειρότερη της απροκάλυ-

πτης δυναστείας.

Κι όταν άλλα ευαγγελίζονται και υπόσχονται προεκλογικά τα

κόμματα και τ’ αντίθετα ακριβώς εφαρμόζουν μετεκλογικά

εξαπατώντας το λαό, έχουμε ολοφάνερη προσβολή της δη-

μοκρατίας.

Οταν τρομοκρατούν το λαό και τον εκβιάζουν με χαλκευμένα

διλήμματα, νοθεύουν, συνειδητά, οι ασυνείδητοι, τη δημο-

κρατία.

Οταν κουρελιάζουν στην κυριολεξία το Σύνταγμα, τον θεμε-

λιώδη πρωτεύοντα νόμο κάθε σύγχρονου κράτους δικαίου,

έχουμε ξεκάθαρη ανατροπή της Δημοκρατίας.

Και αυτό συμβαίνει τουλάχιστον εδώ και τρία χρόνια. Τούτο

έχει επιχειρηθεί εγγνωσμένα και εκ του πονηρού ακόμα και

κατά τη σύνταξη και ψήφιση του Συνταγματικού κειμένου όταν

ο συντακτικός ή αναθεωρητικός νομοθέτης δεν προέβλεψε

την ερμηνεία και προστασία του Συντάγματος από ένα «Συν-

ταγματικό μικτό Δικαστήριο», όπως ισχύει σε άλλες χώρες.

Αλλά και μ’ εκείνες τις διατάξεις που παραπέμπει στην κρίση

των δικαστηρίων τους νόμους φροντίζει με άλλες διατάξεις ή

«από το παράθυρο» να κρατάει για τη Βουλή – δηλαδή για τον

Πρωθυπουργό – την ερμηνεία τους.

«Η αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει στη νομοθετική λει-

τουργία» (αρθρο 77 § 1 του Σ.).

Ετσι ενώ το αρμόδιο Ανώτατο Δικαστήριο – το Ελεγκτικό Συ-

νέδριο – απεφάνθη γνωμοδοτικά ότι η περικοπή των συντά-

ξεων δεν μπορεί να περάσει με το Πολυνομοσχέδιο του ενός

άρθρου (ΜΠΔΣ),  ο τραπεζίτης διορισμένος Υπουργός και η

τρικομματική κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής το έγραψε

στα παλαιότερα των υποδημάτων της.

Ιδού τι λέει το Σύνταγμα και έκρινε το Ε.Σ., για να κρίνετε κι

εσείς, που δεν είσαστε συνταγματολόγοι. Να πούμε όμως εν πα-

ρόδω, ότι η πατριάρχης των Συνταγματολόγων Ν.Ν. Σαρίπολος,

στο σύγγραμμά του, το 1903, έγραφε ότι «τα Συντάγματα δεν

είναι μόνον δια τους νομικούς, αλλά δια τους λαούς».

Λέει το Σύνταγμα: «...Τα νομοσχέδια για συντάξεις πρέπει να

είναι ειδικά. Δεν επιτρέπεται, με ποινή την ακυρότητα, ν’ ανα-

γράφονται διατάξεις για συντάξεις, σε νόμους που αποσκο-

πούν στη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Σ. αρθρο 73§ 2).

Ο πρώτος που θα καταφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για τη

μείωση της σύνταξής του, θα ακυρώσει τις σχετικές διατάξεις

του ΜΠΔΣ.

Σάλος δημιουργήθηκε στη Βουλή και εύλογα, όταν ο «τραπε-

ζίτης διορισμένος Υπουργός» - σύμφωνα με τον εύστοχο χα-

ρακτηρισμό του Πάνου Καμμένου – προσπάθησε με

ποδοσφαιρικούς όρους να βάλει σε τεχνητό οφσάιτ την αντι-

πολίτευση, που, κατ’ αυτόν, «υποστηρίζει τα συμφέροντα των

προνομιούχων», ενώ στην ουσία αποσκοπούσε στην κατα-

στρατήγηση των αρμοδιοτήτων της Νομοθετικής εξουσίας –

της πρώτης ιεραρχικά εξουσίας – και την υποσκέλιση και των

τριών εξουσιών υπό τα σκέλη τμήματος της «εκτελεστικής»,

δηλαδή της κυβέρνησης και των εντολέων της, της τρόικα.

Εφερε χειρόγραφη τροπολογία της τελευταίας στιγμής που

αφορούσε μισθοδοτικά θέματα των «προνομιούχων» υπαλλή-

λων της Βουλής, όταν στο άρθρο 65 του Συντάγματος, «...όλα

όσα αφορούν το προσωπικό της (της Βουλής) την πρόσληψη

και την υπηρεσιακή τους κατάσταση είναι αρμοδιότητα της

Βουλής υπό την εποπτεία του Πρόεδρου» της. Ωμή παρέμβαση

στο αυτοδιοίκητο της Βουλής δηλαδή. Και όπως λέει ο λαός,

τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αυτό κατήγγειλε η αντιπολίτευση

και  δεν πέρασε. Φαίνεται ότι παρασκηνιακά αντέδρασε και ο

Βουλγαράκης και αναγκάστηκε ο Στουρνάρας να υποχωρήσει

(προσωρινά) με την ουρά στα σκέλια, αλλά με υλακές κατά τις

αριστερής κυρίως αντιπολίτευσης, που υποστηρίζει δήθεν «τις

προνομιούχες» ομάδες των ρετιρέ.

Θέλετε κι άλλη κατάδηλη παραβίαση του Συντάγματος; Ιδού

άλλη μία που προσδίδει το χαρακτήρα της ουσιαστικής ακυ-

ρότητας του ψηφισθέντος με 153 ‘ναι» μονοφασικού, πολύ-

κλωνου και πολυπλόκαμου πολυνόμου(!)

Αναπολόγητοι και «αδιάβαστοι» 

καρατομήθηκαν

Επτά βουλευτές – έξι του ΠΑΣΟΚ και ένας της Ν.Δ. διαγρά-

φηκαν πάραυτα, από τους αρχηγούς τους, προτού καν εκφω-

νηθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, γιατί δεν άντεξαν και...

υπέκυψαν στην συνείδησή τους, όπως εξάλλου επιβάλλει το

Σύνταγμα (άρθρο 60 §1):

«Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και

ψήφου κατά συνείδηση».
Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται και το επόμενο άρθρο, το

61 και ξεκαθαρίζει: «Ο βουλευτής δεν καταδιώκεται, ούτε εξε-

τάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, για γνώμη ή ψήφο που έδωσε

κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων» (§1).

Μα και η ίδια η μορφή του πολυνόμου του τραπεζίτη Υπουρ-

γού, στην ουσία καταλύει κάθε έννοια κοινοβουλευτισμού και

συνταγματικής τάξης.

Η ουσία του κράτους δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών

είναι οι αντιπρόσωποι του λαού, να έχουν εκλεγεί από έναν

ελεύθερο λαό – όχι τρομοκρατημένο, όχι εκβιασμένο. Οι ίδιοι

να είναι ελεύθεροι, όπως ορίζει το Σύνταγμα και όχι απειλού-

μενοι με διαγραφές. Τελικά αποδεικνύουν, σαν ομάδα, ότι τους

λείπει παντελώς και το αίσθημα της αλληλεγγύης και προστα-

σίας της αξιοπρέπειάς τους και η στοιχειώδης «συντεχνιακή»

άμυνα. 

Δεν μπορούν να προστατεύσουν το Σύνταγμα – δεν τολμούν

να προστατεύσουν το εαυτό τους, απέναντι στον αυταρχισμό

και την αυθαιρεσία της ηγεσίας τους, πώς μπορούν να προ-

στατεύσουν τη χώρα;

Είναι φοβισμένα και μοναχικά ανθρωπάκια. Διαγράφεται ένας

Κ. Σκανδαλίδης, η ιστορική ηγεσία του πάλαι ποτέ Σοσιαλι-

στικού Κινήματος και δεν μιλάει κανένας!

Τελειώνοντας να επαναλάβω το «κλείσιμο» του κυρίου θέμα-

τος, γιατί πρέπει να διαβαστεί, να διαδοθεί και να εμπεδοθεί σε

ΟΛΟΥΣ:

Αυτή η πολιτική οδηγεί σε κατάθλιψη και αγανάκτηση τους

υπήκοους αυτού του εξαρτημένου κράτους. Οδηγεί σε διά-

λυση του κοινωνικού ιστού. Οδηγεί σε εξανδραποδισμό

των Ελλήνων και σε “ανακούφιση” κι ευγνωμοσύνη απέ-

ναντι στον οποιονδήποτε αφέντη, που θα του βγάλει ένα

βάρος και θα του δώσει ένα κομμάτι ψωμί να φάει. Αυτή

είναι η πολιτική και η επιδίωξη της τραπεζοκρατίας. Ομως

πέφτουν έξω. Οι Ελληνες - οι πραγματικοί όμως Ελληνες

- δεν είναι έτσι.

Και κλείνω προτού επανέλθω, με την αποστροφή του Αμε-

ρικανού Προέδρου Θ. Τζέφερσον, δύο αιώνες πριν: «Τα
τραπεζικά ιδρύματα είναι περισσότερο επικίνδυνα για τις
ελευθερίες μας απ’ όσο οι ετοιμοπόλεμες στρατιές» (κοίτα

και σελ. 3).

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος)

Η Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος προκη-

ρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για

τη μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος, στις

6/12/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται στο γραφείο του σχολείου (τηλέφωνο 2294085880) καθημερινά,

από 09:00 έως 13:00, από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο των

όρων του διαγωνισμού. 

Σπάτα   2 - 11 - 2012

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Μάρκου Χρήστος

Δήμαρχος
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Ιδιαίτερα ευρύ κεφάλαιο 

για την Τ.Α.

Και τι δεν περιλαμβάνει αυτός ο νόμος που

ψήφισαν διατεταγμένα και «με το πιστόλι
στον κρόταφο», 153 από τους βουλευτές

της κυβερνητικής Τρόικας. Επτά διαγράφη-

καν πάραυτα, πριν καν ανακοινωθεί το απο-

τέλεσμα της ψηφοφορίας, γιατί ψήφισαν

κατά συνείδηση και κατ’ επιταγήν του Συν-

τάγματος. 

153 «Ναι», χωρίς να ξέρουν τι ψηφίζουν.

― Μειώσεις μισθών και συντάξεων.

― Κατάργηση υπολειμμάτων δώρων Χρι-

στουγένων, Πάσχα, Διακοπών.

― Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα

67, και 40 χρόνια ένσημα, για την ώρα.

― Ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας,

― Νέο φορολογικό Κώδικα ή κάτι τέτοιο

― Άγρια φορολόγηση στις Ανανεώσιμες

Πηγές Ενέργειας και συγκεκριμένα στα φω-

τοβολταϊκά.

Είναι αλήθεια ότι η υπόθεση μεθοδευόταν

από το 1995! Από τον Σημίτη ακόμη... Το λέει

επίσημα ο ίδιος ο θετός νόμος που ψήφισαν

και ...χειροκρότησαν οι 153, στη χειρόγραφη

αρίθμηση (631) του Σ.Ν.: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

«ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡ-
ΦΩΣΗΣ (;!).
«Οι προβλέψεις και οι στόχοι του Μεσο-

πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-

τηγικής (ΜΠΔΣ) είναι σύμφωνοι με τις

αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπον-

ται στο Ν.2362/1995, όπως τροποποιήθηκε

και συμπλρώθηκε με το Ν.3871/2010.

Στη δε παράγραφο Ι «διαβεβαιώνει και δη-

λώνει» ότι οι «δημοσιονομικοί δείκτες», «οι

στόχοι» και οι «προβλέψεις» μαζί με την

εναρμόνιση των κύριων δημοσιονομικών

συνόλων της γενικής κυβέρνησης [...] βασί-

ζονται σε έννοιες και ταξινομήσεις του ευ-

ρωπαϊκού Συστήματος Λογ/σμών του 1995

(ΕΣΠΑ/95).

Για την κακή διαχείριση...

ο λογαριασμός στο Δημότη

Εκτός από μέτρα λυσιτελή που ασφαλώς πε-

ριλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο, όπως η

μείωση του αριθμού των Αντιδημάρχων, που η

Ν.Δ. επί Παυλόπουλου είχε αυξήσει, προβλέ-

πει την κακοδιαχείριση και τις σπατάλες των

δημάρχων να τις πληρώνει πάλι ο πολίτης με

την ιδιότητα, αυτή τη φορά του Δημότη!

Ο Νόμος που ψηφίστηκε και από αυτοδιοικη-

τικούς ή προερχόμενους από την Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση (Τ.Α.) όπως ο Κουκουλόπουλος, η

Γ. Μαρτίνου και ο Μ. Βορίδης, προβλέπει: κα-

ρατόμηση των μισών Αντιδημάρχων, όπου για

παράδειγμα έχουν 4, κόβονται οι 2.

― Καταργούνται οι θέσεις δημοσιογράφων

στις Περιφέρειες καθώς και θέσεις μετακλη-

τών ιδιαιτέρων γραμματέων των Δημάρχων..

― Από 1/1/2013 κάθε διάταξη που προβλέπει

διαφορετικό αριθμό θέσεων ειδικών συνεργα-

τών, συμβούλων, επιστημόνων και δημοσιογρά-

φων, στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού καταργείται.

― Οι προσλήψεις και οι διορισμοί όλων των

κλάδων (ΣΤ 1Γ) και ειδικοτήτων των ΟΤΑ α’

και β’ βαθμού αναστέλλονται μέχρι την

31.12.2016 (Στ2).

― Η παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων υπό-

κεινται σε νέες ρυθμίσεις (Στ3 σελ. 431).

Παρατηρητήριο οικονομικής

αυτοτέλειας των 0ΤΑ

Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Πα-

ρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των

ΟΤΑ (Στ 4.1) με αρμοδιότητα τον έλεγχο, σε

μηνιαία βάση, της ορθής εκτέλεσης του

προϋπολογισμού και της πορείας των οικο-

νομικών των ΟΤΑ.

Οι ΟΤΑ υποχρεούνται να λάβουν υπ’ όψιν

τους τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου

κι αν η εκτέλεση του προϋπολογισμού τους

εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρή από-

κλιση, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-

κών, υπάγονται υποχρεωτικά σε

πρόγραμμα εξυγίανσης και το ...μάρμαρο

το πληρώνει ο Δημότης! Ο Νόμος (ΜΠΔΣ)

που ψηφίστηκε την Τετάρτη, προβλέπει αύ-

ξηση των ιδίων εσόδων των Δήμων από φό-

ρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές. (Στ 6

. 

Σ.Σ. Βλέπέτε, η ληστεία του πολίτη για τις

“παρεκκλίσεις” του κράτους και τα “λάθη” ή

την ανικανότητα των διαχειριστών,   έχει

πολλά ονόματα και πολλούς τρόπους).

Προβλέπει ακόμα αύξηση του ανώτατου

συντελεστή τέλους Ακίνητης Περιουσίας,

μέχρι 3%ο κ.ά.

Σ.Σ. Να γιατί είχα γράψει πριν από τρία χρό-

νια ότι σιχάθηκα και το κεραμίδι μου.

Να πώς θα μας πάρουν τα σπίτια  μας: χα-

ράτσια, φόροι, τέλη, μειώσεις εσόδων, δυ-

νάμεις καταστολής, μέσα αναγκαστικής

είσπραξης, δηλαδή πλειστηριασμοί.

Αυτή η πολιτική οδηγεί σε κατάθλιψη και

αγανάκτηση τους υπήκοους αυτού του

εξαρτημένου κράτους. Οδηγεί σε διάλυση

του κοινωνικού ιστού. Οδηγεί σε εξανδρα-

ποδισμό των Ελλήνων και σε “ανακούφιση”

κι ευγνωμοσύνη απέναντι στον οποιονδή-

ποτε αφέντη, που θα του βγάλει ένα βάρος

και θα του δώσει ένα κομμάτι ψωμί να φάει.

Αυτή είναι η πολιτική και η επιδίωξη της

τραπεζοκρατίας. Ομως πέφτουν έξω. Οι Ελ-

ληνες - οι πραγματικοί όμως Ελληνες - δεν

είναι έτσι.

(Η τελευταία παράγραφος επαναλαμβάνον-

ται και στο κύριο άρθρο, γιατί πρέπει να δια-

βαστούν, να διαδοθούν και να εμπεδωθούν

σε ΟΛΟΥΣ. Παραλήπτες είναι και οι συνω-

μότες και οι όποιοι συνεργοί τους).

Κ. Βενετσάνος

Ασήκωτο το βάρος  και για την  Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αφαίμαξη του Δημότη από τους Δήμους

Ψηφίστηκε, όπως αναμενόταν, παρά τις παλλαϊκές αν-

τιδράσεις, ο «εν ενί το άπαν» μονόαρθρος – μονοφασι-

κός και πολύκλωνος πολυνόμος, από την πλειοψηφία

των δωσιλόγων της Βουλής, εν μέσω αντεγκλήσεων,

απόπειρας παραβίασης του Συντάγματος, αλλά και

ακροβατώντας στα όρια αυτού.

Ένας νόμος και ένας τρόπος, μια μεθόδευση που κατα-

λύει κάθε έννοια δικαίου, δημοκρατίας, λαϊκής κυριαρ-

χίας και εθνικής ανεξαρτησίας.

Ένας νόμος 750 σελίδων με την εισηγητική έκθεση, που

οι σούπερ βουλευτές μας, όπως της Περιφερείας μας,

κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από μια ημέρα, να τις με-

λετήσουν, να διαλογιστούν και ν’ αποφασίσουν(!) σύμ-

φωνα με την «συνείδησή» τους(!) όπως επιβάλλει το

Σύνταγμα, ώστε σήμερα «να μπορούν να κοιτούν στα
μάτια τους συμπολίτες» τους!

Και δεν είναι μόνο οι 750 σελίδες, που εμείς οι κοινοί

θνητοί δεν κατορθώσαμε να τις διαβάσουμε, μη κοιμώ-

μενοι, μη τρώγοντας, αλλά αναγκαστικά, έστω και στην

τουαλέτα (αφοδευτήριον, ελληνιστί). Είναι και οι μύριες

όσες παραπομπές που πρέπει ν’ ανατρέξεις να δεις «τι

λένε». Αλλά, είπαμε, οι βουλευτές μας, εδώ και τρία

χρόνια είναι «σούπερμαν»!

Τώρα, τι λέει αυτός ο πολυπλόκαμος νόμος δεν είναι δυ-

νατόν να σας το παρουσιάσουμε έστω και περιληπτικά.

Μια ψυχρολουσία πάντως, έτσι για προετοιμασία την

έχετε πάρει ήδη από τα κανάλια. Θα τον καταλάβετε

σύντομα, όταν τα πλοκάμια του θα βεντουζώσουν

επάνω μας και θ’ αρχίσουν να μας ρουφούν κάθε ικμάδα

μας, το αίμα μας και να μας πνίγουν.

Πέντε «πραγματάκια» γενικά θ’ αναφέρουμε και ιδιαί-

τερα όσα αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) και

τους δημότες ευθέως, μέσω αυτής.

Oι ελληνικοί Οργανισμοί Το-

πικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

είναι οι λιγότερο χρεωμένοι

σε όλη την Ευρωπαϊκή

Ένωση!!! 

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που

προώθησε ο Επίτροπος Οικονομικών

Υποθέσεων  Όλι Ρεν, στον ευρωβου-

λευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή, μετά

από ερώτησή του.

Ο  Επίτροπος Οικονομικών Υποθέ-

σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όλι

Ρεν προώθησε στον Νίκο Χουντή, πί-

νακα με τα χρέη των τοπικών αυτοδι-

οικήσεων των κρατών μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον πίνακα

αυτό προκύπτει ότι, σύμφωνα με τα

τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, και το

2011, οι ΟΤΑ της χώρας μας ήταν λι-

γότερο χρεωμένοι  σε σύγκριση με

τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, με ποσοστό δανεισμού

μόλις 0,9% επί του ΑΕΠ!

Θωμάς Τζέφερσον,
3ος πρόεδρος ΗΠΑ, 1802

«Πιστεύω ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι

περισσότερο επικίνδυνα για τις ελευθε-

ρίες μας απ όσο οι ετοιμοπόλεμες στρα-

τιές. Εάν ο αμερικανικός λαός επιτρέψει

κάποτε στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγ-

ξουν τη χρηματική ρευστότητα, πρώτα με

τον πληθωρισμό και ύστερα με την ύφεση,

οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις που ανα-

πτύσσονται γύρω από αυτές, θα στερή-

σουν από τον λαό όλη την περιουσία του,

ωσότου τα παιδιά του ξυπνήσουν  άστεγα

στη γη που οι πατέρες τους πάτησαν».
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H Εθελοντική Ομάδα Βούλας οργανώνει δράση κα-
θαρισμού της παραλίας της Βούλας με ξεκίνημα από
το ΠΙΚΠΑ μέχρι και τα όρια της Βούλας.
Η εκδήλωση γίνεται την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, ώρα
11.00. Σημείο συνάντησης η είσοδος του ΠΙΚΠΑ. 

Αγορά πιστοποιημένων

αγροτικών προϊόντων 

στο ΠΙΚΠΑ Βούλας

Την Κυριακή 18-11 από 10.00 - 16.00, στην αίθουσα

εκδηλώσεων   του ΠΙΚΠΑ (ΚΑΑΠΑΑ)   Λ. Κ.Καρα-

μανλή 2   ΒΟΥΛΑ, η ΚΟΙΝΣΕΠ  «Η Εκάτη», στα

πλαίσια  συνεργασίας της   με το Κέντρο Αποθε-

ραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία

Αττικής, διοργανώνει αγορά πιστοποιημένων

αγροτικών προϊόντων Ελλήνων παραγωγών.

Σκοπός  της δράσης είναι να δοθεί η  δυνατότητα

στο προσωπικό, τους φίλους του Ιδρύματος και

την τοπική κοινωνία να αγοράσουν πιστοποιημένα

αγροτικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές, καθώς και να

εξασφαλιστούν τρόφιμα για τα παιδιά.  

Με την συμμετοχή σας  θα ενισχύσετε  την προ-

σπάθειά για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των

παιδιών και θα γνωρίσετε  τα  προϊόντα των παρα-

γωγών  στην τοπική κοινωνία και τους φίλους σας.

Ας τους αγκαλιάσουμε.

“Καθαρίζουμε την παραλία

της Βούλας”

Παρουσίαση βιβλίων στο Κορωπί

“Η ξυπόλυτη των Αθηνών” 
“Η χήρα του Πειραιά”

Η Λέσχη Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορω-

πίου .... επιστρέφει  και

αφού έχει διαβάσει και συ-

ζητήσει τα βιβλία "Η ξυπό-
λυτη των Αθηνών" και "Η

χήρα του Πειραιά", θα συ-

ναντήσει την συγγραφέα

Φιλομήλα Λαπατά, την ΚΥ-

ΡΙΑΚΗ 18/11  και ώρα 6 μ.μ.

στην Αίθουσα της Δημοτι-

κής Βιβλιοθήκης Κορωπίου

(πεζόδρομος του Ολυμπιο-

νίκη «Γ.Σ Παπασιδέρη»).

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

«Ανοιχτή ημέρα & Σάτσανγκ» 
Κυριακή 18 Νοεμβρίου,  11.00 –18.30

Είσοδος ελεύθερη 

Το κέντρο γιόγκα, οργανώνει «Ανοιχτή ημέρα & σά-

τσανγκ». Την ημέρα αυτή, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να πα-

ρακολουθήσουν ελεύθερα τάξεις γιόγκα και διαλέξεις

γνωρίζοντας από κοντά το σύστημα .

Η ημέρα θα κλείσει με σάτσανγκ ή «Συντροφιά με την

αλήθεια».

Μια δίωρη συνάντηση με την ιδρύτρια της Σατυανάντα

γιόγκα, Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι, όπου μπορούν να

απαντηθούν ερωτήματα γύρω από τις προκλήσεις της ζωής,

μέσα από την φιλοσοφική & επιστημονική ματιά της γιόγκα.

Επικοινωνήστε για να δηλώσετε συμμετοχή σε όλη την

ημέρα ή για κάποιες ώρες, ανάλογα με τη δυνατότητά

σας: Τηλ. 210-6641545 & 6956482415

Διεύθ.  - Διαδόχου Κωνσταντίνου 32, Παιανία

e-mail-   sycp@satyanandayoga.gr

«Oρέστεια» του Αισχύλου

O Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων του 3ου

Δημοτικού Σχολείου Βούλας, οργανώνουν βραδιά πολιτισμού

την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, ώρα 7.30μ.μ. στην αίθουσα

“Ιωνία” (δίπλα από το Δημαρχείο  Βούλας) με θέμα: «Ορέ-
στεια” του Αισχύλου με ομιλητή τον ποιητή Μανώλη Μανια-

δάκη.

Την Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου στις 7.00 το απόγευμα στο

Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης»

ξεκινά νέος επιμορφωτικός και ψυχαγωγικός κύκλος με

ελεύθερη είσοδο. Το πρώτο θέμα με τίτλο «Τι είναι το μου-
σικό θέατρο; Συνάντηση  με την όπερα,  την  οπερέτα  και
το  μιούζικαλ» θα παρουσιάσει ο συνθέτης και μουσικολό-

γος, Αναπληρωτής Καθηγητής, του Τμήματος Θεατρικών

Σπουδών του Παν/μίου Αθηνών Μηνάς Ίωνος Αλεξιάδης.

Πρόκειται για μία περιεκτική εισαγωγική γνωριμία με τα

είδη, τα ιδιώματα και τα χαρακτηριστικά των μουσικοθεα-

τρικών έργων (όπερα, οπερέτα, μιούζικαλ): ιστορική δια-

δρομή, ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα  στα είδη αυτά,

σχέσεις του μουσικού θεάτρου με το θέατρο πρόζας. 

Θα προβληθούν χαρακτηριστικά βιντεοσκοπημένα απο-

σπάσματα από διάσημα έργα, όπως: Ορφέας και Ευρυδίκη
(Γκλουκ), Μαγικός Αυλός (Μότσαρτ), Η Τραβιάτα (Βέρντι),

Τόσκα (Πουτσίνι), Η Πριγκίπισα της τσάρντας (Κάλμαν),

West Side Story (Μπέρνσταϊν)  κ.α.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. Επωδός, κρασάκι

με μπατόν σαλέ για παρεΐστικη κουβεντούλα.

Η δεύτερη συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα,

26 Νοεμβρίου στις 7.00 το απόγευμα με τίτλο: «Κούρτ
Βάϊλ --  Μπέρτολτ  Μπρεχτ: H όπερα  της πεντάρας. Το
πάντα επίκαιρο μουσικοθεατρικό αριστούργημα του μεσο-
πολέμου». Ομιλητής θα είναι και πάλι ο Μηνάς Ίωνος Αλε-

ξιάδης. Η παρουσίαση περιλαμβάνει κινηματογραφημένα

και βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα. Θα ακολουθήσει συ-

ζήτηση με το κοινό. Είσοδος ελεύθερη

Οδός Αγίων Ασωμάτων 47 (& Πειραιώς) - Κεραμεικός

(πλησίον Ηλεκτ. Σταθμού Θησείου).

Τηλ. 210-3226054,  210-3226075

Ο Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Πόρτο Ράφτη,

οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις με διάφορη θεματο-

λογία το μήνα Νοέμβριο, στον Πολυχώρο Πολιτισμού

Πόρτο Ράφτη (Λεωφ. Πόρτο Ράφτη, θέση Βουρλέζα):

Σάββατο 10 Νοεμβρίου, ώρα 4 έως 6 προβολή παιδικής

ταινίας.

7μ.μ. ομιλία με θέμα: “Αντιμετώπιση της κρίσης με τη
βοήθεια της φιλοσοφίας”. Ομιλητής ο Δρ. Φιλοσοφίας

Πολυνίκης Τριγάζης.

Σάββατο 24 Νοεμβρίου, ώρα 4 - 6 προβολή παιδικής τιανίας

7μ.μ. ομιλία με θέμα: “Αποφασίζω να μην καπνίΖΩ”.
Τηλ. επικοινωνίας 22990 40014.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

στο Πόρτο Ράφτη

Ο Δήμος Κρωπίας για δεύτερη

χρονιά διοργανώνει εκδήλωση

με τίτλο «Σφήττιος Δρόμος

2012», για την ανάδειξη της

Σφηττίας οδού και του Αρ-

χαίου Δήμου Σφηττού, την Κυ-

ριακή 11 Νοεμβρίου στις

10:30 στο αθλητικό κέντρο

SAN SIRO, η οποία περιλαμ-

βάνει, ομιλίες μαθητών Λυ-

κείου (1ου και 3ου Γενικού

Λυκείου) με θέματα «Αγάλ-

ματα αρχαίων  Θεών στις κο-

ρυφές των Αττικών βουνών»

και «Μεσογείτικα πανηγύρια

μέσα  στο χρόνο» ενώ αμέσως

μετά  ξεκινάει ο Αγώνας

Δρόμου (αγωνιστικός δρόμος

και διαδρομή ελεύθερου τρεξί-

ματος /βάδην) παίδων, νέων

και ενηλίκων, ενώ όσοι δημό-

τες το επιθυμούν μπορούν να

συμμετέχουν με πεζοπορία. 

Η διαδρομή είναι κυκλική μή-

κους 3.5 χλμ  (περικλείει τις

θέσεις Φουφάγια, Κάστρο

Χριστού, Φιλιάτι) με αφετη-

ρία και τερματισμό το αθλη-

τικό κέντρο SAN SIRO στην

οδό Σφηττού (λίγο πιο πάνω

από τη Μονή Βηθλεέμ). Η

συμμετοχή στον αγώνα δρό-

μου είναι ελεύθερη αλλά

απαιτείται δήλωση συμμετο-

χής έως την Κυριακή 11 Νο-

εμβρίου στις 10:45.

Μετά τον τερματισμό θα

γίνει η απoνομή αναμνηστι-

κών δελτίων συμμετοχής.  

Ανάδειξη της Σφηττίας

οδού στο Κορωπί
Ημερίδα με εργασίες μαθητών

ΜΟΥΣΙΚΕΣ… ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ στο ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΝΤΑΚΗ

Επιμορφωτικός και ψυχαγωγικός κύκλος, με ελεύθερη είσοδο

“ΕΠΟΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ”

Ο εκδοτικός οίκος «Σπανός» και το περιοδικό «Βιβλιοφιλία»

θα παρουσιάσουν το βιβλίο του Κυριάκου Ζαχαρενάκη “ΕΠΟΣ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ”, (τα «Αργοναυτικά» του Απολλώνιου στη ση-

μερινή γλώσσα με δεκαπεντασύλλαβους σε ρίμα), την Πέμ-

πτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 19:00  στον «Φιλολογικό Σύλλογο

Παρνασσό» (Πλατεία Καρύτση 8, Αθήνα)

Θα παρουσιάσει ο εκδότης Κώστας Χαρ. Σπανός, θα προλο-

γίσει ο φιλόλογος και κριτικός Κώστας Παπαδάκης.

Θα μιλήσει ο συγγραφέας Κυριάκος Ζαχαρενάκης.

Θα διαβαστούν αποσπάσματα και θα ακολουθήσει δεξίωση. 
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17 Νοέμβρη, 
βραδιά μνήμης

Το Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής ορ-

γανώνει βραδιά Μνήμης με την Ορχήστρα Νέων και

τη Δημοτική Παιδική Χορωδία Δήμου Λαυρεωτικής,

υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Ευτύχη Ζαρμπ.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17

Νοέμβρη και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Πα-

λαιού Μηχανουργείου στο Λαύριο. 

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΑΤΤΙΚΟΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

O Aττικός Πνευματικός Ομιλος

Γλυφάδας, οργανώνει ομιλίες,

ποιητικές βραδιές και σχολια-

σμούς κάθε Πέμπτη στο ξενοδο-

χείο Κονγκο Παλλάς στη

Γλυφάδα (παραλιακή λεωφόρο).

Με τη νέα Διοίκηση που απέ-

κτησε, ετοιμάζει νέο πρόγραμμα

εκδηλώσεων το οποίο θα παρου-

σιάσουμε στο επόμενο φύλλο. 

Στη μεταξύ, την Πέμπτη 15 Νο-

εμβρίου στις 6.30μ.μ. θα μιλήσει

ο Λεωνίδας Κατερίνης. 

2ος κύκλος ποιητικών 
αναλογίων στα Σπάτα

Ο Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο Ξε-

νοφών» του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος συνεχίζει το αφιέ-

ρωμα στην Ελληνική Ποίηση.

Είναι ο Δεύτερος Κύκλος των Ποιητικών Αναλογίων.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Μουσείο Οίνου

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

λήνη, τηλ.fax. 210-6037933).

Τις αναλύσεις για το έργο των Ποιητών θα κάνουν διακεκρι-

μένοι άνθρωποι των γραμμάτων!. Τις απαγγελίες γνωστοί και

καταξιωμένοι ηθοποιοί!

Με γέλια, παιδικές φωνές και πολλά

χειροκροτήματα ολοκληρώθηκε η επί-

σημη πρώτη παράσταση της όπερας για

παιδι·  η Κοκκινοσκουφίτσα του Σύμουρ

Μπάραμπ, σε μουσική διεύθυνση Γιώρ-

γου Αραβίδη και σκηνοθεσία Δημήτρη

Καραντζά.

Το γνωστό παραμύθι του Σαρλ Περώ, με

λίγο διαφορετική εξέλιξη, παρουσιάζεται

για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τη

μορφή της παιδικής όπερας. Δεν είναι ο

λύκος εκείνος που τρομοκρατεί την Κοκ-

κινοσκουφίτσα, αλλά εκείνη που κατορ-

θώνει να τον εξουδετερώσει, μιλώντας

του για καραμέλες και γλυκά που τον κά-

νουν να χάσει τελείως την όρεξή του. 

Ο ανερχόμενος σκηνοθέτης του θεά-

τρου Δημήτρης Καραντζάς δημιούρ-

γησε ένα ονειρικό περιβάλλον, όπου οι

ήρωες του έργου κινούνται μεταξύ

φαντασίας και πραγματικότητας.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έξοδος για μι-

κρούς και μεγάλους.

Η παράσταση θα συνεχιστεί έως τις 28

Απριλίου 2013

Προπώληση εισιτηρίων

Ταμεία τoυ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

Ακαδημίας 59-61, Αθήνα 

Τηλ. πωλήσεις 210 3662 100, 

210 3612 461, 210 3643 725

www.nationalopera.gr

Ελληνική Ποίηση - Κύκλος Β

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

Παιδική σκηνή

«ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΠΑΙΞΕ - ΓΕΛΑΣΕ»
της Σγουρής Γεωργιάδη

…«Και τι είναι τα όνειρα; Ξέρεις τι είναι τα όνειρα και τα

κλέβεις με τέτοια ευκολία; Ξέρεις πως το όνειρο είναι η

πιο απλή, αλλά και η πιο μαγική σκέψη που το μυαλό μας

τη μετατρέπει σε εικόνες; Κάθε μέρα τα μάτια μας, όταν

είναι ανοιχτά φυλακίζουν εκατομμύρια εικόνες και σκέ-

ψεις. Κι όταν το βράδυ κλείνουν, οι εικόνες αυτές στή-

νουν έναν τρελό χορό με τις σκέψεις και γίνονται όνειρα

και μας κάνουν συντροφιά στον ύπνο μας.

Τα όνειρά μας….. Πιο ακριβά από όλο το χρυσάφι του

κόσμου είναι τα όνειρά μας…»

Με αφορμή ένα θέμα ιδιαίτερο για τα παιδιά, το θέμα των

ονείρων τους,  φέτος στην παιδική σκηνή του Θεάτρου

«Θεμέλιο», ο μικρός Ερρίκος, οι φίλοι του, μια παρέα από

Ονειροπλάστες και Ονειροδημιουργούς, αλλά και η Ονει-

ροκαταστροφέας Φιφή Εφιαλτοπούλου, σας παρουσιά-

ζουν ένα πρωτότυπο έργο για το θαυμαστό κόσμο των

ονείρων. 

Ακολουθήστε τους και θα σας πάνε ένα περιπετειώδες

ταξίδι ως στην Ονειροπολιτεία για να σας πείσουν πως

τα παιδικά όνειρα έχουν τεράστια δύναμη και κανείς,

ακόμα κι αν προσπαθήσει πολύ, δεν μπορεί να τα κατα-

στρέψει αφού «Τα όνειρα δεν είναι παίξε γέλασε»…

Ονειρα στο θέατρο Θεμέλιο, Λένορμαν 82, Μεταξουρ-

γείο Τηλ. 210-8643310 

Αδελφοποίηση Λαυρίου

με Quimper Γαλλίας

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος Λεβαντής και το

Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν την Τρίτη 13 Νοεμ-

βρίου και ώρα 18.30, στο χώρο του Μηχανουργείου στο

Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου,  για την υπο-

γραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης με την Γαλλική

πόλη Quimper. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν η Μικτή

Χορωδία Κερατέας, η Χορωδία Λαυρίου και η Παιδική Χο-

ρωδία Λαυρίου.

ΚΑΠΗ-ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ

Tριήμερη εκδρομή στην

Αχαϊα και Ηλεία

Τριήμερη Εκδρομή (με συμμετοχή –υποστήριξη Δήμου)

στην Αχαΐα και Ηλεία (Καλάβρυτα, Αρχαία Ολυμπία, Κα-

τάκωλο, Πάτρα) 24, 25, 26 Νοεμβρίου. Τιμή 70 ευρώ το

άτομο. Περιλαμβάνει, δύο πρωινά  (μπουφέ), δύο δείπνα

σε γνωστό Ξενοδοχείο της πόλης των  Πατρών. 

Με απόφαση του Δ.Σ του “Σφηττός”  προτεραιότητα στις

εκδρομές έχουν οι δημότες μέλη του ΚΑΠΗ και μόνο αν

δεν έχουν πληρωθεί θέσεις θα μπορούν να συμμετέχουν

και μη δημότες, μέλη όμως του ΚΑΠΗ. 

Δηλώσεις συμμετοχών στο τηλέφωνο, 210-6020920 (Κα-

θημερινά, ώρες 09:30-1200μ και 17:30-19:00)

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει εξόρμηση στην Ορεινή

Κορινθία την Κυριακή 18 Νοεμβρίου με εκκίνηστη στις

7.30π.μ. στην Ομόνοια. Περιήγηση, Πεζοπορία, ξενάγηση

και ποδηλασία.

Δηλώσεις συμμετοχής Μαρία Κορομηλά 2108991145

6940308757 ή στο  Email   ena.drasi@gmail.com

Η Κοκκινοσκουφίτσα στη Λυρική σκηνή!

«Ολη η Ελλάδα στην

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ»

Η Περιφέρεια Αττικής, την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Νοεμβρίου

και ώρα 6.30μ.μ. στο  Κλειστό Γυμναστήριο Λαυ-

ρίου, οργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Ολη η Ελλάδα

στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ», με παραδοσιακούς χο-

ρούς και δρώμενα από όλη την Ελλάδα.

Γι’ αυτούς που θέλουν να παρακολουθήσουν την

εκδήλωση, θα αναχωρήσει  λεωφορείο από την

Κεντρική Πλατεία Κερατέας στις 18:00.
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KAΛΕΣΜΑ

ΣΥΡΙΖΑ, Τ.Ε. των 3Β

Η Τοπική Επιτροπή Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

του ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλα τα μέλη, τους φίλους και

τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινω-

νικό Μέτωπο στην 8η Ανοιχτή Συνέλευση την ΤΕ-

ΤΑΡΤΗ 14 NOEMΒΡΗ, ώρα 7μμ, στην

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (οδός Ζεφύρου 2 -

Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, Βούλα).

Στη συνέλευση, που πραγματοποιείται εν όψει της

Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ - Ε.Κ.Μ.,

θα συζητηθούν θέματα πολιτικών αρχών και φυ-

σιογνωμίας του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με το ευρύτερο

πολιτικό & κοινωνικό περιβάλλον στην Ευρώπη και

στην Ελλάδα, αλλά και το σχέδιο δράσης μας στα

πλαίσια της τρέχουσας πολιτικής, οικονομικής και

κοινωνικής συγκυρίας. 

Διάθεση Αγροτικών 

Προϊόντων στον Ωρωπό

Στα πλαίσια του Προγράμματος Διάθεσης Αγροτικών Προ-

ϊόντων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ωρωπού

διοργανώνεται την Κυριακή 11/11/2012 στον Ωρωπό (χώρος

λαϊκής αγοράς) διάθεση των εξής προϊόντων απευθείας από

τους παραγωγούς στο καταναλωτικό κοινό:

ΠΡOΪΟΝ               ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (kg)  ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ευρώ)

ΦΕΤΑ 2 13.50

ΛΑΔΙ 5 15.00

ΡΥΖΙ 4 5

ΡΕΒΥΘΙΑ 2.5 5

ΦΑΚΕΣ 3 5

ΦΑΣΟΛΙΑ 2 5

ΑΛΕΥΡΙ 10 6.5

ΕΛΙΕΣ 2 6

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 30 5

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος οι

ενδιαφερόμενοι καταναλωτές οφείλουν να δώσουν την πα-

ραγγελία τους στην ΑΡΓΥΡΩ ΝΤΑΣΗ (τηλ. Επικοινωνίας

6932686658), την οποία ευχαριστεί θερμά η  Κ.Ε.Δ.Ω.  για

την εθελοντική της εργασία με στόχο την εξυπηρέτηση των

κατοίκων του Δήμου. 

Σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους, οι

Μελισσοκόμοι Λαυρίου, μετά από πλη-

ροφορία ότι ο Δήμος θα ραντίσει τους

φοίνικες, ότι δεν πρέπει να γίνει γιατί

είναι θάνατος για τις μέλισσες.

Οι φοίνικες, όπως γράφουν, θα ραντι-

στούν  με  νεονικοτινοειδή φάρμακα τα

θα περάσουν στους ιστούς των φοινί-

κων και θα είναι ενεργά για 4 χρόνια.

Έτσι του χρόνου που θα ανθήσουν οι

φοίνικες και θα πάνε οι μέλισσες στα

άνθη τους, θα χάσουν τα μελίσσια τους.

Το ίδιο έγινε και στην Πάρο φέτος το

καλοκαίρι.

Τονίζουν δε στην ανακοίνωσή τους με-

ταξύ άλλων:  «Ότι μέτρα κι αν πάρετε

τώρα για τα μελίσσια σας, πρέπει να κα-

ταλάβετε οτι την ζημιά θα την πάθετε

του χρόνου το καλοκαίρι που θα ανθή-

σουν οι φοίνικες.

Η κατάσταση δεν πάει άλλο.

Δεν πρέπει να δεχτείτε την κατα-

στροφή της περιουσίας σας.

Το ίδιο πρέπει να γίνει σε όσες περιο-

χές ετοιμάζονται ψεκασμοί στους φοί-

νικες.

Η παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια

μας και κερδίζουμε την μάχη των νεο-

νικοτινοειδών, ή ετοιμαστείτε να κλαίτε

το καλοκαίρι που θα δείτε άδειες τις κυ-

ψέλες σας.

Οι πολιτικοί μας εμπαίζουν, όταν ένας

υπουργός δεσμεύεται για την απαγό-

ρευση των νεονικοτινοειδών, ο επόμε-

νος που προκύπτει από κάποιον

ανασχηματισμό λέει ότι δεν τον δε-

σμεύουν οι αποφάσεις του προκατόχου

του».                                       lavriaki.gr

Αντιδρούν στους ραντισμούς οι Μελισσοκόμοι Λαυρίου

Ο Δήμος Παλλήνης, μετά από στενή

στις πρόσφατες αλλαγές των λεωφο-

ρειακών γραμμών, που έγιναν διαπί-

στωσε ότι χρειάζονται κάποιες

βελτιώσεις για την καλύτερη εξυπη-

ρέτηση των κατοίκων. Ετσι σε επαφή

με τον ΟΑΣΑ ζήτησε κάποιες τροπο-

ποιήσεις τις οποίες πέτυχε και είναι:  

Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 314 & 324 για να κα-

λυφθούν οι ανάγκες μεταφοράς των

μαθητών, από 01/11 

Τα δρομολόγια της γραμμής 314 που

εξυπηρετούν τους μαθητές του 1ου

Γυμνασίου – Λυκείου Παλλήνης θα ξε-

κινούν στις 07:15 το πρωί από το Πι-

κέρμι και το αντίστοιχο μεσημεριανό

στις 13:55 από Δουκίσσης Πλακεν-

τίας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση

των μαθητών στην περιοχή του Πανο-

ράματος θα εκτελείται και κατά τα δυο

δρομολόγια η παλιά διαδρομή.

Τα δρομολόγια της γραμμής 324 που

εξυπηρετούν τους μαθητές του 2ου

Γυμνασίου – Λυκείου Παλλήνης θα ξε-

κινούν στις 07:15 το πρωί από το Γή-

πεδο Ανθούσας  και το αντίστοιχο

μεσημεριανό στις 13:55 από το ίδιο

σημείο.

Τα αντίστοιχα δρομολόγια της γραμ-

μής 301 (Σχολική διαδρομή) που αφο-

ρούν την εξυπηρέτηση μαθητών του

1ου Γυμνασίου – Λυκείου Παλλήνης,

λειτουργούν ήδη και είναι το πρωί στις

06:55 από Δουκίσσης Πλακεντίας και

το αντίστοιχο μεσημεριανό στις 14:00

από Δουκίσσης Πλακεντίας.

Β’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜ-

ΜΗΣ 324 ΑΠΟ 01/11 

Επέκταση του ωραρίου της γραμμής

324 τις καθημερινές από τις 20:00 μ.μ.

από το Γήπεδο της Ανθούσας στις

22:00 μ.μ.

Μετά την κατάργηση των λεωφορει-

ακών γραμμών 307, 315 από μεριάς

του ΟΑΣΑ, τα προβλήματα των κατοί-

κων της  Κάντζας και των εργατικών

κατοικιών, είναι μεγάλα. Ετσι ο Δήμος

διεκδικεί πύκνωση των δρομολογίων

της γραμμής 324 τις καθημερινές και

λειτουργία της την Κυριακή. 

Πέραν αυτών, ο Δήμος, έχει σχεδιάσει

και υποβάλλει πρόταση δημιουργίας

νέας γραμμής, έγγραφο (31254/22-10-

2012) για την καλύτερη εξυπηρέτηση

των κατοίκων της περιοχής του Αγ. Νι-

κολάου, Κάντζας και εργατικών κατοι-

κιών Κάντζας.  

Γ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜ-

ΜΗΣ 304

Στα  πλαίσια εξυπηρέτησης των εργα-

τικών κατοικιών Κάντζας επεκτείνεται

το ωράριο της λεωφορειακής γραμμής

304 αντί για τις 21:30 στις 22:20 από

Δουκίσσης Πλακεντίας προς εργατι-

κές κατοικίες Κάντζας- Αρτέμιδα και

στις 23:25 από Αρτέμιδα προς  εργατι-

κές κατοικίες Κάντζας- Νομισματοκο-

πείο.

Δ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΗΣ 314 ΑΠΟ 01/11/2012

Επεκτείνονται τα δρομολόγια της

γραμμής 314 στο Πανόραμα για την

εξυπηρέτηση των μαθητών καθώς και

το ωράριό της με την προσθήκη ενός

δρομολογίου που θα εισέρχεται στον

οικισμό Πανοράματος ξεκινώντας από

το σταθμό Δουκ. Πλακεντίας 23:30.

Ε’ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ

Ίδρυση στάσης επί της οδού Ευρυτα-

νίας για μετεπιβίβαση των επιβαινόν-

των στις γραμμές 301, 302, 314 επί

της Λεωφ. Μαραθώνος με τα Α5 και

305 προς Αθήνα.

Ίδρυση στάσης επί της Λεωφ. Μαρα-

θώνος στο Lidl, για μετεπιβίβαση των

επιβαινόντων στην 301, 302, 314, Α5,

305, 319.

Ίδρυση στάσης επί του Προαστιακού

Παλλήνης για το 301 στην κατεύ-

θυνση προς Ανθούσα.

Ίδρυση στάσης επί της οδού Δάμωνος

μετά από κατάργηση της στάσης επί

της οδού Κλεισθένους, για το 314 με

κατεύθυνση προς Παλλήνη.

Στάση με στέγαστρο επί της πλατείας

Ολυμπιάδος στο Πανόραμα που

αφορά τη γραμμή 314.

Ο Αντιδήμαρχος Παλλήνης Γρηγόριος

Καραγιάννης, έχει αναλάβει την πα-

ρακολούθηση των δρομολογίων και

κάνει προσπάθειες για να πυκνώσουν

τα δρομολόγια, όπως εξήγησε και επε-

σήμανε ότι: «οι παρούσες τροποποι-
ήσεις έρχονται να βελτιώσουν τα
προσφάτως τροποποιημένα δρομολό-
για των λεωφορειακών γραμμών και
αν χρειαστεί, ο Δήμος Παλλήνης είναι
έτοιμος να επέμβει και πάλι».
Οσον αφορά την τήρηση των ωραρίων,

αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο

ΟΑΣΑ.

Tροποποιήσεις δρομολογίων λεωφορειακών

γραμμών του Δήμου Παλλήνης

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 

για αλληλέγγυες δράσεις στα 3Β

“Δίκτυο Αλληλεγγύης” και “Εθελοντές του Κάμ-

πινγκ” στις 22/10 καλούν σε κοινή ανοιχτή συνέ-

λευση, προκειμένου να προγραμματιστούν

αλλελέγγυες δράσεις. 

Στη συνέλευση μπορεί να πάρει μέρος κάθε πολί-

της που επιθυμεί.

Η συνέλευση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου

7.30 μμ στο κάμπινγκ της Βούλας

Πληροφορίες: Ρένα Αλεξούδη     6945468303                                                                                                      

Παναγιώτης Αλεξίου 6977527307



ΕΒΔΟΜΗ  10 NOEMΒΡΙΟΥ 2012 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Αντιμνημονιακό Ψήφισμα της 

Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης

Κατανοώντας τον παλμό της κοινωνίας, η Δημοτική Ενό-

τητα Παλλήνης, σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε

(31/11) αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος κατά των μνη-

μονίων, το οποίο έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης αφουγ-

κραζόμενο την Ελληνική Κοινωνία και διαισθανόμενη την

ευθύνη για την περαιτέρω πορεία για το Μέλλον των παι-

διών μας, της Πατρίδας και της Ελληνικής Κοινωνίας γε-

νικότερα λέει ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΡΑ που:

― Οδηγούν την Ελληνική Κοινωνία στην διάλυση και στην

ανέχεια (φτώχεια, άστεγοι Έλληνες, κ.α.)

― Διαλύουν το κοινωνικό κράτος πρόνοιας, (πολύτεκνοι

τιμωρούνται που έκαναν παιδιά για να συμβάλλουν

ενεργά στην διαιώνιση του Ελληνικού Γένους)

― Διαλύουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα ασφαλι-

στικά Ταμεία (καταδικάζει βιοπαλαιστές που μια ζωή δού-

λευαν αξιοπρεπώς και πλήρωναν τις εισφορές τους,

σήμερα να ζουν στα όρια της φτώχειας και ζητιανεύον-

τας!!)

― Συμβάλουν ενεργά στην αποδόμηση του παραγωγικού

ιστού της Πατρίδας μας (εργοστάσια – όσα έχουν μείνει

ακόμα- με τις ασυνέπειες κυβερνητικής πολιτικής, κλεί-

νουν και πάνω από 1.000.000 Έλληνες πολίτες οδηγούν-

ται στην ανεργία και στην επαιτεία)

― Κλέβουν το Μέλλον των παιδιών μας και τους στέλ-

νουν στην ξενιτιά (1 στα 2 παιδιά μας είναι άνεργα χωρίς

προοπτική)

― Συμβάλουν στο ξεπούλημα τον εθνικού μας πλούτου,

υποθηκεύοντας το ορυκτό πλούτο της Πατρίδας μας και

το μέλλον αυτής της χώρας

― Συμβάλουν στην απώλεια της Εθνικής μας Κυριαρχίας

― Καταλύουν, στο όνομα της Νέας Τάξης Πραγμάτων, τα

εργασιακά κεκτημένα των εργαζομένων αλλά και αυτών

που θα μπουν σε λίγο στον εργασιακό βίο (χρειάστηκαν

αιματηροί αγώνες δεκάδων δεκαετιών και σε δύο χρόνια

τα καταστρέψατε)

― Αφήνουν ατιμώρητους τους Φοροφυγάδες (πολιτικούς

και «Έλληνες» επιχειρηματίες που έκλεψαν τον πλούτο

των Ελλήνων και τον έστειλαν στο εξωτερικό για να θη-

σαυρίσουν σε περίπτωση χρεοκοπίας της Πατρίδας μας)

Θεωρούμε μη ευπρόσδεκτους στην πόλη μας ΟΛΟΥΣ

εκείνους τους βουλευτές που θα ψηφίσουν τα ΜΝΗΜΟ-

ΝΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ και μαζί την καταδίκη της Κοινωνίας, του

Γένους μας και της Πατρίδας μας.
http://pallinipress.blogspot.gr/

«Σχεδιασμός, Οργάνωση,  Παιδαγωγικό
πλαίσιο και Πορεία Υλοποίησης 
Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας»

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, στα πλαί-

σια Επιμόρφωσης  των Εκπ/κών, διοργανώνει Ημερίδα, με

τίτλο: «Σχεδιασμός, Οργάνωση,  Παιδαγωγικό πλαίσιο
και Πορεία Υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας».  

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις  13 Νοεμβρίου ώρα:

11.30 – 14.00, στο 7ο ΓΕΛ Αχαρνών (Λιοσίων 44, Μενίδι).

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 12/11/2012, στα Τηλέφ. 210-

3576045, Κιν. : 6944831880

O διευθυντής Στ. Καπέλας παρακαλεί τους Δ/ντές των

Σχολικών Μονάδων, να διευκολύνουν τους  Εκπ/κούς

ώστε να μην υπάρξουν απώλειες διδακτικών ωρών.

«Σχεδιασμός, Οργάνωση,  Παιδαγωγικό
πλαίσιο και Πορεία Υλοποίησης 
Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 

& Aγωγής Σταδιοδρομίας»

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, στα πλαί-

σια Επιμόρφωσης  των Εκπ/κών, διοργανώνει Ημερίδα, με

τίτλο: «Σχεδιασμός, Οργάνωση,  Παιδαγωγικό πλαίσιο
και Πορεία Υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής 
Υγείας και Αγωγής Σταδιοδρομίας». 
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις  20 Νοεμβρίου ώρα 11.30

– 14.00, στο 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης (16ο χλμ. Λ.  Μαραθώνος).

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 19/11/, στα Τηλέφ. 210-3576045,

Κιν.: 6944831880 & E-mail:  anthyg26@yahoo.gr 

O διευθυντής Στ. Καπέλας παρακαλεί τους Δ/ντές των

Σχολικών Μονάδων, να διευκολύνουν τους  Εκπ/κούς

ώστε να μην υπάρξουν απώλειες διδακτικών ωρών.

Σε επείγουσα  ανακοίνωσή

τους οι Δήμοι Κρωπίας και

Μαρκοπούλου επισημαί-

νουν ότι  την τελευταία πε-

ρίοδο παρατηρείται η

αύξηση φαινομένων παρά-

νομης συγκομιδής ελαι-

οκάρπου και καταστροφής

των ελαιοδέντρων στην πε-

ριοχή των Μεσογείων ζη-

τούν τη συνδρομή των

αρμοδίων υπηρεσιών προ-

κειμένου να λάβουν μέτρα

προστασίας των ιδιοκτητών. 

Ο Δήμος Κρωπίας συγκά-

λεσε με πρωτοβουλία του,

δύο συσκέψεις που πραγμα-

τοποιήθηκαν την Πέμπτη, 1

Νοεμβρίου και την Τρίτη, 6

Νοεμβρίου και στις οποίες

παραβρέθηκαν εκπρόσωποι

του Α.Τ. Κορωπίου, του Δα-

σαρχείου, της αρμόδιας

υπηρεσίας της Περιφέρειας

Ανατολικής Αττικής, των Συ-

νεταιρισμών, Συνιδιοκτη-

σιών και ελαιοτριβείων που

δραστηριοποιούνται στην

ευρύτερη περιοχή της Ανα-

τολής Αττικής καθώς και

υπηρεσιακοί παράγοντες.

Και ο Δήμος Μαρκοπούλου

παράλληλα ζήτησε τη συν-

δρομή των παραπάνω αρμο-

δίων αρχών για άμεση

παρέμβαση και συνεργασία

επί κοινών μέτρων για την

διασφάλιση των παραγω-

γών ελαιοκάρπων και την

προστασία των ελαιοδέν-

τρων. 

Ως άμεσα μέτρα παρέμβα-

σης αποφασίσθηκαν τα πα-

ρακάτω:

1α. Για τον περιορισμό των
περιστατικών κλοπής ελαι-
οκάρπων και για τις περι-
πτώσεις όπου ο καρπός

μεταφέρεται μέσω τρίτων
καθιερώνεται, η υποχρέωση
του μεταφέροντα τους ελαι-
όκαρπους στο ελαιοτριβείο
να προσκομίζει ο μεταφο-
ρέας υπεύθυνη δήλωση του
ιδιοκτήτη των ελαιοδέν-
τρων για την εξουσιοδό-
τηση του ως προς την
μεταφορά του καρπού και
την εξαγωγή του ελαιολά-
δου. 
Η υπεύθυνη δήλωση ισχύει
για μία μόνο μεταφορά
ελαιοκάρπου και εξαγωγή
ελαιολάδου. Παραλαμβάνε-
ται από το ελαιοτριβείο και
φυλάσσεται από αυτό.
1β. Επίσης, στην παραπάνω
περίπτωση καλούνται οι πα-
ραγωγοί να ενημερώνουν
εκ των προτέρων το ελαι-
οτριβείο για την παράδοση

του ελαιοκάρπου από άλλον
και όχι από τους ιδίους. 
2. Για την προστασία των

ελαιοδέντρων θα ληφθούν

μέτρα σε συνεργασία με τους

εμπλεκόμενους φορείς.

Γι’ αυτό καλούνται οι όμοροι

Δήμοι να συνεργαστούν με

τους εμπλεκόμενους φορείς

(συνεταιρισμούς, ελαιοτρι-

βεία, παραγωγούς κ.λ.π.) που

ασκούν σχετική δραστηριό-

τητα στην περιοχή τους για

την άμεση εφαρμογή των πα-

ραπάνω υποχρεώσεων.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ζη-

τάει σε κάθε περίπτωση να

ενημερώνεται το αρμόδιο

Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ. Μαρ-

κοπούλου, τηλ. 22990 22100)

και ο Δήμος (τηλ. 22990

20179).

Μη “κλέβετε” τις ελιές

Οι Δήμοι των Μεσογείων οργανώνονται 

για την προστασία του ελαιοκάρπου

Το Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε 

τις αντικειμενικές αξίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Κατόπιν ερωτήσεων από πολλούς δημότες, σχετικά με τον

καθορισμό των αντικειμενικών αξιών για την αποφυγή οποι-

ασδήποτε παρερμηνείας, ο Δήμος Ωρωπού διευκρινίζει τα

εξής:

«Ο Δήμος Ωρωπού δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον καθορι-

σμό της τιμής ζώνης. Οι τιμές ζώνης καθορίζονται αποκλει-

στικά από το Υπουργείο Οικονομικών με Νόμο του κράτους

και οι Δήμοι υποχρεούνται να τον εφαρμόζουν σύμφωνα με

τον Νόμο 2130/1993.

Το Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε τις αντικειμενικές
αξίες για την περιοχή που καλύπτει ο σημερινός Καλλικρα-

τικός Δήμος Ωρωπού, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ

Β'269/28-2-2007. Επειδή όμως, πολλοί Δήμοι διατηρούσαν

ακόμη τις παλιές τιμές, το Υπουργείο, ενόψει της καθιέρω-

σης του ΕΕΤΗΔΕ, επανήλθε με την εγκύκλιο 1244/1-12-2011

και τους υποχρεώνει να τις διορθώσουν.

Ο Δήμος Ωρωπού, συμμορφώθηκε με την σχετική νομοθε-

σία, ως όφειλε, και εφάρμοσε τις σχετικές τιμές σε συνεν-

νόηση με την οικεία Δ.Ο.Υ. και απέστειλε τη βάση

δεδομένων στη Δ.Ε.Η. η οποία προσάρμοσε ανάλογα τους

λογαριασμούς. Αναφορικά με το ειδικό τέλος, αναφέρουμε

ότι υπολογίσθηκε την προηγούμενη φορά με βάση τις τιμές

ζώνης που ίσχυαν πριν το 2007 ενώ σήμερα ο υπολογισμός

γίνεται με τη ανανεωμένη βάση δεδομένων.

Συμπερασματικά, ο Δήμος Ωρωπού, που αποτελεί ζωντανό

κύτταρο και στυλοβάτη της κοινωνίας, σύμμαχο και συνοδοι-

πόρο, -αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία-, θα ήταν ο τε-

λευταίος που θα ήθελε να κάνει σε τέτοιου είδους αυξήσεις». 

Εληξε η αντιπυρική περίοδος

Εληξε η αντιπυρική περίοδος λόγω λήξης του θέρους και των

επικίνδυνων εποχών. Οι εθελοντές και οι πυροφύλακες πρό-

σφεραν πολύτιμες υπηρεσίες.

Στο Δήμο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης η επαγρύ-

πνηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, της Πυροσβε-

στικής, των εθελοντών και των ευαισθητοποιημένων πολιτών

συνέβαλαν έτσι ώστε η αντιπυρική περίοδος να λήξει χωρίς

κανένα πρόβλημα.

Ο Δήμαρχος Σ. Πανάς δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω

όλους όσους συμμετείχαν στην αντιπυρική περίοδο και ιδι-

αίτερα τον κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Γραμματέα του Δη-

μοτικού Συμβουλίου και Επικεφαλής της Εθελοντικής

Ομάδας Δασοπροστασίας – Πυρόσβεσης της Δημοτικής Ενό-

τητας Βούλας, τον κ. Θεόδωρο Τσίλο, Επικεφαλή της Εθε-

λοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας – Πυρασφάλειας της

Δημοτικής Ενότητας Βάρης, τους Δημοτικούς Συμβούλους,

τους εργαζόμενους του Δήμου καθώς και όλους τους δημό-

τες που συνέβαλαν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
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Θεοδώρα Τζάκρη

Διέπρεψε στη Βουλή, την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου, στη

συζήτηση για την ψήφιση της καταστροφής του ελ-

ληνικού λαού και της Ελλάδας, η Θεοδώρα Τζάκρη,

βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το Νομό Πέλλας.

Και διέπρεψε γιατί επί δέκα περίπου λεπτά κατηγο-

ρούσε με ατράνταχτα στοιχεία τη διακυβέρνηση της

χώρας, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο «στις 300 σελί-

δες του περιέχει μόνο περικοπές». Χαρακτήρισε τον

Υπουργό Στουρνάρα  «υπάλληλο του ΣΕΒ». Βαριές

κατηγορίες για ασυνέπεια και κοροϊδία εξαπέλυσε

και στον Αντώνη Σαμαρά: «Θυμόμαστε την θεατρική
παράσταση του κ. Σαμαρά επι Παπαδήμου για τους
συνταξιούχους το Ζάππειο Ι και ΙΙ με τα ισοδύναμα
και την προστασία του εθνικού πλούτου που μόλις
προχθές μας ζήτησε να τα βάλουμε σε πιάτο και να
τα δώσουμε».
Και έκλεισε την ομιλία της με την αμίμητη φράση:

«Ψηφίζω με το πιστόλι στον κρόταφο για τελευταία
φορά»
Συνέλληνες του Νομού Πέλλας, θα πρέπει να οργα-

νώσετε μία υποδοχή όπως της πρέπει της Θεοδώρας

Τζάκρη, όταν θα έρθει να σας επισκεφθεί. 

Ντρέπονται ή φοβούνται;...

Τόσο πολύ λουφάζουν οι βουλευτές της Νέας Δημο-

κρατίας, που δεν βγαίνει κανένας σε κανένα παρά-

θυρο. Καθημερινός μαϊντανός είναι ο εκ του

“ΛΑ.Ο.Υ.” προερχόμενος Αδωνις Γεωργιάδης, ο

οποίος ήταν και εισηγητής στη Βουλή για το κατά-

πτυστο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή. 

Α, ξέχασα, είναι και η άλλη η αντιμνημονιακή νεοδη-

μοκράτισσα που έγινε υπερμνημονιακή· ο Σοφία

Βούλτεψη. Τους αξίζουν έπαινοι, γιατί σηκώνουν με-

γάλο βάρος...

Kαθεστώς τυραννίας;...

Ποιος να το πει, και ποιος να το πιστέψει. Ολα αυτά

τα φιλεργατικά μέτρα που έφεραν οι “κοινοβουλευ-

τικές δημοκρατίες” στη Βουλή για να τα καταργή-

σουν και να μας γυρίσουν 500 χρόνια πίσω, τα έχει

ψηφίσει η Βουλή του δικτάτορα Μεταξά.

Συντάξεις μετά τα ...σαράντα

Ο έχων 40 χρόνια ένσημα θα μπορεί να βγαίνει σε

κανονική σύνταξη. Είναι ένα μέτρο που ψηφίστηκε

στο νόμο έκτρωμα. Οπως είπε ο βουλευτής του ΣΥ-

ΡΙΖΑ Μητρόπουλος, μόνο 8 γυναίκες και περίπου 800

άντρες έχουν τόσα ένσημα σε όλη την Ελλάδα.

Καλά ...σαράντα...

«Αν θέλετε να σώσετε την Ελλάδα, σταμα-
τήστε να της δανείζετε χρήματα», είναι ο τίτ-

λος άρθρου του Bloomberg (9.11), του Klaus Adam,

καθηγητή Οικονομικών στο πανεπιστήμιο του

Mannheim. 

Kαι επισημαίνει: “Αντί μιας ήπιας μετάβασης, η Ελ-
λάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα μέσα μιας κατα-
στροφικής κατάρρευσης του εγχώριου προϊόντος…”.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Όλοι κάτι έχουμε ακούσει για τα φωτο-

βολταικά και τα ωφέλη που αυτά παρου-

σιάζουν σαν εναλακτική μορφή

ενέργειας αλλα και σαν επένδυση. Τα τε-

λευταία 5 χρόνια ήταν μια επενδυτική

λύση, η μόνη διέξοδος, σε μια τόσο δύ-

σκολη οικονομική συγκυρία, για οποιον-

δήποτε συμπολίτη μας μπορούσε να

επενδύσει κάποια χρήματα που θα του

έφερναν στην οικογένεια ένα πρόσθετο

εισόδημα.  

Επίσης ο κλάδος των φ/β μέσα σε 5 χρό-

νια έγινε μια απο τις ατμομηχανές της

Ελληνικής οικονομίας, με χιλιάδες θέ-

σεις εργασίας για εξειδικευμένους Έλ-

ληνες (επιστημονικό προσωπικό), αλλα

και για τεχνικούς (εγκαταστάτες, ηλε-

κτρολόγους, εργάτες κλπ.) Ο κλάδος

στήριξε πολλούς επαγγελματίες από άλ-

λους τεχνικούς κλάδους που έβλεπαν τις

επιχείρησεις τους να κλείνουν από την

ανυπαρκτη οικοδομική δραστηριότητα.

Δεν θέλω να σας κουράσω με τα κλα-

δικά προβλήματα, ούτε να παρουσιάσω

το επιπλέον έλλειμα που θα προκύψει

στον προϋπολογισμό, την μείωση του

ΑΕΠ, την μείωση των εσόδων του κρά-

τους απο την καταστροφική αντιμετώ-

πιση του συγκεκριμένου κλάδου. Δεν

σας ζητάω να σκεφτείτε τους χιλιάδες

εργαζόμενους που μέχρι τώρα στήρι-

ζαν το κράτος μας, με την εργασία τους

και την συμβολή τους στην φορολογία

και τώρα απειλούνται με απολύσεις,

απο την έλλειψη των  επενδύσεων που

προήλθε απο τα νέα εχθρικά μέτρα,

ήτοι μειώσεις έως και 50% στην τιμή

της κιλοβατώρας που πληρώνει το κρά-

τος, 30% χαράτσι επι του τζίρου, επι-

πλέον της κανονικής φορολόγησης, η

οποία κινείται απο 25%-40% αναλόγως

της μορφής της εταιρίας και λοιπών

προσωπικών εισοδημάτων.

Αυτό που πρέπει να μείνει στον καθενα

απο εμάς και μας αφορά προσωπικά

είναι το εξής:

Σε λίγα χρόνια το κόστος εγκατάστασης

ενός φ/β συστήματος για αυτοκατανά-

λωση θα κατεβει στις 10.000€. Η δεδο-

μένη τάση της μείωσης του κόστους

ενός φ/β συστήματος θα συνεχιστεί,

λόγω του ότι η ελεύθερη αγορά, δηλαδή

οι επενδυτές που τα προηγούμενα χρό-

νια αγόραζαν φ/β για μεσαία και μεγάλα

πάρκα, έκαναν τα φ/β απο μια πανάκριβη

τεχνολογία, μια βιώσιμη επένδυση με

μαζική εξάπλωση. Αυτό το σύστημα, εγ-

κατεστημένο στην ταράτσα μας ή στην

αυλή μας θα καλύπτει όλες μας τις ενερ-

γειακές ανάγκες και επιπλέον θα μας

εξοικονομεί:

• 2-3.000 ευρώ κατ’ έτος από το κόστος

της ΔΕΗ, από την κατανάλωση ρεύματος

• 2-3.000 ευρώ κατ’ έτος για θέρμανση

απο πετρελαίο ή φυσικό αέριο

• 2-3.000 ευρώ κατ’ έτος για καύσιμα αυ-

τοκινήτου, αν αλλαζαμε το αυτοκίνητο

μας με ηλεκτρικό.

Πώς θα ήταν η ζωή μας αν είχαμε 6 έως

9.000 ευρώ λιγότερα έξοδα ΚΑΘΕ

ΧΡΟΝΟ; Θα είμαστε ποιο ελεύθεροι; Θα

χρειαζόταν να δουλεύουμε πιο λίγο και

θα ειχαμε περισσότερο χρόνο για τα

αγαπημένα μας πρόσωπα και τις προσω-

πικές μας ασχολίες; Θα υποκύπταμε ποιό

δύσκολα σε εκβιασμούς; Θα είχαμε αυ-

ξημένη ποιότητα ζωής;

Έχετε στο μυαλό σας κάποια άλλη τε-

χνολογία που να υπόσχεται αυτά τα

οφέλη; Με μια «καύσιμη ύλη» που δεν

μπορεί να ελεγχθεί, δεν μπορεί κανείς

να σου κατεβάσει το διακόπτη, δεν μπο-

ρεί κανείς να κρύψει τον ήλιο.

Αν έχουμε αυτά στο μυαλό μας καταλα-

βαίνουμε γιατί η κυβέρνηση δημιουργεί

εμπόδια στις ΑΠΕ και κυρίως στην ενέρ-

γεια απο τον Ηλιο.
Μιχάλης Στεφανίδης

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ελεύθερη ενέργεια = Ελευθερία
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Με τι μας ψεκάζουν;
Φαίνεται πως δεν έχουμε δικαίωμα ούτε σ’ έναν καταγάλανο

ουρανό. Τα γνωστά-άγνωστα αεροπλανάκια που μας ψεκά-

ζουν –σχεδόν καθημερινά- φροντίζουν εδώ και πολλά χρόνια

να μας λερώνουν τον ουρανό, όπως ακριβώς και αυτοί που τα

στέλνουν έχουν φροντίσει να λερώνουν κάθε τι γύρω μας και

μέσα μας.

Η απαρχή αυτής της ιστορίας δεν είναι πρόσφατη. Ήδη από

τις αρχές της δεκαετίας του ’70 έχουν ξεκινήσει συστηματικοί

αεροψεκασμοί με τα επονομαζόμενα chemtrails (χημικά ίχνη),

στα πλαίσια πειραμάτων για το ποθούμενο που ονομάζεται

έλεγχος κλίματος. Πρωτοπόροι και σε αυτό το ψυχανώμαλο

αποκύημα οι Η.Π.Α και η πάλαι ποτέ Σοβιετική Ένωση, με τη

Δημοκρατία της Ρωσίας να συνεχίζει μετά την αλλαγή φρου-

ράς στο Κρεμλίνο. Η Κίνα ακολούθησε αργότερα και τα τε-

λευταία χρόνια μπήκαν στο παιχνίδι τα ισχυρά ευρωπαϊκά

κράτη με άλλους ανά τον κόσμο μικρότερους περιφερειακούς

παίκτες, κι όλοι τους μαζί επαληθεύουν την πανάρχαια και

απύθμενη μωρία κάποιων από τα χείριστα δείγματα του αν-

θρωπίνου είδους, που θέλουν να γίνουν θεοί στη θέση του

Θεού, παίζοντες εν ου παικτοίς.

Το προτασσόμενο επιχείρημα των εμπνευστών και καθοδηγη-

τών, όταν πολίτες και Μ.Μ.Ε άρχισαν να αναρωτιούνται «τι

είναι αυτά;», ήταν ότι οι καλές τους κυβερνήσεις μεριμνούν

ώστε να μπορούν στην περίπτωση μιάς παρατεταμένης ανομ-

βρίας να δημιουργούν τεχνητά νέφη και βροχή στις πληττό-

μενες από ξηρασία καλλιεργημένες εκτάσεις. Με όρους

παραμυθιού, κάθε τέρας βρίσκει και μιά πεντάμορφη να χο-

ρεύουν βαλς. Όπως ακριβώς τα ανθρωπόμορφα τέρατα που

αποκαλούνται γενετιστές βρήκαν την πεντάμορφη δικαιολο-

γία της θεραπείας καρκίνων και άλλων φονικών ασθενειών με

τα βλαστοκύτταρα των εμβρύων, ώστε να αγιοποιήσουν τις

αληθινές επιδιώξεις τους, που δεν είναι άλλες από την κατά

παραγγελία των αφεντικών τους γενετική τροποποίηση (με-

τάλλαξη) ανθρώπων, ζώων και φυτών.

Αυτή η εξήγηση των «καλών βροχοποιών» δινόταν αρχικά και

όχι από τις εμπλεκόμενες κυβερνήσεις, αλλά από τα δημο-

σιογραφικά φερέφωνά τους. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει στα-

ματήσει να δίνεται η οποιαδήποτε επίσημη ή ημιεπίσημη

εξήγηση. Πως να εξηγήσεις ότι αν ο όποιος Τσάβες της όποιας

Βενεζουέλας δεν είναι εφικτό να εκκαθαρισθεί με παραδο-

σιακό τρόπο, θα του τραβάμε μια παρατεταμένη ανομβρία, ή

θα τον πνίγουμε στις βροχές μέχρι να «καθαρίσουμε»; Διότι

περί αυτού πρόκειται και δεν τους πήρε ο πόνος για τον απελ-

πισμένο αγρότη που προσεύχεται να βρέξει. Οι σπάνιες φορές

που δόθηκε κάποια κυβερνητική ερμηνεία ήταν αριστουργή-

ματα θράσους και φαιδρότητας. Όπως η μνημειώδης απάν-

τηση του τέως Γερμανού καγκελαρίου Σρέντερ σε Γερμανό δη-

μοσιογράφο ότι οι μυστηριώδεις αεροψεκασμοί πραγματοποι-

ούνται στα πλαίσια καταπολέμησης ...της διεθνούς

τρομοκρατίας!!! Εξίσου μνημειώδης ήταν και η πρόσφατη

απάντηση του Βαγγέλη Βενιζέλου, επί υπουργίας του στο

υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όταν απάντησε σε Έλληνα δημο-

σιογράφο για τα αεροπλανάκια «δεν γνωρίζω, δεν είναι δικά

μας». Γούστο θά ‘χει να αποδειχθεί τελικά ότι και γι’ αυτούς

τους δαπανηρότατους αεροψεκασμούς αργού θανάτου, πλη-

ρώνουμε όλοι εμείς, δανειζόμενοι, καθ’ ήν στιγμή έχουν μει-

ωθεί ανησυχητικά οι πτήσεις των μαχητικών μας αεροσκαφών

προς αναχαίτιση των τουρκικών, ένεκα μνημονιακής λιτότη-

τος. 

Τόσο στις ΗΠΑ, όσο και σε ευρωπαϊκές χώρες, κάποιες περι-

βαλλοντικές οργανώσεις συνέλεξαν πετώντας με ειδικά εφο-

διασμένα αεροσκάφη, δείγματα από τα τεχνητά νέφη και τα

ανέλυσαν στα εργαστήριά τους. Υπήρξαν πολλές επώνυμες

δημοσιεύσεις στις οποίες αναφέρεται ότι τα chemtrails αποτε-

λούνται κατά βάση από μικρορινίσματα οξειδίων μετάλλων, τα

οποία βέβαια καταλήγουν στο έδαφος, περνούν στην τροφική

αλυσσίδα και εμπλουτίζουν τον οργανισμό μας με παντοειδείς

καρκίνους και άλλα καλούδια. Όλως συμπτωματικώς κάποιες

από τις πλουσιότερες πολυεθνικές είναι αυτές που εμπο-

ρεύονται τα πανάκριβα φαρμακευτικά σκευάσματα για τη

δήθεν αντιμετώπιση των διαφόρων νεοπλασιών.

Επίσης όλως συμπτωματικώς, οι μυστήριοι αεροψεκασμοί υπε-

ράνω ελληνικής επικράτειας αυξήθηκαν με γεωμετρική πρό-

οδο από εποχής ανόδου στην εξουσία του George Jeffrey

Papandreou. Άλλη μιά περίεργη σύμπτωση είναι ότι τα αερο-

πλανάκια κάνουν εξαντλητικές υπερωρίες, πάντοτε στις πα-

ραμονές ψήφισης νέων αντιλαϊκών μέτρων και εξαγγελθεισών

συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. Επίσης αξιοσημείωτη σύμ-

πτωση είναι ότι τις μέρες που αυλακώνουν τον ουρανό, κατα-

γράφονται μαζικές και ταυτόχρονες αναφορές για

πονοκεφάλους, ζαλάδες, ατονίες, τάση προς έμετο και διάρ-

ροιες. Σε αναφορές πολιτών στα γνωστά δημοσιογραφικά κύμ-

βαλα παραπληροφόρησης, δίνεται η στερεότυπη απάντηση

«αυτά είναι αποκυήματα φαντασίας, πρόκειται για καυσαέρια

από αεροπλάνα της γραμμής». Τα δημοσιογραφικά τσιράκια

που απαντούν έτσι στους προβληματισμένους πολίτες, δι-

καιούνται βεβαίως να έχουν την πεποίθηση ότι απευθύνονται

σε ηλιθίους, αφού μετά τα όσα είχαν προηγηθεί των τελευ-

ταίων βουλευτικων εκλογών, ένα 48% των ψηφισάντων προ-

τίμησε τη Ν.Δ, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τη ΔΗΜ.ΑΡ.

Έχουμε και λέμε: Τα γνωστά-άγνωστα αεροπλανάκια δεν είναι

αεροπλάνα της γραμμής, δηλαδή δεν εκτελούν τακτά συγκοι-

νωνιακά δρομολόγια αεροπορικών εταιριών. Πετούν σε άλλα

ύψη -συνήθως μεγαλύτερα- και σε άλλους αεροδιαδρόμους

από αυτούς που χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα της γραμμής.

Τα οποία αεροπλάνα της γραμμής πετούν σε ευθεία πορεία

από και προς τα αεροδρόμια και δεν αυλακώνουν τον ουρανό

οριζοντίως, καθέτως και διαγωνίως μέχρι να υφάνουν το επι-

θυμητό πλέγμα, όπως τα αγνώστου ταυτότητος αεροπλανά-

κια. Επιπλέον, το ίχνος καυσαερίων των κανονικών

αεροπλάνων διαλύεται λίγο μετά τη διέλευσή τους, ενώ των

άλλων παραμένει για ώρες και μέρες, εξαπλώνεται και κατα-

λήγει να παριστάνει τα σύννεφα. Βεβαίως είναι εντελώς ευ-

διάκριτα τα αληθινά σύννεφα από τα chemtrails.

Δεδομένων των πονηρών καιρών που διάγουμε, ο καθένας μας

δικαιούται να προβληματισθεί με το γεγονός ότι εφ’ όσον κά-

ποιοι δύνανται να λερώνουν τους αιθέρες μας ανεξέλεγκτα

και κατά βούληση, έχουν και τη δυνατότητα να διασπείρουν

κατασταλτικές ουσίες, ασθένειες, στειρωτικές ουσίες ή ότι

άλλο. Υπερβολικό; Στην Αργεντινή και στο Εκουαδόρ, επί επο-

χής κατοχής Δ.Ν.Τ. έχει καταγραφεί ότι υπάλληλοι του Τα-

μείου μοίραζαν δωρεάν ναρκωτικά στις φτωχογειτονιές και

εκτός όλων των άλλων μαρτυριών υπάρχουν και ομολογίες

μεταμελημένων υψηλόβαθμων στελεχών του ΔΝΤ.

Άραγε θα βρεθεί ένας βουλευτής σ’ αυτό το Δελφινάριο που

ανεβάζει επιθεωρήσεις και κατ’ ευφημισμό αποκαλείται

«Βουλή των Ελλήνων», να ερωτήσει για τα αεροπλανάκια και

να επιμείνει σε πειστική εξήγηση; Θα βρεθεί ένας δημοσιο-

γράφος-ερευνητής να σέβεται το λειτούργημά του και να

ερευνήσει εξονυχιστικά το θέμα; Δεν θα ρωτήσω αν θα βρεθεί

ευαισθητοποιημένος εισαγγελέας. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος.   

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Aνακοίνωση για δεύτερη φορά,

κυκλοφόρησε η Αυστραλιανή

Πρωθυπουργός, Julia Gillard, επι-

σημαίνοντας τις αξίες της χώρας

της, και ότι όποιος εισέρχεται σ’

αυτήν οφείλει να τις σεβαστεί.

"Οι ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΟΧΙ ΟΙ ΑΥ-
ΣΤΡΑΛΟΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡ-
ΜΟΣΤΟΥΝ.... Είτε σας αρέσει είτε
όχι. Έχω κουραστεί από την ανη-
συχία αυτού του έθνους μήπως
ενοχλούμε μερικούς ανθρώπους ή
την κουλτούρα τους. Από την
εποχή των επιθέσεων στο Bali,
έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση

του πατριωτισμού στην πλειονό-
τητα των Αυστραλών.
Η κουλτούρα μας έχει εξελιχθεί
για περισσότερο από δύο αιώνες
με αγώνες, προσπάθειες και επι-
τυχίες από εκατομμύρια ανδρών
και γυναικών που κατέκτησαν την
ελευθερία.

Μιλάμε κυρίως ΑΓΓΛΙΚΑ, όχι Ισπα-
νικά, Λιβανέζικα, Αραβικά, Κινέ-
ζικα, Γιαπωνέζικα, Ρωσσικά ή
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
Οπότε, αν επιθυμείτε να γίνετε
μέρος της κοινωνίας μας,  να μά-
θετε την γλώσσα μας.

Οι περισσότεροι Αυστραλοί πι-
στεύουν στο Θεό. Αυτό δεν είναι
κάποια Χριστιανική, δεξιά πολιτική
προπαγάνδα, αλλά ένα γεγονός,
επειδή Χριστιανοί άνδρες και γυ-
ναίκες βασισμένοι στα Χριστιανικά
ιδεώδη, ίδρυσαν αυτό το έθνος,
και αυτό είναι πλήρως εξακριβω-
μένο. Εάν ο Θεός μας  σας ενο-
χλεί, τότε σας προτείνω να
σκεφτείτε κάποιο άλλο μέρος του
πλανήτη σαν την νέα σας πατρίδα,
γιατί ο Θεός είναι μέρος της κουλ-
τούρας μας.
Θα αποδεχτούμε τις πεποιθήσεις
σας, και δεν θα τις αμφισβητή-

σουμε. Αυτό που επιθυμούμε εκ
μέρους σας είναι να αποδεχτείτε
τις δικές μας πεποιθήσεις και να

ζήσετε σε αρμονία και χαρούμενη
ειρήνη μαζί μας.
Αυτή είναι η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, Η
ΧΩΡΑ ΜΑΣ και Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
ΜΑΣ και θα σας επιτρέψουμε
κάθε ευκαιρία να τα απολαύσετε
όλα. Αλλά, αφού τελειώσετε με
τις διαμαρτυρίες σας και τις γκρί-
νιες σας για την Σημαία μας, τα
Χριστιανικά μας πιστεύω ή τον
τρόπο ζωής μας, σας συνιστώ
ολόθερμα να εκμεταλλευτείτε μια
άλλη μεγάλη Αυστραλιανή ελευ-
θερία:

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ.

'Αν δεν είστε ευτυχείς εδώ τότε
ΦΥΓΕΤΕ. Δεν σας υποχρεώσαμε
να έλθετε. Εσείς επιλέξατε να έλ-
θετε εδώ. Επομένως ΑΠΟΔΕ-
ΧΤΕΙΤΕ την χώρα που ΕΣΕΙΣ
επιλέξατε."

Εσείς επιλέξατε να έλθετε εδώ. 
Επομένως ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ τη χώρα που ΕΣΕΙΣ επιλέξατε

Julia Gillard
Αυστραλιανή Πρωθυπουργός 
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ετοιμαζόμουν να γράψω για την

Ουγγαρία και το ηχηρό ΟΧΙ που είπε

στο ΔΝΤ και την Ε.Ε. αρνούμενη

επιδεικτικά να συμμορφωθεί με

τις…. απαιτήσεις τους, προκειμένου

να της χορηγήσουν ένα δάνειο δη-

λώνοντας ότι δεν έχει καμμία πρό-

θεση να επιβάλει πρόσθετα μέτρα

λιτότητας στον ουγγρικό λαό επειδή

έτσι θέλουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμε-

ρικανοί.

Ετοιμαζόμουν να γράψω για τα

μέτρα που πήρε ο πρωθυπουργός

της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόυ, που

κάνει το αυτονόητο. Εξισώνει τους

Βουλευτές με όλους τους άλλους

πολίτες, δηλαδή, πρέπει να συμβά-

λουν στο ταμείο ασφάλισής τους

όπως όλοι οι άλλοι πολίτες, παύουν

να ψηφίζουν την αύξησή τους, θα

πρέπει να πληρούν την θητεία τους

(όχι πάνω από δύο φορές) και μετά

να πηγαίνουν σπίτια τους και να εξα-

σφαλίζουν την εύρεση εργασίας

τους, ο κάθε Βουλευτής θα πληρώ-

νεται μόνο κατά την διάρκεια της θη-

τείας του και δεν θα έχει σύνταξή

που θα προέρχεται μόνο από αυτήν

κτλ. 

Ετοιμαζόμουν ακόμα να γράψω για

την απόφαση της ολομέλειας του

Αρείου Πάγου, που έκρινε αντισυν-

ταγματικά τα μέτρα του 3ου μνημο-

νίου. Η ολομέλεια του Αρείου

Πάγου έκρινε ότι τα όσα περιλαμβά-

νονται στο μνημόνιο θίγουν σωρεία

συνταγματικών διατάξεων και συνε-

πώς δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν.

Αλλά μου μοιάζει, ανούσιο γιατί δυ-

στυχώς η εντολοδόχος κυβέρνηση

της Ελλάδας, φαίνεται να έχει καλά

χαραγμένο τον δρόμο που ακολου-

θεί και είμαι βέβαιη πλέον πώς δεν

πρόκειται για δρόμο ανάπτυξης και

διάσωσης της Ελλάδας, αλλά για

αδιέξοδο που καταλήγει σε

γκρεμό...

Τα μέτρα που ψήφισε η ασταθής τρι-

κομματική κυβέρνηση, μέτρα εξου-

θενωτικά για τον λαό αλλά και

άσχετα με την υποτιθέμενη οικονο-

μική διάσωση της Ελλάδος δεν μου

επιτρέπουν να μην σκεφτώ ότι όλο

αυτό έχει καλά οργανωθεί για την

επίτευξη ενός απώτερου σκοπού.

Ποιός είναι αυτός εγώ δεν μπορώ να

σας το πως, δεν φτάνει μέχρι εκεί η

φαντασία μου.

Όμως όταν “χτυπάς” τον ένα και μο-

ναδικό τομέα που συνέχιζε να έχει

ανάπτυξη στη χώρα σου, τις ανανε-

ώσιμες πηγές ενέργειας και συγκε-

κριμένα τα φωτοβολταϊκά, “βάζεις

τα χεράκια σου να βγάλεις τα ματά-

κια σου”. Οι ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας που είναι το μέλλον όλου

του πλανήτη και η χώρα μας τυχαί-

νει να έχει πλεονεκτική θέση λόγο

του κλίματός της, έπρεπε να υπο-

στηρίζονται γερά απ’ την κυβέρ-

νηση, αντ’ αυτού, βάζουν χαράτσια

στους επιχειρηματίες πάρκων φωτο-

βολταϊκών, κατεβάζουν στο μισό την

τιμή πώλησης της ενέργειας για

τους ιδιώτες και ότι άλλο προκειμέ-

νου να βυθίσουν στο σκοτάδι και

αυτόν τον τομέα. Ένα τομέα που ο

ίδιος ο ήλιος τον “φωτίζει” αέναα. 

Σ’ αυτήν την ιστορία μου φταίνε

όλοι. Ο λαός, οι πολιτικοί, η Τρόικα.

Όχι όμως μ’ αυτήν την σειρά. Ο συν-

ταγματολόγος Κ. Χρυσόγονος, είπε

στην εκπομπή του Παπαδάκη κάτι

πολύ εύστοχο. Ο χρήστης ναρκωτι-

κών δεν έχει την ίδια βαρύτητα ευ-

θύνης με τον έμπορο ναρκωτικών

και γι’ αυτό το λόγο και η δικαιοσύνη

φέρεται πολύ πιο σκληρά στον έμ-

πορο. Ας παραλληλίσουμε λοιπόν

την Τρόικα με “βαρόνους”, τους πο-

λιτικούς μας με εμπόρους ναρκωτι-

κών και τον λαό με ναρκομανείς. Πιο

πολύ απ΄όλους μου φταίνε οι έμπο-

ροι...

Τι δεν καταλαβαίνεις; Είναι μέτρα για την

διά-σωση(λυση) της χώρας 

Ενίσχυση 

αστέγων Αθήνας

Οι Αtenistas ενισχύουν τους

άστεγους της Αθήνας, συγ-

κεντρώνοντας είδη πρώτης

ανάγκης για τον χειμώνα που

έρχεται. 

Ο,τι δε χρειαζεστε και είναι σε

καλή κατάσταση μπορείτε να

το πάτε το Σάββατο 10/11

11.00-15.00 στη πλατεία

Κλαυθμώνος.

Τα είδη που χρειάζονται

είναι τα εξής:
α) κουβέρτες, παπλώματα,

sleeping bags

β) σκούφους, γάντια, κασκόλ,

κάλτσες

γ) είδη προσωπικής υγιεινής (ξυ-

ραφάκια μιας χρήσεως, σαμ-

πουάν, αφρόλουτρα)

δ) ισοθερμικά μπουφάν και αδιά-

βροχα 

ε) θερμός, επαναφορτιζόμενους

φακούς

Ενεργειακή επανάσταση
Μια ενεργειακή επανάσταση θα ξεκινήσει σύμφωνα με ει-

δικούς μετά από μια ιταλική εφεύρεση που εκμεταλεύτηκε

ελληνική εταιρεία και κατάφερε να την μετατρέψει σε βιο-

μηχανικό προϊόν.

Η μαζική παραγωγή και παγκόσμια διάθεση μονάδων που

μπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε σπίτι ή επαγγελματικό

χώρο και να παράγουν θερμική και ηλεκτρική ενέργεια με

ελάχιστο κόστος, λέγεται ότι θα ανατρέψει το ενεργειακό

σκηνικό σε παγκόσμια κλίμακα.

Αφετηρία της υπόθεσης είναι η επαναστατική εφεύρεση

του αντιδραστήρα σύντηξης Υδρογόνου και Νικελίου

(ψυχρή σύντηξη σε ελεγχόμενο περιβάλλον), που έγινε

από δυο Ιταλούς επιστήμονες του πανεπιστήμιου της Μπο-

λόνια, τους Sergio Foccardi και Andrea Rossi. Με βάση την

ανακάλυψη αυτή μπορεί να παραχθεί φθηνή ενέργεια, με

πολύ χαμηλό κόστος, σχεδόν μηδαμινό σε σχέση με τα ση-

μερινά δεδομένα, αφού ο αντιδραστήρας μπορεί να παρά-

γει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει για τη

λειτουργία του. Τα δικαιώματα για την αξιοποίηση και την

βιομηχανική εκμετάλλευση (για μη στρατιωτικούς σκο-

πούς) της εφεύρεσης των Ιταλών για όλο τον κόσμο εκτός

από την Αμερική τα πήρε η ελληνική πολυμετοχική εται-

ρεία Defkalion. 

Η εταιρεία φρόντισε, στηριζόμενη σε Έλληνες επιστήμο-

νες, να «μεταφράσει» τεχνικά τα επιστημονικά αποτελέ-

σματα και να δημιουργήσει μια συσκευή η οποία μετά την

αρχική ενεργοποίηση της, παράγει θερμότητα χωρίς την

ανάγκη περαιτέρω τροφοδοσίας και μάλιστα χωρίς να δη-

μιουργεί ρύπους ή επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβο-

λίες. Η θερμική αυτή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρμανση χώρων

και ένα ποσοστό της, γύρω στο 40%, να μετατραπεί σε

ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός κοινού μετατροπέα (in-

verter).

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, το κόστος για την

απόκτηση της συσκευής δεν θα ξεπερνάει τα 3.000 – 3.500

ευρώ, ενώ περίπου 500 – 900 ευρώ είναι το κόστος του με-

τατροπέα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η εταιρεία θα επιδιώξει (θα υποβληθεί σχετικό αίτημα στη

ΡΑΕ) να ενταχθεί η συγκεκριμένη μέθοδος παραγωγής

ηλεκτρισμού στο πρόγραμμα των Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας και συνεπώς να απολαμβάνει αυξημένη τιμή

απορρόφησης του ρεύματος.
πηγή: energypress.gr

4 Οταν δεν θες να πας στη δουλεια

σου - ειναι ασχημο, οταν δεν θες να

γυρίσεις σπιτι απ τη δουλεια - ειναι

δραμα...

4 Εγω νομιζω οτι το GPS βγαινει

απο το Gamoto Pou Strivw!

Αποστάγματα
του

FACEBOOK
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Αγαπητοί Συμπολίτες,

Δυστυχώς μετά από αγώνες 7 περίπου ετών η υπό-

θεση της αίτησης ακύρωσης  του Δήμου μας κατά

της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών

όρων και περιορισμών για την υλοποίηση του

έργου του ΚΕΛ Βαραμπά (Κρωπίας, Παιανίας κλπ)

είχε θλιβερή κατάληξη. 

Θυμίζουμε ότι το έτος 2005 είχε ξεκινήσει ένας

αγώνας κατά του σχεδιασμού κέντρου επεξεργα-

σίας λυμάτων (ΚΕΛ) στην περιοχή του Δήμου Μαρ-

κοπούλου με αποδέκτη την θάλασσα της Χαμολιάς,

με την σύσταση επιτροπής αγώνα για τον σκοπό

αυτό. 

Βασικά επιχειρήματα της επιτροπής ήταν: 1) η αλ-

λοίωση του χαρακτήρα της θάλασσας του Πόρτο

Ράφτη και της Χαμολιάς, κυρίως λόγω της αποχέ-

τευσης σε αυτήν της βιομηχανικής Ζώνης Κορω-

πίου, και 2) της ενδεχομένης ρύπανσης και

όχλησης της πόλης του Μαρκοπούλου – η οποία

βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων περίπου από

το ΚΕΛ – από την λυματολάσπη.

Την ίδια χρονιά (2005) το τότε Δημοτικό Συμβού-

λιο ομόφωνα γνωμοδότησε αρνητικά επί της με-

λέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και το έτος

2009 το επόμενο από αυτό Δημοτικό Συμβούλιο

εξέφρασε ομόφωνα και πάλι την  πλήρη αντίθεσή

του με τον σχεδιασμό του πιο πάνω έργου. Να θυ-

μίσουμε βέβαια ότι για το θέμα αυτό είχε πραγμα-

τοποιηθεί και Λαϊκή Συνέλευση.

Πάραυτα, το ίδιο έτος (2009) με την υπ΄αριθμ.

πρωτ. 144233/09.09.2009 Κοινή Υπουργική Από-

φαση εγκρίθηκαν τελικά οι περιβαλλοντικοί όροι

και περιορισμοί για την υλοποίηση του έργου του

ΚΕΛ Βαραμπά. 

Κατά της έγκρισης αυτής, ο Δήμος μας άσκησε το

έτος 2010 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβου-

λίου της Επικρατείας με ομόφωνη απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προηγούμενη σταθερή  στρατηγική του Δήμου,

επί έξι περίπου χρόνια, ανετράπη τον Οκτώβριο του

2011 όταν, για πρώτη φορά, το νυν Δημοτικό Συμ-

βούλιο άλλαξε στάση στο θέμα και κατά πλειοψη-

φία δεσμεύτηκε πολιτικά, να προχωρήσει στην

παραίτηση από το δικαίωμα και το δικόγραφο της

προσφυγής υπό την προϋπόθεση ότι εντός τετρα-

μήνου, δηλαδή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2012, θα

είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττι-

κής, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση το έργο

«Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αναβάθ-

μιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Δήμου Μαρκοπούλου». 

Την προηγουμένη Τετάρτη (31-10-2012) το Δημο-

τικό Συμβούλιο αναίρεσε πλέον οριστικά και αμε-

τάκλητα κατά πλειοψηφία όλες τις προηγούμενες

αποφάσεις του.

Η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, με μο-

ναδική εξαίρεση την παράταξη μας, ψήφισε την

παραίτηση από την αίτηση ακύρωσης ΧΩΡΙΣ μέχρι

στιγμής να έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση

για το έργο «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και

Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμά-

των Δήμου Μαρκοπούλου». 

Έως σήμερα έχει χρηματοδοτηθεί μόνο ο βιολογι-

κός καθαρισμός προϋπολογισμού περίπου

3.200.000€, ενώ για το υπόλοιπο και μεγαλύτερο

μέρος του έργου (την Β φάση Μαρκοπούλου και το

παραλιακό μέτωπο Πόρτο Ράφτη), συνολικού προ-

ϋπολογισμού, πάνω από  22.000.000€, δεν έχει

γίνει ακόμα τίποτα. 

Ο κ. Μεθενίτης στήριξε την αλλαγή της στάσης του

στην αναγκαιότητα της στρατηγικής που επιβά-

λουν οι καιροί και στο αίσθημα ευθύνης από το

οποίο διακατέχεται. 

Δυστυχώς, ξέχασε την συμμετοχή του στην επι-

τροπή αγώνα του ΚΕΛ Βαραμπά το 2005, ξέχασε

τους μύδρους που εξαπέλυε όλα αυτά τα χρόνια

κατά του έργου, ξέχασε ότι στο προεκλογικό του

πρόγραμμα (2010) ρητά δεσμεύθηκε για την «Υπο-

στήριξη της προσφυγής που έχει κατατεθεί για την

προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΚΕΛ

Βαραμπά» και τέλος φρόντισε και για την ανα-

τροπή της περσινής απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου στην οποία τουλάχιστον είχαν τηρηθεί

τα προσχήματα.  

Υποσχέθηκε μάλιστα να βρίσκεται από δω και στο

εξής συχνά - πυκνά στην πόρτα της Περιφέρειας

και να πιέζει για την χρηματοδότηση των έργων

της πόλης, παραδεχόμενος στην ουσία πως επί 22

μήνες δεν έκανε καλά την δουλειά του.

Δεν γνωρίζουμε αγαπητοί συμπολίτες για ποίον

λόγο ο κ. Μεθενίτης υπέκυψε στους εκβιασμούς

των αρμοδίων οργάνων και επέτρεψε την κατα-

σκευή ενός έργου που μπορεί να είναι μεν ανα-

γκαίο για τους γειτονικούς Δήμους, αλλά που ο

σχεδιασμός του είναι οικονομοτεχνικά ασύμφορος

και η χωροθέτησή του εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο

εργολαβικά συμφέροντα, όπως και ο ίδιος ο κ. Δή-

μαρχος παραδέχθηκε κατά την έναρξη της συνε-

δρίασης.

Οι απαντήσεις που λάβαμε δεν ήταν πειστικές. 

Θεωρούμε πως αν η Διοίκηση ενδιαφερόταν τόσο

πολύ για την αποχέτευση, όπως διατυμπανίζει, θα

έπρεπε, πριν την παραίτηση από την προσφυγή, να

είχε φροντίσει τουλάχιστον να εξασφαλίσει την

χρηματοδότησή της, πριν δηλαδή κάψει το τελευ-

ταίο της διαπραγματευτικό χαρτί. 

Από την 1η στιγμή θα έπρεπε να αγωνισθεί για την

αλλαγή της χωροθέτησης του ΚΕΛ Βαραμπά

καθώς και των περιβαλλοντικών όρων και ταυτό-

χρονα να είχε κάνει μια ουσιαστική διαπραγμά-

τευση.

Με τιμή,

Η Δημοτική ομάδα της μείζονος μειοψηφίας

«ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΛΥΣΕΙΣ ΖΩΗΣ»

Και η επικεφαλής Παναγιώτα Κατσίκη

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, για την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου (31/10),
να αποσύρει την προσφυγή του κατά του ΚΕΛ Αεροδρο-
μίου (Κορωπίου, Παιανίας). Και το επικροτήσαμε γιατί κι-
νούμαστε στα Μεσόγεια και γνωρίζουμε τί βιώνουν οι
πολίτες από τη δυσοσμία των φρεατίων, από τα λύματα που

τρέχουν στους δρόμους και γιατί επιτέλους πρέπει να απο-
κτήσουν τα Μεσόγεια αποχέτευση. Ο υδροφόρος ορίζον-
τας δεν αντέχει άλλη επιβάρυνση από τους βόθρους.
Πολλές φορές για να πετύχεις κάτι μεγάλο, κάνεις κάποιες
υποχωρήσεις, που να μην ακυρώνουν βασικούς άξονες 
Η Δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας “Ανθρώ-

πινη πόλη - λύσεις ζωής”, καταψήφισε την απόσυρση της
αγωγής για τους λόγους που περιγράφει σε ανακοίνωσή
του που μας απέστειλε και που δημοσιεύουμε παρακάτω.
Παράλληλα, ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, απαντά
στην ανακοίνωση της “Ανθρώπινης Πόλης - Λύσεις για να
ζεις”, την οποία δημοσιεύουμε επίσης.

Αγαπητοί Συμπολίτες!

Επιεικώς απαράδεκτη, θα χαρακτη-

ρίζαμε την ανακοίνωση της μείζο-

νος Αντιπολίτευσης «Ανθρώπινη

Πόλη – Λύσεις Ζωής», σχετικά με

την, κατά συντριπτική πλειοψηφία,

απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου της προηγούμενης Τετάρτης,

31 Οκτωβρίου 2012, για άρση της

προσφυγής του Δήμου Μαρκοπού-

λου κατά της κατασκευής του Βιο-

λογικού Καθαρισμού Κορωπιού –

Παιανίας, στο Συμβούλιο της Επι-

κρατείας. 

Παραθέτοντας μία σειρά ψευδών,

λαϊκίστικων και δημαγωγικών

«επιχειρημάτων», η μείζων Αντι-

πολίτευση αποκαλύπτει τον –δυ-

στυχώς– στείρο και λανθασμένο

τρόπο σκέψης της και «αντίλη-

ψης» της πραγματικότητας. 

Φαίνεται πως κάποιοι έχουν εγ-

κλωβίσει εαυτούς στο παρελθόν,

γύρω στο 2007, μην μπορώντας να

κατανοήσουν την κρισιμότητα των

σημερινών δεδομένων. Το 2012, με

την Ελλάδα στο χείλος της οικο-

νομικής καταστροφής, απαιτεί

άμεσες πράξεις και όχι φιλοσοφι-

κούς στοχασμούς. Το ερώτημα

πλέον δεν τίθεται για τον τόπο χω-

ροθέτησης του Βιολογικού Καθαρι-

σμού. Μοναδική μας απόφαση,

αποτελεί το εάν τελικά θέλουμε να

γίνει το έργο της Αποχέτευσης

στον Δήμο μας ή όχι, κατοχυρώ-

νοντας τριάντα (30) εκατομμύρια

Ευρώ για λογαριασμό του έργου,

μέσω του ΕΣΠΑ!

Μετά λύπης διαπιστώνουμε, πως

οι θέσεις της μείζονος Αντιπολί-

τευσης απέχουν κατά πολύ από

την πραγματικότητα, όταν εξακο-

λουθεί να κάνει λόγο για πιθανή

αλλαγή χωροθέτησης του Βιολο-

γικού Καθαρισμού Κορωπίου –

Παιανίας. Άραγε, δεν γνωρίζει πως

για την ολοκλήρωση των σχετικών

μελετών, θα απαιτούνταν τουλάχι-

στον 2-3 χρόνια; Δεν γνωρίζει

πως, μέσα στο 2013 πρέπει να

έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις και

μέχρι το 2015, να έχουν απορρο-

φηθεί πλήρως τα τελευταία κον-

δύλια του ΕΣΠΑ; Δεν γνωρίζει ότι,

εάν χάσουμε αυτή την ευκαιρία,

δεν πρόκειται ποτέ να αποκτή-

σουμε Αποχέτευση, σε Μαρκό-

πουλο και Πόρτο Ράφτη;

Δεν είναι αυτός ο λόγος που όλες

οι άλλες παρατάξεις και οι δύο

ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

κ. κ. Γιάννης Πολίτης και Σπύρος

Γέγος, ψήφισαν από κοινού με τη

Δημοτική Αρχή, την εισήγησή της;

Πρόκειται για την τελευταία μας ελ-

πίδα, δεδομένων των οικονομικών

συγκυριών των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, αλλά και ολόκληρης

της χώρας, να δούμε να υλοποιείται

το τεράστιο και απαραίτητο αυτό

έργο υποδομής, της Αποχέτευσης,

μέσω των χρημάτων του ΕΣΠΑ!

Για ποιον λόγο λοιπόν, συνεχίζει

να επιμένει η μείζων Αντιπολί-

τευση, σε δυστυχώς εν γνώσει της,

εκ των πραγμάτων ανέφικτες λύ-

σεις; Μήπως γιατί δεν θέλει στην

πραγματικότητα να παλέψει και να

συνεργαστεί μαζί με τις υπόλοιπες

δημοτικές παρατάξεις για την υλο-

ποίηση του έργου και προτιμά να

μείνει βουβός θεατής, ούτως ώστε

να κρίνει (τι άραγε;) καθισμένη

στην γωνία της ανενόχλητη; 

Ένα όμως είναι σίγουρο. Η στάση

του καθενός μας στο κομβικό αυτό

σημείο, θα κριθεί και μάλιστα πολύ

γρήγορα, από τους συμπολίτες

μας, οι οποίοι έχουν χορτάσει από

λόγια και υποσχέσεις των προ-

ηγούμενων Δημοτικών Αρχών για

την Αποχέτευση, θέλοντας να

δουν επιτέλους, πράξεις και έργα!

Προς αποκατάσταση της αλή-

θειας, τονίζουμε για ακόμη μία

φορά, πως ήδη εντάχθηκαν πριν

επτά μήνες 9,7 εκατομ. € για το

έργο της Αποχέτευσης στον Δήμο

Μαρκοπούλου, και όχι 3,2 εκατομ-

μύρια €, όπως ψευδώς ισχυρίζεται

η «Ανθρώπινη Πόλη – Λύσεις

Ζωής»!

Ακόμα, είναι ψευδείς και προσβλη-

τικές οι ανακρίβειες, που συμπερι-

λαμβάνει στο Δελτίο Τύπου της η

μείζων Αντιπολίτευση, όταν κατη-

γορεί τον Δήμαρχο πως «επί 22

μήνες δεν έκανε καλά την δουλειά

του», διότι δεν πίεζε την Περιφέ-

ρεια για την χρηματοδότηση των

έργων της πόλης και πως παρα-

δέχθηκε κατά την έναρξη της συ-

νεδρίασης ότι «η χωροθέτηση του

Βιολογικού Καθαρισμού Κορωπίου

– Παιανίας, εξυπηρετεί κατά κύριο

λόγο εργολαβικά συμφέροντα». 

Καλό θα ήταν, να ξαναδιαβάσουν

τα πρακτικά της συνεδρίασης, για

να θυμηθούν πως ο Δήμαρχος τό-

νισε, ότι αποφάσισε να μην μπλε-

χτεί ο Δήμος Μαρκοπούλου σε

συζητήσεις με εργολαβικά συμφέ-

ροντα, αλλά ακολουθώντας πιστά,

τις όποιες τεχνικές υποδείξεις της

Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής,

να φτάσει αξιοκρατικά ο Δήμος

Μαρκοπούλου, στην ένταξη του

πλήρους έργου της Αποχέτευσης

στο ΕΣΠΑ! Η διαστρέβλωση των

όσων ειπώθηκαν, δεν τιμά κανένα.

Όσον αφορά στις κατηγορίες της

μείζονος Αντιπολίτευσης για μη

διαπραγμάτευση της Δημοτικής

Αρχής, επαναλαμβάνουμε πως

μόνο στο τελευταίο εξάμηνο,

υπήρξαν απ’ την Δημοτική Αρχή,

τρεις συναντήσεις με τον Περιφε-

ρειάρχη, κο Γιάννη Σγουρό, ενώ

αμέσως μετά την προχθεσινή συ-

νεδρίαση της 31ης Οκτωβρίου,

υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία

μαζί του, προκειμένου να πραγμα-

τοποιηθεί εντός είκοσι (20) ημε-

ρών, νέα κατ’ ιδίαν συνάντηση, για

συγκεκριμενοποίηση των επακό-

λουθων αναγκαίων ενεργειών του

Δήμου Μαρκοπούλου και της Πε-

ριφέρειας Αττικής, για την υλοποί-

ηση του έργου!

Είναι καιρός, να σταθούμε όλοι στο

ύψος των περιστάσεων, επιδει-

κνύοντας την αρμόζουσα υπευθυ-

νότητα και αποφασιστικότητα για

υιοθέτηση συλλογικών λύσεων, με

προτεραιότητα πάντοτε, τα ζωτικά

συμφέροντα του Δήμου Μαρκοπού-

λου. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτή-

ρης Ι. Μεθενίτης

Εκτός τόπου και χρόνου, η θέση  της παράταξης

«Ανθρώπινη Πόλη – Λύσεις Ζωής»

O κ. Μεθενίτης υπέκυψε στους εκβιασμούς

των αρμοδίων οργάνων

Θέσεις και αντιθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου 
για την απόσυρση αγωγής κατά ΚΕΛ Αεροδρομίου
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Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, αρ. 756 γράφαμε για τα

9 καταστήματα του τέως Δήμου Βουλιαγμένης που πληρώ-

νουν έναν επιπλέον φόρο 3% επί των ακαθαρίστων εσόδων

και το τωρινό δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, έφερε το θέμα

με την υπογραφή 21 συμβούλων, προκειμένου να το κα-

ταργήσουν.

Είναι δημοτικά κτήρια μισθωμένα από επαγγελματίες, κά-

ποια με οικοδομικές άδειες (Πρ.Δ. 1978), για αναψυκτήρια,

εστιατόρια, με εμπορικά συμβόλαια.

Ο τ. δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας, είχε μια ιδιότυπη πρα-

κτική στη συναλλαγή μαζί τους.

Μετά τη λήξη της 12ετίας ενός μισθωμένου καταστήματος,

έδινε παράταση (όπως εδικαιούντο άλλωστε οι καταστημα-

τάρχες), για 4 χρόνια ανεβάζοντας το μίσθωμα κατά 10% το

χρόνο την πρώτη τριετία και 35% τον τέταρτο χρόνο. Συνέ-

χιζε την ανανέωση σε άλλα 4 χρόνια, με επιπλέον αύξηση

5% (5ο, 6ο, 7ο χρόνο) και έβαζε άλλο ένα 30% τον 8ο.

Σε όλο αυτό το “σταυρόλεξο” έβαζε και ένα επιπλέον τέλος

- μόνο στα 9 καταστήματα  - 3%, που το ονόμασε τέλος πυ-

ρασφάλειας. Κανένα άλλο κατάστημα στη Βουλιαγμένη

δεν πληρώνει αυτό το τέλος.

Ολο αυτό γινόταν με τη “νομιμοφάνεια”, απόφαση των Δημο-

τικών Συμβουλίων. Οι καταστηματάρχες προκειμένου να χά-

σουν τα μαγαζιά, υπέκυπταν στο εκβιαστικό δίλημμα ή το

ανανεώνεις μ’ αυτούς τους όρους ή το βγάζω σε δημοπρασία.

Ετσι είχαν μπει σε μία λαβυρινθώδη κατάσταση, ενώ ήταν

νόμιμοι και θα μπορούσαν να προσβάλλουν αυτές τις τα-

κτικές. Ηξεραν όμως τί τους περίμενε αν τολμούσαν να

πάνε κόντρα, με καθημερινούς ελέγχους, καταγγελίες και

πρόστιμα, οπότε αναγκάζονταν και δέχονταν ό,τι τους πρό-

τεινε ο Δήμαρχος.

Το θέμα, της απαλαγής του τέλους 3% ήρθε στο Δημοτικό

Συμβούλιο με την υπογραφή 21 συμβούλων, πολλοί εξ’

αυτών από τον τέως Δήμο Βουλιαγμένης. Την εισήγηση

έκανε ο δημοτικός σύμβουλος Ντίνος Καραγιώργος, εκ

Βουλιαγμένης, και δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευ-

σης επί πολλά χρόνια στην πόλη.

Χαρακτήρισε δυσβάσταχτο το τέλος για τους καταστημα-

τάρχες, και αγγίζει όπως είπε,  το 1/3 του μισθώματος ανά

έτος.  

«Από τη στιγμή που ενώθηκαν οι Δήμοι, πλέον υπάρχει μία
ανισότητα. Αυτό το τέλος θα έπρεπε να έχει καταργηθεί
από όταν ενώθηκαν οι Δήμοι. Πρέπει να έχουμε ίση μετα-
χείριση σε όλους τους καταστηματάρχες», είπε και πρό-

τεινε ο Ντ. Καραγιώργος: «Πρότασή μου εμένα και όσους
υπογράψανε είναι να υπάρξει απόφαση κατάργησης αυτού
του τέλους και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο να καλέσει
τους καταστηματάρχες και να προβεί σε ανανέωση των
συμβάσεων», κατέληξη ο Ντ. Καραγιώργος ολοκληρώνον-

τας την εισήγησή του.

«Με το πιστόλι στον κρόταφο»

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφερόμενος στο τέλος του

3% επεσήμανε ότι είναι κατακριτέα η πρακτική και δεν πρέ-

πει να συνεχιστεί.  Τόνισε μεταξύ άλλων: 

Το 3% έχει συζητηθεί στη διάρκεια του δικού μας Δ.Σ. ως
Δήμος Βούλας, αρκετές φορές “ως ένα παράδειγμα προς
αποφυγήν”. Ως μία κακή πρακτική που είχε δυσμενή απο-
τελέσματα σε αυτούς που εισέπρατταν, αλλά το βασικό-
τερο ίση μεταχείριση στην παρανομία δεν υπάρχει. Δηλαδή
αυτό το οποίο έκανε η πολιτική του Δήμου Βουλιαγμένης
τότε ήταν ο ορισμός του καταχρηστικού όρου.
Επαιρνε ένα περίστροφο,
ο Δήμος, το τοποθετούσε
στον κρόταφο ενός αν-
θρώπου, που ήθελε να συ-
νεχίσει χωρίς να μπει στη
διαδικασία επαναδημο-
πράτησης και του έλεγε: η
ανταλλαγή μου για να μην
εναπαναδημοπρατήσω
είναι να μου  δώσεις αύ-
ξηση 10% το χρόνο, 3%
επί των εσόδων και το
άλλο και το παρ’ άλλο. Και
ο επιχειρηματίας που ήθελε να συνεχίσει την εμπορική του
δραστηριότητα, υπέγραφε και το θείο του και τη θεία του
μαζί.
Αυτή η πολιτική ήταν κατακριτέα και πρέπει να είναι κατα-
κριτέα από όλους. Διότι δεν μπορείς να παρανομείς, να πα-
ραβαίνεις το καθήκον σου και αυτό να το ανταλλάσεις με το
πήρα λεφτά για το Δήμο”. Ξέρουμε πόσα λεφτά πήραμε για
το Δήμο; Μήπως με την επαναδημοπράτηση που δεν κά-
ναμε χάναμε;
Το ζητούμενο είναι ότι αυτές τις κακές πρακτικές πρέπει να
τις σταματήσουμε εδώ και τώρα και συνειδητά, ανεξάρτητα
αν υπάρχει ζημία για το Δήμο.

Είμαστε εδώ για να κάνουμε το λογικό πράξη

Αν αυτά τα 9 καταστήματα έχουν πάρει ανανεώσεις που
βρίσκονται στο όριο της νομιμότητας θα πρέπει να πούμε,
τα καταχρηστικά τα καταργούμε, τις  αυξήσεις τα παρά-
λογα πράγματα τα καταργούμε.
Και όταν λήξουν αυτές οι συμβάσεις να πάρουμε αυτά τα
ακίνητα νοικοκυρεμένα και να τα δημοπρατήσουμε με ανοι-
χτή διαδικασία, για να μην λοχεύει ο κίνδυνος πάνω από τα
κεφάλια μας της παράβασης καθήκοντος σε όποια από-
φαση παίρνουμε.
Το 3% είναι το 2ο βήμα μετά τον Εξορθολογισμό τραπεζο-
καθισμάτων και στη συνέχεια η σωστή διαδικασία επανα-
δημοπράτησης», κατέληξε ο Γρ. Κωνσταντέλλος.

Γιατί τα ψήφισαν τότε 
οι σύμβουλοι της Βουλιαγμένης;

Ο Γ. Σκουμπούρης, ρώτησε αν έχει συζητηθεί ξανά στη

Βουλιαγμένη η κατάργηση του 3% και εξήγησε ότι το Δη-

μοτικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει τέλη, αλλά το συγ-

κεκριμένο δεν εφαρμόστηκε με νόμιμο τρόπο. Και έθεσε

το ερώτημα: «γιατί το τότε συμβούλιο δεν το απέρριψε,
γιατί οι περισσότεροι ήταν δημοτικοί σύμβουλοι και στη

Βουλιαγμένη. Και το άλλο είναι γιατί το υπέγραφαν οι κα-
ταστηματάρχες. Επιβλήθηκε από τον τέως Δήμο Βουλιαγ-
μένης και  σύρθηκαν οι καταστηματάρχες σ’ αυτή τη
διαδικασία».
Και συμπέρανε: «Υπάρχει μια σαφής διγλωσσία, από τους
συμβούλους που τουλάχιστον ήταν στη Βουλιαγμένη και
το ψήφισαν. Εχουν μια σαφή αντιφατική στάση, που όταν
ήταν πλειοψηφία στη Βουλιαγμένη δεν μπορούσαν να απο-
σύρουν αυτό το τέλος και το φέρνουν τώρα.
Αν ήθελε ο πρότυπος Δήμος Βουλιαγμένης να έχει μία
άλλη αισθητική θα μπορούσε να βρει αλλού τα λεφτά. Είναι
σαφές ότι επειδή δεν είναι εδώ ο πρώην Δήμαρχος Γ. Κα-
σιδόκωστας έρχεται το θέμα».

Ζήτησαν εγγυήσεις

Αυτό το θέμα είχε τεθεί και πάλι στην Οικονομική Επιτροπή
και είχαμε ζητήσει να υπάρχει μία γνωμάτευση, για να ξέ-
ρουμε αν έχουμε την ευχέρεια να πάρουμε μία τέτοια από-
φαση, επεσήμανε ο Γιάννης Νιτερόπουλος και τόνισε:
«Γιατί αν είναι πολιτική η απόφαση, μπορεί να προκύψουν
ευθύνες στους δημοτικούς συμβούλους και να κληθούν να
τα καταβάλουν από την τσέπη τους. Ακόμα δεν υπάρχει
απάντηση.
Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θα έπρεπε να είναι αρματωμέ-
νος σήμερα για να πάρουμε μία σωστή και νόμιμη απόφαση
για να μην έχουμε και ευθύνες πάνω σ’ αυτό».

Και τόνισε: «φέρατε τα καταστήματα στη Βούλα και όταν
αρχίσαμε να ψάχνουμε τα πήγατε πάλι στη Βουλιαγμένη».

Εν απορία και ο Δ. Δαβάκης: «Απορώ πως μια τέτοια πα-
ράνομη και καταχρηστικη απόφαση υπήρχε τόσα χρόνια
στο γειτονικό Δήμο και απορώ επίσης πως μερικοί συνά-
δελφοι έρχονται να καλύψουν την παρανομία την οποία
έτρεφαν, αφού ψήφιζαν».
Ζήτησε εξηγήσεις από τον νομικό του Δήμου, γιατί όπως

είπε «Πρέπει να τηρήσουμε το γράμμα του νόμου».

Σ.Σ. τελικά όλοι απορούν με τις συμπεριφορές του τέως

Δήμου Βουλιαγμένης, λες και τους κατέβασαν από τ’

Αγραφα... και δεν γνωρίζουν ούτε το περιβάλλον ούτε πώς

λειτουργούσαν οι “κουμανταδόροι” του.

Κοινοβουλευτική δικτατορία η Βουλιαγμένη

Ο Διον. Γεωργουλόπουλος εξήγησε ότι ήταν παράνομες οι

ενέργειες και ότι ο ίδιος δεν τις είχε ψηφίσει, ως αντιπολί-

τευση, και ονόμασε την κατάσταση «Κοινοβουλευτική δι-
κτατορία η Βουλιαγμένη».

Δεν συμφωνούσαν με τη διαδικασία, αλλά...
Και ο Δήμαρχος Σπ. Πανάς, αντιδήμαρχος όλα τα χρόνια

στο Δήμο Βουλιαγμένης, εξήγησε ότι δεν συμφωνούσε:

«Δεν συμφωνούσα με τη διαδικασία αλλά σε κάθε περί-
πτωση βοήθησε αυτή την περίοδο το Δήμο, ο οποίος ήταν
μικρός και χρειαζόταν έσοδα. Επρεπε να αναβαθμιστεί ο
Δήμος και σ’ αυτό βοήθησαν και οι καταστηματάρχες, γιατί
οι καταστηματάρχες έχουν μεγαλώσει εκεί και θα μεγαλώ-
σουν και τα παιδιά τους. Ημασταν μία ομάδα, μία οικογέ-
νεια και έτσι θα πορευτούμε».
Tέλος την κατάργηση του τέλους ψήφισαν 21 σύμβουλοι.

Αννα Μπουζιάνη

Εννέα καταστήματα, σε ομηρία

στον πρώην Δήμο Βουλιαγμένης
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ΨΗΦΙΣΜΑ

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης καταγγέλλει την απαράδεκτη ενέργεια του

Αντιδημάρχου Διαφάνειας κου Διονύση Κοντονή να παρα-

λάβει από τις υπηρεσίες του Δήμου ψηφιακό αντίγραφο

των διαλόγων τοποθετήσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

της αμέσως προηγουμένης ημέρας λόγω της χρονικής συγ-

κυρίας. Παράλληλα καταδικάζει όποιον παρέδωσε το CD

στα χέρια αντιδίκου του Δήμου με στόχο να χρησιμοποι-

ήσει το περιεχόμενό του στην αντιδικία του με το Δήμο με

αποτέλεσμα να ισχυροποιηθεί πιθανώς η θέση του εις

βάρος των συμφερόντων του Δήμου και του Νομικού Προ-

σώπου. Τέτοιες συμπεριφορές πέραν από αντιδεοντολογι-

κές, αποβαίνουν επιζήμιες για  τα συμφέροντα του Δήμου

και του οργανισμού του· είναι ανεπίτρεπτες και καταδικα-

στέες από όπου και εάν προέρχονται.

Επιπλέον θεωρούμε λανθασμένη τη στάση του Δημάρ-

χου, ο οποίος χωρίς να έχει επίσημη γραπτή γνωμοδότηση

του νομικού συμβουλίου, προέβη σε δηλώσεις που την επό-

μεμη ημέρα χρησιμοποιήθηκαν από αντιδίκους του Δήμου

για τα δικά τους συμφέροντα.

Το παρόν ψήφισμα να περιληφθεί σε δελτίο τύπου του

Δήμου και να δημοσιευτεί με έξοδα του Δήμου εάν απαι-

τείται, στον τοπικό, έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο”.

Πώς ψήφισαν

Οχι  ψήφισαν οι σύμβουλοι: Π. Σωτηρόπουλος, Γ. Μαρτί-

νου, Χ. Βαδάσης και Νανά Καραγιάν.

Λευκό ψήφισαν οι: Δ. Κοντονής, Ν. Ζαχαράτος, Δ. Μπελε-

τσιώτης, Ελ. Αργυρουδάκης και Ε. Αποστολάτος.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δ. Αναστασίου και ο Κ. Καραγεώργος

είπαν ναι στο ψήφισμα, αλλά διαφώνησαν στην προτελευ-

ταία παράγραφο, που αφορά τη στάση του Δημάρχου.

Σημείωση: Δεν πληρωθήκαμε για να το δημοσιεύσουμε,
όπως αναφέρεται στο ψήφισμα ούτε μας το έστειλε ο
Δήμος· θεωρούμε όμως ότι πρέπει να γνωρίζει η τοπική κοι-
νωνία.

Αννα Μπουζιάνη

Είχαμε αναφερθεί στο δημοτικό Συμβούλιο των 3Β (22/10), και ιδιαίτερα στο θέμα που

αφορούσε τα τένις του Καβουρίου και την γενικότερη τακτική που ακολουθήθηκε από τους

μισθωτές του και τον αντιδήμαρχο διαφάνειας του Διον. Κοντονή, όταν εμφανίστηκαν στα

δικαστήρια με CD που περιείχε τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της 8/10, τα οποία παρέ-

λαβαν από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, ανεπίσημα και ασφράγιστα για να τα χρη-

σιμοποιήσουν στα δικαστήρια για τα ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος του Δήμου (ΕΒΔΟΜΗ

αρ.φ.753/13.10.12).

Ο Διον. Κοντονής εμπλέκεται γιατί  ήταν πρόεδρος του συλλόγου “Μικροί Ασσοι”, που

χρησιμοποιούσε τα τένις Καβουρίου.

Σήμερα έχει παραιτηθεί από την προεδρεία του Συλλόγου, του οποίου τα παιδιά έχουν

“μεταναστεύσει” στη Γλυφάδα για να προπονηθούν.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Στη Δημοτική Συνεδρίαση της 22/10, σε συζήτηση που

προκλήθηκε με την υπογραφή 21 συμβούλων για τα τέννις Καβουρίου, ο Δήμαρχος Σπ.

Πανάς, είχε δηλώσει ότι τα τένις δεν μπορούν να δοθούν στον ΟΑΠΠΑ και ότι αυτό του

είπε ο νομικός σύμβουλος του Δήμου.

Αυτό ακριβώς ήταν το σημείο που χρειάζονταν στα δικαστήρια και γι’ αυτό πήραν το CD.

Στη συνεδρίαση της 8/10, καταγγέλθηκε  από τον πρόεδρο του ΟΑΠΠΑ Γ. Νιτερόπουλου,

η εξέλιξη που είχε η υπόθεση με τα τένις Καβουρίου και η εμφάνιση του CD στα δικαστή-

ρια.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ζήτησε να συζη-

τηθεί εκτάκτως το θέμα, πράγμα που έγινε και γράψαμε (ΕΒΔΟΜΗ αρ.φ.753/13.10.12).

Ο Διον. Κοντονής  δήλωνε στη συνεδρίαση κατ’ επανάληψιν ότι «το CD αυτό δεν αποτε-
λεί στοιχείο στη σχηματισθείσα δικογραφία».
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος ζήτησε να εγκρίνει το σώμα την “αποδοκιμασία συμπεριφοράς του
Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαφάνειας και δημοτικού συμβούλου
Διον. Κοντονή” με ένα ψήφισμα, πράγμα που ενεκρίθη κατά πλειοψηφία.

Πλήθος καλλιτεχνών και φιλοτέχνων επι-

σκέφθηκε την επετειακή 50ή Πανελλήνια

Έκθεση Κεραμικής, στο Μαρούσι, όπου η

Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών και Αγ-

γειοπλαστών διοργάνωσε κυριακάτικη

εορταστική ημερίδα αφιερωμένη στη ζωή

και το έργο της κεραμίστριας, ζωγράφου

και λαογράφου Αγγελικής Τσεβά. 

Στο αφιέρωμα προβλήθηκε το ντοκυμαν-

τέρ «Αγγελική Τσεβά – Στη φλόγα του
φωτός και του χρώματος», μια παρα-

γωγή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης

με κείμενα και σκηνοθεσία του ποιητή

Ευάγγελου Ανδρέου, αφήγηση της Ρά-

νιας Βισβάρδη, εικαστική επιμέλεια της

ζωγράφου Αμαλίας (Παρασκευοπούλου)

και εικονοληψία-μοντάζ του Δημήτρη Αν-

δρίκου.

Με θέμα την κεραμική εμπειρία και τέχνη

μίλησε η κεραμίστρια και ζωγράφος

Ελευθερία Δροσάκη, η ίδια η Αγγελική

Τσεβά και ο Ευάγγελος Ανδρέου.

Aκολούθησε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον

δρώμενο με την κατασκευή καμινιού από

χαρτί και φωτιά από ξύλα, με τους κερα-

μίστες Μάρω Κερασιώτη και Δημήτρη

Διέλλα, ειδικούς της τεχνικής αυτής, για

να ψηθούν κεραμικά έργα. 

Δεξιά: Η ζωγράφος Αμαλία και η γλύπτρια, κε-
ραμίστρια και λογοτέχνιδα Μάρω Κερασιώτη με
το αναμμένο καμίνι από χαρτί!

«ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ»

H Aγγελική Τσεβά

Η Βουλή έχει το “στικάκι” και τα 3Β το CD τους
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Oλοκληρώθηκε την Κυριακή 4 Νοεμβρίου,

ο πρώτος δημόσιος απολογισμός 2011

της δημοτικής αρχής με δήμαρχο τον Δη-

μήτρη Κιούση, σε ειδική  συνεδρίαση του

Δ.Σ Κρωπίας.

Μια πολύωρη διαδικασία (5 ώρες), όπου

έγινε πλήρης παρουσίαση των βασικών

έργων και πολιτικών του 2011 και εν μέρει

του 2012. Η συμμετοχή του κόσμου δεν

ήταν ικανοποιητική και η πολύωρη διαδι-

κασία κούρασε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Γεώργιος Σπέλλας

κήρυξε τη συνεδρίαση στις 11.30 πμ, κά-

νοντας έναν μικρό απολογισμό των συνε-

δριάσεων του ΔΣ και του δύσκολου

οικονομικού πολιτικού και κοινωνικού πε-

ριβάλλοντος, μέσα στο οποίο κλήθηκε να

λάβει αποφάσεις. Στη συνέχεια  έγινε η

εισήγηση του Δημάρχου, αλλά και όσων

είχαν θέσεις ευθύνης (Αντιδήμαρχο κλπ.),

προβάλλονταν παράλληλα διαφάνειες,

κάνοντας την παρουσίαση πιο εύληπτη.

Θετικός ο  απολογισμός

σε σχέση με την πρωτοφανή κρίση

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης παρου-

σίασε την γενική εικόνα του έργου της

Δημοτικής Αρχής,  εξηγώντας και ανα-

λύοντας το σύνολο των στρατηγικών και

πολιτικών, που αναπτύχθηκαν από την

πρώτη ημέρα της ανάληψης των καθη-

κόντων τους ως Δημοτική Αρχή. 

Εκρινε στο σύνολό του ως θετικό τον

απολογισμό, αναφερόμενος στις οικονο-

μικές συγκυρίες και στις  συνέπειες των

μνημονιακών πολιτικών στην κοινωνία,

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα προ-

βλήματα που προέκυψαν με τη μεταρρύθ-

μιση “Καλλικράτης”. Μίλησε για «νάρκες

και παγίδες», που συνάντησε η νέα δη-

μοτική αρχή από λανθασμένες πολιτικές

της 8ετους διακυβέρνησης της προηγού-

μενης διοίκησης. 

Ο Δήμαρχος έθεσε ως προβληματικά ση-

μεία της περιόδου αυτής, την έλλειψη

επαρκούς, μόνιμου και εξειδικευμένου

προσωπικού, τις δυσκολίες στις εκκρεμό-

τητες των νομικών προσώπων και τις

εσωτερικές οικονομικό-διοικητικές νάρ-

κες και παγίδες.

Ως προς το  «μνημονιακό και καλλικρα-

τικό περιβάλλον»  ανέφερε κρατικές

αποφάσεις αποσταθεροποίησης στον

Δήμο και την Ανατολική Αττική γενικό-

τερα. (αντισταθμιστικά οφέλη, νέο Π.Δ

Υμηττού κ.ά) που αντιμετωπίστηκαν με

πολιτικά και νομικά μέσα. Το πάγωμα

προσλήψεων, η δραματική και συνεχής

μείωση μισθών, οι πρόωρες συνταξιοδο-

τήσεις υπαλλήλων, η μείωση των εσόδων

των ΟΤΑ, η αδυναμία πληρωμών από τους

πολίτες, η κοινωνική αναστάτωση, η  βία,

η εκτόξευση της ανεργίας και η φοβερή

ακρίβεια, είναι κάποιες από τις πολιτικές

που δυσκόλεψαν ιδιαίτερα το έργο της

δημοτικής αρχής, όπως είπε.

Η στρατηγική της δημοτικής αρχής 

ενάντια στα μέτρα φτωχοποίησης 

Ο Δ. Κιούσης εξήγησε τη βασική αρχή της

παράταξής του, προεκλογικά ακόμη,  για

διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και

υπεράσπιση της αυτονομίας του Δήμου

και την μή συνένωσή του κατά τον “Καλ-

λικράτη”. Αναφέρθηκε δε στα τεράστια

προβλήματα που αντιμετωπίζουν Δήμοι

που συνενώθηκαν.

Η Δημοτική Αρχή δεν έκανε καμία αύξηση

σε Δημοτικά τέλη, φόρους και στα τιμολό-
για ύδρευσης· ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο

των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκη-

σης με συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και

οργάνωσε άμεσα, αποθήκη τροφίμων &

Κοινωνικό Παντοπωλείο κατ’ οίκον διανο-

μής, στηριζόμενος στις χορηγίες ιδιωτών,

διασφαλίζοντας και την κοινωνική αξιοπρέ-

πεια των πολιτών που είναι άποροι και βι-

αίως «φτωχοποιημένοι».

Διοργάνωσε την πρώτη δημόσια διανομή

φθηνών αγροτικών προϊόντων. 

Συνεχής δραματική  μείωση 

των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων

Αναφέρθηκε εκτενώς στην Οικονομική Δια-

χείριση, εξηγώντας πολιτικά και με τεκμη-

ρίωση, μέσα από στοιχεία των Ισολογισμών

του Δήμου από το 2003 έως το 2011 καθώς

και των αναλυτικών εκθέσεων των Ορκωτών

Λογιστών, τον χαρακτηρισμό του Δήμου ως

«υπερχρεωμένου» και των ανοιχτών υποχρε-

ώσεων που είχε ο Δήμος Κρωπίας στις

31.12.2010. 

Αναφέρθηκε στην προσπάθεια (αρχές του

2011) να αποφύγει την κατάταξη στους

υπερχρεωμένους Δήμους με το χαρακτη-

ρισμό «πορτοκαλί ζώνη» όπως ήθελε το

Υπ. Εσωτερικών. Μετά ανέφερε τα ταμει-

ακά και ισολογιστικά στοιχεία με συγκρί-

σεις κυρίως στις μακροπρόθεσμες και

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του

Δήμου. Επανέλαβε το σύνολο των υπο-

χρεώσεων (12.171 εκ. ευρώ ) (βραχυπρό-

θεσμες 9.142 εκ. ευρώ) και των 14.200 εκ.

ευρώ επισφαλειών σε ανοιχτές δικαστι-

κές υποθέσεις, την 31.12.2010, που κατα-

γράφονται στη Αναλυτική Έκθεση των

Ορκωτών Λογιστών. 

Με τη χρήση αναλυτικών πινάκων κατα-

νομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων

(πίνακας 1) και των γενικών ΚΑΠ (πίνακας

2), από το 2009 έως και τον Σεπτέμβριο

του 2012, περιέγραψε τη δραματική μεί-

ωση των  Συνταγματικά κατοχυρωμένων

πόρων του Δήμου. Ενημέρωσε επίσης και

για το ακριβές ποσόν που μένει πραγμα-

τικά στο ταμείο από τους ΚΑΠ μετά από

αναγκαστικές παρακρατήσεις για δάνεια

και άλλες υποχρεώσεις. 

Τέλος, επισήμανε την συνέπεια και την

ορθή οικονομική διαχείριση, την εξό-

φληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώ-

σεων,  που ασκεί η δημοτική αρχή με την

«σφραγίδα» του ελέγχου του Γενικού Λο-

γιστηρίου του Κράτους (Ιούνιος 2012). 

Έργα που κινδύνευαν με απένταξη 

χρηματοδότησης ή ματαίωση

Ο Δ. Κιούσης αναφέρθηκε σε έργα που

κινδύνευαν με απένταξη χρηματοδότη-

σης ή ματαίωση λόγω των μνημονιακών

και καλλικρατικών προσαρμογών, τα

οποία όμως  κατάφερε να κρατήσει, αλλά

και να πετύχει καλύτερους όρους, όπως:

η αναπαλαίωση του Κτίριου «Λιάπη» (γί-

νεται τώρα με 100% χρηματοδότηση από

Περιφέρεια Αττικής), η «Κατασκευή

οδών στην πόλη με ύδρευση» πρ/σμού

1.732.993,70 ευρώ, έργο το οποίο δημο-

πρατήθηκε, διακόπηκε, πλην όμως εξα-

σφαλίστηκε κάποια χρηματοδότηση και

τούτο συνεχίζεται, η «Κατασκευή οδών

στους οικισμούς 2009», που δεν ολοκλη-

ρώθηκε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης·

έγινε υποκατάσταση αναδόχου και ξεκι-

νούν άμεσα οι εργασίες εκτέλεσής τους.

Το αντιπλημμυρικό έργο στο Ρέμα Ξερέα

Αγίας Μαρίνας Κρωπίας, που εντάχθηκε

σε χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττι-

κής. Ξεχώρισε, το έργο των μελετών

αποχέτευσης ομβρίων πόλεως, που είχε

απορριφθεί από τις 13.12.2010, στο Συμ-

βούλιο Δημοσίων Έργων,  χωρίς να το

γνωρίζει η νέα Δημοτική Αρχή για να μπο-

ρέσει να ενεργήσει εγκαίρως.

«Επίτυχημένη διαχείριση παρά τις

“νάρκες”»

Ο Δήμαρχος συνεχίζοντας εισήγησή του

αναφέρθηκε στην επιτυχημένη διαχείριση

του Δήμου, όπως: την εξόφληση των

οφειλών του Πνευματικού Κέντρου 2009-

2010 (213.000 χιλ ευρώ), την μείωση των

μισθίων στα κτίρια που χρησιμοποιεί ο

Δήμος καθώς στα πολλά ενοικιοστάσια

για υπηρεσίες του ΝΠΔΔ Σφηττός και της

ΚΕΔΚ., την άμεση τακτοποίηση του υπέ-

ρογκου χρέους προηγούμενων ετών προς

ΕΥΔΑΠ ύψους 3.173.000 εκ. ευρώ με ευ-

νοϊκή συμφωνία για τα δημοτικά συμφέ-

ροντα (48 μηνιαίες δόσεις των 51.493,65

χιλ ευρώ χωρίς προσαυξήσεις έως το

2015), τη μεγάλη επιτυχία της κατάσχε-

σης 398.837,7 χιλ. ευρώ από Υπ. Υποδο-

μών για οφειλές προς τον Δήμο και εξήρε

τον ρόλο της Γενικής Γραμματέας του

Δήμου Αρ. Καπετανάκου στην επιτυχία

αυτή.

Ιδιαίτερη αναφορά,  έκανε στο κλείσιμο
του  παράνομου καταυλισμού της Αττι-
κής Οδού, μετά από 6 χρόνια ντροπής και
ανάπτυξης παραβατικότητας και εγκλη-
ματικότητας.

Συνέχισε αναφερόμενος στην υπό-

θεση των μελετών Ακαθάρτων,  την χα-

ρακτήρισε ως  «μια ιστορία 22 ετών με

λάθη πολιτικής διαχείρισης της στο πρό-

σφατο παρελθόν αλλά με σωστές κινή-

σεις εντός του 2011» και δήλωσε ότι

ελπίζει σε ευνοϊκή δικαστική εξέλιξη.

Μνεία έκανε στην εκκρεμότητα της απο-

κατάστασης του λατομείου (πρώην Ζωί-

τσα) και τις οφειλές προς τον Δήμο από

τον ιδιωτικό φορέα που συμμετέχει

καθώς και στις εκκρεμότητες απαιτήσεων

χωρίς πρόβλεψη που αφορούν αγωγές

εργαζομένων κατά Δήμου ύψους

1.926.000,00 εκ. ευρώ και διεκδικήσεις

αποζημιώσεων «τρίτων» ύψους

530.000,00 χιλ. ευρώ. 

Μίλησε για άμεση αποκατάσταση της Χω-

ματερής· εξασφαλίστηκε η χρηματοδό-

τηση με απόφαση του Γενικού Γραμματέα

του ΥΠΕΚΑ, τον Απρίλιο του 2012 και

προχώρησαν οι διαδικασίες για την αγορά

γης προκειμένου να γίνει πράξη η αποκα-

τάσταση. 

Αναφέρθηκε συνοπτικά στις πολεοδομι-

Δημόσιος απολογισμός έργου του Δήμου Κρωπίας
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κές εξελίξεις του  2011-2012 ξεχωρίζοντας την ένταξη

στο σχέδιο πόλης της  ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 1η & 2η Γειτο-

νιά. Για τις υπόλοιπες  πολεοδομικές μελέτες (Πολεο-

δομική μελέτη Β’ κατοικίας ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Γ’ ΓΕΙΤΟΝΙΑ,

Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης «ΠΑΡΑΛΙΑΣ»

Αγ. Δημητρίου,  Πολεοδομική  μελέτη  Β’ κατοικίας ΜΑ-

ΚΙΛΙΑΡΙ, Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ, Πολεοδομική με-

λέτη ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Πολεοδομική μελέτη

ΚΑΡΕΛΛΑ) ανέφερε τα στάδια της εξέλιξής τους και τις

κρατικές δυσλειτουργίες, που αντιμετωπίζονται για να

μην υπάρχουν οι συνήθεις καθυστερήσεις που τόσα

στοίχισαν τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτή τη στιγμή έχει επιλεγεί ο ανάδοχος και διενερ-

γείται ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συ-

νέδριο για το μεγάλο έργο και της αποχέτευσης

Ακαθάρτων και τον Βιολογικό Καθαρισμό των Κεντρι-

κών Μεσογείων. Αν όλα πάνε καλά το έργο φαίνεται να

μπαίνει σε φάση πρακτικής υλοποίησης.

Σημαντική η παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής στην

ΕΥΔΑΠ με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί και το παρα-

λιακό μέτωπο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ––ΣΚΑΡΠΕΖΑ -ΑΓΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑΣ και του οικισμού ΚΙΤΣΙ στην αποχέτευση ακα-

θάρτων του Δήμου Σαρωνικού και στη σύνδεσή του με

το ΚΕΛ της Ψυτάλλειας!

Για το φλέγον θέμα του  Kυκλοφοριακού - Συγκοινω-

νιακού, επισήμανε την άμεση επαναφορά, μετά από κα-

θολική σχεδόν απαίτηση των δημοτών,  της

συγκοινωνιακής σύνδεσης του κέντρου της πόλης με

τους οικισμούς Αγ. Μαρίνας και Κίτσι και τον Προ-

αστιακό-Μετρό. 

Με τον τίτλο «Αγωνιζόμαστε, Διεκδικούμε Πετυχαί-

νουμε, Προσπαθούμε» έκανε εκτενή αναφορά στις εξε-

λίξεις ζωτικών θεμάτων τοπικού και υπερτοπικού

ενδιαφέροντος που απασχολούν χιλιάδες κατοίκους του

Δήμου,  των Μεσογείων και της Νοτιοανατολικής Αττικής: 

― εφαρμογή του νέου Π.Δ Υμηττού,

― την αφαίρεση εσόδων από την αξιοποίηση του Ελλη-

νικού από τα ήδη νομοθετημένα αντισταθμιστικά οφέλη. 

Για  έργο του Σχολικού συγκροτήματος στο Κίτσι, το

οποίο, όπως είπε, έχει μπλοκάρει σε τραπεζικές δια-

πραγματεύσεις με ευθύνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής

Τράπεζας και στις εκκρεμότητες του νέου πακέτου μέ-

τρων της Τρόικα. 

Υπερτόνισε τις προτάσεις  του Δήμου για τον νέο νομο-

θετικό πλαίσιο για αυθαίρετα που βοήθησαν στο τελικό

Ν.Σ και την συνεχή ενημέρωση  του Δήμου στους πολί-

τες

Σημαντική και κρίσιμη στρατηγικά ήταν η άμεση αντί-

δραση της Δημοτικής Αρχής στο Σχέδιο νόμου για το

νέο Ρυθμιστικό της Αττικής που οδήγησε στην ματαίωσή

του και εξώθησε σε παραίτηση το ΔΣ ΟΡΣΑ, που  τόσα

αρνητικά έκανε στην Αθήνα και την Αττική από την

ημέρα της ίδρυσής του. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο απολογισμού, αναφέρθηκε στις

ενέργειες για την παραμονή της Εφορίας στο Κορωπί,

από το καλοκαίρι του 2011 έως σήμερα.  

Ο  Δ. Κιούσης ολοκληρώνοντας, δεν παρέλειψε να ανα-

φερθεί στις προσπάθειες αντιμετώπισης της καθημερι-

νότητας με τρόπο ούτως ώστε να υπάρχει άμεσο

πρακτικό αποτέλεσμα, με ενημερωτικά έντυπα στους

λογαριασμούς ύδρευσης, με υψηλό ποσοστό διεκπεραί-

ωσης των αιτημάτων των πολιτών από το Γραφείο Δη-

μότη, το ΚΕΠ, τις κοινωνικές υπηρεσίες, με μικρά και

μεγάλα έργα και πολιτικές. 

Ενημέρωσε επίσης για την πολιτική απόφαση για ένταξη

νέων έργων στο ΕΣΠΑ με νέες μελέτες που ολοκληρώ-

θηκαν ήδη και άλλες που τώρα εκπονούνται από την Τε-

χνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Το λόγο στη συνέχεια πήραν οι αντιδήμαρχοι και οι πρό-

εδροι των νομικών προσώπων του Δήμου.

Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησαν ερωτήσεις και διάλο-

γος μεταξύ του Δημάρχου και του Αρ. Γκίκα αλλά και πο-

λιτών.

πριν διακόψει την εισήγησή του λόγω παρέλευσης του

χρόνου για να δωθεί χρόνος στα απολογιστικά σημει-

ώματα των Αντιδημάρχων και των Προέδρων του Σφητ-

τός και της Κοινωφελούς, 

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης  Αριστείδης

Γκίκας υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή περιορίστηκε σε

τυπικό διαδικαστικό ρόλο και χαρακτήρισε το έργο της

«ασήμαντο». 

Υπερασπίστηκε τις πράξεις και τις ενέργειες της προ-

ηγούμενης δημοτικής αρχής του συνδυασμού του αντι-

δρώντας στον χαρακτηρισμό ότι η νέα δημοτική αρχή

παρέλαβε έναν δήμο «οικονομικά ναρκοθετημένο». 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης (Λαϊκή Συ-

σπείρωση)  Βάιος Κιτσάκης εκτίμησε ότι δεν έγινε   ση-

μαντικό έργο γιατί υπήρχαν αυτές οι συνθήκες της

μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης και των μνημονίων και

επικεντρώθηκε στο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο άσκη-

σης μνημονιακών πολιτικών στους Δήμους. που τους με-

τατρέπει σε μηχανισμούς και εκτελεστικά όργανα αυτών

των πολιτικών.  

ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔHMOY

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο του

Δημαρχείου πραγματοποιήθηκε η δημόσια συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα τον

απολογισμό των πεπραγμένων του Δήμου μας

για το 2011.

Διαβάζοντας κάποιος την δημοσιευθείσα πρό-

σκληση της Δημοτικής Αρχής προς τους πολίτες

για να παρευρεθούν στην δημόσια συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου και την προτροπή του

Δημάρχου κ. Δημήτρη Κιούση, ότι η συνεδρίαση

αυτή «θα αποτελούσε και την αρχή μιας πρώτης

ανοιχτής συνέλευσης των δημοτών για την αντι-

μετώπιση της βαθιάς κρίσης που συνεχώς επιδει-

νώνεται» θα ΑΝΕΜΕΝΕ ότι οι πολίτες θα είχαν

σημαντικό χρόνο στην διάθεσή τους για να αξιο-

ποιήσουν στο μέγιστο

βαθμό την ΜΟΝΑΔΙΚΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ και το ΔΙ-

ΚΑΙΩΜΑ που τους πα-

ρέχει ο νόμος για να

εκφράσουν ερωτή-

ματα και να λάβουν

απαντήσεις από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο.

Ως παράταξη ΚΑΤΑΓ-

ΓΕΛΟΥΜΕ τον Δή-

μαρχο κ. Δ. Κιούση και

τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γ.

Σπέλλα γιατί με την τακτική που ακολούθησαν

στην διαχείριση του χρόνου  ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΑΝ για

πολλοστή φορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου (επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τις

δημοσιευθείσες καταγγελίες μας) ΣΤΕΡΩΝΤΑΣ

έτσι από τους συμπολίτες μας το αναφαίρετο θε-

σμοθετημένο ΔΙΚΑΙΩΜΑ της ενεργής συμμετο-

χής στην συνεδρίαση.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η συνεδρίαση ξεκί-

νησε στις 11:30 π.μ. και στις 04:20 μ.μ. δόθηκε το

δικαίωμα έκφρασης λόγου σε 2 συμπολίτες μας

που το ζήτησαν από τους 10 περίπου υπομονετικά

εναπομείναντες (εξαιρουμένων περίπου άλλων 10

ατόμων που ήταν υπάλληλοι του Δήμου και στενά

συγγενικά πρόσωπα των δημοτικών συμβούλων)

που παρακολούθησαν την συνεδρίαση.

Εμείς δεν γνωρίζουμε αν η Δημοτική Αρχή, τα Δη-

μοκρατικά Δικαιώματα των συμπολιτών για τα

οποία υποτίθεται ότι αγωνίζεται να υπερασπίσει,

τα αντιλαμβάνεται με αυτό τον τρόπο θεωρούμε

όμως επιβεβλημένο να την παραπέμψουμε για

άλλη μια φορά στην κρίση σας.

Οι θέσεις της παράταξης μας για τον Δημόσιο

απολογισμό της Δημοτικής Αρχής θα δημοσιοποι-

ηθούν σε επόμενη ανακοίνωση μας.

Με σεβασμό και εκτίμηση στους συμπολίτες μας

Σ.Ε. της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης 

«Αναγέννηση Κορωπίου»

Θετικό το έργο παρά την κρίση

Πίνακας 1

Πίνακας 2
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Αναφορικά με τις υφιστά-

μενες επιχειρήσεις, για να

είναι επιλέξιμες θα πρέπει:

•  Να ανήκουν στους προ-

αναφερόμενους κλάδους

•  Ο μέσος όρος του κύκλου

εργασιών (τζίρος) της τε-

λευταίας διετίας (ή έτους

αν λειτουργεί μικρότερο

χρονικό διάστημα) να κυ-

μαίνεται από 20.000 (είκοσι

χιλιάδες) € έως και

50.000.000 (50 εκατομ) €.

•  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 εγ-

καταστάσεων 

•  Ανακαίνιση, διαμόρφωση,

εκσυγχρονισμός κτιρίων και

εγκαταστάσεων (υδραυλι-

κές εργασίες, ηλεκτρολογι-

κές, βαψίματα, πλακάκια,

γυψοσανίδες κτλ) 

•  Δαπάνες διαμόρφωσης

περιβάλλοντος χώρου

•  Αγορά μηχανολογικού

εξοπλισμού (μηχανήματα

παραγωγής, συσκευασίας

κτλ)

• Αγορά εξοπλισμού (ράφια,

κλάρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά,

τηλεφωνικά κέντρα κτλ) 

•  Αγορά ηλεκτρονικού - μη-

χανογραφικού εξοπλισμού

(Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά,

κλπ.)

•  Αγορά ειδικού εξοπλι-

σμού (πχ. ξενοδοχειακός

εξοπλισμός) 

•  Συστήματα πυρόσβεσης -

πυροπροστασία 

• Συστήματα ασφαλείας

(κάμερες - συναγερμοί κτλ)

•  Εφαρμογή συστημάτων

διασφάλισης ποιότητας των

αγαθών ή υπηρεσιών (ISO -

HACCP κτλ) 

•  Αγορά Δικαιωμάτων Τε-

χνογνωσίας ή και αδειών

εκμετάλλευσης για την ει-

σαγωγή των καινοτομιών

στις διαδικασίες της επιχεί-

ρησης. 

•  Εισαγωγή προϊόντων και

εφαρμογών πληροφορικής

(erp, crm, λογιστικά προ-

γράμματα κτλ)

•  Δαπάνες προώθησης,

διαφήμισης, συμμετοχής σε

εκθέσεις κτλ 

•  Εξοπλισμός και εγκατα-

στάσεις προστασίας του

περιβάλλοντος 

•  Εξοπλισμός και εγκατα-

στάσεις εξοικονόμησης

ενέργειας 

•  Συστήματα αυτοματοποί-

ησης

•  Δαπάνες σχετιζόμενες με

την δημιουργία σημείων

πώλησης των παραγόμε-

νων προϊόντων για τις με-

ταποιητικές επιχειρήσεις 

•  Αμοιβές Συμβούλων 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες

ΜΕΤΑ την ημερομηνία υπο-

βολής της οικονομοτεχνι-

κής μελέτης.

Τα ποσοστά ενίσχυσης δια-

φοροποιούνται ανάλογα με

το μέγεθος της επιχείρη-

σης και την περιφέρεια

στην οποία θα πραγματο-

ποιηθεί η επένδυση:

•  Κεντρική Μακεδονία, Ατ-

τική, Δυτική Μακεδονία,

Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά,

Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πε-

λοπόννησο Βόρειο και

Νότιο Αιγαίο

o 50% για τις πολύ μικρές

και μικρές επιχειρήσεις

o 40% για τις μεσαίες επι-

χειρήσεις 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

• Για τον κλάδο του εμπο-

ρίου και της παροχής υπη-

ρεσιών επενδυτικά σχέδια

από 20.000,00€ μέχρι

100.000,00€ 

Επιδότηση  50% σε εμπορικά καταστήματα ρούχων  

και υποδημάτων 

υφιστάμενες επιχειρήσεις ή υπό σύσταση

Μιλτιάδης 

Τσαλκούτης
Φοροτεχνικός

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΩΤΑ 

ΤΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 

και μετά ΑΓΟΡΑΣΤΕ

Το Codex Alimentarius (έλεγχος τροφίμων) έχει ήδη κάνει

την εμφάνιση του και στην Ελλάδα... Ο “μεγάλος αδελφός”

είναι εδώ.

Προσέξτε στα καταστήματα που ψωνίζετε είδη διατροφής.

Ελέγχετε προσεκτικά τα ταμπελάκια. Πολλά είναι μεταλ-

λαγμένα και θα πρέπει να τα αποφύγετε.

Παράδειγμα η ταμπέλα της φωτογραφίας σε πατάτες

Νάξου! «Πατάτες Νάξου νέας Εοσδειάς. Απαγορεύεται η
φύτευση»

Η συσκευασμένη αυτή

πατάτα ανήκει μαζί με

τα δικαιώματά της σε

κάποια εταιρεία ή

οποία απαγορεύει την

αναπαραγωγή της, κάτι

σαν ΑCTA διατροφική,

το λεγόμενο "Codex

Alimentarius", βάσει

του οποίου θα απαγο-

ρεύεται μελλοντικά η

αναπαραγωγή "τέτοιου

τύπου" με κατοχυρω-

μένη πατέντα αγροτι-

κών προϊόντων.

Η φύτευση απαγορεύεται  γιατί είναι υβρίδια, μονοετή και

εάν φυτευθούν θα μολύνουν το έδαφος!

Είναι η αρχή ελέγχου της διατροφικής αλυσίδας. 

Πρέπει να αντιδράσουμε σαν καταναλωτές. Μην αγορά-

ζετε τέτοια προϊόντα.

Διαβάζετε τα καρτελάκια! Αφήστε αυτά τα προϊόντα στα

ράφια!  Η οικονομική ζημιά είναι η μόνη γλώσσα που κατα-

λαβαίνουν!!!! 

Νέος πρόεδρος 

στο Σύλλογο Κόρμπι Βάρης

Εκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του  Συλλόγου Βάρης “Κόρμπι”, μετά την παραί-

τηση του προέδρου Αναστάσιου Χατζηδαβιτίδη, στις 24

Οκτωβρίου.

Ο Αν. Χατζηδαβιτίδης παραιτήθηκε για προσωπικούς λό-

γους.

Το σώμα προχώρησε σε μυστική ψηφοφορία των μελών

του και εξελέγη πρόεδρος ο Ιωάννης Δαμανάκης. Οι υπό-

λοιπες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν

ίδιες και η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

Δαμανάκης Ιωάννης, πρόεδρος

Δρακόπουλος Αθανάσιος Γενικός Γραμματέας

Γραμματικού Ευθυμία, Ειδικός Γραμματέας

Τσούτσας Φώτιος, Ταμίας

Καλλίτση Αναστασία, Εφορος Δημοσίων Σχέσεων

και οι Ντάρας Γεώργιος, Χατζηδαβιτίδης Αναστάσιος και

Κάββαλος Βασίλειος μέλη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Αγ.

Μαρίνας Kορωπίου, πραγματοποίησε εκλογές στις

7/10/12 για την ανάδειξη νέου Δ.Σ., το οποίο συγκροτή-

θηκε σε σώμα ως εξής: 

Πρόεδρος: Κατερίνα Λινάκη – Μέρμηγκα, Αντιπρόεδρος:

Γιάννης Βελόπουλος, Γραμματέας: Ηρώ Χριστάκου – Γε-

ωργουλάκη, Ταμίας: Αγγελική Θεοδόση – Παπαδημη-

τρίου, Εφορος: Νίκη Τσεβά και μέλη:  Μαρία Δήμα και

Αλεξία Χρυσοχού – Γιαννουλάκου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Φωτεινή Μαυριανού, Ιωάννα

Βισβίκη – Καραμπατάκη, Βασιλική Λάζαρη.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ οι: Γιάννης Βελόπουλος, Νίκη Τσεβά

Εξωραιστικός Σύλλογος 

Δικηγορικών Βούλας ‘’Η Θέμις’’

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Δημήτριος Π.Ηλιού, Ναυτιλιακά

Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Γ.Συρίγος, Δημοσιογράφος

Γενική Γραμματέας: Ελένη Γ.Κατσακιώρη, Δικηγόρος

Ταμίας: Δήμητρα Μ. Μαυρίδου, Οδοντίατρος

Μέλη: Αλέξανδρος Γ.Γιάγκος, Ιατρός - Συμεων Μ. Κουρσού-

νης, Επιχειρηματιας και Έλσα Β.Γιαννοπούλου σ.Τραπεζικός

Τηλ.επικοινωνιας 6944 38 76 39 - 6974 50 58 66

Υπό σύσταση Σύλλογος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛ/ΝΗΣ

Mε επιστολή που λάβαμε από τη διοικούσα Επιτροπή του

υπό σύσταση Συλλόγου, μας γνωστοποιήθηγκε ότι ιδρύε-

ται  Συλλογος μα την επωνυμια “Συλλογος Μηχανικων

Δημου Βαρης – Βουλας – Βουλιαγμενης”. Μελη στον

συλλογο μπορούν να εγγραφούν μηχανικοι οποιασδη-

ποτε ειδικοτητας που εχουν την επαγγελματικη τους

εδρα ή κατοικουν στον Δημο των 3Β.

Καλούν ολους τους Μηχανικους του Δημου στην πρωτη

συγκεντρωση που θα πραγματοποιηθει στις 22/11 ημερα

Πεμπτη και ωρα 19.30 στο θεατρο του Δημοτικου Σχο-

λειου Βαρης (οδος Αττιδος – Βαρη).

Για τη Διοικούσα Επιτροπή υπογράφουν οι:

Παν.  Μπαντεκας 6932237719, Δημ. Γεωργιάκος

6937352422  και  Μιχ. Ευθυβουλιδης 6973301639.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΣΠΩΛ6-ΑΑΠ                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί   08/11/2012
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 24190
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βασ . Κωνσταντίνου 47, 194 00 Κορωπί
Φαξ : 2106624963 - Πληροφορίες : Μωραΐτη Κ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε
μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.
2286/95, για την «Προμήθεια Η-Υ, εκτυπωτών, αναλωσίμων και ανταλλα-
κτικών μηχανογράφησης».
Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 39.020,00 Ευρώ
πλέον ΦΠΑ 23%.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το τμήμα 1, για το τμήμα 2 ή και για τα δύο
τμήματα αυτής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι
την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00π.μ. έως και 10:30π.μ.
στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106626294 εσωτ. 163.

Ο Δήμαρχος Δημήτριος   Ν.  Κιούσης
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Ακόμα και τώρα η παρούσα

τρικομματική κυβέρνηση

έπαιξε το ίδιο βιολί με αυτό

που έπαιξαν οι προδοτικές κυ-

βερνήσεις Παπανδρέου και

Παπαδήμου. Για άλλη μια φορά

εκβίασαν τον ελληνικό λαό,

συνδέοντας την ψήφιση των

σκληρών μέτρων με μια από

τις δόσεις που είχαν προ πολ-

λού αποφασίσει να εκταμιεύ-

σουν. Μία δόση η οποία θα

πάει για την ανακεφαλαιοποί-

ηση των τραπεζών και την

αποπληρωμή των δανείων. Μία

δόση που θα περάσει αλλά δεν

θα αγγίξει τον ελληνικό λαό

που ταλαιπωρείται βάναυσα

την τελευταία τριετία από τις

γκανγκστερικές και φασιστι-

κές πολιτικές των  ελληνογερ-

μανικών κυβερνήσεων.

Σε αυτό το πολεμικό κλίμα

σκέφτομαι να συμφωνήσω σε

ένα και μόνο σημείο με τον

Πρωθυπουργό της εξαθλίω-

σης. Ότι δηλαδή τα μέτρα που

ψηφίστηκαν από την Βουλή

είναι τα τελευταία μέτρα για

την χώρα. Όχι γιατί ο κ. Σαμα-

ράς με έχει πείσει για την συ-

νέπεια των λόγων του- το

αντίθετο- αλλά γιατί είμαι βέ-

βαιος ότι δεν θα υπάρξει άλλη

μνημονιακή κυβέρνηση να

πάρει μέτρα. Είμαι πεπεισμέ-

νος ότι ο πολιτικός αφανισμός

της συγκυβέρνησης είναι

κοντά. Είναι κοντά να πάνε

σπίτια τους τα πολιτικά ‘’παρά-

σιτα’’ τα οποία πρεσβεύουν

την πολιτική της εξόντωσης

των κοινωνικών κεκτημένων.

Το ψέμα και η εξαπάτηση με το

οποίο χρόνια τώρα ΠΑΣΟΚ και

ΝΔ εκβίαζαν την ψήφο του ελ-

ληνικού λαού προκειμένου να

εξυπηρετήσουν τα αφεντικά

τους, το βρώμικο κεφάλαιο,

και το ανιστόρητο και άφιλο

κλιμάκιο των υπαλληλίσκων

της Τρόικας, συμπεριλαμβάνε-

ται στον επίλογο της παρού-

σας συγκυρίας. 

Και μέσα σε όλα αυτά η ΔΗμο-

κρατική Μείωση της ΑΡετής –

ηθικής (ΔΗ.Μ.ΑΡ) ενώ ψήφισε

παρών με παραφωνίες συνεχί-

ζει και  στηρίζει την κυβέρνηση

και συμμετέχει σε αυτή. Ο

απόλυτος παραλογισμός! Ανα-

ρωτιέμαι εάν στην θέση του κ.

Κουβέλη ήταν ο Τσιριμώκος τι

θα έκανε; Όπως επίσης ανα-

ρωτιέμαι σε όλα αυτά τα αντι-

λαϊκά μέτρα που κολλάει η

Αριστερά σας κύριοι της

ΔΗΜ.ΑΡ;  

Το κοινωνικό ολοκαύτωμα των

μέτρων περιλαμβάνει απολύ-

σεις στον δημόσιο τομέα, κα-

τάργηση επιδομάτων,

κατάργηση πενθήμερης εργα-

σίας, μείωση μισθών και συν-

τάξεων, φόρος στην αγροτική

γη και μείωση των συντάξεων

του ΟΓΑ, κατάργηση του επι-

δόματος ανθυγιεινής εργασίας

είναι μόνο μερικά μέτρα που

συνθέτουν την πολιτική της

ανέχειας και της φτώχιας και

θα μπορούσε άνετα να αποτε-

λεί περίπτωση που χρήζει ψυ-

χιατρικής παρακολούθησης

όλων αυτών που τα επικρο-

τούν.

Με κοινοβουλευτικό πραξικό-

πημα, τύπου Μεϊμαράκη, ο

οποίος  κατέλυσε και ερμή-

νευσε κατά το δοκούν τον κα-

νονισμό της Βουλής στην

αίτηση αντισυνταγματικότητας

του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούν να

επιβάλουν τον κοινωνικό και

εργατικό αφανισμό. Προσπα-

θούν να επιβάλουν την αλλαγή

του τρόπου υπολογισμού του

κατώτερου μισθού ο οποίος θα

γίνεται από τον εκάστοτε

υπουργό. Δηλαδή ο εκάστοτε

υπουργός θα καταργεί την

εθνική συλλογική σύμβαση

των συνδικάτων και της ΓΣΕΕ

και θα ορίζει κατά βούληση τον

κατώτατο μισθό. Κάτι που από

το 1935 έχει θεσμοθετηθεί και

δεν έχει ανατραπεί ούτε από

τις δύο δικτατορίες που ταλαι-

πώρησαν τον ελληνικό λαό

αλλά ούτε και από την προδο-

τική κυβέρνηση Τσολάκογλου.

Πρόκειται για ένα θανάσιμο

χτύπημα του εργατικού συνδι-

καλιστικού κινήματος από τους

οικονομικούς δολοφόνους του

καπιταλιστικού συστήματος.

Πρόκειται για ένα πακέτο μέ-

τρων με πολεμικό χαρακτήρα

που στήνει στο απόσπασμα

τον ελληνικό λαό. Πρόκειται

για ένα πακέτο μέτρων με το

οποίο η τρικο3μματική κοινο-

πραξία του μνημονίου, παραδί-

δει τη χώρα ενέχυρο στους

δανειστές.

Σε όλα αυτά όμως υπάρχει

απάντηση. Και η απάντηση

είναι αυτή της ανατροπής

μέσα από την λαϊκή ετυμηγο-

ρία. Έχει έρθει η ώρα οι κύριοι

της συγκυβέρνησης να κάνουν

την χάρη στον άνεργο, στον

συνταξιούχο, στον μισθωτό,

στον οικογενειάρχη, στην νεο-

λαία μας και στον κάθε έλληνα

πολίτη να του αδειάσουν την

γωνιά, όπως λέει ο λαός μας.

Να μας αδειάσουν την γωνιά οι

τοκογλύφοι δανειστές και τα

αφεντικά τους γιατί αυτοί είναι

που κυβερνούν σήμερα. Είναι

μονόδρομος η ανατροπή της

μνημονιακής πολιτικής μέσω

εκλογών. Μόνο έτσι θα πά-

ρουμε πίσω την πατρίδα από

τον εχθρό - εφιάλτη του Μνη-

μονίου. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟ-

ΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΕΝ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ.  

Γιώργος Πάντζας
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α 

Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο

OIKOΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Μέτρα χωρίς... μέτρο

σ’ ένα σκηνικό παραλόγου

Σχετικά με την χθεσινή (7/11) ψήφιση των μέτρων και το γενι-

κότερο κλίμα μέσα κι έξω από το Κοινοβούλιο, η εκπρόσωπος

Τύπου των Οικολόγων Πράσινων, Ζωή Βροντίση, δήλωσε: «Η
ψήφιση των επονείδιστων μέτρων, υπό τον ήχο και την παρου-
σία ελικοπτέρων, που συνεχίζουν την οικονομική, κοινωνική και
περιβαλλοντική κατάρρευση της χώρας, δεν αποτελεί νίκη της
πολιτικής των λύσεων, αλλά ένα χλιαρό τέλος στην τραγική σα-
πουνόπερα που εξελίχθηκε χθες στη Βουλή. Από την τρομολα-
γνεία για τη δόση, περάσαμε σε μια ανώφελη μάχη μεταξύ
λαϊκισμού και κοντόφθαλμης πολιτικής  απ' όλο το εύρος των
εδράνων. Στο διάλειμμα για "διαφημίσεις" που επέβαλαν οι ερ-
γαζόμενοι της Βουλής -μιας και ένιωσαν να καίγεται η δική τους
γούνα- χιλιάδες πολίτες που βρισκόμασταν έξω από το δημο-
κρατικό βωμό του θεάτρου του παραλόγου νιώσαμε να καίγεται
η ανάσα, η ματιά, η μιλιά και πάνω από όλα το ίδιο το μέλλον
μας». Γραφείο Τύπου των ΟΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής
Λεβαντής Κωνσταντίνος
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
Ισολογισμοί - Προσκλήσεις
Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

τηλέφωνο 210 6030655 - 6939153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα, 7/11/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 58493
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ.Καραμανλή 18-16673,Βούλα          
ΠΛΗΡ : ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ- AΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ: 2132020131, 2132019955, FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
18/2012 μελέτης της Δ/νσης Διοίκησης  και με κριτήριο κατακύρωσης το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της αξίας του προ-
ϋπολογισμού  για την υπηρεσία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕ-
ΝΩΝ» , προϋπολογισμού 41.132,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% ).

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98, όπως
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, την Τεχνική Μελέτη
με α/α  18/2012 και την με αρ. Πρωτ.  56177/24-10-2012 σχετική Διακή-
ρυξη .  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 2.056,60 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η πα-
ραλαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου
καθημερινά    από  Δευτέρα 12-11-2012 έως Τετάρτη 21/11/2012 και ώρες
8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131, 2132019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Ψηφίστηκε με αυξημένη πλειοψηφία ο ισολογισμός του

Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας για το 2011, στη συνεδρίαση

της Πέμπτης 25 Οκτωβρίου. Ηταν η πρώτη χρονιά της νέας

Δημοτικής Αρχής με δήμαρχο τον Χρήστο Α. Μάρκου. Και

λέμε αυξημένη γιατί από τος 22 παρευρισκόμενους συμ-

βούλους ψήφισαν 19 ναι, 2 όχι και ένα παρών.

Αυτό είναι δημιουργικό για το Δήμο, γιατί οι παρατάξεις της

μειψοηφίας κατανοούν και συνεργάζονται.

Τον Ισολογισμό του 2011 και τα Αποτελέσματα Χρήσης του

ίδιου έτους, εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. η Δημοτική Σύμβου-

λος Μαρία Ζήση που ενδεικτικά παρουσίασε την εξέλιξη

βασικών οικονομικών μεγεθών της χρήσης όπου φαίνεται: 

➢ Οριακή αύξηση εσόδων κατά 0,21%

➢ Οριακή μείωση κόστους αγαθών και υπηρεσιών κατά 0,65%

➢ Βελτίωση του μικτού αποτελέσματος κατά 4,28 %

➢ Μείωση των δαπανών διοικητικής λειτουργίας κατά 37,97%

➢ Μείωση των δαπανών λειτουργίας διάθεση & δημοσίων σχέ-

σεων κατά 93,25%

➢ Αύξηση των εσόδων από τόκους κατά 237,72 %

➢ Μείωση των χρεωστικών τόκων των  δανείων κατά 41,71%

➢ Δημιουργία πρόβλεψης 6.848.527,76 € η οποία επιβάρυνε το

αποτέλεσμα της χρήσης 2011. (ενδεχόμενη υποχρέωση κατα-

βολής αποζημιώσεων από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις,

εκτός των πράξεων εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης)

➢ Μείωση του ελλείμματος κατά  83,07%   ήτοι κατά

2.695.658,14                                    

Έλλειμμα      2010         2.695.658,14 €

Έλλειμμα      2011            549.400,26 €

➢ Μείωση  δανειακών υποχρεώσεων κατά 877.714,80 €

➢ Μείωση υποχρεώσεων προς Πιστωτές κατά  1.005.892,57 €

➢ Αύξηση υποχρεώσεων προς Προμηθευτές κατά  765.762,91 €

Και κατέληξε στην ομιλία της, η κα Ζήση:

«Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης δυστυχώς, ναι μεν πα-

ρουσιάζει έλλειμμα  της τάξης των 549.400,26 €, ωστόσο

λαμβάνοντας υπόψη κάποιους παράγοντες όπως:

• Τη Μείωση της κρατικής επιχορήγησης

• Την τεράστια περικοπή δαπανών που συντελέσθηκε εντός

του 2011

• Την αξιοποίηση των χρηματικών διαθέσιμων του ενοποι-

ημένου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, η οποία απέφερε αύ-

ξηση των εισπράξεων πιστωτικών τόκων

• Την παράλληλη, μείωση των χρεωστικών τόκων που κα-

τέβαλλε ο Δήμος

• Και τέλος την Δημιουργία πρόβλεψης ποσού 6.848.527,76

€ η οποία αν δεν λογιζόταν, τα αποτελέσματα της  Χρήσης

θα ήταν πλεονασματικά κατά το ποσό των 6.299.127,50 €!!!

Καθιστά σαφές ότι έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί η εποχή της

ανεξέλεγκτης σπατάλης δημοσίου χρήματος.  Η συνετή

διαχείριση των οικονομικών του Δήμου όσο δύσκολη κι αν

είναι να εφαρμοστεί, αποφέρει αποτελέσματα τα οποία

είναι εμφανή με ξεκάθαρο τρόπο. Ευελπιστώντας, ότι η οι-

κονομική πολιτική που ακολουθήθηκε το 2011, θα συνεχι-

στεί και το 2012, προσδοκώ ότι  θα μας εκπλήξει θετικά, με

ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.  Ωστόσο, το παραπάνω γε-

γονός δεν πρέπει να μας εφησυχάζει, αλλά  να μας διατη-

ρεί σε εγρήγορση, προκειμένου να κατορθώσουμε να

πετύχουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους τους Δημότες».

Ο Δήμαρχος Χρήστος Α. Μάρκου, μετά την ψηφοφορία δή-

λωσε: «Η υπερψήφιση του ισολογισμού  της πρώτης χρο-
νιάς της Δημοτικής μας θητείας και αυτό αποτυπώνει στην
πράξη το αποτέλεσμα των προσπαθειών, που αγωνιωδώς
καταβάλαμε το 2011 για να νοικοκυρέψουμε το οικονομικά
του Δήμου μας.
Θέλω να ευχαριστήσω για την σημαντική αυτή εξέλιξη τους
αιρετούς συνεργάτες μου, τους συναδέλφους της αντιπο-

λίτευσης για την καλόπιστη κριτική και την αναγνώριση της
δουλειάς μας, τους εργαζόμενους του Δήμου για την συ-
νολική προσπάθεια.
Το 2012 ελπίζω τα αποτελέσματα του Ισολογισμού να είναι
ακόμη καλύτερα».

Με ισχυρή πλειοψηφία εγκρίθηκε 

ο ισολογισμός του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 31/10/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 17121
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1124.703,79€ (με ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την προμή-
θεια ηλεκτρολογικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 105.656,02 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), η ημερομηνία λήξης υποβολής των
προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου είναι η 03-12-2012 και ώρα 14:00
και ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού η 04-12-2012 ώρα
11:00 Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 4η Δεκεμβρίου
2012 και ώρα 10:00 - 12:00.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% του συνολικού προϋπολογισμού της
υπ’ αριθμ. ΤΥ/11/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου. Τεχνικές προδιαγραφές
υπάρχουν στην υπ’ αριθ. ΤΥ/11/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Το χρονικό διά-
στημα δέσμευσης από την προσφορά είναι για οκτώ (8) μήνες. Δεν γίνον-
ται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους
πόρους. Η πληρωμή θα γίενται σε διάστημα δύο μηνών από την τμηματική
παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο τηλ. 2299020155, κ. Καμαρ-
γιάννης Ευάγγελος, φαξ 22990 24009, διεύθυνση Θ. Σκοπελίτη 1 Μαρκό-
πουλο 19003.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 2.11.2012
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13514
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125,  16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛ. 210 7292.601 έως 608, αρμόδιος Σκαροπούλου Εύη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ έτους 2013

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μυστική δημοπρα-
σία με «ανοιχτό διαγωνισμό» όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 4 του άρ-
θρου 2 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185/Β) με
σφραγισμένες προσφορές για προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ έτους 2013, συνολι-
κής δαπάνης 196.600,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Η δημοπρασία θα γίνει στο
Δημαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού,
στις 29 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη, στις 11.00π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 12.091 ευρώ. Οσοι επιθυμούν να λά-
βουν με΄ρος στο διαγωνισμό πρέπει α) όταν θα τις στείλουν ταχυδρομικά
να έχουν ατατεθεί την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του δ/σμού μέχρι
τις 14.00π.μ. και β) όταν θα τις φέρουν πρσοωπικά ο χρόνος ηλήξης της
προθεσμίας κατάθεσης συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας απο-
σφράγιστης των προσφορών.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό
προμήθεια αγαθών, και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προμη-
θευτών κλπ. όπως αναφέρεται αναλυτικά στον ΕΚΠΟΤΑ και ΠΔ 60/2007
με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν απόδειξη εγγραφής τους σε
επαγγελματικό ή εμπορικίο μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από
τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επι-
μελητήριο και για τις άλλες χώρες – μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα
Επιμελητήρια (άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ).
Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα
σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα, αυτά θα παραδίδονται ή θα απο-
στέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της
σχετικής αίτησης.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον
ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των
προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα αποστέλλονται ή θα
παραδίδονται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετική αί-
τησης.
Το κόστος των δημοσιεύσεων θα ανέλθει περίπου στο ύψος των χιλίων
(1000) ευρώ και θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΑΡμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμού
είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (τηλ. 210 7292.601 έως 608, Fax 210
7292.621) για τα οποία απαιτείται η έκδοση σχετική παράβολου αξίας δέκα
πέντε (15) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται
από 12/11/2012 έως 27/11/2012.

Ο Δήμαρχος Αντώνης Καμπάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα,6/11/2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 58425
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                               
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κ.Καραμανλή 18-16673,Βούλα          
ΠΛΗΡ : ΔΗΜ. ΜΠΙΤΕΛΗΣ- AΓΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     
ΤΗΛ: 2132020131, 2132019955, FAX : 2109657131                                                                                                     
EMAIL:promithies@vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α
81/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας & Υ. Δόμησης και με κρι-
τήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟ-
ΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΟΡΤΩΝ»,
προϋπολογισμού 39.929,49 €  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 από-
φασης ‘Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ (ΕΚ-
ΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 ‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας),  την Τεχνική Μελέτη με α/α  81/2012 και την με αρ. Πρωτ. 56168/26-
10-2012 σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,
Βούλα, την  Δευτέρα 19  Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10.00, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-
γισμού της δαπάνης, ήτοι για την ΟΜΑΔΑ Α 387,45 € και για την ΟΜΑΔΑ
Β 1.609,02 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-
λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Γρ. Προμηθειών του Δήμου (Δημ.
Μπιτέλης, Αγγ. Ασημακόπουλος) καθημερινά  από  Δευτέρα 12-11-2012
έως Παρασκευή 16-11-2012 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέμμα στο ΘΥΜΑΡΙ, 55ο
χλμ. Αθηνών - Σουνίου. 
Τηλ. 6937 194268

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ - Πανόραμα,
(Πειραιώς 30), Ρετιρέ 3ου ορόφου 80τ.μ., 100τ.μ. βε-
ράντα, με θέα θάλασσα, ηλιακό, αυτονομία, δικαίωμα
υψούν, τιμή 200.000 €. Τηλ. 210 8994.116.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτόνομη μεζονέτα, με πυλωτή
τριών επιπέδων 113τ.μ. του συγκροτήματος ΔΑΜΩΝ
στον οικισμό Αγ. Νικολάου Αναβύσσου στην οδό Κωστή
Παλαμά αρ. 1, από τον ιδιοκτήτη. Ολοι οι χώροι είναι πλη-
ρως επιπλωμένοι και εξοπλισμένοι. 
Τηλ. 210 8957.974, 6976 817515

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση στην πε-
ριοχή Γλυφάδα, Βούλα, διαμέρισμα 50τ.μ. νεόδμητο,
κατά προτίμηση όχι σε πολυκατοικία. 
Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

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

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.

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία Ελληνίδα, με Ι.Χ. ομι-

λεί αγγλικά, εξυπηρετεί σε θελήματα με αμοιβή (Super

Market, επίσκεψη σε γιατρούς, δημόσιες υπηρεσίες).

Τηλ. 210 8994.116.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ διδάσκει κατ’
οίκον μαθήματα μαθηματικών όλων των τάξεων Γυμνα-
σίου - Λυκείου στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγ-
μένη, Βάρη και Βάρκιζα. Πολυετής πείρα, προετοιμασία
για πανελλήνιες εξετάσεις, δωρεάν εκπαιδευτικά βιβλία
του ιδίου για όλες τις τάξεις του Λυκείου από τις εκδό-
σεις Μεταίχμιο και επιπλέον σημειώσεις, διαγωνίσματα.
Κιν. 6984 242123.

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. 

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ και της ΤΕΡΕΖΑΣ,

το γένος Σοτολονγκο, που γεννήθηκε στο Νιου Τζέρ-

σεϊ των ΗΠΑ και κατοικεί στην Αρτέμιδα Αττικής και η

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΙΒΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΦΩΤΕΙΝΗΣ, το

γένος Αραποπούλου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Ατ-

τικής και κατοικεί στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, θα έλ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως

Θεοτόκου στο Μάτι.

ΓΑΜΟΙ

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
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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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Το ΚΑ.Π.ΠΑ Δήμου Γλυφάδας και το Ιν-

στιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντι-

κής και  Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis,

διοργανώνουν εκδήλωση για την πρό-

ληψη των ατυχημάτων στην τρίτη ηλι-

κία. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου ώρα 10:00 π.μ.

στο Κ.Α.Π.Η. Γλυφάδας, Αρχιπελάγους

31, Γλυφάδα.   

Η προσπάθεια προαγωγής υγείας στην

τρίτη ηλικία εστιάζει σε ένα θέμα ιδιαί-

τερης σημασίας για την υγεία και την

ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, όπως

τα ατυχήματα στο χώρο του σπιτιού. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό

Υγείας, οι πτώσεις αποτελούν την

τρίτη αιτία χρόνιας αναπηρίας σε ηλι-

κιωμένα άτομα, ενώ η πλειοψηφία των

τραυματισμών που καταλήγουν στο

θάνατο προέρχονται από πτώσεις.

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, περισσό-

τεροι από το ένα τρίτο των ηλικιωμέ-

νων ηλικίας 65 ετών και άνω υφίσταν-

ται τραυματισμούς λόγω πτώσης. Οι

σοβαροί τραυματισμοί και οι θάνατοι

από πτώση αυξάνονται, μάλιστα, μετά

την ηλικία των 70 και διπλασιάζονται

μετά τα 78. 

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι στην Ελλάδα

το ποσοστό του πληθυσμού άνω των

65 αγγίζει το 17% και σε ευρωπαϊκό

επίπεδο ο πληθυσμός γηράσκει με τα-

χύτατους ρυθμούς, καθώς εκτιμάται ότι

μέχρι το 2050, 173 εκατομμύρια άτομα

στην Ευρώπη θα είναι ηλικίας 65 ετών

και άνω και οι ηλικιωμένοι διπλάσιοι

από τα παιδιά, η διαχείριση προβλημά-

των υγείας, σε επίπεδο πρόληψης αλλά

και θεραπείας, μπορεί να συμβάλλει

σημαντικά στην προαγωγή της υγείας

και ευεξίας, στη βελτίωση της ποιότη-

τας ζωής και στην παράταση της παρα-

γωγικότητας. 

Στην ενημερωτική εκδήλωση που έχει

προγραμματιστεί, θα παρουσιαστεί εκ-

παιδευτικό υλικό ειδικά διαμορφωμένο

για άτομα τρίτης ηλικίας που έχει ανα-

πτυχθεί στο πλαίσιο του  ευρωπαϊκού

προγράμματος “Alpha-to-Omega- New

pathways towards volunteering and life

learning for senior European citizens”

στο οποίο το Ινστιτούτο συμμετείχε ως

εταίρος. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν

περισσότερα σχετικά με τις κυριότε-

ρες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων

στους χώρους του σπιτιού, αλλά και

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να

προστατεύσουν την ασφάλεια και την

ποιότητα ζωής τους. Κύριος στόχος

είναι η ενημέρωσή τους αλλά κυρίως η

ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων

που θα διευκολύνουν τη μακρόχρονη

υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών και

στάσεων.   

. . . γ ια την υγειά μας

Πρόληψη ατυχημάτων στην τρίτη ηλικία μέσα στο σπίτι!

“Ρευματικές Παθήσεις: 
Ένα Μεγάλο Κοινωνικό Πρόβλημα”

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας και ο Δήμος Παλλήνης οργανώνουν ημε-

ρίδα Ενημέρωσης με θέμα: “Ρευματικές Παθήσεις: Ένα Μεγάλο Κοινωνικό
Πρόβλημα”, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου, ώρα 6μ.μ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέ-

ρακα, Κλειτάρχου & Αριστείδου, Γέρακας. Η είσοδος  είναι  ελεύθερη.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ

Οστεοπόρωση µια σιωπηλή
επιδηµία 

Ο Επιµορφωτικός Σύλλογος Βάρης διορ-

γανώνει εκδήλωση µε θέµα: Οστεοπό-
ρωση µια σιωπηλή επιδηµία  µε Οµιλητή

τον Χειρουργό Ορθοπαιδικό Δρ Χρήστο Ρι-

φιώτη την Τετάρτη 14/11  Ώρα 19:00 στα

γραφεία του  Συλλόγου, Βάκχου 10 2ος όρ.

Αποτύπωσε την αγάπη με ένα
ανεξίτηλο δώρο· τη ζωή

“Δωρεά Οργάνων. 
Η Σημασία της για 

το Κοινωνικό Σύνολο”

Στα πλαίσια της Πανελλήνιας προσπά-

θειας προώθησης  της ιδέας της Δωρεάς

Οργάνων και επ’ ευκαιρία της Πανελλή-

νιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων (1ης Νο-

εμβρίου),  ο Οργανισμός Αθλητισμού

Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε

συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό

Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), οργανώνει εκ-

δήλωση  με θέμα: “Δωρεά Οργάνων. Η Ση-
μασία της για το Κοινωνικό Σύνολο”, που

θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Νο-

εμβρίου και ώρα 18:30 στην Αίθουσα

“Ιωνία”, (Λεωφ. Καραμανλή 12, Βούλα,

Παραπλεύρως Δημαρχείου).

Ομιλητές θα είναι: Αναστάσιος Χατζής,

Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού Οργανισμού Μετα-

μοσχεύσεων, Λήπτες οργάνων και Οικο-

γένειες Δοτών οργάνων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα

πραγματοποιηθεί προβολή ταινίας μικρού

μήκους του Ισπανικού Εθνικού Οργανι-

σμού Μεταμοσχεύσεων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ή ΑΡΡΩΣΤΙΑ

Η Διοίκηση του Ασκληπίείου Νοσοκομείου τα Τμήματα Φυσικής Ιατρικής και

Αποκατάστασης εργοθεραπείας με τη συνεργασία του Συλλόγου “Φίλων του

Ασκληπιείου”, οργανώνουν επιστημονική ημερίδα την Κυριακή 11 Νοεμβρίου,

ώρα 11.00 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, με θέμα: “Ιατρική αποκατάσταση
μετά από ατύχημα ή αρρώστια”.
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Aγώνες αντοχής  στη Γλυφάδα

Mε αγωνιστική διάθεση και με τη συμμετοχή 532 παιδιών ηλικίας 6-18 ετών (αγοριών-κο-

ριτσιών) πραγματοποιήθηκαν στην παραλία της Γλυφάδας (Γ΄ Μαρίνα), οι αγώνες δρό-

μου αντοχής Συλλόγων- Σχολείων (δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων) Αττικής σε 10

κατηγορίες. 

Στους αγώνες έλαβαν μέρος παιδιά όχι μόνο από περιοχές της Γλυφάδας αλλά και από Κε-

ρατσίνι, Πέραμα, Π. Φάληρο, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Βούλα, Βουλιαγμένη, και  Βύρωνα. 

Νικητές κάθε κατηγορίας αναδείχθηκαν: 

•  Αγόρια Α-Β Δημοτικού Ανδρεάδης Βλαδίμηρος (Α.Σ. Πέραμα) 

•  Κορίτσια Α-Β Δημοτικού Χριστοφόρου Νικολέτα (Α.Σ. Πέραμα) 

•  Αγόρια Γ- Δ  Δημοτικού Μαθιόπουλος Λευτέρης (Γ.Σ. Γλυφάδας) 

•  Κορίτσια Γ-Δ Δημοτικού Ανδρεάδη Μαρία (Α.Σ. Πέραμα) 

«                 «                     Πίτσικου Άρτεμης (Γλυφάδα Athletic club). 

•  Αγόρια Ε-ΣΤ Δημοτικού Μαθιόπουλος Γιώργος ( Γ.Σ. Γλυφάδας) 

•  Κορίτσια Ε-ΣΤ Δημοτικού Ναούμ Μαριτίνα (Γ.Σ. Γλυφάδας) 

•  Αγόρια Γυμνασίων Σαββατής Παναγιώτης (Α.Σ. Πέραμα)

•  Κορίτσια Γυμνασίων Μάλλη Δέσποινα (Γ.Σ. Γλυφάδας) 

•  Αγόρια Λυκείων Σεγρέδος Κώστας (Γ.Σ. Γλυφάδας) 

•  Κορίτσια Λυκείων Μετρίδη Μαρία (Γ.Σ. Γλυφάδας)

Στους αγώνες έλαβαν μέρος και παιδιά Α.με.Α. Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν με-

τάλλια και κύπελλα.

Στους αγώνες παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης και πολλοί δη-

μοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις.

Ο Δήμαρχος δίνει την εκκίνηση των αγώνων 

Ολα δείχνουν πως τίποτα

δε μπορεί να σταματήσει τα

αναπτυξιακά τμήματα του

ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil,

καθώς συνεχίζεται για τέ-

ταρτη συνεχόμενη αγωνι-

στική, η εξαιρετική αήττητη

πορεία τους, στα πλαίσια

των πρωταθλημάτων της

ΕΣΠΑΑΑ.

Έτσι, το Σάββατο 3 Νοεμ-

βρίου η ομάδα των κορασί-

δων, με προπονήτρια την

Μαρία Καλαρά, νίκησε την

αντίστοιχη ομάδα του Γ.Σ.

Κορωπίου με 3-2. Οι κόποι

όμως των αθλητριών δεν

ανταμείφθηκαν μόνο για

την ομάδα των κορασίδων,

αλλά και για την ομάδα των

νεανίδων. 

Ετσι την Κυριακή 4 Νοεμ-

βρίου οι νεανίδες, με προ-

πονητή τον Δημήτρη

Γιαμαλή, νίκησαν εκτός

έδρας την αντίστοιχη

ομάδα του ΕΑΟ Σπάτων με

3-0.

Οι δύο τελευταίες αυτές

νίκες ήρθαν για να επι-

σφραγίσουν την απόλυτη

επιτυχία του Συλλόγου στο

πρωτάθλημα, καθώς και τα

δύο αναπτυξιακά τμήματά

διατηρούν το αήττητο.

Οι συνθέσεις και των δύο

ομάδων είναι:

Κορασίδες (γεν. 1996-1998)

Γκλιάτη Αναστασία, Γιαννέ-

λου Ζαχαρούλα, Γιαννέλου

Χρύσα, Καράμπερα Χαρά,

Τουλγαρίδου Ευαγγελία,

Ραντόμσκα Βικτώρια, Κου-

γιουμπουναρλή Μαρία, Πα-

τέλη Κωνσταντίνα,

Παπαθανάση Κάτια, Γά-

σπαρη Σοφία, Σουλιώτη Ελ-

πίδα, Μπερκέτη Άννα

Προπονήτρια: Καλαρά

Μαρία

Νεανίδες (γεν. 1994-1997)

Πολυδώρου Σταύρια, Κων-

σταντώνη Νατάσσα, Δι-

καιούλια Βιργινία, Ζήση

Χριστίνα, Γιαννέλου Ζαχα-

ρούλα, Κοτσιάκη Ναταλία,

Λέκκα Μαρινέλα, Παπαθα-

νάση Κάτια, Κουγιουμπου-

ναρλή Μαρία, Βαρουδάκη

Δάφνη, Αλεξανδροπούλου

Νέλλη

Προπονητής: Γιαμαλής Δη-

μήτρης

Αήττητες οι ανερχόμενες ομάδες 

βόλεϋ του ΑΟ Μαρκοπούλου

Ο 30ός Κλασικός Μαρα-

θώνιος Αθηνών, θα εξε-

λιχθεί την Κυριακή 11

Νοεμβρίου. Είναι η 30η

επέτειος και διαφαίνεται

ότι θα έχει μία ιδιαίτερη

αίγλη· αφού θα έχει και

έντονα εορταστικό

κλίμα, αλλά το καταδει-

κνύει και η πολύ μεγάλη

συμμετοχή  των πολιτών

που θα τρέξουν από όλα

τα μέρη του κόσμου.

Την τιμητική του έχει βέ-

βαια ο Δήμος Μαραθώνα,

αφού από εκεί γίνεται η

εκκίνηση, στα χνάρια της

αρχαίας μαραθώνιας δια-

δρομής. Ακολουθεί την

κλασική διαδρομή 42,159

μέτρα,  η οποία περνάει

μέσα από πολλές πόλεις

της Ανατ. Αττικής, Μαρα-

θώνας, Νέα Μάκρη, Βου-

τζά, Περιβολάκια

Ραφήνας, Πικέρμι, Παλ-

λήνη, Γέρακας και συνε-

χίζει φθάνοντας στο

ιστορικό κέντρο της Αθή-

νας, όπου περνάει μπρο-

στά από σημαντικά

μνημεία, όπως το Πολε-

μικό Μουσείο, η Βουλή, η

Πλατεία Συντάγματος, η

Ακρόπολη καταλήγοντας

βεβαίως στο Παναθη-

ναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρ-

μαρο).

Ας βγούμε στους δρό-

μους να χειροκροτή-

σουμε τους πολίτες, που

θα τρέξουν για να τιμή-

σουν τον πρώτο μαραθω-

νοδρόμο, πολίτη των

Αθηνών και πολεμιστή

αγγελιοφόρο Φειδιπίδη,

που έτρεξε όλη αυτή τη

διαδρομή για να ενημε-

ρώσει τους Αθηναίους

ότι “νενικήκαμεν”.

30ός Κλασικός Μαραθώνιος
Κυριακή 11 Νοεμβρίου
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Γιορτινό ξεκίνημα

του Γ.Σ. Κορωπίου
Στίβος

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Κορωπίου, Τμήμα Στίβου, ξεκί-

νησε τη νέα αγωνιστική του περίοδο με μία ενδιαφέρουσα

και ζωντανή εκδήλωση, στις αθλητικές εγκαταστάσεις

“San Siro” στους πρόποδες του Υμηττού.

Ο έφορος του τμήματος στίβου του  Γ.Σ Κορωπίου, Θανά-

σης Πουλάκης, καλωσόρισε τους αθλητές και τους γο-

νείς και ανέπτυξε τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά

από την συστηματική ενασχόλησή  με κάποιο άθλημα

όπως:
• Γυμνάζουν το σώμα τους (μύες, καρδιοαναπνευστικό) και επι-

ταχύνουν τον μεταβολισμό τους.

• Βοηθούν στη σωστή μυοσκελετική ανάπτυξη.

• Διοχετεύουν την ενέργειά τους.

• Ζουν μια ευχάριστη αλλαγή από την καθιστική ζωή του θρανίου,

του διαβάσματος και της τηλεόρασης.

• Μαθαίνουν να ελέγχουν καλύτερα το σώμα τους, να συντονί-

ζουν τις κινήσεις τους και να συνειδητοποιούν τις λειτουργίες

των μελών και των μυών τους.

• Μαθαίνουν να ακολουθούν κανόνες (τους κανόνες του αθλή-

ματος και της ομάδας).

• Μαθαίνουν την αυτοκυριαρχία, ιδιαίτερα στα ατομικά αθλήματα.

• Βιώνουν τη λειτουργία μιας ομάδας που αρχηγός είναι ο προ-

πονητής.

• Στα ομαδικά αθλήματα μαθαίνουν να έχουν κοινό στόχο με άλλα

παιδιά και να συνεργάζονται μαζί τους για να τον πετύχουν.

• Σύμφωνα με ειδικούς, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

• Διδάσκονται ότι για να πετύχουν καλά αποτελέσματα, θα πρέ-

πει να προσπαθήσουν με υπομονή και επιμονή.

• Μαθαίνουν να βελτιώνουν συνεχώς τον εαυτό τους.

• Αποκτούν την καλή συνήθεια της άσκησης που θα τα βοηθήσει

να τη συνεχίσουν στην ενήλικη ζωή τους.

• Αλληλεπιδρούν με συνομήλικα παιδιά.

• Αποκτούν νέους φίλους με κοινά ενδιαφέροντα.

Στη συνεχεία μίλησε ο  γυμναστής  του  τμήματος  Κάρο-

λος  Μαρκαριάν, παλαιός πανελληνιονίκης – βαλκανιονί-

κης δρόμων  ημιαντοχής,  ο  οποίος έκανε έναν μικρό

απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. 

Στη συνέχεια  οι ...στιβίστες   αυτοπαρουσιάσθηκαν,

έκανε ο καθένας τους από μία ευχή.  

Ακολούθησε  φωτογράφηση,  μπουφές – αναψυκτικά, που

έδωσε την ευκαιρία για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των

αθλητών, προπονητών, γονέων και μελών της Διοίκησης.

Η Βίκυ Γούλα, δασκάλα  χορού  του Κέντρου  Δημιουργι-

κής Απασχόλησης  Παιδιών του  Δήμου Κρωπίας  παρου-

σίασε  στους αθλητές ένα χορευτικό   happening.

Η Διοίκηση του Γ.Σ. Κορωπίου ευχαρίστησε τον  ιδιοκτήτη

Χαράλαμπο Παπαχρήστου  και  τον υπεύθυνο  του

Aθλητικού  Kέντρου “San Siro”, Γιώργο  Σπέλλα, για  την

διάθεση  του  χώρου  και  το κέρασμα. Ευχήθηκαν  δε σε

αθλητές και γονείς καλό ξεκίνημα, με  επιτυχίες  στο αγω-

νιστικό μέρος και χωρίς τραυματισμούς.

ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ  ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  16  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 8.30  μμ   

Στην Πλατεία του Θησείου προγραμματίζουμε οι ΠΟΔΗ-

ΛΑΤΕΣ ΕΝ. ΔΡΑΣΗ    τη  βραδινή τους  ποδηλατοβόλτα

την  Παρασκευή   16 Νοεμβρίου. Σε ένα από τα μπαράκια

της πλατείας  θα καθίσουν λίγο για το καθιερωμένο ποτό

Η ποδηλασία,  θα ξεκινήσει στις 8.30 μ.μ. από την  αφε-

τηρία  του Τραμ στη Βούλα  μέσω της   παραλιακής  λεω-

φόρου-Πρ. Πέτρου-Λ. Βουλιαγμένης- Ακρόπολη Θησείο. 
Σημ. Οι ποδηλάτες πρέπει να έχουν μαζί τους μια ανταλλακτική

σαμπρέλα, ένα μπουκάλι νερό και οπωσδήποτε φώτα  εμπρός και

πίσω στο ποδήλατο  

Πληροφορίες www.enallaktiki-drasi.gr   ή στο 6977990887

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και

το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩ-

ΝΙΟΣ»,  ανακοίνωσε ότι η

συμμετοχή των πολιτών

στα Προγράμματα «Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού για

όλους», ξεπέρασε κάθε

προσδοκία, αγγίζοντας τις

1000  συμμετοχές!

Η σωστή οργάνωση και η

έγκαιρη και άρτια ενημέ-

ρωση των δημοτών είχε

αυτό το αποτέλεσμα, έτσι

που πλέον ο Δήμος ανακοι-

νώνει ότι δεν δέχεται

άλλες αιτήσεις, πλην των

τμημάτων χορωδίας, φι-

λαρμονικής και σκάκι. 

Τα τμήματα έχουν ήδη ξεκι-

νήσει, και υπάρχει μεγάλη

λίστα αναμονής, ώστε όταν

αποχωρεί κάποιος από το

Πρόγραμμα, να καλύπτεται

απευθείας το κενό, τηρών-

τας πάντα τη σειρά προτε-

ραιότητας. 

Τα προγράμματα είναι πάρα

πολλά και καλύπτουν όλα

τα ενδιαφέροντα, όπως:

Μουσικοκινητική Αγωγή,

Ρυθμική Γυμναστική, Γενική

Γυμναστική για παιδιά, Προ-

σχολική Αγωγή για τους

παιδικούς σταθμούς, Αερο-

βική, Pilates, Ελληνικοί

Χοροί, Γυμναστική Γυναι-

κών, Ενόργανη Γυμναστική,

Super Pro Κοιλιακών και

άλλα και στον πολιτισμό, με

μαθήματα σε χορωδίες και

μουσικά όργανα.

Παράλληλα, όπως σημειώνει

η υπεύθυνη Αντιδήμαρχος

Μαρία Κιμπιζή, θα δημιουρ-

γηθούν και νέα τμήματα από

το νέο έτος, προκειμένου να

εξυπηρετήσουν, όσο το δυ-

νατόν μεγαλύτερο αριθμό

μικρών και μεγάλων, που εν-

διαφέρονται να παρακολου-

θήσουν κάποιο Πρόγραμμα. 

“Στόχος του Δήμου, είναι
να δώσει σε όλους, τη δυ-
νατότητα πρόσβασης στον

Πολιτισμό και τον Αθλητι-
σμό, στα πλαίσια μίας γενι-
κευμένης κρίσης αξιών που
βιώνει ο τόπος μας. Γι’ αυτό
άλλωστε, κατάφερε να κρα-
τήσει σε τόσο χαμηλά επί-
πεδα (5 ευρώ το μήνα) τη
συνδρομή στα Προγράμ-
ματα, ξεχωρίζοντας ανά-
μεσα στους υπόλοιπους
Δήμους της Ελλάδας»,
επεσήμανε ο πρόεδρος του
“Βραυρώνιος” Σπύρος

Μπαγλατζής.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Δημαρχείο Μαρκοπούλου

Τηλ.: 22990 20197   08:00

έως 14:00

Αθρώα η συμμετοχή στα «Προγράμματα Πολιτισμού και

Αθλητισμού για όλους» στο Δήμο Μαρκοπούλου

Βαριά ποινή επιφύλαξε η

Πειθαρχική Επιτροπή στον

πρόεδρο του Άρη Βούλας

Παναγιώτη Θεμελίδη,

σύμφωνα με την απόφαση

της ΕΠΣΑΝΑ, που ελήφθη

την Τρίτη 6/11, αφού απο-

λογήθηκε. Η απόφαση

αναφέρει πρόστιμο 400 €

στον Άρη Βούλας και απα-

γόρευση εισόδου στο γή-

πεδο για διάστημα ενός

έτους, όπως και απαγό-

ρευση συμμετοχής σε

οποιαδήποτε δραστηριό-

τητα που σχετίζεται με το

ποδόσφαιρο για ένα

χρόνο, μαζί με πρόστιμο

500 ευρώ στον Π. Θεμε-

λίδη.

Η βαριά αυτή ποινή επε-

βλήθη,   για όσα συνέβη-

σαν στη διάρκεια και μετά

τη λήξη της συνάντησης

Άρη Βούλας – Θύελλας

Ραφήνας 0-2 (27/10), όταν

ο πρόεδρος του Αρη Βού-

λας Π. Θεμελίδης, επέ-

μεινε να μηνύσει   τον

διαιτητή του αγώνα  Άρη

Βούλας – Θύελλας Ραφή-

νας για εξύβριση. 

Ποινές Κυπέλλου
Δ. Γεωργαντζέλλης (Αστέρα

Αυλ.) 5 αγωνιστικές και πρό-

στιμο 50 ευρώ.

Γ. Φαρμάκης (Αστέρα Αυλ.) 1

αγωνιστική, πρόστιμο 10 €.

Γρ. Μουτζακάς (Θύελλας) 1

αγωνιστική, πρόστιμο 10 €.

Γ. Καραμανίδης (Αρτέμιδος) 1

αγωνιστική, πρόστιμο 10 €.

Σωματείο Κρυονερίου 80 €.

Ποινές πρωταθλήματος

τζούνιορ:
Μηδενίσθηκαν οι ομάδες

των σωματείων ΑΕ Μενι-

δίου, ΑΟ Κορωπίου και ΑΟ

Άνοιξης γιατί δεν προσήλ-

θαν να αγωνισθούν στις συ-

ναντήσεις τους με Μάχη

Μαραθώνος, Νίκη Δροσιάς

και Μαύρο Αετό Πολυδεν-

δρίου αντίστοιχα. Επίσης,

τους επιβλήθηκε ποινή αφαί-

ρεσης 3 βαθμών από τον

βαθμολογικό πίνακα και πρό-

στιμο 100 €, σε κσθεμιά.

Ποινές παίδων
Ν. Πάτσιος (Καλυβίων) 1 αγω-

νιστική.

Δ. Γαλάνης (Κεραυνού Κερα-

τέας) 1 αγωνιστική.

Λ. Σέχου (Άμυνας Ανθ.) 1 αγω-

νιστική.

Καλούνται δε σε απολογία

την Τρίτη 13/11, τα σωμα-

τείο ΑΕ Γέρακα, Αήττητος

Σπάτων, Καπανδριτίου, Νίκη

Δροσιάς, Παμπαιανικός,

Δόξα Αγ. Άννας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

Αποκλεισμός του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ απ’ τα γήπεδα!

Προκριματικοί αγώνες

επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Με οργανωτικές ατέλειες και πάρα πολλές αποχές πραγματο-

ποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Στάδιο Ειρήνης

και Φιλίας η προκριματική φάση του πανελλήνιου πρωταθλή-

ματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης ανδρών γυναικών.

Η αρχική του φάση περιελάμβανε ομίλους των 3 ή 4 αθλητών/

αθλητριών, όπου σε κάθε όμιλο υπάρχει ένα φαβορί που σχε-

δόν πάντοτε περνούσε στην επόμενη φάση των ΝΟΚ ΑΟΥΤ.

Από   την πρώτη αυτή φάση πέρασαν οι:  ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,

ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,  ΛΙΛΗΣ ΓΙΩΡ-

ΓΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ και οι

αθλήτριες ΤΣΑΧΑΚΗ ΦΡOΣΩ,  ΦΙΣΕΡ ΕΛΛΗ, ΠΑΤΕΡΑΚΗ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΙ ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ.

Στη δεύτερη φάση των  ΝΟΚ ΑΟΥΤ  αγώνων τα ματς γί-

νανε  πολύ πιο θεαματικά, αφού οι νικητές θα περνούσαν

στη τελική φάση του πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί

στις αρχές Μαρτίου  του 2013. Στη τελική αυτή φάση πέ-

ρασαν  από τους άνδρες οι ΤΣΑΧΑΚΗΣ  και ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙ-

ΔΗΣ και από τις γυναίκες ΤΣΑΧΑΚΗ και ΠΑΤΕΡΑΚΗ.

Γιώργος Παπαμακάριος

ο νέος πρόεδρος ΕΠΣΑΝΑ

Νέο πρόεδρο, απέκτησε το Δ.Σ. της ΕΠΣΑΝΑ, μετά την

παραίτηση του Δημήτρη Βελτανιώτη, ο οποίος παραιτή-

θηκε προκειμένου να εκτονωθεί το κλίμα δυσπιστίας που

διακατέχει τον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Σαρρή και τους

συνεργάτες του. Οι «κακές σχέσεις» της Ένωσης με την

νέα διοίκηση της ΕΠΟ, πρέπει να εξομαλυνθούν και το

κλίμα αναταραχής που έχει δημιουργηθεί, να ξεπερασθεί.

Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν ο Δ. Βελτανιώτης, με

την παραίτησή του δίνει μία ευκαυρία.

Στη συνεδρίαση της 7/11 η υποβολή παραίτησης του Δη-

μήτρη Βελτανιώτη,  έγινε δεκτή και προχώρησαν στη δια-

δικασία ανάδειξης νέου προέδρου, όπου εξελέγη ο Γ.

Παπαμακάριος.

Η αναδιάρθρωση του Δ.Σ. θα ακολουθήσει στην επόμενη

συνεδρίαση. 
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Είδε το φως της δημοσιότητας, Μνη-

μόνιο συμφωνίας της Εθνικής

Tράπεζας, (η οποία διαχειρίζεται τον

Αστέρα και τη Μαρίνα της Βουλιαγμέ-

νης)  και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιω-

τικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου

(ΤΑΙΠΕΔ) για  “την ενιαία αξιοποίηση
της έκτασης της χερσονήσου - 308 στρ.
- στη Βουλιαγμένη και στο Καβούρι”.
Ετσι πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ παραλιακή

έκταση 2.350 τ.μ.  μέσω της Εταιρείας

Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ). 

Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για τη δημι-

ουργία ενός μεγάλου τουριστικού θέ-

ρετρου, που οι υποστηρικτές του

σημειώνουν ότι  δεν θα έχει να ζηλέ-

ψει τίποτε από το Κάπρι, τη Ριβιέρα, το

Πουκέτ, στο οποίο θα συμπεριλαμβά-

νεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα του

Αστέρα, η Μαρίνα Βουλιαγμένης, ο

χώρος του Ναυτικού Ομίλου, η Πλαζ

της Βουλιαγμένης, αλλά και το Κα-

βουρι.

Υψηλόβαθμα στελέχη της Εθνικής,

αναζητούν τρόπο να  παραχωρηθεί το

ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα

σε επένδυση που θα καλύπτει όλο τον

κόλπο της Βουλιαγμένης και του Κα-

βουρίου.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι να διενερ-

γηθεί διεθνής διαγωνισμός, γιατί ως

ενιαίο επενδυτικό πρόγραμμα, μπορεί

να γίνει περιζήτητο από «μνηστήρες»

που δραστηριοποιούνται στον τουρι-

σμό υψηλής ποιότητας. Ηδη, οι πληρο-

φορίες αναφέρουν ότι Αραβες από το

Κατάρ, Ρώσοι μεγιστάνες αλλά και

ισχυρά εφοπλιστικά κεφάλαια ενδια-

φέρονται για τη νησίδα του Καβουρίου

και του Αστέρα,   στο οποίο  φιλοδο-

ξούν να εντάξουν και ένα καζίνο ώστε

να συμπληρωθεί το «πακέτο» που θα

προσφέρουν στους επισκέπτες. 

Σ.Σ.:  “οι αγορές” περιμένουν, όπως πε-

ρίμένει η ύαινα... 

Τα σχέδια μιλάνε για: 

― “τουριστικό χωριό με ανεξάρτητες

κατοικίες και πυρήνα τον Αστέρα” 

― δημιουργία  Ειδικών Σχεδίων Χωρι-

κής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων

(ΕΣΧΑΔΑ) με ειδικούς όρους για

την ανάπτυξη ακινήτων που διαχει-

ρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ

― ελληνική ριβιέρα με ότι αυτό συνε-

πάγεται.  

Εκταση 300 στρεμμάτων καταλαμβάνει

ο Αστέρας. (181 στρ. η Εθνική και 119

στρ. ο ΕΟΤ), που τώρα πέρασαν στο

ΤΑΙΠΕΔ. Σ’ αυτά φιλοδοξούν να συμπε-

ριλάβουν (οι επενδυτές) και τα 85 στρ.

που ανήκουν στην  Εκκλησία, η οποία

όπως έχει δείξει και από προηγούμενες

ενέργειες έχει την πρόθεση να τα αξιο-

ποιήσει. Αυτό σημαίνει ότι το πράσινο

της Βουλιαγμένης θα εξαφανιστεί.

Μέσα στο πακέτο της “αξιοποίησης”

βάζουν και τη νήσο Φλέβες που κι αυτή

ανήκει πλέον στο ΤΑΙΠΕΔ. 

Σ.Σ. Να φανταστούμε και αερογέφυρα

για το νησί;;; Και αν σκεφθούμε ότι η

Βουλιαγμένη ανήκει στον ενιαίο πλέον

Δήμο, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,

ανοίγει η όρεξη και για το νησάκι της

Βούλας (Κατραμονήσι), και για τη νη-

σίδα που φιλοξενεί το ΠΙΚΠΑ και για

όλη την παραλιακή ζώνη του Δήμου 3Β,

που έχει πολλά χιλιόμετρα. 

Βέβαια οι συζητήσεις δεν περιορίζον-

ται στα 3Β, αφού αναφέρονται σε όλο

το παραλιακό μέτωπο από το Φάληρο

μέχρι το Λαύριο. Μάλιστα από δημοσι-

εύματα (ΕΘΝΟΣ) ακούγεται ότι έχει εν-

διαφερθεί αμερικάνικη εταιρεία

κολοσσός, όταν έγινε παρουσίαση

ενός σχεδίου (πρόσφατα) από το Χρη-

ματιστήριο Αθηνών,  στη Νέα Υόρκη.

Το “ethnos.gr” φιλοξένησε τις απόψεις

του Δημάρχου των 3Β Σπυράγγελου

Πανά και του επικεφαλής της αξιωμα-

τικής αντιπολίτευσης Γρηγόρη Κων-

σταντέλλου, τις οποίες δημοσιεύουμε.

Σπ. Πανάς Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης : ο δήμος παρακολουθεί
από κοντά όλες τις εξελίξεις που αφο-
ρούν αυτό το μείζον θέμα και σε κάθε
περίπτωση οι εξελίξεις δεν θα γίνουν
ερήμην του και των κατοίκων της πε-
ριοχής. 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: "Η περιοχή
μας πέρα από τον οικιστικό της χαρα-
κτήρα, έχει δυνατότητες για τουριστική
ανάπτυξη υψηλού επιπέδου. Οι υπάρ-
χουσες παρωχημένες σε πολλές περι-
πτώσεις τουριστικές της υποδομές το
επιβεβαιώνουν. Η τουριστική αναγέν-
νηση της περιοχής θα μπορούσε αν
γίνει με σεβασμό και στις ανάγκες των
κατοίκων και του τοπικού περιβάλλον-
τος, να αποτελέσει μια καλή και χρή-
σιμη ευκαιρία για την περιοχή. Η
δημοτική Αρχή όμως θα πρέπει αυτή τη
φορά να μην παρακουθήσει εκ του μα-
κρόθεν τα όσα θα εξελιχθούν αλλά να
προετοιμαστεί να προτείνει, να παρέμ-
βει δημιουργικά έτσι ώστε με την
ενεργή συμμετοχή της οι απόψεις της
να ληφθούν υπόψιν".

Οι φορείς της περιοχής οργανώνονται

για να είναι έτοιμοι να αντιδράσουν, σε

μια κακώς εννοούμενη ανάπτυξη, που

θα τσιμεντώσει και θα καρατομήσει το

πράσινο και θα εξαφανίσει την ακτή.

Η θάλασσα και οι ακτές είναι μνημεία

της φύσης και θα πρέπει να τα σεβα-

στούμε και να τα αφήσουμε, φύση.  

Αννα Μπουζιάνη

Προς “αξιοποίηση” ολόκληρος ο κόλπος της

Βουλιαγμένης και του Καβουρίου

Σχεδιάζουν καζίνα και ριβιέρες

Ιταλική Ριβιέρα: 

Αραγε αυτό είναι

το πρότυπο που 

ονειρεύονται και 

σχεδιάζουν 

οι διαχειριστές μας;;;


