Τη βίλα ...Λαγκάρντ
πότε θα την ανοίξουν;
Φέρτε πίσω τα κλεμμένα

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟ ΑΙΡΕΣΗ
Οι δικαστικοί,
l Ο Πνευματικός Κόσμος και
l Ο ΛΑΟΣ στο καθήκον που του επιβάλλει
το Σύνταγμα
l

Με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
(Π.Ν.Π.) που έχει επιλέξει η κυβέρνηση να κυβερνάται η χώρα - και η ίδια - και ακριβέστερα να κυβερνά υποκαθιστώντας και αντιποιούμενη την
εξουσία άλλης Αρχής - της Νομοθετικής - έχει οδηγήσει τη χώρα από την Οικονομική
κρίση στην “κρίση της Δημοκρατίας”1
Είναι η παραπάνω αποστροφή και οι
φόβοι του Φώτη Κουβέλη που είχαν
εκφραστεί στη Βουλή κατά τη διαδικασία συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων της αντισυνταγματικής βεβαίως κυβέρνησης Παπατου Κώστα δήμου2. Τώρα όμως, αυτήν ακριβώς
Βενετσάνου την “κρίση της Δημοκρατίας” στηρίζει
η ΔΗΜ.ΑΡ. και ο Φώτης Κουβέλης.
Και τούτο, διότι η τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά
έχει επιλέξει ή πιθανότατα αποδεχθεί να φτωχοποιεί
το Λαό, να τον εξουθενώνει και να τον ληστεύει, κατ’
εντολήν της τρόικα, αντιποιούμενη τη Νομοθετική
εξουσία, νομοθετώντας η ίδια καταχρηστικά με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου για σοβαρότατα και
κρισιμότατα θέματα, εξαθλίωσης του Λαού, ληστρικής φορολογικής αφαίμαξης και παράδοσης αμαχητί
της εθνικής κυριαρχίας.
“Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)
είναι κατ’ ουσίαν κανονιστικά ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ανάγκης και με την πρακτική αυτή μετασχηματίζεται το
πολίτευμα σε δημοκρατία υπό αίρεση, κατά την
άποψη του Συνταγματολόγου Δημ. Θ. Τσάτσου3.
Συνέχεια στη σελ. 2

Εκλογές Προεδρείων στους ΟΤΑ
και νέοι αντιδήμαρχοι
Δημαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν την 1η Κυριακή του 2013 για την
ανάδειξη προεδρείων
στα Δημοτικά και Περιφερειακά
Συμβούλια
της χώρας.
Σε πολλούς Δήμους κύλησε ομαλά, σε άλλους
δεν κατάφεραν να
εκλέξουν Πρόεδρο και
η δικαδιασία θα επαναληφθεί αύριο Κυριακή
13 Ιανουαρίου.

Σελίδες 12, 13, 14, 15

Κάδοι κομποστοποίησης
στο ΚΟΡΩΠΙ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ με ΚΡΥΟ

Σελίδα 6

Επέκταση αποχέτευσης
ομβρίων Αναβύσσου
Σελίδα 6

Tα “κάλαντα” της Εφορίας
Σελίδα 16

Αύξηση συντελεστών
δόμησης στο Λαγονήσι

Σελίδα 3

Σελίδα 17

Το πολιτικό σύστημα

Πρωταθλήτριες

Η ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

Ελλάδος

“ΦΡΕΝΑΡΕΙ” το σταθμό

στο Σκάκι

του ΜΕΤΡΟ!

από ποιους άραγε;

Σελίδα 24

Σελίδα 17

Σελίδα 22

θέλει να μας σώσει!
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Δημοκρατία υπό αίρεση
Συνέχεια από τη σελ. 1

Αφορμή να επανέλθω σ’ αυτό το θέμα έδωσε και πάλι η
τροϊκανή κυβέρνηση καταθέντοντας μια ομοβροντία χθες
Παρασκευή, επτά πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
Αλήθεια, «είναι συνταγματικό να βλέπουμε τα νομοσχέδια
με τη μορφή Π.Ν.Π. να κυκλοφορούν στα Υπουργεία, να
παρακάμπτουν τη Βουλή, να πηγαίνουν στο Προεδρικό Μέγαρο, και να υπογράφει τις Π.Ν.Π. ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος έχει πλέον “ξεφύγει”», όπως
είπε ο Τ. Κουίκ, στη Βουλή κατά τη συζήτηση του φορολογικού: «Κάτω από ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις υπογράφει ο πρόεδρος αυτές τις Π.Ν.Π. Καίγεται η χώρα;»

Ποιες είναι οι πράξεις
που φέρνει ο Στουρνάρας
Με τη διαδικασία του πατ-κιουτ (fast track το λένε τώρα),
“άρον - άρον”, τον καιρό που σταύρωσαν και τον Ιησού
- όπως τώρα τους λαούς, οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι
για να σώσουν την κατεστημένη διαφθορά και τίποτε
άλλο.
Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λοιπόν, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας έφερε για... επικύρωση στη Βουλή... των εντελλομένων και
εντεταλμένων μία συστοιχία επτά (7) Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) οι οποίες πρέπει μέχρι
τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου να έχουν ψηφιστεί - επικυρωθεί, γιατί έχουν ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Πρέπει δε
να ψηφιστούν από τους εντεταλμένους “βουλευτές” εντός ή εκτός εισαγωγικών - γιατί διαφορετικά δε θα πάρουμε τη “δόση” μας!
Τι ρεζίλι... Δεν έχουμε χάσει απλά τα εισοδήματά μας·
έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας! Ντροπή...
Αξιοπρέπεια που, υποτίθεται, έχει αναγνωρισθεί και κατοχυρωθεί και στο Σύνταγμά μας (άρθρ. 2 §1) και στην

Επανάληψη εκλογής
προέδρου στα 3Β
Oπως γράφουμε σε άλλη σελίδα, η εκλογή προεδρείου στα
3Β δεν κατέστη δυνατή. Ετσι η διαδικασία θα επαναληφθεί
την προσεχή Κυριακή 13 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί. Για τον
ίδιο λόγο δεν εξελέγη Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητας
Ζωής οι οποίες θα εκλεγούν την προσεχή Κυριακή.

Η τρόικα στο Κέντρο
Υγείας Βάρης
Την περασμένη Τετάρτη, λοιπόν, 9/1 δύο τροϊκανοί (ένας
Λιθουανός και ένας Ολλανδός) επισκέφθηκαν το Κέντρο
Υγείας Βάρης, όχι για εθιμοτυπική επίσκεψη· ούτε για να
δουν αν λειτουργεί σωστά προς όφελος της δημόσιας
υγείας και της υγείας του λαού, αλλά για να ελέγξουν τα
οικονομικά του. Τι αποδείξεις κόβει, πόσες και τι έσοδα
έχει... “Ακονίζονται μαχαίρια...”, που λέει ο λαός.

Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
ΟΗΕ και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. (κεφ. Ι
& ΙΙ).
Μέσα σ’ αυτές τις επτά Π.Ν.Π. (7 πληγές του Φαραώ)
είναι κι εκείνη που υπαγάγει την Ελλάδα στο αγγλικό
δίκαιο και στα δικαστήρια του “Μεγάλου Δουκάτου του
Λουξεμβούργου”. Εχουμε γράψει σχετικά στην
ΕΒΔΟΜΗ (29.12.12) με ολοσέλιδη, πρωτοσέλλιδη δημοσίευση.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδρούν έντονα σ’
αυτήν την τακτική της κυβέρνησης και με δηλώσεις βουλευτών τους, όπως του Παπαδημούλη (ΣΥΡΙΖΑ) στο
ΣΚΑΪ «...δεν υπάρχει σε καμμιά άλλη χώρα αυτή η “ξεφτίλα” να νομοθετούν οι κυβερνήσεις με πράξεις Νομοθετικού περιεχομένου. ...Μέσα σε έξι μήνες αυτή η
κυβέρνηση έχει περάσει ήδη περίπου είκοσι Π.Ν.Π. και
ετοιμάζεται τη Δευτέρα να περάσει άλλες επτά μαζεμένες»!
Εντονη παράσταση διαμαρτυρίας έκανε αντιπροσωπεία
της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ στον Πρόεδρο της
Βουλής και τον κάλεσε ν’ αναλάβει τις δικές του ευθύνες...
...Ομως, κάτι δεν μου πάει! Δεν φτάνουν αυτές οι ήπιες
αντιδράσεις. Πολύ “κυριλέ” Βουλή βλέπω, όταν έχουμε
τουλάχιστον “επιτροπεία”, αν δεν έχουμε οικονομικοπολιτική κατοχή!
Οι αντιδράσεις της Ελληνικής κοινωνίας δεν είναι αντίστοιχες των μεθοδευμένων επιστημονικά από εξωθεσμικά κέντρο λήψεως Αποφάσεων και θεσμικά
ενεργούμενα, δράσεων κατά της πατρίδας μας και του
Λαού μας.
Η πρώτη ευθύνη είναι του πολιτικού κόσμου, απ’ όπου
εκπηγάζει και η απαξίωσή του από το λαό. Είτε η ευθύνη
αυτή, για πράξεις και παραλείψεις, είναι παθητική “βουλευτές” της συμπολίτευσης που μεταλλάχθηκαν, αν
δεν ήταν πάντα, σε βολευτές, πειθήνια κομματικά όργανα, είτε ενεργητική, αλλά υποτονική, ανερμάτιστη και
ασυντόνιστη, από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.
Εξ’ ίσου μεγάλη ευθύνη, τεράστια θα έλεγα, έχει ο δικαστικός κόσμος (πλην φωτεινών ευτυχώς εξαιρέσεων
όχι όμως πάντα αποτελεσματικών). “Τερτσέτιδες” και

To νερό είναι τρόφιμο!!!
«To νερό είναι τρόφιμο και όχι δημόσιο αγαθό, που
έχουν δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι»!!!
Αυτό καταγράφεται σε video από τον Γερμανό Γενικό Διευθυντή της Nestle. «Όσοι πιστεύουν ότι το
Νερό Αποτελεί Δημόσιο Αγαθό είναι Ακραίοι!»,
μας επισημαίνει ακόμη!
Ας πάρουμε μία πρώτη γεύση ποιοι θα διαχειριστούν το νερό που πίνουμε και πόσο θα το πληρώνουμε, αφού είναι τρόφιμο και μπορούμε να
μείνουμε και ...νηστικοί!!!
Δείτε το και ακούστε στο www.ebdomi.com μήπως
και ξυπνήσουμε από την ...υπνηλία που μας έχουν
οδηγήσει...
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“Πολυζωίδηδες” πάντα υπάρχουν, αλλά είναι οι εξαιρέσεις που εξουδετερώνονται από τους πάντα ευρισκόμενους “πρόθυμους” και υποτακτικούς χαμαιλέοντες.
Βέβαια, τον Τερτσέτη τον θυμάμαι με σεβασμό και θαυμασμό· τους υπάκουους και πρόθυμους μετά βδελυγμίας και αποτροπιασμό επέλεξα να τους ξεχάσω.
Ο πνευματικός κόσμος, η διανόηση ο επιστημονικός κόσμος έχει μεγάλες ευθύνες, αλλά γι’ αυτό θ’ αναφερθούμε προσεχώς.
Κι ο Λαός; Αχ, ο λαός! Πάντα ευκολόπιστος και πάντα
προδωμένος, λέγανε παλιά. Φοβισμένος, τρομοκρατημένος, θαλασσοδαρμένος· χωρίς καπετάνιο που να εμπνέει, που να ενθουσιάζει, που να συνεγείρει...
Ζητείται Ηγέτης!
――――――――
1. “ΕΒΔΟΜΗ” φ. 761 της 8.12.12 κύριο άρθρο “Κοινοβουλευτικό Πραξικόπημα οι Π.Ν.Π.
2. “7η” φ. 729 της 14.4.2012 σελ. 24 προγραμματικές προτάσεις ΔΗΜ.ΑΡ
3. Δημ. Θ. Τσάτσος: “Συνταγματικό Δίκαιο”, σελ.143.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αλληλεγγύη στην Αρτέμιδα

Σελ. 6

Προσλήψεις στους ΟΤΑ

Σελ. 6

Κάλεσμα σε δράση ενάντια στο
φασιμό στο Μαρκόπουλο
Σελ. 6

Οκτώ δήμαρχοι ζητούν ρυθμίσεις
Σελ. 7
στην ΕΥΔΑΠ
Ο Δήμος Γλυφάδας καταγγέλει Σελ. 7

“Ενοικιαζόμενοι”
στις ΜΚΟ

εργαζόμενοι
Σελ. 8

Πλαταιές, η νίκη που έσωσε την
Ευρώπη Γιάννης Κορναράκης
Σελ. 8
Λα ματζόρε μανίφικο Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9
Κατά και των τουριστών η Αστυνομία
Σελ. 9

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Επιστολές - σχόλια
Σελ. 12
Ερχονται κατασχέσεις σπιτιών,
Τέρενς Κουϊκ

Σελ. 17

Νέα Συντονιστική στην “Αναγέννηση” Κορωπίου
Σελ. 18

Υποπτοι οι πόνοι στη μέση Σελ. 21
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Θεοφάνεια με τσουχτερό κρύο
Στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου
Αέρας, ψύχος και βροχή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της
ημέρας των Θεοφανείων, έτσι που δυσκόλεψαν σε πολλές
πόλεις να ρίξουν το σταυρό στη θάλασσα για να τον πιάσουν οι βουτηχτές...
Στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου, η έτοιμη εξέδρα για την κατάδυση του σταυρού έμεινε άδεια και οι κολυμβητές που

ήταν έτοιμοι να βουτήξουν απογοητεύθηκαν γιατί οι ιερείς
προτίμησαν να μην πετάξουν το σταυρό στη θάλασσα λόγω
της κακοκαιρίας.
Η τελετή του Αγιασμού έγινε στο εσωτερικό του Ιερού
Προσκυνήματος της Αγίας Μαρίνας Αλυκού με πλήθος κόσμου.
Η δημοτική αρχή συμμετείχε με πρώτον το Δήμαρχο Δημήτρη Κιούση και πολλούς συμβούλους από το σώμα του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα άγια Θεοφάνεια στο Λαύριο
Παρά το δριμύ ψύχος
γιορτάστηκαν με επισημότητα, τα Αγια Θεοφάνεια και στο Λαύριο,
χοροστατούντος
του
Μητροπολίτη Μεσογαίας
και Λαυρεωτικής, κ. Νικολάου, στον Καθεδρικό
Ναό Αγίας Παρασκευής
στο Λαύριο.
Ακολούθως έγινε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι, με τη
μέριμνα του Τελετάρχη
εκ μέρους του Λιμεναρχείου Λαυρίου.
Την Τελετή παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Κωνσταντίνος
Λεβαντής, η Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής,
Χρυσάνθη Κισκήρα, η
περιφερειακή σύμβου-

λος Αν. Αττικής, Δέσποινα Αφεντούλη, o
τέως δήμαρχος και νυν

δημ. σύμβουλος Σταύρος Παπασταυρόπουλος,
Αντιδήμαρχοι,

δημοτικοί και τοπικοί
σύμβουλοι και πλήθος
κόσμου.

Στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας
Ο Ναυτικός Ομιλος Βούλας γιόρτασε τα Θεοφάνεια
στις εγκαταστάσεις του, όπως κάθε χρόνο, εδώ και
πενήντα χρόνια!
Από νωρίς πλήθος κόσμου, συγκεντρώθηκε στον κατάλληλα σημαιοστολισμένο χώρο του Ομίλου, όπου
έγινε η ρίψη του Σταυρού, ένα έθιμο που ο ΝΑΟΒ
τηρεί ευλαβικά εδώ και 50 χρόνια. Βέβαια λόγω της
κακοκαιρίας δεν προσήλθε ο ιερέας με το καραβάκι,
αλλά έγινε η κατάδυση του σταυρού από τον προβλήτα. Οι πιστοί όμως, παρά το τσουχτερό κρύο βούτηξαν στην παγωμένη θάλασσα για να πιάσουν το
Σταυρό.

Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας του ΝΑΟΒ, μέσα
σε εγκάρδια ατμόσφαιρα και η διοίκηση του Ομίλου
προσέφερε άφθονα πατροπαράδοτα γλυκίσματα σε
όλους τους παρευρισκομένους.
Αριστερά στο φωτογραφία ο πρόεδρος του ΝΑΟΒ

Κώστας Κωνσταντόπουλος κόβει την πίτα παρουσία
του ιερέως και του Δημάρχου Σπυράγγελου Πανά.
Στην εκδήλωση παρευρέθη ο Δήμαρχος Σπυράγγελος Πανάς, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Αξιωματικοί του Λιμενικού Σταθμού Γλυφάδας, εκπρόσωποι φορέων κ.α.

ΕΒΔΟΜΗ
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Tζαζ ελεύθερες
αυτοσχεδιαστικές φόρμες
To Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 ο Γιώργος Κατσάνος και
ο Τάσος Φωτίου, δημιουργοί του μουσικού σχήματος
«'ΗΩΣ», θα παρουσιάσουν τη δισκογραφική τους πρόταση
«musica mecanica» (muse 2007), στις “Πολιτιστικές Απόπειρες” της Νέας Μάκρης.
Η μουσική τους περιλαμβάνει τζαζ ελεύθερες αυτοσχεδιαστικές
φόρμες, με κύριο χαρακτηριστικό την κινηματογραφική κατεύθυνση του ήχου. Τα μουσικά όργανα που ντύνουν το musica
mecanica είναι πιάνο, σαξόφωνο, ηλεκτρονικά, vibrandoneon,
glockenspiel, repeater. Το musica mecanica συνοδεύεται από video
art του οποίου δημιουργός είναι ο Τάσος Φωτίου.
- Γιώργος Κατσαρός: πιάνο, vibrandoneon, glockenspiel, σύνθεση.
- Τάσος Φωτίου: σαξόφωνο, electronics, video art, σύνθεση.

Διεθνής Εκθεση ζωγραφικής «ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Το Σάββατο, 12 Ιανουαρίου στις 7.00 μμ στις Αίθουσες του
Μορφωτικού Κέντρου Εκδηλώσεων – Ομιλιών θα εγκαινιάζεται η 21η Διεθνής Έκθεσης Ζωγραφικής με τίτλο
«ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».
Τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση έχουν δημιουργηθεί στο 21ο Διεθνές Συμπόσιο Ζωγραφικής,
το οποίο πραγματοποιήθηκε ξανά στα Μεστά της Χίου το
περασμένο Σεπτέμβριο.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Ελλάδα: ΕΛΕΝΑ ΖΑΝΤΡΕΙΚΟ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ
Πολωνία: JOSEF PANFIL, JERZY MARTYNOW
Ρωσία: ELENA TUPIKINA, ANDREY SHIROKOV
Λευκορωσία: ALEXANDER YURKEVICH
Ουζμπεκιστάν: VICTORIA TROSHINA, VALERI ENIN

Είσοδος ελεύθερη, ώρα έναρξης 21.00

ΟΜΑΔΕΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Πρόκειται για μια εμπειρία ομαδικού χαρακτήρα, που απευθύνεται
σε αυτούς που δεν έρχονται για να ακούσουν αλλά για να μιλήσουν. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, και ο αριθμός των συμμετεχόντων το ανώτερο 20 άτομα. Η δραστηριότητα είναι πιλοτική και
αποτελείται από τέσσερις εβδομαδιαίες συναντήσεις. Καλούνται
να συμμετέχουν όσοι είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν τα συναισθήματα που τους προκαλεί η οικονομική κρίση και τους τρόπους
που την αντιμετωπίζουν τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε πρακτικό
επίπεδο.
Η ομάδα αυτή δεν έχει ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα ούτε και
πραγματεύεται ψυχολογικά προβλήματα πέραν αυτών που προκαλούνται από την οικονομική κρίση. Δεν υποκαθιστά ψυχοθεραπευτικές πρακτικές. Η διάρκεια κάθε συνάντησης είναι 90 λεπτά, η
έναρξη είναι στις 21.30.

Οι συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί να γίνουν
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 5, 12, 19 και 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013
και ώρα 21.30 ως 23.00, στις Πολιτιστικές Απόπειρες, με
τον Ψυχίατρο και θεραπευτή ομάδας Αλέξανδρο Αστρινάκη
Για πληροφορίες και συμμετοχή στα τηλέφωνα:
22940 97003 και 697 740 3153
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ
Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη. Τηλέφωνο: 22940 98500
Email: apopeires@apopeires.gr Web:
http://www.apopeires.gr/

12 ζωγράφοι από πέντε χώρες, ο καθένας όμως ξεχωριστά και με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο εικαστικής έκφρασης
παρουσιάζει την δική του σχέση με τον κόσμο στον οποίο
ζούσε 20 ημέρες και δημιούργησε έργα τέχνης. Σύμφωνα
με τη δική του προσωπικότητα «αληθινές» η «φανταστικές»
εικόνες, που ζωγράφισε εμπνευσμένος από την Χίο, θα παρασύρουν τον θεατή σε μια άλλη διάσταση της ύπαρξης στο βάθος της υψηλής Τέχνης.

Μορφωτικό Κέντρο Εκδηλώσεων
Αίθουσες «Δημιουργία» ΚΕΟ,
οδ. Μιχαήλ Βόδα 28
τηλέφωνα: 210 883 59 11, +30 698 2772 140
Διάρκεια: 12 – 20 Ιανουαρίου
Ώρες επίσκεψης - καθημερινά: 6.30 – 9.30 μμ. & Κυριακές
10-13.30 πμ.
EIΣOΔOΣ EΛEYΘEPH

Θεατρική Παράσταση: "Παραμονή Πρωτοχρονιάς"
Tο βραβευμένο έργο του Κώστα
Καραφύλλη, η "Παραμονή Πρωτοχρονιάς" ανεβαίνει για πρώτη
φορά σε σκηνοθεσία Αντιγόνης
Γύρα, στο Studio του Κινητήρα
από τις 25 Ιανουαρίου μέχρι τις 17
Φεβρουαρίου, με πρωταγωνιστές
την Έλενα Τυρέα και τον Δημήτρη Αγορά.
Ζωντανή μουσική: Χρήστος Γκίνος, Αλέξανδρος Μιχαηλίδης. Χορεύουν: Αφροδίτη Βερβενιώτη,
Ιωάννα Καμπυλαυκά
Παραστάσεις: Κάθε Παρασκευή,
Σάββατο & Κυριακή
«Αν έρχονταν όλοι όσοι αναφέρονται
δε θα χώραγαν. Αν δεν ερχόταν κα-

πάνω κάτω ή για να είμαι πιο
ακριβής τα μέσα έξω. Άλλωστε,
όπως ισχυρίζονται κάποιοι, κι
αυτόν εδώ τον κόσμο δύο –
ένας άντρας και μια γυναίκα –
τον ξεκίνησαν κι είδατε που φτάσαμε...» Κώστας Καραφύλλης
Ώρα έναρξης: 21.15, Διάρκεια: 1
ώρα και 40’
Είσοδος: 10€
Κρατήσεις: 210-9248328

νένας, θα ήταν κρίμα κι άδικο. Ήρθε
όμως εκείνος (αν ήρθε) ήταν κι εκείνη
εκεί κι αυτό ήταν αρκετό, για να γίνουν μπάχαλο όλα. Για να έρθουν τα

Κινητήρας Studio-Artistic Residency Centre
Ερεχθείου 22, Ακρόπολη
Τηλ: 2109248328
www.kinitirastudio.com

Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αλθέας

Κοπή Βασιλόπίτας “2013”

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΙΤΣΙ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ «Η ΑΝΟΙΞΗ»
Τηλ. & Fax: 210 8970533 / 6977341792

Με ένα πάρτι που μόνο η Εθελοντική Ομάδα της νεολαίας
ξέρει να οργανώνει, ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός
Σύλλογος «ΑΛΘΕΑ» καλωσορίζει το 2013 με την καθιερωμένη Κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας και εύχεται σε όλους Υγεία και Ευτυχία.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Τένις Club της Σαρωνίδας την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου στις 22:00.
Είσοδος: 10 € (περιλαμβάνεται κρασί ή μπύρα και μπουφές)
Τένις Club Σαρωνίδας: Δήλου και Γαλαναίων, Σαρωνίδα,
Τηλ: 22910-60028
Πληροφορίες: 6980806754

Κοπή πρωτοχρονιάτικης
βασιλόπιττας
Ο Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κίτσι Κορωπίου “Η Ανοιξη” θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα, την Κυριακή 20.01.2013 και ώρα 11:00 το πρωί στο
Πολιτιστικό Κέντρο στο Κίτσι.

Πρόγραμμα Test Pap
στο Δήμο Παλλήνης
Πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού ελέγχου με τεστ Παπανικολάου ξεκινά ο Δήμος Παλλήνης, δίνοντας προτεραιότητα στις ανασφάλιστες και οικονομικά αδύνατες
γυναίκες.
Οι εξετασεις test pap θα γίνονται κάθε Τρίτη στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Παλλήνης (Υψηλάντου 3) μετά
από τηλεφωνικό ραντεβού.
Τηλέφωνο για ραντεβού 210-6668888

ΕΒΔΟΜΗ
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΜΑ
Μουσικοθεατρική παράσταση
Το νησί των θησαυρών
Μυστικοί χάρτες, κρυμμένοι
θησαυροί και απίθανες περιπέτειες με πειρατές. Βασισμένη πάνω στο δημοφιλές
μυθιστόρημα του Robert
Louis Stevenson, και σε
σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, η παράσταση
απευθύνεται κυρίως σε παιδιά σχολικής ηλικίας και
αναμένεται να συναρπάσει
μικρούς και μεγάλους!
Η παράσταση θα παίζεται
κάθε
σαββατοκύριακο
μέχρι τέλος Απριλίου.
5,12,19, 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ώρα 15:00
6,13, 20, 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ώρα 11:30
Σκηνοθεσία - Δραματουργική επε-

ξεργασία: Θωμάς Μοσχόπουλος
Σκηνικά: Λίλη Πεζανού
Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέσγουελ
Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος
Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής
Κινησιολογία: Αμάλια Μπένετ

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί:
Αργύρης Ξάφης, Θάνος Τοκάκης, Σωκράτης Πατσίκας, Άννα
Καλαϊτζίδου,
Γιώργος Παπαγεωργίου, Γιάννης Κλίνης, Θοδωρής Πετρόπουλος,
Γιάννης Παπαδόπουλος, Μιχάλης Κοιλάκος, Σταύρος Σβίγκος
Ειδικές κρατήσεις εισιτηρίων
για σχολεία

Μέγαρο Μουσικής
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
210
8668572,
8658902

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟ
ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ
Η εξόρμησή της Εναλλακτικής Δράσης την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, στο
Αμφιαράειο Ωρωπού και το
δάσος Μαυροδήλεσι, δίνει
την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν
τους αξιόλογους τόπους
που βρίσκονται στην Αττική
και είναι πολύ κοντά μας.
Το Αμφιαράειο του Ωρωπού
ήταν ένα από τα 12 Αμφιαράεια «νοσοκομεία», της αρχαιότητας και βρίσκεται κρυμμένο
ανάμεσα σε πλατάνια, πεύκα
και πικροδάφνες στη γραφική
κοιλάδα Μαυροδήλεσι, νοτιοδυτικά του Ωρωπού.
Στο θεραπευτικό χώρο του
Αμφιαράειου, θα επισκεφθούν το ιερό του μυθικού
ήρωα Αμφιαράου, δωρικού

ρυθμού, (5ος αι π.Χ.), το αρχαίο θέατρο, την ιερή κρήνη
και τα παρακείμενα λουτρά,
το βωμό, τα τιμητικά βάθρα
και τα άλλα μνημεία, καθώς
και το μικρό μουσείο.
Μετά την ξενάγηση, θα πεζοπορήσουν για 1 ώρα, σε εύκολη
πεζοπορία,
στην
κατάφυτη κοιλάδα του Μαυροδήλεσι και θα φθάσουν
στην παραλία της Σκάλας
Ωρωπού, όπου και θα γευματίσουν.
Αναχώρηση από Ομόνοια
8:30 πμ.
9:00 πμ. Επιβίβαση στηΒούλα.
Για συμμετοχή: Μαρία Κορομηλά:
210 8991145,
6940308757
Email: ena.drasi@gmail.com

«Η γη γυρίζει φάλτσα»
Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013
“Σταυρός του Νότου” Club
Ο Βασίλης Φλώρος μαζί με την Ασπασία Στρατηγού για
μία και μοναδική εμφάνιση στο φιλόξενο “Σταυρό του
Νότου” Club, την Τρίτη 29 Ιανουαρίου, παρέα με διαλεχτούς μουσικούς.
Τώρα που «η γη γυρίζει φάλτσα», ας γίνει το τραγούδισμα βάλσαμο κι όχι αφιόνι…
Φραντζή & Θαρύπου 35-38 Ν. Κόσμος,Τηλ. κρατ.: 210-9226975

Είσοδος με μπύρα ή κρασί: 10 € Ώρα έναρξης : 22:00

«Για Όλα Φταίει τ' Όνομά σου!»
Προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Για Όλα
Φταίει τ' Όνομά σου!», θα πραγματοποιήσουν οι εθελοντές την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, ώρα 7.30μ.μ.
στο κτίριο που βρίσκεται στην είσοδο του Κάμπινγκ.
Η αίθουσα θερμαίνεται.
Πρόκειται για γαλλική κωμωδία «Le Prénom», 2012.
Πέντε συγγενείς και φίλοι συναντιούνται για ένα δείπνο,
το οποίο παίρνει μια απροσδόκητη τροπή όταν ένας από
τους συνδαιτυμόνες ανακοινώνει πως σκοπεύει να ονομάσει το παιδί του … Αντόλφ.
Εθελοντές Κάμπινγκ Βούλας

O Κυνηγετικός
Σύλλογος
Κορωπίου κόβει
βασιλόπιττα
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου θα κόψει
την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιττα, την Τετάρτη 16
Ιανουαρίου και ώρα 20:30
στη Λέσχη του Συλλόγου
(Χρ. Δημητρίου 18.

«Γνωρίζω τον τόπο που επέλεξα να ζω»
Στο πλαίσιο των δράσεών
της «Γνωρίζω τον τόπο που
επέλεξα να ζω» η δημοτική
παράταξη Μαρκοπούλου
“Δύναμη Ελπίδας” οργανώνει επισκέψεις σε τοπικά οινοποιεία του Μαρκόπουλου.
Η πρώτη επίσκεψη θα γίνει
το Σάββατο 19 Ιανουαρίου.
Για αρχή επέλεξαν τρία αντιπροσωπευτικά οινοποιεία,
Παπαγιαννάκου, Παναγιώτου και Νικολακόπουλου.
Η μετάβαση θα γίνει με ίδια

μέσα με σημείο αναχώρησης τα γραφεία της παράταξης στις 09:45.
Θα ξεκινήσουν από το οινοποιείο Παναγιώτου στις
10:00, θα συνεχίσουν με
την επίσκεψη στο οινοποιείο Παπαγιαννάκου και θα
τελειώσουν με την επίσκεψη στο οινοποιείο Νικολακόπουλου.
Τέλος, θα επιστρέψουν στα
γραφεία τους στο Πόρτο
Ράφτη, όπου θα έχουν την

ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις και προτάσεις συνοδεία Καρδιτσιώτικου τσίπουρου!
Oι ξεναγήσεις σε συγκεκριμένους χώρους των οινοποιείων
γίνονται
για
ορισμένο αριθμό ατόμων,
καλόν είναι να δηλώσετε
συμμετοχή
στο
τηλ.
6979793395, υπεύθυνη η
Ευγενία Ταταρίδου.
www.dynami-elpidas.gr

με την
Τζωρτζίνα Καλέργη

«ΜΕΤΑΤΡΟΠΙΕΣ»
Μουσική γευσιγνωσία
στο Μέγαρο Μουσικής
Η σειρά «Μουσική γευσιγνωσία» με την Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής περιλαμβάνει τρεις συναυλίες, όπου κορυφαίοι Eλληνες σεφ εμπνέονται από τη
μουσική για να δημιουργήσουν πρωτότυπα μενού. Μέσα
σε ένα εντελώς διαφορετικό μουσικό περιβάλλον, μουσική,
μουσικοί και «προσκεκλημένοι» αφήνονται σε ένα απολαυστικό παιχνίδι ήχων και γεύσεων. Στην δεύτερη συναυλία της σειράς, παρουσιάζονται έργα από τη Συλλογή
Tafelmusik (Μουσική τραπεζιού) του Γερμανού συνθέτη
Georg Philipp Telemann. Tafelmusic (Συλλογή πρώτη)
- Ouverture (Σουίτα) σε μι ελάσονα
- Κουαρτέτο για φλάουτο, όμποε, βιολί και μπάσο κοντίνουο,
TWV43:G2 σε σολ μείζονα
- Κοντσέρτο για φλάουτο, βιολί, τσέλο και ορχήστρα TWV 53:A2
σε λα μείζονα
- Τρίο (Σονάτα) για 2 βιολιά και μπάσο κοντίνουο TWV 42:Es1 σε
μι ύφεση μείζονα
- Σονάτα για φλάουτο, 2 βιολιά, τσέλο, τσέμπαλο και θεόρβη TWV
41:h4 σε σι ελάσσονα
- Συμφωνία «Conclusion» σε μι ελάσσονα
Dmitry Sinkovsky βιολί μπαρόκ
Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής

Το μενού υπογράφει ο σεφ Γιάννης Μπαξεβάνης

H KOIΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ:
Η ΒΙΑΙΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ
O καθηγητής και βουλευτής Αλέξης Μητρόπουλος θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο με
τίτλο: H KOIΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ - ΤΡΙΤΟ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ: Η ΒΙΑΙΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη
17 Ιανουαρίου, στις 19.00, στην αίθουσα της
Παλαιάς Βουλής (Σταδίου 13), Αθήνα.
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Κάδοι κομποστοποίησης
στο Δήμο Κρωπίας
Δράσεις αλληλεγγύης στα
Σπάτα και την Αρτέμιδα
Με πρωτοβουλία πολιτών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος πραγματοποιήθηκαν δύο γενικές συνελεύσεις και
συγκροτήθηκε Δίκτυο Κοινωνικής αλληλεγγύης με τις παρακάτω επιμέρους δομές – δράσεις:

Ξεκινάει η πιλοτική χρήση στην Αγία Μαρίνα
O Δήμος Κρωπίας, ξεκινάει τη ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων, (οικιακή κομποστοποίηση) και όπως ανακοίνωσε
θα μοιράζει κάδους την την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013,
στα γραφεία του εξωραϊστικού συλλόγου Αγίου Γεωργίου
στην Αγία Μαρίνα (οδός Αγίου Γεωργίου και Ολυμπιάδος)
στις 12:30 το μεσημέρι.

Α) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ
Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του με ανταλλαγές ή δωρεάν
διανομή ειδών ρουχισμού – υπόδησης – οικιακών αντικειμένων, κ.λ.π. Στόχος είναι η επέκταση του σε ανταλλαγές εργασίας, υπηρεσιών και η εξέλιξή του σε
ανταλλακτήριο – τράπεζα χρόνου.
Λειτουργεί στα ξύλινα σπιτάκια δίπλα στο ξενοδοχείο
Μέδουσα, κάθε:
Τρίτη ώρα 11:00-13:00
Πέμπτη ώρα 18:00-20:00
Κυριακή ώρα 11:00-13:00
Πληρ.: Κατερίνα ΜπούραΤηλ.: 2294086860, 6948064353
Β) ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ομάδα δικηγόρων παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη για χρέη – δάνεια – χαράτσια και ανθρώπινα δικαιώματα. Λειτουργεί στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου (απέναντι από το πρώην Δημαρχείο Αρτέμιδος στην Λεωφόρο Καραμανλή).
Πληροφορίες και ραντεβού: Χριστίνα Παπαοικονόμου
Τηλ.: 6974863130
Γ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ομάδα ειδικών επιστημόνων παρέσχει δωρεάν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.
Πληρ.: Στεφανία ΓερανίουΤηλ.: 2294082667, 6977254068
Δ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Παραδίδονται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος κάθε:
Κυριακή ώρα 18:00
Πληροφορίες: Σπύρος Ηλιάδης Τηλ.: 6973828436
Ε) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Παρέχει δωρεάν σίτιση και διανομή τροφίμων σε συμπολίτες, που χρειάζονται βοήθεια κάθε:
Κυριακή στις 13:00 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος.
Πληροφορίες και εγγραφές: Μαρία Ζήση
Τηλ.: 2294080789, 2102712500, 6942842449
Έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εθελοντική προσφορά
δάσκαλοι, καθηγητές, κ.λ.π. και θα ανακοινωθούν σύντομα οι αντίστοιχες δράσεις που θα αναπτυχθούν. Πληροφορίες: Στουρνάρα Μαρία Τηλ: 6972127019
Καλούν την τοπική κοινωνία και τους φορείς της, την Δημοτική Αρχή και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να στηρίζουν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να
βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, για να ανακουφιστούν οι
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από την διάλυση του κοινωνικού κράτους και τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής των Μνημονίων.
Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληεγγύης ευχαριστεί τον Δήμαρχο Χρήστο Α. Μάρκου για την αρωγή του στην προσπάθειά τους.

και στοχεύει στη μείωση του όγκου των οργανικών υπολειμμάτων στους περιφερειακούς οικισμούς του Δήμου.
Η κομποστοποίηση ιδιαίτερα σε πιο εξοχικές περιοχές είναι
πάρα πολύ εύκολη και μπορεί να προσφέρει, γιατί πέραν
της οικονομίας της ρύπανσης του περιβάλλοντος, η κομποστοποίηση είναι ένα εξαιρετικό λίπασμα για τους κήπους.
Από πολύ καιρό το λέμε ότι οι Δήμοι θα έπρεπε να έχουν
εφαρμόσει την κομποστοποίηση, τουλάχιστον για τα δημοτικά πάρκα που τα φύλλα που πέφτουν ρίχνονται στα
απορρίμματα διογκώνοντας έτσι τα απορρίμματα και πληρώνοντας περισσότερα μεταφορικά.

Και βασιλόπιττα στον Σύλλογο

Οι κάδοι θα μοιραστούν στους κατοίκους του οικισμού. Η
κομποστοποίηση στο Δήμο εφαρμόζεται για πρώτη φορά

Μετά τη διανομή των κάδων, θα ακολουθήσει η κοπή της
βασιλόπιτας του εξωραϊστικού συλλόγου Αγ. Γεωργίου. Ο
πρόεδρος του συλλόγου σε ανακοίνωσή του καλεί τα μέλη
και τους κατοίκους του οικισμού να συμμετέχουν σε αυτή
την ξεχωριστή εκδήλωση για το νέο έτος και στην ελπιδοφόρα αυτή κίνηση του Δήμου Κρωπίας.

Προσλήψεις ορισμένου χρόνου στους Δήμους
To Yπουργείο Εσωτερικών προωθεί προσλήψεις στους δήμους με
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεις μίσθωσης έργου έως τις 31/12/2013,
υπό την εποπτεία της διαδικασίας
από το ΑΣΕΠ, βάσει αιτημάτων
των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, για τα οποία έχει δοθεί έγ-

κριση από την Επιτροπή της
33/2006 ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού
Συμβουλίου), όπως ισχύει, έως 3112-2012.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η ρύθμιση για τις συμβάσεις
στους δήμους κρίθηκε απαραίτητη
λόγω της καθυστέρησης στη χο-

ρήγηση εγκρίσεων πρόσληψης
συμβασιούχων από την Επιτροπή
της ΠΥΣ 33/2006, που σημειώθηκε
το 2012. Η καθυστέρηση οφείλεται στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων
δεν επιτρέπονται προσλήψεις σε
κανένα φορέα του δημοσίου.
eklogika.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ και ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ
Κάλεσμα σε σύσκεψη για δράση ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό
Σάββατο 12/1/1013, 6μμ, στον Πολιτιστικό πολυχώρο του Δήμου στο
Πόρτο-Ράφτη
Ο φασισμός που ιστορικά αιματοκύλησε
τους λαούς, μαζί και τον ελληνικό με
σκληρό φόρο αίματος, παρουσιάζεται ως
«σωτήρας» και «διέξοδος» αντιστρέφοντας την πραγματικότητα και αποκρύπτοντας «εύσχημα» ότι αποτελεί το μακρύ χέρι
του συστήματος στην επιβολή της βάρβαρης πολιτικής λεηλασίας, εξαθλίωσης και
κατάργησης των δικαιωμάτων του λαού.
Σήμερα που ο φασισμός σηκώνει κεφάλι
και εμφανίζεται απειλητικά, σε διάφορες
περιπτώσεις και στην περιοχή μας, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση όλων των
αγωνιζόμενων και ευαίσθητων ανθρώπων

να αναπτύξουν δράση για την αντιμετώπισή της φασιστικής και ρατσιστικής απειλής. Είναι αναγκαίο να συμβάλουμε σε
ένα αγώνα αποκάλυψης, απομόνωσης και
αντιμετώπισης του φασισμού και του ρατσισμού και «έξωσής» τους από την περιοχή μας και ευρύτερα από την κοινωνία.
Θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθεια είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της πάλης για την
υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας και του αγώνα για μια καλύτερη
ζωή.
Πιστεύουμε ότι σ΄ αυτή την προσπάθεια
πρέπει να έχει θέση κάθε σωματείο, σύλλογος, η νεολαία (μαθητές, εργαζόμενοι,
άνεργοι και φοιτητές) και κάθε ελεύθερα
σκεπτόμενος άνθρωπος.
Καλούμε σε σύσκεψη κάθε φορέα και

κάθε έναν που ενδιαφέρεται, το Σάββατο
12/1/1013 στις 6μμ, στον Πολιτιστικό πολυχώρο του Δήμου στο Πόρτο-Ράφτη
(δίπλα στο super market Μαρινόπουλος)
για συζήτηση και οργάνωση στην περιοχή
μας συγκεκριμένης δράσης ενάντια στο
φασισμό και το ρατσισμό.
Στη σύσκεψη θα συζητηθούν προτάσεις
και πρωτοβουλίες για
την ανάπτυξη αντιφασιστικής και αντιρατσιστικής δράσης –
κάθε σκέψη, ιδέα και πρόταση είναι ευπρόσδεκτη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ και
ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ «Όχι στα χαράτσια»
Τηλ. 6934552574, epagomarko@gmail.com,

epagomarko.blogspot.gr
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Επέκταση Αποχέτευσης Ομβρίων στην Ανάβυσσο
Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη
Σγουρό στα τέλη του 2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΛ7Λ7-80Τ) η
οριστική ένταξη της πράξης «Αποχέτευσης ομβρίων
Αναβύσσου, Τμήμα Περιοχής Επέκτασης Α΄ Κατοικίας Αναβύσσου» στο ΕΣΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει
τους κεντρικούς συλλεκτήριους αγωγούς στις
οδούς: Λεωφόρος Καραμανλή, Κυριακοπούλου, Μικράς Ασίας, Συρίγα, Αγ. Τριάδος, Πάντου κτλ. καθώς
και το τμήμα της οδού Μικράς Ασίας στα διοικητικά
όρια της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας. Το
συνολικό μήκος των αγωγών που θα κατασκευαστούν θα είναι 4.675 μέτρα.
Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο υποδομής που
επετεύχθη χάρη στις προσπάθειες του αντιδημάρχου

Σαρωνικού Γιώργου Τζιβίλογλου· έργο μείζονος σημασίας για τη λεκάνη της Αναβύσσου ώστε να αποφευχθούν οι πλημμύρες και οι συνέπειές τους.
Το έργο είναι σπουδαίας σημασίας γιατί εκτός ότι
λύνει το πρόβλημα της απορροής των όμβριων υδάτων, ξεμπλοκάρει και τη δέσμευση που είχε το σχέδιο πόλης της περιοχής προκειμένου να μπορέσει να
ολοκληρωθεί.
Το έργο αναμένεται άμεσα να δημοπρατηθεί και μέσα
στην Ανοιξη θα ξεκινήσουν οι εργασίες.

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην ΕΥΔΑΠ
ζητούν οκτώ Δήμοι της Ανατ. Αττικής

Οι δίκες για τα γεγονότα
της Κερατέας συνεχίζονται
Συνεχίζονται οι αθωωτικές αποφάσεις στις δίκες που
αφορούν 37 πολίτες του Δήμου Λαυρεωτικής για τα γεγονότα των 128 ημερών του ηρωικού αγώνα της Κερατέας σχετικά με την απόφαση της κατασκευής Χ.Υ.Τ.Α.
στον Αρχαιολογικό χώρο του Οβριόκαστρου.
Τον Δεκέμβριο του 2012 υπήρξαν απαλλαγές με βούλευμα των πολιτών Χρήστος Στουραϊτης, Παναγιώτης
Πολύζος και Γιάννης Τόλιας.
Ο Δήμος που είναι από την αρχή στο πλευρό των πολιτών χθες έδωσε άλλη μια δικαστική μάχη δίπλα στον Παναγιώτη Ρόζη του Στυλιανού που δικάστηκε από το
δικαστήριο ανηλίκων κάτω από την υπερασπιστική
γραμμή της δικηγόρου κας Πόπη Μανώλη.
Η απόφαση ήταν για άλλη μια φορά αθωωτική για τον πολίτη που είχε την ηθική συμπαράσταση όλων των κατοίκων του Δήμου Λαυρεωτικής.
Για την ιστορία να υπενθυμίσουμε πως με 4 διαδοχικές
δικαστικές αποφάσεις το εν λόγω έργο έχει οριστικά κηρυχθεί παράνομο.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Σας ενημερώνουμε, ότι η Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 27 Ιανουαρίου στο Κέντρο
Υγείας Μαρκοπούλου και ώρες 9:00-13:00.

Η Αιμοδοσία είναι ακίνδυνη, ανώδυνη και
πράξη υπέρτατης αγάπης και προσφοράς για
τους
συνανθρώπους
μας.
Σας περιμένουμε όλους!
Νίκη Σταθαρά – Κόλια

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για τα κατασχετήρια
που άρχισε και στέλνει η ΕΥΔΑΠ σε Δήμους που χρωστούν
μεγάλα ποσά στην ΕΥΔΑΠ. Κάποιοι από αυτούς τους Δήμους διαχειρίζονται το νερό προς τους δημότες, αλλά είναι
και ο δημοτικός φωτισμός που ανεβάζει πολύ το χρέος.
Ετσι οι Δήμαρχοι των 8 από τους 13 Δήμους της Ανατ. Αττικής (Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας – Πικερμίου,
Σαρωνικού, Σπάτων - Αρτέμιδος) με επιστολή τους προς
τους αρμόδιους Υπουργούς και τον διευθύνοντα σύμβουλο
της ΕΥΔΑΠ, ζητούν να γίνει ρύθμιση των οφειλών. Δημοσιεύουμε την επιστολή:
Κύριοι Υπουργοί,
Πληροφορηθήκαμε ότι από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του “Καλλικράτη” έχουν ήδη ελεγχθεί 42 Δήμοι
και έχουν προχωρήσει στη ρύθμιση οφειλών τους.
Είναι γνωστό ότι για πάρα πολλούς Δήμους της Αττικής και
ιδιαίτερα για τους περιφερειακούς Δήμους της Ανατολικής
και της Δυτικής Αττικής, τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί
προς την ΕΥΔΑΠ τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλά. Οι
δήμοι αδυνατούμε να εισπράξουμε και να αποδώσουμε τις
οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ για τρείς κυρίως λόγους:
1. Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι προσαυξήσεις, τις οποίες

έχει επιβάλει η ΕΥΔΑΠ στις ληξιπρόθεσμες οφειλές,
2. Διότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στις εισπράξεις λόγω
της οικονομικής δυσχέρειας των πολιτών
3. Λόγω των τεραστίων περικοπών που έχουν υποστεί οι
Δήμοι στα έσοδά τους από το κεντρικό κράτος.
Για τους παραπάνω λόγους, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δήμων προς την
ΕΥΔΑΠ, να ενταχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 262 του Ν.
3852/10 «Καλλικράτης”.
Πραγματικά, για όσους Δήμους έχουμε οφειλές προς την
ΕΥΔΑΠ, η ρύθμιση τους, θα είναι μία πολύ θετική εξέλιξη
για την εξυγίανση των οικονομικών μας.
Οι Δήμαρχοι
Λαυρεωτικής
Μαραθώνος
Μαρκοπούλου Μεσ.
Παιανίας
Παλλήνης
Ραφήνας – Πικερμίου
Σαρωνικού
Σπάτων - Αρτέμιδος

Κωνσταντίνος Λεβαντής
Ιορδάνης Λουίζος
Σωτήρης Μεθενίτης
Δημήτριος Δάβαρης
Αθανάσιος Ζούτσος
Γεώργιος Χριστόπουλος
Πέτρος Φιλίππου
Χρήστος Μάρκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ο Δήμος Γλυφάδας ανακοινώνει
ότι κάποιοι απατεώνες εξαπατούν δημότες εισπράττοντας
κονδύλια ως δημοτικοί υπάλληλοι κόβοντας μάλιστα και την
παραπλεύρως απόδειξη.
Σημειώνει στην καταγγελία
του ο Δήμος Γλυφάδας ότι:
μετά από καταγγελίες Δημοτών ότι κάποιοι εμφανίζονται
ως εργαζόμενοι του Δήμου
απευθύνονται σε πολίτες ζητώντας οικονομική ενίσχυση
με την αιτιολογία ότι δεν
έχουν πληρωθεί τους τελευταίους τρείς μήνες και κόβουν
την επισυναπτόμενη απόδειξη είσπραξης (φωτό), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πρόκειται για απάτη και ουδεμία
σχέση έχουν με το Δήμο και τους εργαζόμενους σε αυτόν.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Οι ΜΚΟ και οι
“ενοικιαζόμενοι” εργαζόμενοι
Εχουμε γράψει για την πρόσληψη εργαζομένων μέσω Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), οι οποίοι απασχολήθηκαν σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, κυρίως σε
Δήμους (Βοήθεια στο Σπίτι, Βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ.).
Κάποιες Μ.Κ.Ο. λοιπόν, αφού τους έδωσε το “φωτάκι” η Ευρωπαϊκή Ενωση, προσέλαβαν προσωπικό, το μίσθωσαν σε
Δήμους παρακρατώντας κι αυτές από τον κάθε εργαζόμενο το κατιτίς και σήμερα δεν μπορούν να τους πληρώσουν τα δεδουλευμένα, γιατί δεν μπορούν να εισπράξουν
τα κονδύλια, που προκύπτουν μέσω του προγράμματος
ΕΣΠΑ. Ο λόγος που δεν μπορούν να εισπράξουν, όπως διανείτονται οι αρμόδιοι, είναι ότι οι ΜΚΟ που διαχειρίστηκαν
τα προγράμματα αυτά δεν έχουν ασφαλιστική και φορο-

λογική ενημερότητα!
Αυτά συμβαίνουν όταν η εργασία γίνεται εμπόρευμα, και
μάλιστα με την ευλογία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Γιατί δεν
καταλάβαμε ποτέ ότι έπρεπε οι Δήμοι να προσλάβουν εργαζόμενους ανέργους, μέσω ΜΚΟ και όχι κατευθείαν ή
μέσω ΟΑΕΔ.
Η Ε.Ε. βλέπεις τρέφεται προφανώς με κάτι τέτοια...

Αποζημίωση για ηθική βλάβη!
Πάνε τρία χρόνια περίπου, που ο Ελληνας πολίτης, έχει
δεχθεί τη μεγαλύτερη επίθεση στις ηθικές του αξίες, στην
αξιοπρέπειά του, στην εστία του, οδηγώντας τον οι κυβερνώντες στην εξαθλίωση και στην πείνα.
Ο Ελληνας που ήταν με ψηλά το κεφάλι· ο κιμπάρης.
Σήμερα, αυτός ο Ελληνας έχει γονατίσει στην κυριολεξία,
από τους φόρους, τα χαράτσια, τις εξώσεις που απειλούνται πάνω από το κεφάλι του. Πρωτίστως όμως αισθάνεται
ηττημένος από τον κατακτητή. Εναν κατακτητή που, δεν
ενώ δεν γνώρισε, δεν αντιμετώπισε βρίσκεται μέσα στο
σπίτι του και τον απειλεί. Αισθάνεται ότι έχασε το χώμα
που πότισαν με αίμα οι πρόγονοί του και κατέβασε το κεφάλι· βρίσκεται σε ηθική εξαθλίωση.

Πλαταιές: Στο πεδίο της μάχης
γράφεται η νίκη
Βρισκόμαστε πάντοτε στις πλαγιές του Κιθαιρώνα και στις όχθες του ποταμού Ασωπού. Στο
πεδίο που στήνεται για τη μάχη, παρατηρείται
συνεχής μετακίνηση των αντιπάλων στρατευμάτων. Εκατό χιλιάδες στρατού από τη μια και
από την άλλη τριακόσιες παίζουν κρυφτούλι
σαν παιδιά. Εδώ η δύναμη των αριθμών χωρίς να
υποτιμάται, καταφέρνει να έρχεται σε δεύτερη
μοίρα, ενώ η πολεμική στρατηγική του πνεύματος, το πραγματικό “κινούν όργανον”, έρχεται
σε κυριαρχικό πλάνο.
Το έδαφος στη σύσταση και διαμόρφωση, οι
πηγές στον ανεφοδιασμό του νερού, οι τρόποι
εξεύρεσης τροφής, η πρόβλεψη των καιρικών
μεταβολών, η ψυχολογία των αρχηγών και των
μαχητών, οι προηγούμενες εμπειρίες μαχών
επάνω στις συνήθειες τακτικής του αντιπάλου,
το είδος και η δύναμη του στρατού σε πεζικό ή
ιππικό, όλα μπαίνουν στο τραπέζι του στρατηγικού σχεδιασμού των κινήσεων. Σε αυτό το τραπέζι ακούγονται γνώμες διαφορετικές και
γίνονται λεκτικές συγκρούσεις. O Παυσανίας,
που τόσο ψυχρά αναφέρεται στα μαθητικά μας
βιβλία, κατορθώνει χωρίς καμιά προβολή του
εαυτού του να κουμαντάρει εκατό χιλιάδες
ψυχές και σώματα και να δένει σε μια γροθιά,
στη δική του γροθιά, προσωπικές αντιπαλότητες
αξίων αρχηγών και να πραΰνει προσωπικές φιλοδοξίες. Ο Παυσανίας βέβαια αργότερα σαν
πολιτικός, έπεσε σε σφάλματα και ενδεικτική
ανικανότητα, αλλά τώρα σαν στρατιωτικός ηγέτης, έδρεψε δάφνες και η Ελλάδα του οφείλει

πολλά, άν όχι την ίδια της την ύπαρξη.
Οι Έλληνες παρατάσσονται σε τρείς πτέρυγες.
Στή δεξιά οι Σπαρτιάτες και κοντά τους οι Τεγεάτες, όλοι μαζί στην ψηλότερη κορυφή του βουνού επάνω από τις Ερυθρές, κοντά στο
σημερινό Κριεκούκι. Στο κέντρο ένα σώμα στρατού βλέπει στον πεδινό χώρο, προς την πόλη
(των Πλαταιών;). Αριστερά οι Αθηναίοι και οι Μεγαρείς στους πρόποδες της καθόδου.
Οι δυό δρόμοι οι οποίοι οδηγούν στη Θήβα,
είναι κλειστοί. Το ευάλωτο σημείο της παράταξης ήταν το αριστερό. Το υπερασπίζονται πεζικάριοι Μεγαρείς. Εκεί το έδαφος είναι κατά
κάποιο τρόπο “σόπατο” δηλαδή πιο βατό και ο
Μαρδόνιος απέναντί τους, έχει παρατάξει μια
ισχυρή μοίρα από το ιππικό του (ίλη), με αρχηγό (ίλαρχο) τον μεγαλόσωμο και όμορφα καλοφτιαγμένο στρατηγό Μακίστιο ή Μασίστιο
(εξ ού και Μασίστας;). Οι Μεγαρείς πιέζονται
άσχημα από τα βέλη και τα δόρατα που πέφτουν
επάνω τους. Αρχίζουν να κάμπτονται. Ζητούν
επικουρία. 300 Αθηναίοι, από τους παρατεταγμένους στην αριστερή πτέρυγα, σπεύδουν
κοντά τους. Η μάχη μαίνεται σκληρά και από τις
δυό μεριές. Κάποια στιγμή το απρόβλεπτο δίνει
το τέλος στην έκβαση.. Ένα βέλος σκοτώνει το
άλογο του Μασίστιου. Ο Μασίστιος πέφτει
κάτω. Από πάνω τρέχουν οι Έλληνες· προσπαθούν να τον σκοτώσουν, αλλά ο προστατευτικός
του θώρακας δεν τους το επιτρέπει. Τότε ένας
Έλληνας μαχητής, μπήγει το όπλο στο μάτι
του. Στο μάτι, που έμενε απροστάτευτο από την

Αυτή την ηθική βλάβη του Ελληνα ποιος θα την πληρώσει; Ποιος θα τον αποζημιώσει για όλα αυτά που έχασε
χωρίς να ευθύνεται;
Είναι απύθμενη ξετσιπωσιά, να έρχονται οι διαχειριστές
μας να ζητάνε αποζημίωση για ηθική βλάβη του Δημοσίου,
όταν αυτοί είναι εκείνοι που εζημίωσαν ηθικά όλους τους
Ελληνες και τους έκαναν ανυπόληπτους, αλλά και το Δήμοσιο. Αιδώς Αργείοι·
Τι τους κοιτάτε μωρέ;

Κάποιοι εξυπηρετούν γραμμάτια
«Εμείς κάναμε μια πρόταση εναντίον των προσώπων που
πιστεύουμε και τεκμηριώνουμε με αυτά που προτείνουμε
ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι που ευθύνονται για τη λίστα.
...Τα παραμύθια να τελειώνουν. Οι εικασίες και οι κατασκευές να τελειώνουν. Έτσι καταλήξαμε και προτείνουμε όσοι θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να
καταλογιστούν αυτά που πρέπει σε αυτούς που πρέπει,
μας ακολουθούν και συνυπογράφουν. Όσοι θέλουν να
εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες και όσοι θέλουν να εκτελέσουν εντολές και όσοι θέλουν να ξεχρεώσουν γραμμάτια να μην ακολουθούν, να μην το υπογράψουν».

Βασίλης Καπερνάρος “Ανεξάρτητοι Ελληνες”

περικεφαλαία. Η αντρειοσύνη του Μασίστιου
ήταν ονομαστή και μοναχά η θέα του τεράστιου
κορμιού του, προκαλούσε τρόμο ανάμικτο με
θαυμασμό για την ομορφιά του. Οι Πέρσες αγωνίζονται να πάρουν το κορμί του. Δεν τα καταφέρνουν. Οι Ελληνες το δένουν και το σέρνουν
διασχίζοντας με ζητωκραυγές το στράτευμα,
το οποίο εμψυχώνεται. Στον πόλεμο η ηθική
έχει τους δικούς της καννιβαλιστικούς κανόνες.
Ο κάμπος τώρα δονείται από τους κλαυθμούς
και οδυρμούς πένθους των Περσών για τον γενναίο άνδρα.
Η μάχη όμως βρίσκεται πάντα σε εξέλιξη.
Οι Πέρσες επανέρχονται και κρατούν τις θέσεις
τους. Οι Έλληνες αρχίζουν να διολισθαίνουν
από τα υψώματα του λόφου. Κατεβαίνουν αργά
και προσεκτικά προς τα χαμηλότερα, αυτά που
βλέπουν στη μεριά των Πλαταιών. Θέλουν με
κάθε τρόπο να κρατήσουν τον ανεφοδιασμό
τους από την πόλη.

Η περιοχή μεταξύ Κιθαιρώνα και Ασωπού χωρίζεται σε δυό τμήματα από μια κοιλότητα του
εδάφους. Δυτικά η κοιλότητα φθίνει σε επίπεδη
γη, η οποία απλώνεται νοτιοδυτικά προς τον ποταμό και διασταυρώνεται με το δρόμο προς τη
Θήβα.
Τώρα οι Έλληνες παρατάσσονται ανάμεσα
στους δρόμους που οδηγούν στη Θήβα και στον
παραπόταμο το Ασωπού, τον Μολόεντα. Σκοπός
της επιλογής αυτής, είναι να βρίσκονται κοντά

στην κρήνη Γαργαφία η οποία τους δίνει
άφθονο πόσιμο νερό.
Με τη μετακίνηση και την καινούργια τους
θέση, ο Παυσανίας έχει εγκαταλείψει αλλά και
ουσιαστικά έχει απωλέσει τον έλεγχο των ανατολικών διαβάσεων του Κιθαιρώνα. Οι Αθηναίοι
τώρα με τον Αριστείδη θα καταλάβουν την δυτική πτέρυγα, και θα σταθούν απέναντι στο
κύριο σώμα των Περσών, σαν γνώστες καλύτεροι της πολεμικής τακτικής τους. Ο ίδιος ο Παυσανίας με τους δυνατούς Τεγεάτες στα δεξιά
του, καλύπτει την αριστερά.
Μα ο Πέρσης αντιλαμβάνεται έγκαιρα τα ευάλωτα κενά τα οποία αφήνουν οι νέοι μετασχηματισμοί των Ελλήνων. Ο Μαρδόνιος λοιπόν
σπεύδει με αποσπάσματα και επιτυγχάνει να
ανακόψει τον ελληνικό ανεφοδιασμό από τις
απροστάτευτες πλέον διόδους, επιφέροντας
μάλιστα ανεπανόρθωτες ζημιές.
Ο Παυσανίας στέκεται και περιμένει την επίθεση, αλλά ο Μαρδόνιος με το ιππικό του, καίτοι ενισχυμένο από
το ονομαστό Θεσσαλικό, που
έχει μηδίσει, βρίσκεται εκτός εδαφικού ακροβολισμού. Έτσι διατηρεί και αυτός σταθερά και γερά
την αμυντική του θέση.
Δέκα μέρες κρατά αυτό το παιχνίδι αναμονής, οπότε οι Πέρσες
με τις συνεχείς επιθέσεις τους
όχι μόνο αποκόπτουν τον ανεφοδιασμό του ελληνικού στρατού
από το νερό της Γαργαφίας κρήνης, αλλά και το μολύνουν. Τα
πράγματα για τους Έλληνες δυσκολεύουν.
Για να διασχίσουν τον ποταμό
Ασωπό και να αντιμετωπίσουν το
περσικό ιππικό, ούτε λόγος ούτε σκέψη να γίνεται. Τελικά το επιτελικό συμβούλιο με τον Παυσανία αποφασίζει ο κύριος όγκος του στρατού
να υποχωρήσει σε μια θέση μεταξύ Υσιών και
Πλαταιών, ενώ ένα μικρότερο τμήμα θα ανηφορίσει για να ξαναπάρει τον έλεγχο της διάβασης. Και όλα αυτά να γίνουν μυστικά με το
σκοτάδι της νύχτας.
Φαίνεται ότι οι Πέρσες είχαν ήδη πληροφορηθεί
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ρέπει να έχεις ζήσει πολλά χρόνια στη βαθειά
νύχτα, γιά να εκτιμήσεις το φως του Ήλιου
σαν ανατείλει εμπρός σου. Πρέπει πρώτα να
πίστεψες πως έτσι είναι οι αναπνοές, κοφτές, πνιγμένες, λαχανιασμένες, γιά να νοιώσεις τη διαφορά
σαν τύχει να πάρεις μιά βαθειά, μυρωμένη ανάσα.
Πρέπει το γλυφό νερό, που γεύση από χώμα πικρό
αφήνει στον ουρανίσκο σου, να έμαθες να πίνεις, γιά
να σηκώσεις ψηλά το κεφάλι και να ευχαριστήσεις
τον Θεό, έτσι και σου χαρίσει μιάν έστω φορά στη
ζωή σου, το καθάριο της βουνίσιας δροσοπηγής νερό.
Έτσι κατά πως ένοιωσε ο γλυκύτατος ευπατρίδης των
Γραμμάτων μας Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο κατά
λάθος πολιτικός, όταν έγραφε:
Περίμενα καιρό, πολύν καιρό.
Δεν είπα σε κανέναν λέξη.
Δεν ήθελα κανένας να προσέξει
ότι διψούσα κι ήθελα νερό.
Κι ήρθε από πάνω η εντολή
να βρέξει.
Το όμορφο φωνάζει, χορεύει εμπρός στα μάτια μας,
θαμπώνει, ξεσηκώνει. Το Ωραίο, το αληθινά Ωραίο,
βρίσκει συχνά τρόπους να κρύβεται. Κάποιες φορές
κρύβεται πίσω από το όμορφο, έτσι που η ματιά μας
να σταματά στην ομορφιά και να μη βλέπει την Ωραιότητα. Άλλοτε πάλι φορεί ρούχα απλά, χαμηλή έχει
τη φωνή και το βλέμμα κατεβασμένο, να το προσπερνάς και να φεύγεις ανυποψίαστος από τι μπροστά πέρασες. Πρέπει αληθινά διψασμένος νά ‘σαι γιά
το Ωραίο, γιά να το δεις όταν το συναντήσεις. Όχι
απλά να το κοιτάξεις. Να το δεις.
Ξεσυνηθίσαμε να βλέπουμε τα μάτια των ανθρώπων.
Απλά τα κοιτάζουμε κι αν μας ρωτήσει κάποιος, ξέρουμε το χρώμα μόνο να του πούμε. Όμως πόσα

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

πολλά, πόσα απίστευτα πολλά μπορούνε να μας πουν
τα μάτια. Όλα όσα ζήσαμε, όσα πονέσαμε, αγαπήσαμε, παλέψαμε, αφήνουν τις κηλίδες τους στα μάτια
μας. Με τη δική τους κωδικοποιημένη γραφή. Δεν
μπορείς πάντα να σπάσεις τον κώδικα κοιτάζοντας τα
μάτια ενός ανθρώπου. Μπορείς όμως, αν τα κοιτάξεις
βαθειά κι απερίσπαστα από το φλύαρο περιβάλλον,
να νοιώσεις τη δύναμη και το χρώμα και τη μουσική
που αυτές οι μνήμες-κηλίδες εκπέμπουν.
Νοιώθουμε κάποιες στιγμές τ’ αλλιώτικο και τ’ αλλοτινό, ακόμα κι αν δεν μπορούμε αληθινά να το δούμε
και να το διαβάσουμε. Νοιώθουμε ότι προηγήθηκε,
ακόμα κι αν εκείνο θαρρεί πως έπεται. Έτσι κατά πως
τό ‘γραψε ο Οδυσσέας Ελύτης:
Πριν απ’ τα μάτια μου ήσουν Φως.
Πριν απ’ τον έρωτα Έρωτας.
Κι όταν σε πήρε το φιλί, Γυναίκα.
Μπορεί τ’ ανθρώπου η περπατησιά πολλά να μας πληροφορήσει για τον άνθρωπο. Ένα βιβλίο ανοιχτό είν’
από μόνη της. Να βλέπεις ανθρώπους κι από μόνη την
περπατησιά τους να ξέρεις πως είναι ξεχωριστοί, χαρισματικοί. Ανθρώπους που οι πολλοί τους λένε
απλούς, αγνοώντας πόσες άπειρες φορές πήγε κι
ήρθε το υφάδι στον αργαλειό του Πλάστη, γιά να
υφάνει το απερίγραπτο που το λέμε «απλό». Ας χρησιμοποιήσω γιά λίγο τη γλώσσα των αδαών κι ανυποψίαστων. Σ’ έναν τόπο λοιπόν ...απλό, ένας
άνθρωπος ...«απλός», που τού ‘δωσε ο Θεός ομορφιά γιά να κρύβει την Ωραιότητά του, περπατά. Ωσάν
να μην πατά στη γη. Με το κεφάλι ανασηκωμένο
πολύ πιό ψηλά από τ’ ανάστημά του το οφθαλμοφανές, καθώς το άλλο του τ’ ανάστημα δεν φαίνεται κι

ίσως κι ο ίδιος να μην τό ‘χει μετρήσει.
Λίγα τα λόγια σε τέτοιους ανθρώπους, ν’ ακούει ο
χαζός και ν’ αποφαίνεται «ε, τόσα μπορεί να πει, τόσα
λέει». Να κοιτά ο ανυποψίαστος δυό μάτια και να
σκέφτεται «ωραία μάτια». Και νά ‘χει μόλις κοιτάξει
το Άπειρο. Ωραίο το Άπειρο μικρέ μου; Ναι, δίκιο
έχεις, ωραίο είναι. Φαντάσου και να μπορούσες να το
δείς λίγο πιό πέρα από το μισό μέτρο που είδες.
Όμως, μετά, θα έπρεπε να το κουβαλάς μέσα σου. Τ’
αντέχεις; Το χωράς; Πόσο βαθειά σ’ αφήνει η ανάσα
σου να καταδυθείς; Πόσο βαθειά; μέχρι να νοιώσεις
και να πεις «να, εδώ θα ήθελα την τελευταία μου
ανάσα ν’ αφήσω». Όμως εσύ είδες νερό και φώναξες
«νερό». Όμορφο νερό σαν όλα τ’ άλλα. Δεν είναι.
Έχεις μπει στη Γαλάζια Σπηλιά της Ζακύνθου κι εσύ
βλέπεις νερό; Καταδύθηκες σε κοραλιογενή ύφαλο
κι απλά βλέπεις νερό; Θα φταίει μετά το «νερό» άμα
σε πνίξει; Ή μήπως φταίει Εκείνος –ήμαρτον Θε μουπου στέλνει τη βροχή κει που κρατούν ομπρέλα και
τον άνεμο τον μυρωμένο, εκεί που δεν βολεύονται
μαζί του, παρά μόνο σαν τον κλείσουν στο μπουκαλάκι της μικρότητάς τους;
Ήλιος μαζί και Νύχτα μαγική, με πελαγίσια αστροφεγγιά στεφανωμένη. Νερό βροχής, νερό πηγής,
νερό θαλασσινό κι αγέρας λεύτερος, βουνίσιος, καθαρός, ωσάν εκείνο τ’ αγέρι της ποθοπλανταγμένης
θύμησης του Κώστα Κρυστάλλη:
Κάθε βραδούλα, κάθε αυγή, θέλω το κρύο τ’ αγέρι
νά ‘ρχεται από τη λαγκαδιά, σα μάνα, σαν αδέρφι
να μου χαϊδεύει τα μαλλιά και τ’ ανοιχτά μου στήθη.
Πόσους τέτοιους ανθρώπους μπορεί να συναντήσει
κάποιος στη ζωή του; Εγώ μόνο έναν είδα, στης
ζήσης μου το γέρμα. Άναρχη αρμονία σε λα ματζόρε.

Πλαταιές: Στο πεδίο της μάχης γράφεται η νίκη
τις ελληνικές προθέσεις, γι΄αυτό εγκαταλείπουν την αμυντική τακτική τους και επιτίθενται.
Νοτιοανατολικά των Πλαταιών βρίσκεται μια
κορυφή του Κιθαιρώνα, με το όνομα Νήσος. Την
λένε Νήσο, γιατί ο χείμαρρος που κατεβαίνει
από πάνω της, μόλις τη συναντήσει διασχίζεται, την αγκαλιάζει και ξαναενώνεται από κάτω
της σε μια νέα κοίτη. Έτσι η κορυφή φαίνεται
σαν νησί μέσα σε ξηρά.
Οι Αθηναίοι διατάσσονται να υποχωρήσουν
προς την κορυφή της Νήσου, με σκοπό η αριστερή πτέρυγα να πάρει μια θέση προ των τειχών των Πλαταιών. Οι Αθηναίοι όμως για
άγνωστο λόγο ολιγωρούν και δεν υπακούουν.
Μένουν αμετακίνητοι, απομονωμένοι στην
παλιά τους επικίνδυνη θέση.
Οι Λακεδαιμόνιοι προσέτι έχουν αρχίσει τις μεταξύ τους φιλονικίες. Ένας αρχηγός, ο Αμομφάρετος, που δεν είχε παραστεί στο πολεμικό
κοινό συμβούλιο προβάλει κάτι τέτοιο: «Εγώ
δεν ξέρω τι είπατε· και για μένα τον Σπαρτιάτη
δεν υπάρχει η λέξη υποχώρηση και δεν υποχωρώ». Ο λόγος του ήταν βαρύς, γιατί ο Σπαρτιάτης αυτός ήταν αποδεδειγμένα ιδιαίτερα
γενναίος, αλλά και στενός φίλος του αρχιστρά-

τηγου Παυσανία. Οι άλλοι τον αφήνουν και ξεκινούν. Αυτός καθυστερημένα αλλάζει γνώμη
και αρχίζει συμμορφούμενος να κινείται κατά
την κοινή απόφαση. Ο Παυσανίας έχει ήδη
απομακρυνθεί με το στρατό του, και πορεύεται
στον επικίνδυνο κάμπο, όταν από μακρυά διακρίνει τον Αμομφάρετο να σπεύδει προς αυτόν.
Ο Παυσανίας δίνει εντολή “βραδυπορείας” για
να προλάβει ο Αμομφάρετος, να συνενωθεί
μαζί τους. Εν τω μεταξύ η ημέρα έχει αρχίσει να
φέγγει. Το φώς του ήλιου κάνει αντιληπτές τις
κινήσεις των Ελλήνων. Και το περσικό ιππικό
βρίσκει την ευκαιρία και εκεί στις πλαγιές των
Υσιών· επιτίθεται αποκόπτοντας στα δύο τις ελληνικές δυνάμεις. Οι Σπαρτιάτες λογχοφόροι
απτόητοι μάχονται σώμα με σώμα εκ του συστάδην. Ο ήλιος σκοτεινιάζει από τα περσικά
βέλη.
Οι Έλληνες νοιώθουν τον κόμπο να ανεβαίνει
στο λαιμό τους. Είναι και εκείνα τα σφάγια, που
μόνο κακό μάντεμα είχαν φέρει. Ο Παυσανίας
τρέχει παντού και δίνει κουράγιο. Η ψυχολογία
των μαχητών του είναι πεσμένη. Κάτι πρέπει να
κάνει. Η ευφυία του αναζητά αρωγό το θείον,
Αυτό το οποίο και επί τόσα χρόνια μετά, στις

εναλλακτικές μορφές του δεν έπαυε να εμψυχώνει τον Έλληνα. Επικαλείται τη βοήθειά της
Ήρας και προσεύχεται. Προβαίνει σε θυσίες και
προστάζει τους μάντεις για νέο χρησμό. Το καινούργιο οιωνικό προμάντεμα είναι ευνοϊκό.
Ανασαίνει. Η Θεά ικανοποιήθηκε. Οι μαχητές
του αναθάρρησαν Ακούγεται το γνωστό: «Οι
θεοί και το δίκαιο είναι μαζί μας.».
Ο Παυσανίας με νέο θάρρος ξαναρίχνεται στον
αγώνα και αρχίζει τώρα να πιέζει ασφυκτικά
τον εχθρό να υποχωρήσει προς την κακοτράχαλη κορυφή, υψηλά προς το ναό της Δήμητρας.
Οι λογχοφόροι Λακεδαιμόνιοι, κα οι Τεγεάτες
σαν πειθαρχημένες μηχανές, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Η μάχη εξελίσσεται σφοδρή
και άγρια. Στη σκληρότερη φάση της, ο Μαρδόνιος, ο Πέρσης αρχιστράτηγος ηρωϊκά μαχόμενος σκοτώνεται. Το τέλος και η νίκη εγράφη.
Οι Πέρσες υποχωρούν. Οι Έλληνες τους κυνηγούν. Οι μηδίσαντες Θηβαίοι με τον ιππικό τους,
τους ανακόπτουν και διασώζουν τους Πέρσες
από την καταδίωξη, γράφει πάλι ο Ηρόδοτος. Ο
Παυσανίας αποδίδει τιμές σεβασμού στο νεκρό
σώμα του Μαρδόνιου.

Η νίκη των Πλαταιών είναι καθαρή νίκη του Παυσανία. Ενα δείγμα ανώτερης εγκεφαλικής πολεμικής τεχνικής, ευφυών ελιγμών και γνώσης
της ψυχολογίας του μαχητή. Θα ήταν παράλειψη να μην υπομνησθεί η συμβολή της αιφνίδιας μυστικής επίσκεψης του
Μακεδόνα
βασιλιά Αλέξανδρου του Αμύντα στο στρατόπεδο των Ελλήνων, την παραμονή της μάχης,
ο οποίος όντας υποτελής των Περσών τους
ενημέρωσε για την επικείμενη επίθεση του
Μαρδονίου: «Ήρθα και σας ειδοποίησα γιατί και
εγώ από γενιάς είμαι Έλληνας και θέλω να νικήσετε», είχε ειπεί.
Η μάχη των Πλαταιών υπήρξε η τελευταία νικηφόρα φάση στον αγώνα της αρχαίας Ελλάδας να διασωθεί η Ευρωπαϊκή ήπειρος από την
ασιατική λαίλαπα. Και εδώ όλοι πολέμησαν και
έπεσαν πειθόμενοι στα ρήματα του Λεωνίδα.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Βοηθήματα
1) Ηρόδοτου: “Ιστορίαι”, Εκδ. Γκοβόστη .
2) Mc Millan Russel Meiggs: “” ΄΄Ιστορία της Αρχαίας
Ελλάδος’’, Εκδ. Καρδαμίτσα
3) “Ιστορία του Έλληνικού Έθνους”, Εκδοτική Αθηνών.
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Ειδήσεις για όλους

επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το πιο κρύο χωριό του κόσμου
Κέρδος εις βάρος των εργαζομένων
Μετά από τόσα χρόνια αγώνων των εργαζομένων για την
απόκτηση βασικών δικαιωμάτων, σιγά σιγά και μεθοδευμένα
με τα νέα δεδομένα της εποχής, καταργούνται το ένα μετά
το άλλο.
Το οχτάωρο καταπατείται συστηματικά, για υπερωρίες δεν συζητάμε, οι αποζημιώσεις έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και σε
ορισμένες περιπτώσεις δεν δίνονται και καθόλου, οι μισθοί
έχουν “πιάσει πάτο” κι όλα αυτά αν βεβαίως καταφέρεις να
βρεις δουλειά. Κι αφού νομικά δεν υποστηρίζονται πλέον οι
υπάλληλοι, οι ιδιωτικές εταιρείες κάνουνε “πάρτυ”.
Συγκεκριμένα, γερμανική αλυσίδα καταστημάτων, προσλαμβάνει υπαλλήλους με 2μηνιαίες συμβάσεις. Στην τρίτη κατά
σειρά σύμβαση του ίδιου ατόμου, δεν μπορούν να τον ξαναπροσλάβουν 2μηνίτη, αλλά μόνο με σύμβαση αορίστου χρόνου. Tους προτείνουν έτσι να μείνουν άνεργοι για 45 μέρες
ώστε να ξεκινήσουν εκ νέου με τις 2μηνιαίες συμβάσεις!!
Ε, βέβαια, να μην αποκτούν και δικαιώματα. “Ξέρετε είμαστε
πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή σας, αλλά η γραμμή
της εταιρείας από την Γερμανία είναι τα τελευταία 3 χρόνια
να μην κάνουμε μόνιμες προσλήψεις”, είπανε σε κάποιο φιλικό μου πρόσωπο. Και εις ανώτερα! Πού θα φτάσει ο εξευτελισμός του εργαζόμενου; Είδες η Γερμανοί!!!

Μπορεί για την Αθήνα οι 0οC να είναι απ’ τους πιο κρύους
καιρούς, σε ένα χωριό στην Ρωσία όμως μια παρόμοια
ημέρα, θα την θεωρούσαν “ζεστή”...
Ο λόγος για το Ρωσικό χωριό Oymyakon, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το πιο κρύο - μόνιμα κατοικίσιμο - χωριό
πάνω στη γη! Βρίσκεται σε υψόμετρο 750 μέτρων και η χα-

μηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ μετρηθεί είναι -71οC!.
Ο πληθυσμός του είναι κάτι λιγότερο από 500 κάτοικοι, ενώ
η διάρκεια της ημέρας κυμαίνεται από 3 ώρες τον Δεκέμβριο μέχρι 21 ώρες το καλοκαίρι. Φανταστείτε να έπρεπε
να καίνε πετρέλαιο με τις τιμές που το αγοράζουμε εμείς...

H Ελλάδα καταδικάστηκε για παραβίαση
του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία
Μέλη της Μη Κυβερνητικής
Οργάνωσης «Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι» προσέφυγαν στο Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για
την κατάργηση του θρησκευτικού όρκου στα Ελληνικά Δικαστήρια. Οι προσφεύγοντες
υποστηρίζουν ότι η υποχρέωση των μαρτύρων να ορκίζονται στο Ευαγγέλιο συνιστά
παραβίαση του δικαιώματος

Αποστάγματα

στον σεβασμό της ιδιωτικής

και οικογενειακής ζωής, του
δικαιώματος στην ελευθερία
της σκέψης, συνείδησης και

του

FACEBOOK

4 Έχουν κλείσει τόσες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ..
...που ο χρυσός οδηγός χωράει κάτω από την πόρτα...

4 Ο Άκης ο Υποβρύχιος αφιερώνει στον Γιώργαρο τον Στικάκια και τον Γιάννο τον Ανήξερο, το «Στο κελί 33» με
πολλή λοβ. Καλές παρτίδες πρέφας...

4 Φήμες λένε ότι το ΙΚΑ θα μετονομαστεί σε ΙΚΕΑ με βασική αρχή το "Θεραπεύσου μόνος σου"

4 Oχι οτι κανει κρυο στο σπιτι μου......Αλλα οταν ανοιξα
το ψυγειο η γαλοπουλα μου
αααααααααααααα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

φωναξε

....πορτα-

θρησκείας των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης, με τις
οποίες απαγορεύονται οι διακρίσεις.
Το θέμα εκδικάστηκε την
Τρίτη 8 Ιανουρίου και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε για
3η φορά την Ελλάδα, για
παραβίαση των άρθρων 9
(θρησκευτική ελευθερία)
και 13 (αποτελεσματικό έν-

δικο μέσο) της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, λόγω της διαδικασίας καταγραφής προσωπικών
στοιχείων
και
υποχρέωσης θρησκευτικού
όρκου, κατά τα έτη 20092010, που καθιστούσαν
υποχρεωτική για τους μάρτυρες των ελληνικών δικαστηρίων, τη δήλωση του
θρησκεύματος.

Κατά και των τουριστών
η αστυνομία
Το ζήτημα των λαθρομεταναστών, η αύξηση των ποσοστών
της Χρυσής Αυγής και ο τρόπος “αντιμετώπισης” του προβλήματος από την κυβέρνηση οδηγεί σε ευτράπελα.
Σύμφωνα με άρθρο του BCC τουρίστες έπεσαν θύματα του
“υπερβάλλοντος ζήλου” των ελληνικών αρχών (Σ.Σ. και δεν
είναι η πρώτη φορά) και όπως κατήγγειλαν δύο εξ’ αυτών
κακοποιήθηκαν από την αστυνομία.
Ο Κορεάτης τουρίστας Χιουν Γιανγκ Γιουνγκ που κάνει τον
γύρο του κόσμου και η Ελλάδα ήταν ο 16ος σταθμός στο ταξίδι
του, αναφέρει στην καταγγελία του ότι τον σταμάτησε ένας ένστολος σε κεντρικό δρόμο στην Αθήνα ζητώντας του να του
δείξει τα χαρτιά του. Αυτός καθ’ ότι είχε λάβει προειδοποίηση
ότι στη χώρα μας κάποια άτομα φορούν ψεύτικες στολές για
να αποσπάσουν χρήματα απ’ τους περαστικούς, ζήτησε να του
δείξει την αστυνομική του ταυτότητα και το όργανο της Αρχής
του απάντησε δίνοντάς του γροθιά στο πρόσωπο.
Σύμφωνα με το BCC, από τον “επαγγελματισμό” των αστυνομικών μας, δεν ξέφυγαν ούτε οι αλλοεθνοίς καθηγητές
Πανεπιστημίου.
Και αναφέρει ενδεικτικά την περίπτωση του Ινδού ακαδημαϊκού, Σαιλέντρα Κουμάρ Ράι, ο οποίος συνελήφθη έξω από
το κτίριο ελληνικού Πανεπιστημίου, όπου εργαζόταν ως επισκέπτης καθηγητής. Όταν έκανε διάλειμμα για φαγητό, ξέχασε να πάρει μαζί το διαβατήριό του και η ελληνική
αστυνομία τον πέρασε για ...Πακιστανό. Όπως δήλωσε ο
ίδιος στο BCC προσπάθησε να τους εξηγήσει στα αγγλικά
ποιός ήταν, αλλά οι αστυνομικοί δεν καταλάβαιναν κι έτσι
του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα...
Η κυβέρνηση συνεχίζει να λειτουργεί βάση της παροιμίας
“όσα βλέπει η πεθερά”, προσπαθώντας να λύσει το πρόβλημα
των λαθρομεταναστών με την επιχείρηση “Ξένιος Ζευς”, που
όπως φαίνεται από δελτίο τύπου της αστυνομίας μέχρι το
τέλος του 2012 είχαν καταφέρει να συλλάβουν 4.118 αλλοδαπούς, ενώ καθημερινά εισέρχονται στην χώρα μας 320 παράνομοι μετανάστες. Δηλαδή ετησίως 120.000!
Το κλειδί, για μια λύση με σεβασμό και προς τους μετανάστες, βρίσκεται στην αλλαγή της «Συνθήκης του Δουβλίνου ΙΙ» η οποία προβλέπει την ΠΑΡΑΜΟΝΗ των
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ στη χώρα εισόδου, αλλά και την
ΑΜΕΣΗ μεταφορά και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ σε αυτήν (χώρα εισόδου), όσων εισήλθαν από αυτήν σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Όλα τα άλλα απλά εντείνουν το πρόβλημα.
στοιχεία από protothema.gr

ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ "ΣΩΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ" ΔΙΟΤΙ ΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ:
Ένα χιουμοριστικό e-mail το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, εξηγεί
με πολύ πετυχημένο τρόπο από πού πήραμε λάθος παραδείγματα και
μεγαλώσαμε “λάθος”...
Τον Σκρουτζ Μακ Ντακ να συσσωρεύει πλούτο εκμεταλλευόμενος
ακόμα και τους συγγενείς του!!!
Τον Ντοναλντ Ντακ με τ´ανίψια του
να είναι μια ζωή άνεργοι και όμως να
επιβιώνουν!!!
Τον Μίκυ Μάους να υπόσχεται γάμο
στη Μίνυ, αλλά να μη την παντρεύεται ποτέ!!!

Τον Πινόκιο να λέει συνεχώς ψέματα!!!
Τον Αλαντίν να είναι κλέφτης και να
κάνει παρέα με τον Αλή Μπαμπά και
άλλους 40 κλέφτες!!!
Τον Ταρζάν να τριγυρνάει γυμνός από
δω κι από κει!!!
Την Σταχτοπούτα να γυρνάει σπίτι της
τα μεσάνυχτα, ξυπόλυτη!!!

Τη Χιονάτη να μένει σ´ ένα σπίτι με
ΕΠΤΑ άντρες!!!
Τον Μπάτμαν να οδηγεί με 300 χλμ
την ώρα παραβιάζοντας όλους τους
οδικούς κώδικες!!!
Τον Ποπάυ να έχει τατουάζ και να καπνίζει συνεχώς πίπα!!!
Τον Σούπερμαν να κρύβει πάντα την
πραγματική του ταυτότητα!!!
Και τελευταίο τον Πάκμαν να τρέχει
σ’ ένα σκοτεινό λαβύρινθο με ηλεκτρονική Μουσική, καταπίνοντας χαπάκια αγνώστου προελεύσεως!!!
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επιστολές - σχόλια...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΜ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ
Η Πολιτική Γραμματεία του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου συνεδριάζοντας 3 Ιανουαρίου
2013 και εκτιμώντας την κατάσταση που δημιουργείται με τις συστηματικές πλέον διώξεις εναντίων αγωνιστών που διεκδικούν τα
συνταγματικά τους δικαιώματα και αντιστέκονται στις καθεστωτικές αυθαιρεσίες, με
την κατασκευή κατηγορητηρίων και στήσιμο
δικαστηρίων με διάφορες κατηγορίες, δηλώνει απερίφραστα:
1. Εκφράζει την πλήρη αντίθεση του Ε.Πα.Μ.
στη ποινικοποίηση των κοινωνικών αγώνων
των πολιτών, είτε αυτοί εκφράζονται ενάντια
στα ποικιλώνυμα χαράτσια, είτε στη πληρωμή διοδίων για δρόμους καρμανιόλες.
2. Καταγγέλλει τη τρικομματική κυβέρνηση
των δωσιλόγων, που ενώ προσπαθεί να παραπλανήσει με τις δήθεν επιχειρήσεις «κάθαρσης» μέσω εξεταστικών επιτροπών της
Βουλής, ή την δήθεν πάταξη της φοροδιαφυγής και έχοντας ήδη θεσμοθετήσει
μέτρα, που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση και
την εξόντωση, κινητοποιεί καθημερινά
τους κατασταλτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς της εναντίον όλων εκείνων των
ομάδων, ή των ατόμων από τον ελληνικό
λαό που αντιστέκονται.
3. Δηλώνει ότι το Ε.Πα.Μ. συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο και με όλες του τις δυνάμεις στους διωκόμενους συμπατριώτες
μας του κινήματος «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ».
Κατ’ αρχήν τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013,

με φυσική παρουσία των μελών του στα Δικαστήρια της Κορίνθου, που δικάζονται οι
συναγωνιστές Μαρία και Βασίλης Παπαδόπουλος, αλλά και σε όλες τις άλλες δίκες
που έχουν στηθεί ενάντια σε αγωνιστές
στη Λάρισα και αλλού και καλεί όλους τους
δημοκρατικούς πολίτες να εκδηλώσουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους.
4. Επαναλαμβάνει τη δήλωση της Π.Γ. του
Ε.Πα.Μ. της 8ης Δεκεμβρίου 2012, ότι: Η
τρικομματική κατοχική κυβέρνηση θα πρέπει
να λάβει σοβαρά υπόψη της ότι ο ελληνικός
λαός αποκλείεται να καθίσει άλλο με σταυρωμένα τα χέρια. Θα αντιταχθεί, με κάθε
μέσο, σε κάθε προσπάθεια δίωξης και ποινικοποίησης της αντίστασής του που πηγάζει
από τα άρθρα – εντολές, του ίδιου του Συντάγματος.
Το Ε.Πα.Μ. απευθυνόμενο προς τους δικαστές που επιφορτίστηκαν με τη διεξαγωγή
αυτών των δικών, τους καλεί να εφαρμόσουν τη δικαιοσύνη όπως τόσοι και τόσοι
άξιοι συνάδελφοί τους σε καιρούς δύσκολους και χαλεπούς για τον ελληνικό λαό. Να
εφαρμόσουν τη δικαιοσύνη σαν γνήσιοι πατριώτες και να αναδείξουν με «αρετήν και
τόλμην» το δικαίωμά τους να είναι ανεξάρτητοι από δυνάστες εντολοδόχους και να
υπερασπίζονται τον μόνο εντολοδόχο –
στον οποίο ορκίστηκαν πίστη: τον ελληνικό
λαό!
Αθήνα 3η Ιανουάριου 2013
Η Πολιτική Γραμματεία του Ε.Πα.Μ.

Αλληλεγγύη και ανθρωπιά
για να σταθεί η κοινωνία όρθια
Η γειτονιά των εργατικών Κατοικιών Παλλήνης, έχει ένα διαφορετικό χρώμα· σαν να ‘ρχεται από
παλιά, εκείνα τα χρόνια που έπαιζαν τα παιδιά στις γειτονιές, στους δρόμους. Ετσι κι εκεί· τα παιδιά παίζουν στο δρόμο, οι γεροντότεροι βρίσκονται στο καφενεδάκι και κουβεντιάζουν. Είναι μία
ζωντανή συνοικία που θα τη ζήλευαν πολλοί, γιατί υπάρχει γειτονιά και ακούγονται καλημέρες...
O Πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων γράφει για τις κινήσεις ανθρωπιάς κι αλληεγγύης που όλοι
πρέπει να ενστερνιστούμε και να συμμετέχουμε.

Σύλλογος Κατοίκων Εργατικών
Κατοικιών Παλλήνης
Κύριε Διευθυντά,
ο Σύλλογός μας πήρε την πρωτοβουλία για
συγκέντρωση τροφίμων, σε εξαιρετικά δύσκολες συγκυρίες που έχουν δημιουργηθεί στη
χώρα μας, με σκοπό να δοθούν σε οικογένεις
και άτομα της περιοχής μας, που έχουν ανάγκη.
Οι γιορτές των Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς μας έδωσαν την αφορμή να αποδείξουμε
την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας,
σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
Στα πλαίσια αυτού του σκοπού ορισμένοι συγκάτοικοί μας βρήκαν την συμπόνια και την ανθρωπιά μας, με παραλαβή ποσότητας τροφίμων
για τις ανάγκες των εορτών, ακόμη δε αυτή μας

την αλληλεγγύη την κάναμε πράξη σε ίδρυμα
που υπάρχει στην περιοχή μας · το Πρότυπο Ειδικό Οικοτροφείο - Αγ. Ανάργυροι” που φιλοξενεί παιδιά με ειδικές ανάγκες και στο οποίο
παραδώσαμε σημαντική ποσότητα τροφίμων.
Η χαρά που πήραμε από τις εκδηλώσεις αγάπης των παιδιών και των υπευθύνων του ιδρύματος μάς γέμισε με κουράγιο και έγινε
απαρχή μιας προσπάθειας που θα συνεχίσουμε
για μια κοινωνία με ανθρωπιά κι ελπίδα.
Η επιστολή μας αυτή σκοπό έχει, όχι την αυτοπροβολή, αλλά το παράδειγμα πως πολλοί μαζί
μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα.
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ν. Αμανατίδης

Πώς ένας καταξιωμένος άνθρωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί άχρηστος...
Κύριοι Δημοσιογράφοι, Κύριοι
σχολιαστές, πριν το γράψιμο ή
το σχολιασμό του κ. Αναστασίου (Προέδρου του Δ.Σ. στα
3Β), θα έπρεπε να είχατε μετρήσει βασικές-αντικειμενικές
παραμέτρους:
1) Τα προσόντα,
2) Την προσφορά του,

3) Τις ίντριγκες
4) Την προ υπηρεσία, και
5) Το επίπεδο του ΔΣ, που αντικειμενικά είναι υψηλού επιπέδου).
Είναι επιτυχημένος επιστήμονας-επαγγελματίας με οικονομική επιφάνεια, επί χρόνια
Δήμαρχος και Πρόεδρος ΔΣ

του Δήμου Βάρης που Προεδρεύει σε ΔΣ διασπασμένο,
αλλά παράλληλα με άτομα με
προσωπικότητα!!! Με αντιπολίτευση
πολύ
μελετημένη
πάντα!!!
ΥΓ : Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα!!!
Λάκης Αργυρίου

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Τη χρονιά που έφυγε η μνημονιακή κυβέρνηση
έθεσε για πρώτη φορά επίσημα το ζήτημα της
ολοκληρωτικής εκποίησης και τσιμεντοποίησης
του Σαρωνικού και της παραχώρησής του σε
«επενδυτές», Eλληνες και ξένους, με τη μετατροπή του σε Ελληνική Ριβιέρα, όπως με αυταρέσκεια δήλωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός και
κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της τρικομματικής συγκυβέρνησης στη
Βουλή και όπως συνηθίζει να δηλώνει με κάθε
ευκαιρία.
Στην απαράδεκτη αυτή πρόκληση λεηλασίας του
δημόσιου πλούτου και καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος αντέδρασε άμεσα το Δίκτυο
Προστασίας Σαρωνικού με αρθρογραφία, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε κεντρικές αντιμνημονιακές κινητοποιήσεις και διοργάνωση τοπικών
συσκέψεων, εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων σε
πολλούς δήμους του Σαρωνικού. Κορύφωση των
εκδηλώσεων αυτών ήταν η διοργάνωση της μεγάλης κινητοποίησης της 25ης Νοεμβρίου με
ταυτόχρονες δράσεις σε πολλούς δήμους από

ΚΑΛΕΣΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 7.30 μμ
την Ελευσίνα μέχρι το Σούνιο με συμμετοχή
εκτός των τοπικών συλλογικοτήτων και κινημάτων, του σωματείου εργαζομένων στο Αστέρα
Βουλιαγμένης καθώς και σωματείων εργαζομένων σε παραλιακούς δήμους. Αυτές οι δραστηριότητες ανέδειξαν το μεγάλο, όχι μόνο
οικολογικό, αλλά και κοινωνικό, όπως και οικονομικό πρόβλημα της επικείμενης καταστροφής
ενός από τα ωραιότερα παράκτια τοπία της Ελλάδας κάτι που θα ανοίξει το δρόμο για παρόμοιες καταστροφές επεμβάσεις και σε άλλες
περιοχές της χώρας που θα γίνουν θυσία στο
βωμό της βουλιμίας των επενδυτών και των
επενδυτικών funds . όπως τα ονομάζουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας δρομολογείται
το ξεπούλημα των ακτών του Σαρωνικού μέσω
της δημιουργίας νέας εταιρείας «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.». Είναι μια αλλαγή με αρκετό
παρασκήνιο που περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων. Η δημιουργία της νέας εταιρείας
είχε συναντήσει έντονες ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις, για τις οποίες βρέθηκε συμβιβαστική
λύση μέσω της αφαίρεσης «φιλέτων» (Αστέρας
Βουλιαγμένης, δάσος Καβουρίου, νησί Φλέβες,
μαρίνες Αλίμου και Γλυφάδας, πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και η παραλία του Αγίου Κοσμά,
ενώ συζητιούνται και οι Αλυκές Αναβύσσου που
σχεδιάζουν να τα «αξιοποιήσουν» μέσω του
ΤΑΙΠΕΔ.
Ο υπόλοιπος Σαρωνικός σχεδιάζεται να «αξιοποιηθεί» από την εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» Στις αλλαγές επίσης του αρχικού
νομοσχεδίου περιλαμβάνεται η προσθήκη νέου
άρθρου με βάση το οποίο με προεδρικά διατάγματα -που σημαίνει εκτός Βουλής- θα μπορούν
στο μέλλον να δημιουργούνται εταιρείες ειδικού
σκοπού για την «αξιοποίηση» και άλλων ακινήτων του Δημοσίου σε ολόκληρη την επικράτεια.

Για να συζητήσουμε όλες τις εξελίξεις και να
προγραμματίσουμε τις επόμενες δράσεις μας
καλούμε τις συλλογικότητες, τα κινήματα και τα
σωματεία από την Ελευσίνα μέχρι το Σούνιο
που ήδη συμμετέχουν στο Δίκτυο στην πρώτη
συνάντηση για τη νέα χρονιά.
Η συνάντηση μετά από συνεννόηση με εκπροσώπους κινημάτων από διάφορες περιοχές θα
γίνει την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 7.30 μμ στον
αυτοδιαχειριζόμεο χώρο του πρώην κάμπινγκ
Βούλας, στο πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο
της εισόδου. (Ο χώρος βρίσκεται 200 μ από την
αφετηρία του Τράμ Βούλας προς τη Γλυφάδα
Πληροφορίες για το Δίκτυο και τη δράση του
μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους
www.saronikos.wordpress.com και
www.enallaktiki-drasi.gr
τηλ. επικοινωνίας 6979775853 - 6985617170 6940108002 - 6974787750 6972862819 - 6977990887
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Εκλογές Προεδρείων και
Εκλογές Προεδρείων και Επιτροπών (Οικονομική και Ποιότητας
Ζωής) πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 6 Ιανουαρίου σε όλους τους
ΟΤΑ της χώρας.
Σε κάποιους δήμους κύλησαν ομαλά, με ομόφωνες αποφάσεις των

παρατάξεων για τις επιλογές τους. Σε άλλους υπήρξαν διαφοροποιήσεις, με χρονοβόρες διαδικασίες. Σε άλλους παρέμεινε ο ίδιος
πρόεδρος σε άλλους καταψηφίστηκε αν και προτάθηκε και σε άλλους δεν εξελέγη και θα επαναληφθεί την ερχόμενη Κυριακή.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Θρίλερ ..διαρκείας στο Δήμο 3Β
Δεν εξελέγη ο Δημήτρης Αναστασίου
Παρά τις τρεις επανειλλημένες ψηφοφορίες δεν κατάφερε
να εκλεγεί πρόεδρος στα 3Β, ο Δημήτρης Αναστασίου που
ήταν μέχρι 31/12/12 πρόεδρος. Η πρόταση ανήκε στο Δήμαρχο, αλλά όπως έδειξαν τα πράγματα, υπήρχαν μεγάλες
διαφωνίες στην παράταξη της πλειοψηφίας.
Η πλειοψηφία στα 3Β έχει χωριστεί σε δύο παρατάξεις,
όπως ξεκάθαρα έδειξαν οι ψηφοφορίες για την εκλογή του
Προέδρου του Δ.Σ.

Η έκφραση της ήττας είναι αποτυπωμένη στον Δ. Αναστασίου, ενώ ο Π.
Σκουζής είναι ιδιαίτερα εύχαρις.

Η εσωκομματική ψηφοφορία για την ανάδειξη υποψηφίου
της πλειοψηφίας είχε τρεις υποψηφίους προέδρους· τον
νυν πρόεδρο Δημήτρη Αναστασίου (πρόταση του Δημάρχου), την Λυδία Αργυροπούλου και τον Κυριάκο Κικίλια
που αυτοπροτάθηκαν.
Υπερψηφίστηκε με 11 ψήφους ο Δημ. Αναστασίου· ακολούθησε η Λυδία Αργυροπούλου με 7, ενώ ο Κυρ. Κικίλιας
δεν έλαβε καμία ψήφο, αφού και ο ίδιος απουσίαζε λόγω
επαγγελματικού κωλύματος.
Ακολούθησαν τρεις ψηφοφορίες, αλλά και στις τρεις δεν
κατάφερε να εκλεγεί ο Δημ. Αναστασίου, αφού έμειναν
σταθερά στην αρνητική τους ψήφο και όλες οι παρατάξεις
των μειοψηφιών και η “εσωπαραταξιακή” ομάδα.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Παραμένει πρόεδρος η Μαρία Κόλλια
Στο Σαρωνικό επανεξελέγη πρόεδρος
η Μαρία Κόλλια που έχει θητεύσει και
την προηγούμενη διετία.
Η Μαρία Κόλλια ήταν η πρόταση της
πλειοψηφίας, αν και υπήρξε και δεύτερη πρόταση για τον Ανδρέα Κωνσταντέλλο.
Στην
εσωκομματική
ψηφοφορία υπερψηφίστηκε η Μαρία
Κόλλια με 11 ψήφους έναντι του Α.
Κωνσταντέλλου που έλαβε 4.
Στην εκλογή από το σώμα επί 25 παρόντων έλαβε 19 ψήφους· βρέθηκαν
και 6 λευκά.
Η Μαρία Κόλλια, είναι ίσως η μακροβιότερη πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της
χώρας.
Εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος
στον πρώην Δήμο Καλυβίων το 1995
και από τότε μέχρι σήμερα επανεκλέγεται ανελλιπώς και στο νέο καλλικρατικό
Δήμο
Σαρωνικού,
τις

περισσότερες δε φορές ομόφωνα και
με την ψήφο της αντιπολίτευσης.

Ο ήπιος χαρακτήρας της και η τήρηση
των κανόνων συνεδρίασης, εκτιμήθηκαν και από την αντιπολίτευση, όπως
εκτιμάται όλα αυτά τα χρόνια από την
τοπική κοινωνία με την εκλογή της.
Είναι έμπειρη, με διορατικότητα και
στενή συνεργάτης του Δημάρχου Πέτρου Φιλίππου.
Ενα σχετικό ...θρίλερ έπαιξε στην
εκλογή της Αντιπροέδρου Αναστασίας Τσιακάλου που ήταν και την διε-

τία που εξέπνευσε Αντιπρόεδρος,
αλλά εξελέγη και πάλι.
Γραμματέας
εξελέγη ο Βασίλης
Μπούτσης από τη μείζονα μειοψηφία,
με την πρώτη ψηψοφορία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Δήμαρχος Π. Φιλίππου
Τακτικά Μέλη: Αλέξανδρος Αθανασόπουλος, Σπυρίδων Δημητρίου, Ανδρέας Πέγκας, Γεώργιος Σωφρόνης
(σύμβουλοι πλειοψηφίας) και Σάββας
Γκέραλης, Χριστίνα Χριστοφάκη (σύμβουλοι μειοψηφίας)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πρόεδρος: Δήμαρχος
Τακτικά Μέλη: Ευάγγελος Ζεκάκος,
Αθανάσιος Καραγιάννης, Ανδρέας
Κωνσταντέλλος, Δημήτριος Λιοδακάκης (σύμβουλοi πλειοψηφίας) και Σοφοκλής Σαρρής και Δημήτριος Σόφος
(σύμβουλοι μειοψηφίας)

Ηττα του Δημήτρη Αναστασίου
και του Σπυράγγελου Πανά
Ο Δημήτρης Αναστασίου έλαβε στην πρώτη εκλογή επί 29
ψηφισάντων 13 ψήφους. Βρέθηκαν 14 λευκά και 2 άκυρα.
Στην 2η ψηφοφορία ο Δ. Αναστασίου έλαβε πάλι 13, 14
λευκά και 2 άκυρα.
Στην 3η ψηφοφορία που η εκλογή γίνεται επί των παρόντων και θα μπορούσε να εκλεγεί με 15 ψήφους, ο Δ. Αναστασίου έλαβε 12 ψήφους, 14, λευκά και 3 άκυρα.
Ετσι η εκλογή του προέδρου θα επαναληφθεί την προσεχή
Κυριακή 13 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί. Εκεί ίσως υπάρξουν νέες εκπλήξεις... με νέες υποψηφιότητες
Η εκλογή του Αντιπροέδρου, ήταν
απλή. Υποψήφιος ήταν και πάλι ο
νυν Αντιπρόεδρος της μείζονος
μειοψηφίας Διονύσης Γεωργουλόπουλος, ο οποίος εξελέγη με την
πρώτη ψηφοφορία με 20 ψήφους.
Βρέθηκαν δε 7 λευκά και 2 άκυρα.
Η εκλογή του Γραμματέα, υπήρξε
λίγο “ανώμαλη”, γιατί προτάθηκε από την παράταξη του μειοψηφίας ο νυν Γραμματέας Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, ο
οποίος όμως απουσίαζε και δεν είχε κάνει αίτημα υποψηφιότητας, κάτι που ήταν απαραίτητο τυπικό στοιχείο προκειμένου να είναι υποψήφιος.
Εκεί έγινε ένα “ανακάτεμα”, κλήθηκε ο δικηγόρος του
Δήμου Δ. Γιατράς να εκφράσει την
γνώμη του και τελικά, παρά την
προσπάθεια αποτροπής από ορισμένους, υποψήφιος εχρήσθη ο
Γιάννης Σκουμπούρης, της έτερης
παράταξης μειοψηφίας.
Ο Γιάννης Σκουμπούρης εξελέγη
Γραμματέας του Δ.Σ. από το σώμα
του Δ.Σ. με την πρώτη ψηφοφορία
λαμβάνοντας 22 ψήφους· βρέθηκαν ακόμη 5 λευκά και 2 άκυρα.
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Επιτροπών στους Δήμους

ρεπορτάζ
Αννα Μπουζιάνη

Νέος πρόεδρος στο Κορωπί
ο Παναγιώτης Πολίτης
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης, ξεκινώντας τη συνεδρίαση ευχήθηκε για το νέο έτος, έκανε μία αναφορά στην
οικονομική κρίση και στη στενότητα των Δήμων στα οικονομικά αλλά και στις ...δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων
σε Δήμους λόγω αδυναμίας
πληρωμών. Η Δημοτική Αρχή,
είπε, έχει λάβει τα μέτρα της με συνετή διαχείριση- για να μη
γίνει αυτό στο Δήμο Κρωπίας.
Της συνεδρίασης προήδρευσε
ο πρώτος σε ψήφους δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας
και
αντιδήμαρχος
Ανδρεάς Ντούνης.
Στο Κορωπί, άλλαξε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γ. Σπέλλας. Την
εσωκομματική ψηφοφορία την έκαναν δι’ ανατάσεως της
χειρός και στην πρόταση του Προέδρου, και στους υπόλοιπους. Ο νέος πρόεδρος είναι ο Παναγιώτης Πολίτης (νέος
και σε ηλικία), ο οποίος ψηφίστηκε σχεδόν από το σύνολο
των δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, αφού
επί 24 ψηφισάντων, έλαβε τους 23 (δεν ψήφισε λόγω πάγιας τοποθέτησης η παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση).
Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ Γεώργιος Σπέλλας είχε
μία πολύ καλή διαχείριση των συνεδριάσεων, χωρίς εντάσεις. Ο ήπιος χαρακτήρας του και η τήρηση των κανόνων
συνεδριάσεων, είχε πολύ καλό αποτέλεσμα.
Σε δηλώσεις του ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για τη στήριξη που παρείχαν στο έργο
του και ευχήθηκε στον νέο πρόεδρο να συνεχίσει με περισσότερη δύναμη το έργο του συντονισμού των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πανεπιστημίου Πατρών διατηρεί τεχνική εταιρεία μελετών
και κατασκευών), σε δηλώσεις του εξέφρασε τον σεβασμό
του, στο έργο του τέως προέδρου Γεώργιου Σπέλλα και τον
αποκάλεσε «πνευματικό του πατέρα», ανατρέχοντας στα
παιδικά και εφηβικά του χρόνια, και με συγκίνηση ανέφερε
ότι «δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι κάποτε θα τον

διαδεχόμουν». Επισήμανε τέλος ότι το φορτίο της ευθύνης
είναι βαρύ και θα προσπαθήσει να συνεχίσει το έργο αυτό
και να φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης του Δημάρχου,
της παράταξης και όλων των μελών του Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος επανεξελέγη η Ελένη Τσεβά-Γκιόκα και
Γραμματέας ο Φάνης Μιχαιρίνας, o οποίος είχε και την ονομαστική του εορτή, καθώς γιορτάζαμε τα Θεοφάνεια, και
κέρασε τους παρευρισκόμενους.
Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης: Αθανάσιος Πουλάκης, Ιωάννης Σταύρου, Αδαμαντία Μάλλιου και Αντώνης
Κορωνιάς. Από την μειοψηφία οι Αριστείδης Γκίκας, Μαρία
Γκίκα.

Ο νέος πρόεδρος, Παν. Πολίτης ίσως ο νεαρότερος σύμβουλος του Δ.Σ., (γεννηθείς το 1980, διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του

Ο Πρόεδρος Παν. Πολίτης ψηφίζει.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τακτικά μέλη της εξελέγησαν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, Αθανάσιος Πουλάκης, Γεώργιος Γκίκας, Νικόλαος
Γιαννάκος, Κωνσταντίνου Δήμου και από την μειοψηφία, οι
Αθηνά Ψιλάκη και Πέτρος Σουρλαντζής.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αλλαγή προέδρου είχαμε και στην Παλλήνη
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Δημήτριος Γιαννουσόπουλος με
27 ψήφους, σε σύνολο παρόντων 32·
(απουσίαζε ο Δημήτριος Βελιώτης).

Αντιπρόεδρος εξελέγη και πάλι ο Νεκτάριος Καλαντζής από τη μείζονα μειοψηφία
με 24 ψήφους.
Γραμματέας εξελέγη, βάσει νόμου, από την
ελάσσονα αντιπολίτευση η Βασιλική Νούτσου, με 29 ψήφους.
Και στο Δήμο Παλλήνης, η “Λαϊκή Συσπείρωση”
απείχε των ψηφοφορίων για το Προεδρείο. Ετσι
λοιπόν ο Νίκος Γαβράς δεν ψήφιζε.
Ακολούθησαν οι ψηφοφορίες για την ανά-

δειξη μελών της Οικονομικής Επιτροπής
και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος όρισε τους Αντιδημάρχους για το διάστημα από 01/01/2013 έως
31/08/2014, που τελειώνει η δημοτική θητεία.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦ.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΡΑ-ΠΡΑΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΗΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
πηγή: pallinipress

Αβαρκιώτης Φώτης, με αρμοδιότητες καθαριότητας, πολιτικής προστασίας και αναπληρωτής Δημάρχου.
Δρούγκας Σταύρος με αρμοδιότητες Εποπτεία Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης,
Σχεδιασμό και εποπτεία προγραμμάτων ανακύκλωσης
Καραγιάννης Γρηγόριος με αρμοδιότητες
Εποπτεία Τεχνικών Υπηρεσιών
Καρκούλιας Δημήτριος με αρμοδιότητες
Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Κουνενάκη Ειρήνη με αρμοδιότητες Κοινωνική υπηρεσία, Πρόνοια και Αλληλεγγύη

Αρμοδιότητες χωρίς αμοιβές
Για την εποπτεία και συντονισμό δράσεων
ο Δήμαρχος Παλλήνης όρισε 5 δημοτικούς
συμβούλους χωρίς αμοιβή, σε διάφορα
πόστα, όπως:
Στον Ανδρέα Μαντζώρο αναθετει την Εποπτεια Υπηρεσιων Πρασίνου καθως και την
Εποπτεία των Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων
για τη Δημοτικη Ενοτητα Γερακα.
2. Στον Αγγελο Λιακοπουλο αναθετει την
Εποπτεια της Δημοτικης Αστυνομιας και
την Εποπτεια της Υπηρεσιας Αλλοδαπων
3. Στον Δημήτριο Καρρά αναθέτει τον συντονισμο και εποπτεια των δράσεων Επικοινωνιας και του Γραφειου Τυπου
4. Στην Καλλιοπη Ζινελη τον συντονισμο
και εποπτεια των δρασεων Προστασίας και
προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και των
δράσεων Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
5. Στον Ιωαννη Δημοπουλο τον συντονισμο
και εποπτεια των δρασεων Εξυπηρέτησης
του Δημότη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Εκλογές Προεδρείων και Επιτροπών στους ΟΤΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Στο Δήμο Παιανίας
Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εξελέγη ο Χρήστος
Τσιμερίκας, αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Καπουτζής και
γραμματέας η Αικατερίνη Κούπανη.
Οικονομική επιτροπή:
τακτικά μέλη
οι Γεωργίτσαρος Γεώργιος, Δερβεντλής Αναστάσιος, Καραβαλάκης Νικόλαος, Σιωνίδης Κων/νος, Τόδας Ιωάννης,
Αδαμόπουλος Ιωάννης, Ιωαννίδης Γεώργιος και Δραγανίδης Χρήστος και ως αναπληρωματικά οι Κουλίνας Δημήτριος, Συμεωνίδης Ιωάννης, Τουλκερίδης Ιγνάτιος,
Σκαντζούρης Λάμπρος και Λιάρτση Αθανασία.
Eπιτροπή ποιότητας ζωής:
τακτικά μέλη
οι Αριζάνης Ηλίας, Κουλίνας Δημήτριος, Ίγγιλις Ιωάννης
οι Λιακοπούλου Έλενα, Παλάνη Μαρία, Αδαμόπουλος
Ιωάννης, Ουρτζάνης Ιωάννης και Πασιατάς Νικόλαος, ενώ
ως απληρωματικά οι Καραθόδωρος Χρήστος, Γεωργίτσαρος Γεώργιος, Τουλκερίδης Ιγνάτιος, Δραγανίδης Χρήστος και Λιάρτση Αθανασία.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Στο Δήμο Γλυφάδας κατά την εκλογή του Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου πρόεδρος του Δ.Σ. εξελέγη η Αννα
Σάκκου., επί σειρά ετών δημοτική σύμβουλος και με μεγάλη εμπειρία. Αντιπρόεδρος ο Σπύρος Δήμου και Γραμματέας η Ελένη Μαυρακάκη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τακτικά Μέλη
Βουγιουκλή Μαρία, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Ακρίβος
Δημήτριος, Παναγόπουλος Αριστείδης, Λυγνού Αθηνά ,
Κόκκορης Γεώργιος, Καρατζιάς Σπυρίδων, Γεωργούλας
Ευστάθιος

Ομαλά κύλησαν οι δημαιρεσίες
και στο Δήμο Μαρκοπούλου. Ανταλλάγησαν ευχές για το νέο
έτος και στη συνέχεια ξεκίνησε η
διαδικασία ανάδειξης προέδρου
του Δ.Σ.
Εξελέγη πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου ο Αλλαγιάννης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος η Κατσίκη Παναγιώτα
και Γραμματέας η Αγγελική Τεμπονέρα – Φουράκη
Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά Μέλη
Μεθενίτης Σωτήρης

Με την υπ. αριθμ.: 126/2013 απόφαση του Δημάρχου Γλυφάδας Κόκκορη Κων/νου ορίσθηκαν από 7-1-2012 μέχρι
31-8-2013 οι Αντιδήμαρχοι των αντίστοιχων Δ/νσεων:
• ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Δ/νσης Οικονομικού.

κάθε αρμοδιότητα της

• ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) κάθε αρμοδιότητα της Δ/νσης Πόλης, Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης.
• ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
κάθε αρμοδιότητα της Δ/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.
• ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ, κάθε αρμοδιότητα της Δ/νσης Διοικητικού.
• ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κάθε αρμοδιότητα της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Αναπληρωτής Δημάρχου ορίσθηκε ο Αντιδήμαρχος Γεωργούλας Ευστάθιος και όταν αυτός απουσιάζει, καθήκοντα
θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Βουγιουκλή Μαρία.

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τακτικά Μέλη
Μεθενίτης Βασίλης
Καβασακάλης Γεώργιος
Ορφανίδης Στέφανος
Λαϊνάς Αριστοτέλης
Δρίτσα Μπίλλυ
Μπέης Λεωνίδας
Σουλιώτης Παναγιώτης

Nέοι Αντιδήμαρχοι
Ο Δήμαρχος Μεσογαίας Σωτήρης Ι.
Μεθενίτης, με απόφαση του, όρισε ως
νέους Αντιδημάρχους του Δήμου, για
τη διετία 2013-2014, τους συμβούλους της πλειοψηφίας:
Α. Μεθενίτης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τεχνικών Υπηρεσιών.
B. Ευαγγελίου Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου, Ύδρευσης, Φωτισμού.
Γ. Κιμπιζή Μαρία, Αντιδήμαρχος θεμάτων Πόρτο Ράφτη, Παιδείας,
Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Αθλητισμού, Πολιτισμού.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΜΑΡΚΟΥ πριν ξεκινήσει η
διαδικασία της ανάδειξης
νέου προεδρείου, αφού ευχήθηκε καλή χρονιά, ανακοίνωσε στο σώμα την
απόφασή του για να ορίσει
εκ νέου τους ίδιους Αντιδημάρχους και την επόμενη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Τακτικά Μέλη
Φούντας Κων/νος Ζαμπετονίδου Καλλιόπη
Βίγλας Δημήτριος, Τσακίρης Δημήτρης
Τζούβελης Ιωάννης, Θεοδοσόπουλος Στυλιανός Μαυρακάκη Ελένη, Χαρίση – Μπίλλια Δαφνούλα

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Μπαγλατζής Σπυρίδων
Γιαννάκης Κωνσταντίνος
Δρίτσας Χρήστος
Ρούσης Άγγελος
Γέγος Σπυρίδων
Μπέης Λεωνίδας

διετία, επαναβεβαιώνοντας
μ’ αυτό τον τρόπο την αναγνώριση του έργου τους και
τη συνέχεια της πολιτικής
προσπάθειας που καταβάλ-

λεται σε όφελος του Δήμου
και των Δημοτών.
Στην εισήγησή του είπε μεταξύ άλλων: «Κατά τη διάρκεια των δύο χρόνων στην
Διοίκηση του Δήμου, δώσαμε δείγματα γραφής.
Αποδείξαμε την ειλικρίνεια
των προθέσεών μας, την
επιδίωξη της συναίνεσης
για το καλό της πόλης σε
καθημερινή βάση, στις μεγάλες και μικρές αποφάσεις.
Σε αυτό το κλίμα, με την ειλικρίνεια και το αίσθημα ευθύνης που απαιτούν οι
καιροί και η κοινωνία μας,
σας καλώ να συνεχίσουμε.
Η έξοδος από τα αδιέξοδα,
δεν είναι υπόθεση μόνο
αυτών που διοικούν. Μας
αφορά όλους, και απαιτεί
την ενεργοποίηση και την
συμμετοχή όλων. Συμπολίτευση και αντιπολίτευση,
εργαζόμενοι στον Δήμο, ο

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Χωρίς εκπλήξεις και η εκλογή προεδρείου στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου.
Με 21 συμβούλους παρόντες έγινε η εκλογή του προέδρου του Δ.Σ. με υποψήφιο τον Παναγιώτη Στέφο, ο
οποίος και εξελέγη με 14 ψήφους, 7 λευκά και 2 άκυρα.
Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Πιστικίδης και Γραμματέας ο Γιώργος Μερτίρης.
Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά μέλη: Αικατερίνη Παπαδοπούλου Α. Αντενούτσι,
Σ. Κάρλος), Κ. Καραγιάννης, Π. Χρήστου, Δ. Μισοκοίλης
και Α. Κεχαγιόγλου.

κάθε δημότης ξεχωριστά,
και όλοι μαζί, πρέπει να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας
σε αυτό τον Σκοπό».
Οι Αντιδήμαρχοι είναι:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ και
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ
Στη συνέχεια πρότεινε ως
πρόεδρο για τη νέα περίοδο
τον επί μία διετία πρόεδρο
Κων/νο Δ. Γκίκα, ο οποίος

επανεξελέγη με ισχυρή
πλειψοφία παίρνοντας 22
σταυρούς επί 24 συμβούλων (4 λευκά).
Αντιπρόεδρος επανεξελέγη
η Αιμιλία Ντουρντουρέκα
και Γραμματέας εξελέγη ο
Σταύρος Κατραμάδος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΣΕΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΡΓΕΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΕΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

Ηττα του Δημάρχου Διονύσου
O Δήμος Διονύσου είχε την “τύχη” του Δήμου 3Β, αφού
δεν κατόρθωσε να βγάλει πρόεδρο, παρά τις επανειλλημένες 3 ψηφοφορίες.
Η πρόταση του Δημάρχου Γιάννη Καλαφατέλη, έπεσε
στο κενό, αφού δεν κατάφερε να πάρει την πλειοψηφία.
Η τρίτη ψηφοφορία που μετρούσε επί των παρόντων
έλαβε 19 ψήφους η πρόταση του Δημάρχου και 20 αρνητικές!
Ετσι θα επαναληφθεί η διαδικασία την προσεχή Κυριακή
και αναμένονται εξελίξεις.

ΕΒΔΟΜΗ
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Εκλογή Προεδρείου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
Εκλογή προεδρείου πραγματοποίησε και η Περιφέρεια Αττικής,
χωρίς εκπλήξεις, την Κυριακή 6 Ιανουαρίου, όπως όλοι οι Δήμοι και
οι Περιφέρειες της χώρας.

Πρόεδρος του περιφερειακού
Συμβουλίου επανεξελέγη ο Κωνσταντίνος Καράμπελας.
Αντιπρόεδρος εξελέγη ο περιφερειακός σύμβουλος της μείζονος
μειοψηφίας, επικεφαλής για την
Αντιπεριφέρεια Ανατ. Αττικής
Χαρης Δαμασκος.

Ο Χάρης Δαμάσκος έχει θητεύσει
νομαρχιακός σύμβουλος και Αντινομάρχης στην Ανατ. Αττική.

Μετά την εκλογή του, αφού ευχαρίστησε αυτούς που τον πρότειναν δήλωσε:
«Εχω μαθει να τιμω και να σεβομαι την αυτοδιοίκηση και αντιλαμ-

βάνομαι απολύτως τη σημασια, το
συμβολισμό και το ειδικό βάρος
των πολύ σημαντικών θέσεων,
όπως αυτή του Αντιπροέδρου του
μεγαλύτερου περιφερειακού συμβουλίου της χώρας. Θα ανταποκριθώ πλήρως στην ευθύνη που
απορρέει από την εκλογή μου και
θα προσπαθήσω κατά τη διάρκεια
της θητείας μου, να αντεπεξέλθω
επάξια στις απαιτήσεις του νέου
μου ρόλου».
Γραμματέας επανεξελέγη η Αικατερίνη Πιπιλή.
Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, αφού ευχήθηκε στα
μέλη του περιφερειακού συμβουλίου για τη νέα χρονιά, δήλωσε:
«Η Περιφέρεια Αττικής συμπλήρωσε ήδη δυο χρόνια ζωής. Τα
πρώτα χρόνια της πρώτης θητείας
του Περιφερειακού Συμβουλίου
έθεσαν τις βάσεις του νέου θε-

ευθύνη οι πολίτες της Αττικής την
ανέθεσαν σε εμάς, για να τη φέρουμε σε πέρας. Είμαι απόλυτα
πεπεισμένος ότι μπορούμε να τα
καταφέρουμε. Με συνεργασία, μεθοδική και ομαδική δουλειά και αλληλοκατανόηση μπορούμε να
προσφέρουμε στην Αττική ένα
μέλλον αντάξιο του παρελθόντος
της. Καλό και Δημιουργικό 2013».
σμού της Αιρετής Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης. Ο χρόνος που
έχουμε μπροστά μας θα καθορίσει, σε μεγάλο βαθμό, το μέλλον
της Αττικής για τα επόμενα χρόνια. Το χρόνο αυτό θα πρέπει να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για
όλα τα μεγάλα έργα υποδομών
που χρηματοδοτούνται από το
ΕΣΠΑ. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και η μεγάλη ευθύνη για το
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
και τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Αυτή την πρόκληση και την

Στη συνέχεια έγινε η εκλογή των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής όπως παρακάτω:
Κόκκαλης Βασίλειος
Καστρινάκης Γεώργιος
Μπαρούτας Δημοσθένης
Μεθυμάκη Άννα
Μαριδάκης Στυλιανός
Αξαρλής Ιωάννης
Σπυρίδων Σπυρίδωνας
Καραθάνος Χαράλαμπος
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Λαυρεωτικής μετά τις δημαιρεσίες της Κυριακής 6 Ιανουαρίου έχει
ως εξής:
Πρόεδρος: ΜΑΚΡΗ ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΜΠΛΗ - ΜΑΝΩΛΗ
ΜΑΡΙΑ
Γραμαμτέας: ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Κατσίκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Νικόλαος, Κατσουνάκης Κυριάκος, Παμφίλης
Απόστολος, Σαλίβερος Γεώργιος, Λουκάς
Δημήτριος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ρόζης Σταύρος, Πρίφτη Χαρίκλεια, Σταμέλου – Λουκά Αναστασία, Σοφρώνης Άγγελος, Ατάλλα Ελ Αγιούμπ, Κωστάλας
Αντώνιος.

Νέοι Αντιδήμαρχοι
Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Χ. Λεβαντής
αφού ευχαρίστησε «εαπό καρδιάς τους
απερχόμενους Αντιδημάρχους για την ουσιαστική και άκρως δημιουργική παρουσία
τους καθώς για την ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή τους στο δύσκολο έργο
της Δημοτικής Αρχής», με νέα απόφασή

Ο Αγιασμός των υδάτων να γίνει πράξη!
Με το σύνθημα «Θάλασσα – Ακτές – Νερό, μην ξεπουλάτε κάθε Δημόσιο Αγαθό» οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ έδωσαν το δικό τους στίγμα, στον Πειραιά, κατά τη διάρκεια του αγιασμού των υδάτων. Το σύνθημα αναγραφόταν σε πανό που ανάρτησε ομάδα των
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ έξω
από την εκκλησία του Αγίου
Σπυρίδωνα στον Πειραιά.
Την ακτιβιστική, αυτή, ενέργεια δεν πτόησε ούτε το πολικό
ψύχος
που
επικρατούσε, ούτε οι δύο διμοιρίες των ΜΑΤ που παρατάχτηκαν μπροστά τους.
Mοιράστηκαν ενημερωτικά
φυλλάδια, με τις θέσεις των
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ για
τους υδάτινους πόρους και
το νερό.

του ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Λαυρεωτικής τους Δημοτικούς Συμβούλους:
ΡΟΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Για Θέματα παιδείας & Σχολικών Επιτροπών. Εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών
Υπηρεσιών.
β) Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα
Κερατέας.
ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας του
περιβάλλοντος
Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής
μηχανολογικού εξοπλισμού κ.α.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συντήρηση και διαχείριση του συστήματος
ύδρευσης και αποχέτευσης & αγροτικού
οδικού δικτύου.

ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της
πολιτικής προστασίας, Ευθύνη δασών, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, Τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου
και την ανάπτυξη λιμενικής ζώνης. κ.α.
Αντιδήμαρχοι στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΙΟΥΛΙΑ, Λειτουργία των ΚΕΠ,
Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα, Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
ενός Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του
ασκεί ο Δήμαρχος.
Οι τρείς πρώτοι Αντιδήμαρχοι δικαιούνται
αντιμισθίας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟ - ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ
“Αγιος Βασίλης έρχεται από την εφορία
κρατάει Φ.Α.Π. και Ε.Τ.Η.Δ.Ε.Ε.
προσκλήσεις για ελέγχους”
Δυστυχώς κάπως έτσι μας επισκέπτεται έμας τους ενήλικες ο
Αγιος Βασίλης ντυμένος εφοριακός παλαιού τύπου ξέρετε· με ζακέττα και χαρτοφύλακα !
Ποδαρικό λοιπόν με ειδοποίησεις
και πρώτα απ’ όλα για το χαράτσι
της ΔΕΗ. Η οφειλή του, για
όσους δεν το κατέβαλλαν, πλέον
έχει βεβαιωθεί στις ΔΟΥ, αφού η
ΔΕΗ εν’μέσω ενός λογαριασμού
περίπου τον περασμένο Μάιο
επέστρεψε το ποσό αυτό στον
καταναλωτή προκειμένου να το
αποστείλει για είσπραξη στις
ΔΟΥ. Όσοι λάβατε ειδοποίηση
για την τακτοποίηση του
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. θα διαπιστώσατε
ίσως και την προχειρότητα της
διοίκησης, γιατί απέστειλε τις ειδοποιήσεις σε όλους όσους
είχαν κάνει ηλεκτρονικά αίτηση
εξαίρεσης (μεταξύ των οποίων
πολλοί από θυμό και αντίδραση)
χωρίς να εξετάσουν εάν είναι

ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές. Οπότε
βάσει της Δ13 101237 ΕΞ
4.1.2013 πρέπει οι πολίτες να
απευθυνθούν στην ΔΟΥ για διαγραφή αυτού και να υποδείξουν
τον ανωτέρω υπόχρεο προς καταβολή, δηλαδή μάς ζητάνε να
γίνουμε καταδότες - για να γλιτώσουμε!! Είναι δυνατόν να μη
γνωρίζουν τον κύριο ή επικαρπωτή του διαμερίσματος?
Πολλοί από εμάς έλαβαν και τα
εκκαθαριστικά
σημειώματα
Φ.Α.Π. 2010 κυρίως όσοι είχαν
υποβάλλει Ε9 πέρισυ και είχαν
φτιάξει την εικόνα τους. Να θυμίσουμε
βάσει
της
ΠΟΛ.1225/24.12.2012 ότι για την
απαλλαγή ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων από το
φόρο ακίνητης περιουσίας, στις
περιπτώσεις που έχουν υπαχθεί
σε φόρο, υποβάλλεται αίτηση
επανεκκαθάρισης του φόρου.
Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης

της φορολογητέας αξίας υποβάλλεται αίτηση νέας εκκαθάρισης συνοδευόμενης και από το
αντίστοιχο έντυπο προσδιορισμού αξίας, ενώ για τήν διόρθωση
των στοιχείων των
ακινήτων, υποβάλλεται δήλωση
στοιχείων ακινήτων Ε9 του οικείου έτους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Προσοχή όμως οι διορθώσεις
πραγματοποιούνται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, ημέρα του
δεύτερου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π. και
βέβαια να έχουμε υπόψη μας ότι
το
εκκαθαριστικό σημειώμα
Φ.Α.Π. 2011 θα’ναι αυξημένο
κατά 500,00 λόγω μέιωσης αφορολογήτου.
Άλλα ειδοποιητήρια αφορουν
54.000 καταθέτες εξωτερικού για
εμβάσματα που έστειλαν σε
ξένες τράπεζες μεταξύ του 2009
και του 2011. Έως τώρα, σχετική
ειδοποίηση έχουν λάβει περίπου
25.500 φορολογούμενοι, από
τους οποίους μόλις 300 έχουν
προχωρήσει σε οριστικό διακανονισμό, ενώ 1.000 έχουν δικαίωμα εντός προθεσμίας 20
ημερών να ενημερώσουν την ει-

δική εφαρμογή που λειτουργεί
για το σκοπό αυτό στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr.
Επίσης ελέγχονται από το ΣΔΟΕ
λίστες καταθετών σε Λιχτενστάιν και Λουξεμβούργο, 600 Ελληνες ιδιοκτήτες ακινήτων στο
Λονδίνο και 100 Έλληνες με πανάκριβα σκάφη αναψυχής ελλιμενισμένα στην Ολλανδία που
δεν εμφανίστηκαν στις φορολογικές δηλώσεις. Συνολικά 5.200
φορολογούμενοι που βρίσκονται
στη ζώνη υψηλού κινδύνου για
φοροδιαφυγή και ίχνη μαύρου
χρήματος.
Το 2013 η ΓΓΠΣ του Υπουργείου
Οικονομικών “ευελπιστεί” να δημιουργήσει μέσα από νέα ειδικά
πολυεπίπεδα "φίλτρα" διασταυρώσεων που ετοιμάζουν οι υπηρεσίες της ένα high tech
μηχανισμό ελέγχου. Θα αξιολογεί τις δαπάνες και τα εισοδήματα των φορολογουμένων και
θα διασταυρώνει τα δεδομένα με
τα στοιχεία για την κινητή και
ακίνητη περιουσία του φορολογουμένου στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Σημειώνεται πως για την ώρα
όλες οι συναλλαγές μας παρακολουθούνται από την Γ.Γ.Π.Σ. σχετική η ΠΟΛ. 1195/12.10.2012,
αφού οι τράπεζες, οι φορείς εκ-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ
Λογιστής Α’ τάξης
αρ.αδ. ΟΕΕ14612
Μέλος του δικτύου αλληλεγγύης
Φοροτεχνικός Σύμβουλος της
“Εναλλακτικής Δράσης”

καθάρισης
συναλλαγών
με
χρήση καρτών πληρωμών, η Ελληνικά
Χρηματιστήρια
ΑΕ
(ΕΧΑΕ), τα ιδιωτικά και δημόσια
θεραπευτήρια, οι επιχειρήσεις
ιδιωτικής ασφάλισης, τα ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
καθώς και οι Δ.Ε.Κ.Ο. κ.ά., υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με
στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος.
Σ’ αυτόν τον Αγιο Βασίλη κρατήστε κλειστή την πόρτα και Φωνάξτε “μας ’τα είπανε”!!
ΚΑΛΟ & ΥΓΙΕΣ ΟΙΚΟΝOMIKO ΕΤΟΣ!!

Ανάλυση Πολεοδομικής Νομοθεσίας
Εκυκλοφόρησε ο νέος τόμος του Ανδρέα Ρωμαλιάδη, που αφορά
τη νομοθεσία για Αιγιαλό και παραλία. Χρήσεις, παραχωρήσεις, επενδύσεις
ΤΟΜΟΣ N
1. ΑΙΓΙΑΛΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ
• ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
• ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ – NATURA
2000
• ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
• ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΛΠ.

ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
– ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Για παραγγελίες επικοινωνήστε στα
210 8959.004, 6937153052

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ

Αύξηση συντελεστών δόμησης στο Λαγονήσι
προωθεί “υπογείως” η κυβέρνηση
Στην έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους
που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την
«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως δηλώνουν οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Χαρά Καφαντάρη, Β’ Αθήνας και Γιώργος
Πάντζας
Αττικής,
αναφέρεται αύξηση του
συντελεστή δόμησης στην
περιοχή Λαγονησίου Αττικής. Παρά όμως την αναφορά αυτή στην έκθεση του
ΓΛΚ, δεν υπάρχει σχετικό
άρθρο στο κείμενο του υπό

συζήτηση νομοσχεδίου.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑΕΚΜ δηλώνουν την αντίθεση τους στην προσπάθεια
εισαγωγής διάταξης που
προβλέπει την αύξηση των
συντελεστών δόμησης στην
περιοχή «Τουρισμού και
Αναψυχής
Λαγονησίου»,
αφού πρόκειται για μια σκανδαλώδη φωτογραφική διάταξη που μόνο σκοπό έχει
την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και την
τακτοποίηση αυθαιρεσιών.
Επίσης δηλώνουν την αντίθεση τους στην εν λόγω
προσπάθεια εισαγωγής τέτοιας διάταξης διότι, τελικά
αποτελεί προσπάθεια να
ανοίξει η Κερκόπορτα για να

δοθούν συντελεστές δόμησης σε παραλίες που δεν
υπήρχε σήμερα και ιδιαίτερα
σε προστατευόμενες περιοχές, όπως η συγκεκριμένη
που ανήκει στην ΖΟΕ Λαυρεωτικής.
Επίσης δηλώνουν ότι, θα αντιταχθούν στις όποιες προσπάθειες υποβάθμισης και
ξεπουλήματος του παραλιακού μετώπου της Αττικής και
σε όποια προσπάθεια να δοθούν συντελεστές δόμησης
σε παραλίες, αλλοιώνοντας
το φυσικό περιβάλλον. Στέκονται αλληλέγγυοι στους
αγώνες των κατοίκων και
του Δήμου Σαρωνικού και
έχουν καταθέσει σχετική
αναφορά στην Βουλή.

ΘΑ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΛΕΦΤΑ

Ερώτηση του βουλευτή Τέρενς Κουίκ
Την επερχόμενη θεομηνία κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας και κατά συνέπεια της
ζωής και της αξιοπρέπειας των
εξαθλιωμένων πλέον Ελλήνων
πολιτών, που δεν μπορούν
πλέον να καταβάλλουν τα χρεωστούμενα στην Εφορία, επισημαίνει με Ερώτησή του προς
τον Υπουργό Οικονομικών
Γιάννη Στουρνάρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τέρενς Κουίκ.
Ακολουθώντας πιστά τις εντολές του «χαρτογιακά» Τόμσεν
και της παρέας του, το Υπουργείο Οικονομικών, φρόντισε
να αποστείλει εγκύκλιο με κοινοποίηση σε όλες τις Δ.Ο.Υ
της χώρας, στις οποίες ζητείται να «κυνηγηθούν» κατά
προτεραιότητα όσοι οφειλέτες

εισπράττουν ενοίκια έστω και
από μία γκαρσονιέρα ή κατέχουν πολυτελή (χωρίς να
προσδιορίζονται οι προδιαγραφές) αυτοκίνητα ή είναι δικαιούχοι απαιτήσεων από άλλα
πρόσωπα (δηλαδή τους χρωστάνε οι «ουκ αν λάβοις παρά
των μη εχόντων») καθώς και
όσοι φορολογούμενοι οφείλουν πάνω από 3.000 ευρώ και
κατέχουν ακίνητη περιουσία

Το πολιτικό σύστημα θέλει να μας σώσει!
από ποιους άραγε;
Καμμία χώρα δεν μπορεί να έχει
σοβαρή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα χωρίς μία λειτουργική
και αποφασισμένη Δημόσια Διοίκηση να πατάξει τη φοροδιαφυγή,
τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά.
Με τη σημερινή Δημόσια Διοίκηση
ούτε θα τα καταφέρουμε, όπως
λέει ο πρωθυπουργός, ούτε θα
πάμε πουθενά. Κανένα όραμα και
κανένα σχέδιο δεν πρόκειται να
πετύχει με ένα βραδυκίνητο και
αναποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό που το ενδιαφέρον του σταματά στο βόλεμα και στη
διατήρηση των κεκτημένων.
Για να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις, το κράτος πρέπει να συγκρουσθεί με το πελατειακό
πολιτικό σύστημα και αυτό μάλλον
η κυβέρνηση δε φαίνεται να έχει
την πρόθεση, προς το παρόν τουλάχιστον, να το κάνει.
Με ευκολία μειώνει μισθούς, συντάξεις και προνοιακά επιδόματα,
ενώ αφήνει στην πράξη ανενόχλητους εκείνους που διαχρονικά
φοροδιαφεύγουν.
Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των
συσσωρευμένων προβλημάτων

της χώρας έχουν αφετηρία την
αποφυγή του πολιτικού κόστους
των εκάστοτε κυβερνώντων.
Τα κόμματα που διαχειρίστηκαν
τις τύχες της χώρας τα 30 τελευταία χρόνια ευθύνονται αποκλειστικά για την κατάντια της
πατρίδας αφήνοντας τα πράγματα
να φθάσουν σε αδιέξοδα, αποφεύγοντας να πάρουν αποφάσεις
που είχαν πολιτικό κόστος.
Η όποια μικρή ή μεγάλη μεταρρύθμιση σκοντάφτει πάντα στα
μικρά ή μεγάλα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα παραγόντων
και κομμάτων.
Πιστεύω και ελπίζω ότι δεν είναι
στις προθέσεις και στις επιλογές
της κυβέρνησης η χώρα να παραμείνει φέουδο των ελληνικών και
ξένων οικονομικών συμφερόντων
που είναι έτοιμα να καταβροχθίσουν τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων.
Πρέπει να προετοιμαστούμε για
μια νέα αποτυχία των οικονομικών
μέτρων. Τα διαδοχικά Μνημόνια, η
ανεργία και τα πρωτοφανή μέτρα
λιτότητας έχουν εξουθενώσει οικονομικά αλλά και ψυχολογικά το
μεγαλύτερο μέρος των πολιτών.

Το πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας δεν πρόκειται να έχει τα προσδοκώμενα από την Τρόικα και την
τρικομματική κυβέρνηση αποτελέσματα και μένει να δούμε πώς σκοπεύουν να διαχειριστούν την
κοινωνική οργή που υποβόσκει και
σύντομα θα εκδηλωθεί, έστω και αν
αυτό προέλθει από τυχαίο γεγονός.
Το μέγεθος του κοινωνικού σεισμού που έρχεται είναι απρόβλεπτης έντασης και θα εξαρτηθεί
από το ποσοστό που θα φθάσει η
ανεργία και την εξάντληση της
δυνατότητας του πολίτη να πληρώσει ακόμη και για τα απολύτως
αναγκαία.
Η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι με τις αποφάσεις της διαχειρίζεται ουσιαστικά την πενία
του 80% του πληθυσμού και όχι το
20% εκείνων που συνεχίζουν να
έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν, έστω και αν αυτά τα χρήματα δεν προέρχονται πάντα απο
δηλωθέντα εισοδήματα...
Οι αρχηγοί των τριών κομμάτων
της κυβέρνησης εξασφάλισαν την
πολιτική επιβίωσή τους και πήραν
τη λαϊκή εντολή, δεσμευόμενοι
προεκλογικά για πλήθος παρεμβά-

Θανάσης Αυγερινός
Οικονομολόγος
Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

σεων, θέτοντας μάλιστα κόκκινες
γραμμές, που όμως μετεκλογικά
ξεθώριασαν και αποχρωματίστηκαν, απογοητεύοντας εκείνους
που τους πίστεψαν και τους εμπιστεύθηκαν.
Με χαλαρή διαπραγμάτευση αρχικά και υποκύπτοντας λίγο αργότερα στην πίεση και στους
εκβιασμούς της Τρόικα, φτάσαμε
σήμερα να είμαστε όμηροι των δόσεων.
Ο εξωφρενικός δανεισμός του παρελθόντος, σαν απόρροια της κομματοκρατίας και του πελατειακού
κράτους, οδήγησε τελικά τη χώρα
σε απώλεια της εθνικής κυριαρχίας
και στον απόλυτο εξευτελισμό να
αποφασίζουν υπαλληλίσκοι της
Τρόικα για τις τύχες του λαού.
Δεν έχουμε πιθανότητα να απαλ-

ανεξαρτήτου ύψους.
«Λόγω της υφιστάμενης αύξησης των φορολογικών βαρών,
οι περισσότεροι φορολογούμενοι οι οποίοι και χρωστούν
3.000 ευρώ, δεν δύνανται να
ανταποκριθούν, με αποτέλεσμα οι εισπρακτικοί μηχανισμοί του ΥΠΟΙΚ να στραφούν
με κατασχέσεις και άμεσους
πλειστηριασμούς στην κάθε
μικρή κύρια κατοικία, στην
κάθε βιοτεχνία, στο κάθε πατρικό», τονίζει ο Τέρενς Κουίκ,
και ζητά για πολλοστή φορά
από τον Υπουργό «να θεσμοθετήσει τις πληρωμές των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 60 ή
και περισσότερες δόσεις και
χωρίς προϋποθέσεις», πριν
«γεμίσουν ξανά οι φυλακές και
τα νεκροταφεία με αυτοκτονούντες».

λαγούμε σύντομα από την Τρόικα
αν πρώτα δεν αλλάξουμε το κράτος της κοινωνικής αδικίας και
αναξιοκρατίας, όπως αυτό εκπροσωπείται από το σημερινό πολιτικό και κομματικό σύστημα που
μας έσυρε στην χρεοκοπία και
τώρα το ίδιο σύστημα θέλει να μας
σώσει! Από ποιους άραγε;
Από ένα κράτος που στηρίζει το
πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο, με προνομιακές σχέσεις που
έχουν διαμορφωθεί υπό συνθήκες
αδιαφάνειας, συναλλαγής και διαπλοκής.
Όσους νόμους και αν ψηφίσουμε
και όσα συστήματα και αν σχεδιάσουμε το αποτέλεσμα θα είναι
ελάχιστο, αν οι πολίτες δεν αποδεχτούν ότι είναι κοινωνικά δίκαια
και αφορούν όλους.
Η επιβίωση της χώρας εξαρτάται
από εμάς τους ίδιους και την απόφασή μας να αλλάξουμε μόνοι μας
τα κακώς κείμενα. Οι διαρθρωτικές
αλλαγές πρέπει να γίνουν, ακόμη
και αν η Τρόϊκα επρόκειτο να φύγει
την επόμενη μέρα...
Τα βάναυσα όμως οικονομικά
μέτρα λιτότητας είναι σε λάθος
κατεύθυνση και δυστυχώς η επιβεβαίωση της λανθασμένης συνταγής της Τρόικα θα διαπιστωθεί
αφού πρώτα επέλθει η οικονομική
εξαθλίωση και η διατάραξη της
ψυχικής υγείας των πολιτών.
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Νέα Συντονιστική Επιτροπή στην “Αναγέννηση” Κορωπίου ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΦΕΤ
Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε Γενική
Συνέλευση της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Κορωπίου «Αναγέννηση», στα
γραφεία της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Κορωπίου με θέματα
τα πεπραγμένα, την εκλογή

υποψηφίου δημάρχου στις
επερχόμενες εκλογές και
την εκλογή νέας Συντονιστικής Επιτροπής.

Αρχής και αποτίμησε ως θετική τη στάση της Αναγέννησης
ως
μείζονος
μειοψηφίας.

Ο Πρόεδρος της Κίνησης
Αριστείδης Γκίκας στην ομιλία του άσκησε κριτική στα
πεπραγμένα της Δημοτικής

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλας” θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική του Συνέλευση το Σάββατο 26
Ιανουαρίου στις 11 το πρωί στα γραφεία του επί της οδού
Λευκάδος, στην Γέφυρα της Λ. Βουλιαγμένης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Απολογισμός πεπραγμένων
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Γωγώ Βικελή
Εφη Γαβριλάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
153.44 - Γέρακας
Τηλ. : 210-66.19.937
Fax: 210.66.19.938
ΓΕΡΑΚΑΣ 10 - 01-2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-ΠολιτισμούΠεριβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με έκπτωση επί τοις εκατό
(%) επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής που εκδίδει το Υπουργείο
Ανάπτυξης σε ευρώ, για την “Προμήθεια Καύσιμων θέρμανσης και
κίνησης ”, αρ. προμ. 05/2013, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 18/2013
απόφαση της Δ.Σ.. Ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της προμήθειας
ανέρχεται
στο
ποσό
των
199.512,20 Ευρώ συν Φ.Π.Α. 23%.
(45.887,80 Ευρώ) ήτοι σύνολο
245.400,00 Ευρώ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γέρακα,
επί της οδού Κλειτάρχου & Αριστείδου, την 11η Φεβρουαρίου του
2013, ημέρα Δευτέρα με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
10:00 και ώρα λήξης την 10:30.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι
προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της
σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 12.270,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πληροφορίες: κα. Σάντος
Κάρλα τηλ: 210.6619937, (1ος όρ.)
και ώρες 09:00-14:00
Η δαπάνη για την δημοσίευση βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ / ΣΚΙ
ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λόγω λήξεως της μέχρι 31/12/2012 σύμβασης, προσφέρεται
προς εκμίσθωση ο χώρος που εκμισθωνόταν για σειρά ετών για
την ανάπτυξη επιχείρησης θαλασσίων μέσων αναψυχής/σκι στο
ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Ν.Ο.Β.), προς εξυπηρέτηση
των ΜΕΛΩΝ και των ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να παραλάβουν την
Προκήρυξη του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, με τους όρους και
τις προϋποθέσεις της εκμίσθωσης και τα έντυπα συμπλήρωσης
της προσφοράς, από την Γραμματεία του Ν.Ο.Β. από την Τρίτη 8
Ιανουαρίου 2013.
Γίνεται υπόμνηση ότι το μέχρι τώρα μίσθωμα ανερχόταν στο
ποσόν των 21.000 ευρώ και αυτό κατά παραχώρηση του Ν.Ο.Β.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:00, στην Γραμματεία του Ναυτικού Ομίλου
Βουλιαγμένης, Λεωφόρος Απόλλωνος, ΤΚ 166 71, Βουλιαγμένη
Αττικής (Λαιμός). Τηλ. επικοινωνίας 210 89 62 416.

Επίσης ενημέρωσε τα μέλη
της Αναγέννησης για την
πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου και τον
κίνδυνο απώλειας της διαχείρισης της παραλίας της
Λουμπάρδας λόγω ατυχών
χειρισμών του Δ. Κιούση και
της παράταξής του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
19010 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 229932033 - 20325-20352,
φαξ:2299320337.
Πληροφορίες: κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού επαναπροκηρύσσει δημόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων.

ΑΔΑ:ΒΕΦ2ΩΛ6-ΠΥ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Kορωπί: 07-01-2013
Αρ. Πρωτ.: 270
Γραφείο Προμηθειών
Βασ. Κων/νου 47 -19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μωραΐτη, Τηλ. : 210 6626294 εσ. 163
FAX : 210 6624963,
e-mail : tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια καυσίμων
κίνησης,
πετρελαίου
θέρμανσης και ελαιολιπαντικών
2013».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών
ορίων του Δήμου Κρωπίας
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό
και στο Τιμολόγιο της υπ’ αριθμ.
ΤΥ/54/2012 Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των

Στη συνέχεια η Συνέλευση
εξέλεξε Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής και
υποψήφιο Δήμαρχο για τις
εκλογές του 2014 τον Αριστείδη Γκίκα. Ακολούθησε
εκλογή των νέων μελών της
Συντονιστικής Επιτροπής.
Η Συντονιστική Επιτροπή
στην πρώτη της συνεδρίαση
στις 22/12/2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Γκίκας Αριστείδης
Γραμματέας Κερασιώτης
Διονύσης
Ταμίας Γεωργίου Δημήτρης
Μέλη: Γιάγκου Γιάννης,
Γκίκα Μαρία, Καραπάνος
Νίκος, Κωστούρος Κώστας,
Παπανικολάου Δημήτρης,
Ψιλάκη-Σωφρόνη Αθηνά.
H ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ
Web: www.anagennisi-koropi.gr
Email: anagennisi.koropi@gmail.com

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στο Δημαρχείο Σαρωνικού με
Δ/νση Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
ΤΚ.19010 Καλύβια Αττικής στις
12/02/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ. 22993-20325, απ’ όπου
μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Καλύβια 10/01/2013
Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα
ή περισσότερα τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται
δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου
2013 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η
Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ και τη Β’
Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε τη διακίνηση
προϊόντος που αποτελείται
από ΜΙΓΜΑ ΣΠΟΡΕΛΑΙΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΚΕΧΡΩΣΜΕΝΩΝ, το
οποίο πωλείται με την ένδειξη
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ.
Πρόκειται για το προϊόν με την
εμπορική επωνυμία «ΕΛΑΙΩΝΙΣ», σε συσκευασία των 5 L
και ημερομ. λήξης 31-12-2015,
το οποίο φέρει ενδείξεις
«PRODYCED – BOTTLED
ATHINAIS SA, MAKRIS 40,
KALAMATA» και διατίθεται

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας 10/1/2013
Αρ. Μελ.: 04/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την “Μίσθωση
Τουριστικών Λεωφορείων για την
μεταφορά δημοτών σε απομακρυσμένες περιοχές”, αρ. μελ.
04/2013, σύμφωνα με την υπ΄
αριθμ. 17/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της υπηρεσίας
ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00
+ 7.800,00 (13% Φ.Π.Α.) = 67.
800,00€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Παλλήνης, επί
της οδού Κλειτάρχου & Αριστείδου,
25η του μηνός Ιανουαρίου 2013
ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00
και ώρα λήξης την 10:30.

δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου
2013 ώρα 10:30π.μ, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 13 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 466.813,55
ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι
574.180,67 €. Η χρηματοδότηση
της προμήθειας του τίτλου θα γίνει
από πόρους του Δήμου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα

στην αγορά από την εταιρία
«ΠΑΥΛΟΣ ΙΝΤΑΣ», Μπουμπουλίνας 76, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ο ΕΦΕΤ απαίτησε
την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας.

Καλούνται οι καταναλωτές,
που το έχουν ήδη προμηθευτεί
να μη το καταναλώσουν.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι
προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της
σύμβασης.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που
διαθέτουν
την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 3.390,00€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας.
Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή από την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013, ώρες
10:00 – 13:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάντος τηλ: 210.6619937.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 7
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας
του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση για
τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης και η χαμηλότερη
τιμή προσφοράς για τα ελαιολιπαντικά.
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας
Ημερομηνία παραλαβής από την
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ε.Κ. 27/12/2012
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης
στον
Ελληνικό
τύπο
09/01/2013
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ
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.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ διαμέρισμα 67τ.μ. με

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ

αποθήκη, μεγάλες βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, κλιματιστικά, 1ος όροφος πλησίον κεντρικής πλατείας Βούλας.
Τηλ. 210 8955.478, 6946 914349.

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΠΩΛOYNΤΑΙ διάφορα έπιπλα σπιτιού,
σε άριστη κατάσταση και ειδικότερα, τραπεζαρία ειδική
για τους φίλους της τράπουλας. Τιμές ευκαιρίας, λόγω
μετακόμισης σε μικρότερο σπίτι. Τηλ. 210 8994.116.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Βούλα Δυάρι διαμέρισμα, επι-

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ

Διπλωματούχος νοσηλεύτρια ζητά να εργαστεί ως εσωτερική σε άτομο που
χρειάζεται τις υπηρεσίες (και ως γηροκόμος). Ενδιαφέρον για περιοχή Βουλιαγμένης. Κιν. 6956 272455.

ZHTAEI ΕΡΓΑΣΙΑ κυρία Ελληνίδα, με Ι.Χ. ομιλεί αγγλικά, εξυπηρετεί σε θελήματα με αμοιβή (Super
Market, επίσκεψη σε γιατρούς, δημόσιες υπηρεσίες).
Τηλ. 210 8994.116.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυρία η ζευγάρι να διαμένει άνευ μισθώματος σε ανεξάρτητη μονοκατοικία στην Αρτέμιδα
με ανταλλαγή την περιποίηση κυρίου (όχι κατάκοιτος)
και τη διατροφή του. Τηλ: 6955586608 κα Νατάσα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΣΚΟΙ

33 στροφών, σπάνιοι,
συλλεκτικοί κλασσικής μουσικής 109 συνολικά. Πωλούνται ως πακλέτο, όλοι μαζί, με τα αυθεντικά εξώφυλλά
τους. Τηλ. 6937 583101 πρωινές ώρες.

στις

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων
καλύτε
ρες
τιμές
― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων
― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια
Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6947437781, 6948 898885

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ - Πανόραμα,

(Πειραιώς

πλωμένο με ανεξάρτητη είσοδο σε μονοκατοικία μέσα σε
κήπο με γκαζόν. Αυτόνομη θέρμανση.
Τηλ. 6946 4584433, 210 8951.053.

30), Ρετιρέ 3ου ορόφου 80τ.μ., 100τ.μ. βεράντα, με θέα θάλασσα, ηλιακό, αυτονομία, δικαίωμα υψούν, τιμή 200.000 €.

ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ με αντίστοιχo διαμέρισμα στην
πλατεία της Βούλας Τηλ. 210 8994.116.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διάρια
διαμερίσματα, 80τ.μ. Το ένα με τζάκι, κατασκευής 1986, οδός Παπαβασιλείου 11 στο Μαρκόπουλο. Τηλ. 6973 246887.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30
από ιδιώτη. Οχι μεσίτες
Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα
για
αγορά, στο κέντρο της Βούλας 70 έως 90τ.μ. με
πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ. 6932 468197.

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 πληρως επιπλωμένοι και εξοπλισμένοι.
Τηλ. 210 8957.974, 6976 817515

Οικονομικά, καθαρά και
εγγυημένα. Αρτια εργασία και εξυπηρέτηση

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!
Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

Διγενή 18 Βούλα
Τηλ επικοινωνίας 210.9689770 - 6942574688

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9656.484, κ ιν. 697397506 9

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Επιστημονικός Συνεργάτης Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού

Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Specia-

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

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα 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

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

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

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

Dr. Μιχάλης Ν. Γύρας

FRCS (Ophth), DRCOphth
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

κιν. 6945 548882

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

ΙΑΤΡΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Mediterranean Hospital
Συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

Τηλ.: 210 8958.444, 6944 358877

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

NOΣOKOMEIO:

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

Κέντρο: 213 2163000
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

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

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
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Αρ. Αδ. 2974/00

3 Ατομική Ψυχοθεραπεία
3 Συμβουλευτική Ζευγαριού
3 Συμβουλευτική Γονιών
Τηλ. 210-8959956, 6932336022 - Δημοκρατίας 56 Βούλα

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Τι μπορεί να «κρύβει» ένας επίμονος πόνος στη μέση
Μία φλεγμονώδη νόσο η οποία μπορεί να
προκαλέσει εφ’ όρου ζωής αναπηρία από
67% έως 80% ενδέχεται να «κρύβει»
ένας πόνος στη μέση, ο οποίος επιμένει
και δεν περνάει με την ξεκούραση.
Η αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα
είναι μία μορφή αρθρίτιδας άγνωστης αιτιολογίας που προσβάλει τις αρθρώσεις
της σπονδυλικής στήλης, καθιστώντας
την σε προχωρημένο στάδιο σαν ένα καλάμι μπαμπού. Πλήττει κυρίως άτομα ηλικίας 15-45 ετών και η συχνότητα
εμφάνισης της είναι τριπλάσια στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες.
Η νόσος αυτή μπορεί να διαγνωστεί πολύ
εύκολα και η έγκαιρη διάγνωση σε συνδυασμό με την κατάλληλη θεραπεία μπορεί να αναχαιτίσει την εξέλιξή της και να
εξασφαλίσει μια φυσιολογική ζωή στον
ασθενή.
Μία οσφυαλγία που συνεχίζει να υπάρχει
για περισσότερο από τρεις μήνες και δεν

περνά με φάρμακα και φυσιοθεραπεία δημιουργεί υποψίες για αγκυλοποιητική
σπονδυλαρθρίτιδα, επισήμανε ο συντονι-

στής διευθυντής της ρευματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άγιος Παύλος,
Παναγιώτης Αθανασίου με αφορμή πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τη νόσο.
Τα συμπτώματα της νόσου στον αξονικό
σκελετό είναι η φλεγμονώδης οσφυαλγία
με ή χωρίς πόνο στους γλουτούς, που εμφανίζεται κατά τις νυχτερινές ώρες, προκαλεί
προβλήματα
στον
ύπνο
επιδεινώνεται με την ανάπαυση, βελτιώνεται με την άσκηση και χαρακτηρίζεται
από πρωινή δυσκαμψία και κόπωση.
Η διάγνωση της νόσου, όπως ανέφερε ο
διευθυντής του ρευματολογικού τμήματος του «στρατιωτικού νοσοκομείου
424», Χαράλαμπος Μπερμπερίδης γίνεται με εξειδικευμένες εξετάσεις στις
οποίες περιλαμβάνεται ο ακτινογραφικός
έλεγχος, η μαγνητική τομογραφία των
κεφαλολαγόνιων αρθρώσεων, το σπινθηρογράφημα των οστών και ο προσδιορισμός του αντιγόνου HLA-B27 το οποίο
υπάρχει στο 7% του γενικού πληθυσμού

και στο 93% των ασθενών με αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα. Η ύπαρξη του
αντιγόνου HLA-B27 δεν σημαίνει ότι τα
άτομα που το έχουν θα εμφανίσουν την
νόσο, αλλά ότι έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες να προσβληθούν.
Σήμερα υπάρχουν προηγμένες θεραπείες
που προσφέρουν γρήγορη και παρατεταμένη ανακούφιση από τα συμπτώματα
και επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου,
ανέφερε από την πλευρά του ο ρευματολόγος Αριστείδης Λαγουδάκης. Τα φάρμακα χορηγούνται με μία συγκεκριμένη
σειρά, δηλαδή αρχικά συνιστώνται μη
στεροειδή αντιφλεγμονώδη, τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα
και φυσιοθεραπεία και αν αυτά δεν αποδώσουν χορηγούνται βιολογικοί παράγοντες, δηλαδή αντισώματα τα οποία
στοχεύουν στον παράγοντα που προκαλεί την φλεγμονή, τον οποίο μπλοκάρουν.
Medicalnews.gr

Ενδοκοιλιακό λίπος!
Η εναπόθεση του λίπους στο σώμα γίνεται με δύο τρόπους:
– Υποδόρια: Είναι το λίπος που αποθηκεύεται κάτω από το
δέρμα.
– Ενδοκοιλιακά: Το λίπος αυτό είναι ανάμεσα στα όργανα
μας και, σε αντίθεση με το υποδόριο, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει.
Το ενδοκοιλιακό λίπος είναι φυσιολογικό να υπάρχει, αλλά
η υπερβολική εναπόθεση λίπους ενδοκοιλιακά αυξάνει τον
κίνδυνο για καρδιαγγειακά, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και
ορισμένα είδη καρκίνου.
Όπως και το υποδόριο λίπος, έτσι και το ενδοκοιλιακό, συσσωρεύεται με την αύξηση του βάρους, αλλά το αυξημένο
ενδοκοιλιακό λίπος δεν παρατηρείται μόνο σε υπέρβαρα
και παχύσαρκα άτομα. Αυξημένο ενδοκοιλιακό λίπος μπορεί να παρατηρηθεί και σε άτομα φυσιολογικού βάρους –
ιδιαίτερα σε αυτά που δεν ασκούνται.
Πρέπει να σημειωθεί ακόμη, ότι το ενδοκοιλιακό λίπος τείνει να αυξάνει με την πάροδο του χρόνου.
Τι σημαίνει αυξημένο ενδοκοιλιακό λίπος;
Έχει φανεί μετά από έρευνες ότι η περιφέρεια μέσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για την εκτίμηση της
ύπαρξης ή μη αυξημένου ενδοκοιλιακού λίπους.
Συγκεκριμένα, γυναίκες με περιφέρεια μέσης μεγαλύτερη
από 80 εκατοστά και άνδρες με περιφέρεια μέσης μεγαλύτερη από 94 εκατοστά θα πρέπει να προσπαθήσουν να χάσουν βάρος από μόνοι τους, ενώ γυναίκες και άνδρες με
περιφέρεια μέσης μεγαλύτερη από 88 και 102 εκατοστά αν-

τίστοιχα, θα πρέπει να αναζητήσουν επαγγελματική βοήθεια προς τον στόχο αυτό.

επίπεδα ή πώς θα το μειώσουμε αν είναι ήδη αυξημένο;
Άσκηση: Η άσκηση μπορεί να μας προστατέψει από τη συσσώρευση λίπους ενδοκοιλιακά και μπορεί να μειώσει το ενδοκοιλιακό λίπος που ήδη υπάρχει.
Οποιαδήποτε μορφή άσκησης μπορεί να βοηθήσει αλλά τα
μεγαλύτερα οφέλη τα έχει η έντονη άσκηση, π.χ. τρέξιμο,
γρήγορο περπάτημα, γρήγορο κολύμπι κ.ά. Η διατήρηση
ενός υγιούς βάρους: Διατηρώντας ένα χαμηλό βάρος, οι πιθανότητες συσσώρευσης λίπους ενδοκοιλιακά είναι μικρότερες.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο άτομα με το ίδιο ύψος και
το ίδιο βάρος, αλλά με διαφορετική κατανομή του λίπους
στο σώμα, με το πρώτο άτομο να εναποθέτει το περισσότερο λίπος στην περιοχή της κοιλιάς, ενώ το δεύτερο στην
περιοχή των γοφών.
Το πρώτο άτομο έχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιαγγειακά σε σχέση με το δεύτερο, καθώς έχει μεγαλύτερη περιφέρεια μέσης και άρα περισσότερο ενδοκοιλιακό
λίπος.
Πώς θα κρατήσουμε το ενδοκοιλιακό μας λίπος σε χαμηλά

Διατροφή: Τοπικό αδυνάτισμα δεν υπάρχει, ούτε υπάρχουν
τρόφιμα που στοχεύουν στη μείωση του ενδοκοιλιακού λίπους ειδικά.
Όμως μία ισορροπημένη διατροφή με ποικιλία, επάρκεια σε
φυτικές ίνες και σπάνια κατανάλωση γρήγορου φαγητού,
ροφημάτων και άλλων τροφών πλούσιων σε απλούς υδατάνθρακες, κορεσμένο και trans λίπος μπορεί να συμβάλει
στη διατήρηση χαμηλού ενδοκοιλιακού λίπους. Ύπνος:
Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο επαρκής ύπνος (περισσότερες
από 6-7 ώρες ύπνουν ημερησίως) σχετίζεται με μειωμένο
ενδοκοιλιακό λίπος.
Στρες: Δυστυχώς στις συνθήκες στις οποίες ζούμε, το
στρες είναι αναπόφευκτο και μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό μας με πολλούς τρόπους συμπεριλαμβανομένης
και της αύξησης του ενδοκοιλιακού λίπους.
Πηγή: mednutrition.gr
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Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο σκάκι,
η Κορωπιώτισα Νάντια Ανδρώνη
Μεγάλη επιτυχία έφερε η Κορωπιώτισα
Νάντια Ανδρώνη στο Πανελλήνιο Νεανικό Πρωτάθλημα Σκάκι που έγινε στα
Χανιά της Κρήτης με διοργανωτή το
Δήμο Χανίων - 8 Ιανουαρίου 2013).
Η νεαρή Νάντια Ανδρώνη (κάτω των 20
ετών) ισοβάθμησε στην 1η θέση στο

λυτη ισοβαθμία βαθμών και κριτηρίων
κι αυτό της έδωσε την πρωτιά και ανακυρήχθηκε συμπρωταθλήτρια με την
Κατερίνα Παυλίδου.
Επιτυχία όμως σημείωσαν και άλλες

αθλήτριες όπως η Τόνια Χριστοδουλάκη που κατέλαβε την τρίτη θέση και
πήρε το χάλκινο μετάλλιο καθώς και η
Δήμητρα Ανδρώνη, η οποία στην κατηγορία Νεανίδων (κάτω των 18 ετών)
στην τελευταία παρτίδα έχασε τη δεύτερη θέση και βρέθηκε στην 6η.
Η Νάντια Ανδρώνη είναι η τρίτη φορά
που κατακτά την πρωτιά σε πανελλήνιους αγώνες στην κατηγορία της.
Εχει βγει πρωταθλήτρια στις κατηγορίες κάτω των 16 και κάτω των 12 ετών.
Ευχόμαστε και υψηλότερους στόχους,
σε ένα ιδιαίτερα πνευματικό άθλημα.

H Δήμητρα Ανδρώνη, που ήρθε έκτη, μετά από
σκληρό αγώνα.

Oι γυναίκες του Α.Ο. Παλλήνης
επικράτησαν με σκορ 1-3 της Νίκης Αμαρουσίου
Πανελλήνιο Ατομικό Νεανικό Πρωτάθλημα στην κατηγορία Νέων Γυναικών
στα Χανιά. Συγχρόνως όμως είχε από-

H Νάντια Ανδρώνη με την Τόνια Χριστοδουλάκη.

Φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου
στον Δήμο Κρωπίας
Με επιτυχία στέφθηκε η προαναγγελθείσα εκδήλωση με ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα 5Χ5
παραμονές Χριστουγέννων (23/12) στο Δήμο Κρωπίας, προκειμένου να απολαύσουν
θέαμα και να καλύψουν ανάγκες από τα έσοδα.
Πράγματι, παρά το τσουχτερό κρύο, οκτώ ομάδες έδωσαν το παρών και από τις 5 το απόγευμα έως αργά το βράδυ συνέχιζαν να αγωνίζονται, προσφέροντας ωραίο θέαμα στους

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την “Νίκη” να πατάει καλυτερα στο γήπεδο και να εκμεταλλεύεται τα πολλά λάθη της Παλλήνης (6-1). Στην συνέχεια τα κορίτσια το ισορρόπησαν, μάζεψαν την διαφορά και το σκορ πήγαινε
πόντο-πόντο. Τελικά οι λεπτομέρειες ήταν με το
μέρος της Παλλήνης και το 0-1 ήταν γεγονός.
Στο 2ο σετ η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική
καθώς η Παλλήνη ανέβασε απόδοση παίζοντας
πολύ καλά μπλοκ και επίθεση. Ο αντίπαλος δεν
μπόρεσε να ακολουθήσει σε αυτόν τον ρυθμό και
το σκορ άνοιξε πολύ. 0-2 λοιπόν για τα κορίτσια
του Α.Ο. Παλλήνης και ενώ όλα έδειχαν ότι το
παιχνίδι πήγαινε για 0-3, λίγο ο εφησυχασμός, λίγο η άνοδος του αντιπάλου το σκορ
έγινε 1-2. Τελικά το καμπανάκι το άκουσε η ομάδα της Παλλήνης μπαίνοντας δυνατά
στο 4ο σετ παίρνοντας από την αρχή μία διαφορά 3-4 πόντων την οποία διατήρησαν
μέχρι και το τέλος.
Με την νίκη αυτή και μία αγωνιστική πριν το τέλος του 1ου γύρου, η ομάδα της Παλλήνης σκαρφάλωσε στην 2η θέση της βαθμολογίας πίσω από το ΠΑΚ Χαλανδρίου και μπροστά από την Γκράβα και τον Παπάγου.

Φιλανθρωπικός αγώνας
καλαθοσφαίρισης στην Ανοιξη

θεατές, αλλά βοηθώντας συνάμα στη συλλογή χρημάτων για τις ανάγκες απόρων οικογενειών του Δήμου Κρωπίας.
Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης «Superleague Koropi» εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους
στον Δήμο Κρωπίας και ονομαστικά στον δημοτικό σύμβουλο και Πρόεδρο πλέον του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτη Πολίτη για τη σημαντική βοήθεια που προσέφεραν στην
άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης.

Αγώνα καλαθοσφαίρισης
μεταξύ της ανδρικής ομάδας Α.Σ. Ροδόπολης και της
μικτής ομάδας Ε.Σ.Κ.Α. με
στόχο τη συγκέντρωση
χρημάτων για φιλανθρωπικό σκοπό διοργάνωσε το
τοπικό συμβούλιο Δ.Κ. Ροδόπολης σε συνεργασία με
τον Α.Σ. Ροδόπολης το
απόγευμα της Παρασκευής,
28/12/12 στο κλειστό γυμναστήριο της Άνοιξης.
Την πρωτοβουλία τίμησαν με
την παρουσία τους η περιφερειακή σύμβουλος Αν. Αττι-

κής, Δέσποινα Αφεντούλη, ο
πρόεδρος της Δ.Κ. Ροδόπολης, Βασίλης Κλεφτάκης, ο
αντιπρόεδρος Δ.Κ. Ροδόπολης, Κόκκαλης Μανώλης, οι
τοπικοί σύμβουλοι Ροδόπο-

λης, Γιάννης Ξανθός, Ευαγγελία Θεοδώρου και Δήμητρα
Πολύζου,
ο
αντιπρόεδρος της Ε.Σ.Κ.Α.,
Αντώνης Κορωνίδης, καθώς
και πλήθος κόσμου.
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Φιλικός Αγώνας
χειροσφαίρισης
Ελλάδας - Ισραήλ
στο Λαύριο
Η Ελληνική Ομοσπονδία χειροσφαίρισης και ο Δήμος
Λαυρεωτικής ανέλαβαν να προετοιμάσουν Επίσημο Φιλικό Αγώνα μεταξύ των Εθνικών Ομάδων Χειροσφαίρισης (Χάντμπολ) Ανδρών της Ελλάδος και του Ισραήλ,
που θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου το
Σάββατο 12 Ιανουαρίου στις 6 μ.μ.
Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο αγώνας, αφού η ομάδα του
Ισραήλ στέφθηκε Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Λονδίνου το 2012.
Η είσοδος είναι δωρεάν.

Νίκη, ήττα, νίκη και ...ήττα για τον Αρη Βούλας
στην επιτραπέζια αντισφαίριση
Ο Ολυμπιακός απέκτησε το προβάδισμα στο κυνήγι της πρωτιάς και
της ανόδου απ’ ευθείας στην Α1
Εθνική κατηγορία Ανδρών στην
επιτραπέζια αντισφαίριση.
Στο μεγάλο ντέρμπι με το συγκάτοικό του στην πρώτη θέση ΑΡΗ
ΒΟΥΛΑΣ, πήρε τη νίκη με 4-3 και
έμεινε μόνος πρώτος στη βαθμολογία με την ολοκλήρωση του 1ου
γύρου του πρωταθλήματος.
Το παιχνίδι κορυφής είχε σασπένς,
πάθος και ανατροπές που κράτησαν το ενδιαφέρον των φιλάθλων
μέχρι τον τελευταίο πόντο.

Ο Άρης βρέθηκε να χάνει με 1-0
στο πρώτο παιχνίδι στη συνέχεια
έφτασε να κερδίζει με 2-1, μετά να
χάνει με 3-2, να ισοφαρίζει με 3-3
και αναπάντεχα να χάνει το τελευταίο παιχνίδι!
Η συνάντηση των δυο ομάδων στο
2ο γύρο θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η καθοριστική για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Στους άλλους αγώνες ο ΑΡΗΣ κέρδισε με 4-1 τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
και με το ίδιο σκορ τον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα για τις

άλλες κατηγορίες:
Β! ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΣ ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4-1
ΑΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΣ ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ 0-4

Β! ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4-1
ΑΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 1-4
ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 - ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 0-4
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 4-1

Α! ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΣ ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΦΟΑΝ 4-0
ΑΟ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΣ ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ 0-4

Β! ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 - ΑΘΛ. ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 4-0
ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 4-2

Ηττήθηκε η Βουλιαγμένη στην Ουγγαρία
Την πρώτη της επίσημη ήττα τη φετινή περίοδο γνώρισε
η ομάδα πόλο του ΝΟ Βουλιαγμένης στην Ουγγαρία, με
10-9 από την Έγκερ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής
των ομίλων του Champions League.
Οι παίκτες του Τεό Λοράντου μπήκαν δυνατά στον
αγώνα, προηγούμενοι με 1-2, όμως πλήρωσαν ένα καταστροφικό 3λεπτο στο οποίο οι Ούγγροι με σερί 4-0
(με 2 γκολ στην κόντρα, ένα στον παίκτη παραπάνω και
ένα στα ίσα) μετέτρεψαν το -1 σε +3.
Ο ΝΟΒ ανέκαμψε στην 3η περίοδο, όπου κατάφερε να
ανατρέψει το ως τότε 7-4 σε 8-8, και να διεκδικήσει επί
ίσοις όροις τη νίκη στα τελευταία λεπτά.
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Ούγγροι στο τελευταίο
3λεπτο διατηρούσαν συνεχώς την κατοχή της μπάλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: ΑΤΡΑΪΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση Βρυουλών 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ. 161 21
Τηλ.: 213-2010764,
fax: 2132010762
Καισαριανή 10.1.2013
Αριθ. Πρωτ.: 331
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή και προφορική
πλειοδοτική δημοπρασία για την
ενοικίαση για δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για άλλον ένα
(1) χρόνο του καταστήματος - αίθουσας με στοιχεία Β’ (μαρμαράδικο) που βρίσκεται μέσα στο χώρο
του Δημ. Νεκροταφείου.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ημέρα Τρίτη και
ώρα 12:00 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και θα διεξαχθεί σε
δύο φάσεις.
Το ακίνητο έχει έκταση 6.48τ.μ. και
θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και
μόνο ως γραφείο (όχι εργαστήριο ή
αποθήκη επιχείρησης κοπής και
επεξεργασίας μαρμάρων για παραγγελίες για τν κατασκευή οικογενειακών και λοιπών τάφων, ή

γραφείο τελετών), ή ως κατάστημα
πώλησης κεριών θυμιάματος, καντηλιών εικόνων αγίων κλπ εκκλησιαστικών ειδών τέλεσης κηδειών
και μνημοσύνων.
Σαν όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται κατά μήνα το ποσό των
2.000,00€.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που
ανέρχεται στο ποσό 2.400,00.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
μόνο όσοι α) δεν οφείλουν στο
Δήμο από οποιαδήποτε αιτία αφού
προσκομίσουν σαν εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία στην επιτροπή διαγωνισμού β) όσοι είναι
εγγεγραμμένοι στο επαγγελματικό
επιμελητήριο ή έχουν νόμιμα απαλλαγή από αυτήν την υποχρέωση και
γ) όσοι προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά
στην διακήρυξη.
Τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες της περίληψης διακήρυξης
βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων κ. Ατραίδου Αναστασία τηλ.
2132010764 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΠΑΚΑΣ

(κερδίζοντας αλλεπάλληλα κόρνερ), με αποτέλεσμα η
Βουλιαγμένη να εκδηλώσει μόλις 2 επιθέσεις : μια που
διήρκησε 20 δευτερόλεπτα και το τελευταίο σουτ (στο
τελευταίο δευτερόλεπτο) με το οποίο ο Χρήστος
Αφρουδάκης σκόραρε από τη μέση του τερέν, όμως οι
διαιτητές το θεώρησαν εκπρόθεσμο.
Η ελληνική ομάδα κράτησε τουλάχιστον τη διαφορά
(είχε νικήσει με 3 γκολ στον αγώνα του Λαιμού), κάτιπου μπορεί να αποβεί καθοριστικό στην τελική βαθμολογία. Για την ώρα, πάντως, η Βουλιαγμένη παραμένει
πρώτη, με 18 βαθμούς.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Τεό Λοράντος στάθηκε ιδιαίτερα στην έλειψη δυνατών αγώνων, που θεωρεί ότι
κόστισαν στην ομάδα σε επίπεδο ρυθμού : "Είχαμε την
ευκαιρία να σημειώσουμε μια μεγάλη νίκη όμως μας κό-

Ποδηλατάδα
και στάση στο
“Παγκάκι”
Οι “Ποδηλάτες εν δράση” οργανώνουν
ποδηλατάδα στο κοινωνικό στέκι “Παγκάκι”, την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου.
Αναχώρηση στις 8.30 από τη στάση του
Τραμ στη Βούλα (πάρκινγκ Α’ πλαζ)
Μπορούν να συμμετέχουν και μη ποδηλάτες για γνωριμία με το στέκι.
Κουβεντούλα στο στέκι, όπου υπάρχει
καφενείο και ποτό
Πρέπει να έχουν μαζί τους οι ποδηλάτες
νερό, έξτρα σαμπρέλα, κράνο και ...καλή
διάθεση. Ενεργούν όλοι σαν ομάδα και
ό,τι και να γίνει σταματούν για βοήθεια.
Τηλ. 6977 990887

στισε η έλλειψη ρυθμού από την απουσία δυνατών αγώνων. Ίσως συναντήσουμε κι άλλες τέτοιες καταστάσεις
στην πορεία της σαιζόν, όμως είναι σημαντικό αφενός
ότι κρατήσαμε τη διαφορά αφετέρου ότι διεκδικήσαμε
μέχρι τέλους τη νίκη σε ένα εκτός έδρας αγώνα, απέναντι σε ένα τόσο δυνατό αντίπαλο.
Αυτό δείχνει ότι πλέον έχουμε ανέβει επίπεδο και στόχος μας είναι να διατηρηθούμε σε αυτό."
Έγκερ-ΝΟΒ:10-9 (3-2, 3-2, 2-4, 2-1)
Οι σκόρερς :
Έγκερ (Γκιόργκι Γκέρεντας) : Γκρέιαμ 2, Ζολτ Βάργκα 2,
Μπάτορι, Μέζεϊ, Μπίρος, Σέμαν, Γκορ-Νάγκι, Σόλομον
ΝΟΒ (Τεό Λοράντος) : Αφρουδάκης 3, Βλαχόπουλος 2,
Γούνας 2, Μυλωνάκης, Καρούντζος

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να είναι η εφημερίδα ΔΙΚΗ ΣΑΣ
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται
και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11
Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail:
press@ebdomi.com
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Η προορισμένη έκταση για σταθμό μετρό Γέρακα
πωλείται από το ΤΑΙΠΕΔ
Ταφόπλακα στο σχέδιο για μελλοντική κατασκευή σταθμού μετρό στο Γέρακα επιφέρει
απόφαση της κυβέρνησης, σε συνεννόηση
με την Τρόϊκα, για την πώληση έκτασης που
βρίσκεται στη λεωφόρο Γέρακα, από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ύστερα από μεταβίβαση
του Δημοσίου προς το Ταμείο. Η συγκεκριμένη έκταση είναι γνωστό ότι είχε οριστεί ως
χώρος εγκατάστασης υποστήριξης της Αττικής Οδού και προοριζόταν για μελλοντική
χρήση, ως χώρος στάθμευσης του μελλοντικού σταθμού μετρό Γέρακα από τους κατοίκους της περιοχής.
Η αναλγησία και απραξία του Δήμου Παλλήνης σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, έφερε για
άλλη μια φορά τον Δήμο προ τετελεσμένων
γεγονότων, κάνοντάς τον απλό θεατή των
εξελίξεων, εις βάρος της ανάπτυξης και της
προόδου που θα έφερνε η κατασκευή σταθμού Μετρό στην “καρδιά” του Γέρακα. Το οικόπεδο που “βγάζει στο σφυρί” προς πώληση
το Ταμείο, με τις οδηγίες της Τρόϊκας αποτε-

Εγγυάται κανείς ότι ίδια τύχη δεν θα έχει και
ο λόφος της Κεραίας στο Σταυρό, έκτασης
38 στρεμμάτων, που είχε ακουστεί για κέντρο Μεταναστών, για να αξιοποιηθεί με πα-

λεί ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο σε
εντός σχεδίου περιοχή και περιβάλλεται από
τις οδούς Γέρακα, Περικλέους, Καλλιδρομίου
και Δομοκού. Με αιτιολογία ότι τα όποια
έσοδα από τον επενδυτή θα κατατεθούν σε
ειδικό λογαριασμό για την αποπληρωμή του
δημοσίου χρέους, ένα τεράστιο οικόπεδο
στο κέντρο της Δ.Ε. Γέρακα, πολύ μεγάλης
αντικειμενικής αξίας (πάνω στη λεωφόρο Γέρακα), θα πωληθεί σε ιδιώτη “σε τιμή ευκαιρίας” για ιδιωτική χρήση.
Η συγκεκριμένη κίνηση ανοίγει “τον Ασκό
του Αιόλου” για μελλοντικές ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων εκτάσεων και χώρων πρασίνου με το “έτσι θέλω” της Τρόϊκας και της
κυβέρνησης και της ανοχής του Δήμου.
Άραγε, τί χρήση θα γίνει στο συγκεκριμένο
οικόπεδο από πλευράς του Ιδιώτη, σε έναν

ραχώρηση του Δημοσίου σε Ιδιώτη, για
δήθεν έσοδα για τη μείωση του χρέους; Η
τσιμεντοποίηση δημόσιων εκτάσεων που παραμένουν οι μόνοι πνεύμονες πρασίνου για
την περιοχή είναι προ των πυλών, εφόσον και
ο δήμος Παλλήνης, μέσω του δημάρχου, έχει
αποφασίσει να μη διεκδικεί και να παρακολουθεί αμέτοχος της όποιες εξελίξεις που θα
επιφέρουν μελλοντική υποβάθμιση του Γέρακα. Πόσο σημαντικό θα ήταν ο δήμος Παλλήνης να ήταν μπροστάρης στις όποιες
διεκδικήσεις δημοσίων εκτάσεων από την
Τρόϊκα που βρίσκονται στο χώρο του;
Οι Δ.Ε. Παλλήνης-Ανθούσας εξυπηρετούνται
από τον σταθμό Μετρό που κατασκευάστηκε
επί της Λ. Μαραθώνος, όπως και η περιοχή
της Κάντζας και του Αγ. Νικολάου από τον
ομώνυμο σταθμό, εν αντιθέσει με τον Γέ-

Τέλος στο όνειρο, με ευθύνη του δημάρχου Παλλήνης
Γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής*

χώρο που βρίσκεται παραπλεύρως της Αττικής Οδού και σε μια περιοχή που απουσιάζει
το πράσινο και υπάρχει ανάγκη για δημιουργία νέων χώρων πρασίνου; Αφού ούτε ακριβώς απέναντι έχει κάνει κάτι ο δήμος
Παλλήνης (παλαιότερα δήμος Γέρακα) για
δημιουργία χώρου πρασίνου στα παλιά Τσιμεντάδικα, αλλά ούτε και πιο κάτω στον Άγιο
Δημήτριο- Κοιμητήριο επί της Έβρου έχει
γίνει τόσα χρόνια κάτι, με τον τεχνητό λόφο
από τα μπάζα του δημαρχείου Γέρακα που
είχαν εναποτεθεί).

ρακα, που ενώ υπήρχε η υπόσχεση των αρμοδίων, κατά την κατασκευή του Μετρό, για
τοποθέτηση σταθμού επί της Λ. Γέρακα (με
το οικόπεδο που πωλείται τώρα, να γίνει
χώρος ελεύθερης στάθμευσης αυτοκινήτων),
η αδιαφορία της τότε δημοτικής Αρχής Γέρακα για το θέμα, η απουσία πίεσης και διεκδίκησης για δημιουργία σταθμού, φέρνει
σχεδόν δέκα χρόνια μετά την περιοχή χωρίς
σταθμό και την όποια μελλοντική διεκδίκηση
να εξανεμίζεται, με τα επιχειρήματα των
υποδομών να εξαφανίζονται (πώληση του
χώρου στάθμευσης).
Οι κάτοικοι του Γέρακα αναγκάζονται είτε να
μετακινούνται με τα οχήματα τους προς τον
σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας στο Χαλάνδρι, χωρίς να βρίσκουν εύκολα parking, είτε
αναγκάζονται να περιμένουν ώρες σε στάσεις λεωφορείων, προκειμένου να μετακινηθούν προς τον παραπάνω σταθμό. Η επίλυση

των μετακινήσεων, εφόσον κατασκευαζόταν
σταθμός Μετρό στο Γέρακα (ανάμεσα σε Δ.
Πλακεντίας και Παλλήνη) θα δημιουργούσε,
εκτός από μεγαλύτερη ανάπτυξη και πρόοδο
στην πόλη, οικονομίες κλίμακας για τις μεταφορές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις με
μείωση των ρύπων, καθώς και πράσινες διαδρομές με ποδηλατοδρόμους, με τη χρήση
κοινόχρηστων ποδηλάτων και τη μείωση των
Ι.Χ. μέσα στην πόλη.
Η υποθήκευση του μέλλοντος και της ανάπτυξης της πόλης, είτε από την Τρόϊκα, είτε
μέσω της αδιαφορίας του Δήμου για σημαντικά ζητήματα, θα πρέπει να προβληματίσει
τους πολίτες για τις επιλογές που έκαναν και
κάνουν, για το ποιός τους αντιπροσωπεύει
και κυρίως να σκεφτούν τι θέλουν για το
Αύριο και το δικό τους Μέλλον, για μια καλύτερη πόλη.
* Ο Νεκτάριος Καλαντζής, είναι Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Παλλήνης.

