
Στο φύλλο αυτό θα θεωρήσω τιμή μου την ανα-

γκαιότητα παραχώρησης της στήλης μου σ ένα

θαυμάσιο άρθρο του περιοδικού Επικαιρα  (τεύ-

χος 196) ενός εξαιρετικού αρθρογράφου με τα αρ-

χικά Κ.Π.Ρ., διότι με εκφράζει απολύτως, και για

την αντιγραφή το προσυπογράφω.

Αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής οι-

κονομικής κρίσης που ακολουθεί βεβαίως τη γενική

κατεύθυνση του πακοσμιοποιημένου χρηματοπι-

στωτικού κυρίως κεφαλαιοκρατισμού, την κατα-

στροφή δηλ. την οικονομική των κοινωνιών και των

ατόμων, την “ανάπτυξη” που ακολουθεί επί των

ερειπίων και το επιδιωκόμενο τεράστιο, αισχρό και

ληστρικό κέρδος των κερδοσκόπων που είναι εγ-

κληματίες κατά της ανθρωπότητας εν τω συνόλω

της. Την αποεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση (που

δεν έχει καμμία σχέση με το Διεθνισμό) και την πο-

λυπολιτισμική κοινωνία, τη Δημογραφική αλλοίωση

και τη λαθρομετανάστευση.

Οι σκοποί της παγκοσμιοποιημένης διακυβέρνησης

είναι να μετατρέψουν τον πολίτη σε παραγωγό-κα-

ταναλωτή και να τον οδηγήσουν στην εργασιακή

δουλεία και στην αποκτήνωση, όπως τονίζει ο αρ-

θρογράφος... 

Διαβάστε κι απολαύστε το, σκεφθείτε και αντιδρά-

στε αναλόγως και συλλογικά.

Εκεί που κατά προτεραιότητα θα έπρεπε να συντηρη-

θεί η οικονομική δραστηριότητα, όπου ακόμα υπάρχει,

αφήνεται αυτή πρώτα να καταστραφεί (δια της «λιτό-

τητας»), ώστε να έρθει μετά η «ανάπτυξη». Ομως τί

να αναπτυχθεί εκεί που δεν υπάρχει πια τίποτε;  

Προφανώς αλλού είναι το πραγματικό νόημα. Χρησι-

μοποιείται το οικονομικό όπλο πρώτο για να κατεδα-

φίσει, μετά πάλι για να ανοικοδομήσει, διότι και τα

δύο φέρνουν κέρδος. Εκείνοι που θα ξαναχτίσουν

πάνω στην καμένη γη δεν θα είναι πλέον οι πτωχευ-

μένοι μικροεπιχειρηματίες της ελληνικής μεσαίας

τάξης, αλλά όσοι ήδη δρουν σε συνεργασία με τους

καταστροφείς, διεθνείς καρχαρίες της οικονομίας.

Συνέχεια στη σελ. 2

Η ΕΒΔΟΜΗ δεν θα
κυκλοφορήσει τα 

επόμενα 2 Σάββατα 
10 και 17 Αυγούστου. 

Καλό καλοκαίρι!

H ιδέα μιας 

Παγκόσμιας Κυβέρνησης

οδηγεί σε μια 

Παγκόσμια Δικτατορία

Στις Φοβόλες

Κερατέας

ΟΕΔΑ και

όχι ΧΥΤΑ
Σελίδα 11

Το κορυφαίο
έργο των
έργων, 

η αποχέτευση

στα Μεσόγεια

5ος στον κόσμο, αθλητής

του ΝΑΟΒ
«Βραυρώνια 2013»

ένας επιτυχημένος θεσμός
Σελίδα 12

50’ Ράλλυ Αιγαίου με 
τερματισμό το Σούνιο 

Σελίδα 22-23

Κινητοποιείται το Δ.Σ. των 3Β
για τις εργασίες στο Ορφανοτροφείο

Σελίδα 3

Σελίδα 7

Σελίδα 23

Κέρδη μέσα από την καταστροφή
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Συνέχεια από την σελ. 1

Αντί για κούφια λόγια, δεν θα ήταν προτιμότερο να απο-

δεχθούμε τη ρήση ενός Βαυαρού πολιτικού το 2012,

«πρέπει οι Ελληνες να τιμωρηθούν παραδειγματικά»,
ως πιο έντιμη και πιο κοντά στην αποτρόπαιη αλήθεια;

Διότι προ πολλού  η γερμανική εξουσία χρησιμοποιεί την

Ελλάδα ως σκιάχτρο για όλες τις χώρες της Ευρώπης

που χρωστούν, ως προειδοποίηση του τι τους περιμένει

εάν δεν αποδεχθούν το φάρμακο που τους έχει συντα-

γογραφηθεί, ήτοι την παράδοση της κυριαρχίας επί του

κρατικού τους προϋπολογισμού κάτω από τη μόνημη «oμ-

πρέλα οικονομικής προστασίας». Με τα μέτρα για τη

«σωτηρία του ευρώ», δρομολογείται η δημιουργία των

Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης από την πίσω πόρτα,

ως μια καταναγκαστική κοινότητα κρατών, που τα συνη-

γορούν οι αλυσίδες του χρέους.

Παρ όλα αυτά, τον κ. Σόιμπλε, όπως λέει ο ίδιος, δεν

τον φοβίζει η λέξη “κρίση», εφόσον έτσι γίνονται δυνα-

τές νέες μορφές «διακυβέρνησης» σε μια προϊούσα ευ-

ρωπαϊκή «ενοποίηση», που προσφέρει  “πρότυπο για την

ενοποίηση όλου του παγκοσμιοποιημένου κόσμου».

Μπαίνει κανένας στον πειρασμό να σκεφθεί ότι μια οι-

κονομική κρίση η οποία συμβάλλει στην επίτευξη τόσο

υψηλών στόχων, αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να επινοη-

θεί. Παρά ταύτα γίνεται ολοένα πιο προφανές ότι, αν

κρίνουμε το σκοπό από την ποιότητα των μέσων προς

την επίτευξή του, η Δημοκρατία μέσα στη σύλληψη της

νέας «διακυβέρνησης» δεν πρέπει να αποτελεί προτε-

ραιότητα. Αυτό το είχε ψυχανεμισθεί ο διαφωτιστής Em-

manuel Kant στην πραγματεία του Προς την αιώνια
ειρήνη , απορρίπτοντας την ιδέα μιας παγκόσμιας κυ-

βέρνησης επειδή αυτή δεν θα μπορούσε να είναι παρά

μια παγκόσμια δικτατορία.

Βίαιη αποεθνοποίηση

Είναι άξιο παρατήρησης (όχι μόνο για τη Γερμανία, αλλά

και για την Ελλάδα και άλλες χώρες) με τι ευκολία πο-

λιτικοί, οι οποίοι οφείλουν πίστη στο έθνος το οποίο εκ-

προσωπούν, καταγγέλουν το έθνος τους ως ανεπαρκές

όταν αναλαμβάνουν λειτουργήματα εν όψει μιας νεφε-

λώδους ανύπαρκτης στο Διεθνές Δίκαιο ως πολιτικού

υποκειμένου παγκοσμιοποίησης . Τίθεται το ερώτημα,

επομένως, ποιος εξυπηρετείται από μια συνταγματικά

μη νομιμοποιημένη ή νομιμοποιήσιμη εγκατάλειψη της

εθνικής αρχής, εάν όχι η ίδια η παγκοσμιοποίηση; «Η
παγκοσμιοποίηση έχει ως αποτέλεσμα», είπε ο κ. Σόιμ-

πλε, «να φτάνει στα όριά της η αυτορρύθμιση του εθνι-
κού κράτους. Για το λόγο αυτό, θα προστεθούν νέες
μορφές διακυβέρνησης».
Ασαφές παραμένει, εν τούτοις τι ακιρβώς θα «ρυθμίσει»

η νέα διακυβέρνηση. Θα θέσει όρια στην αυθαιρεσία του

κεφαλαίου χωρίς σύνορα; Ή μήπως στις εναπομείνασες

αντιστάσεις σ αυτό;

Την κριτική του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στην αρχή της ομι-

λίας του ενάντια στις «υπερβολές της εθνικής αρχής»

κατά τους δύο παγκόσμιους πολέμους θα μπορούσε να

προσυπογράψει κάποιος χωρίς όμως να φθάσει στο

συμπέρασμα ότι για το λόγο αυτό είναι ορθό να καταρ-

γηθεί αυτή καθαυτή η εθνική αρχή. Εκείνο που σύμφωνα

με τα προηγούμενα, θα έπρεπε μάλλον να διορθωθεί θα

ήταν η ιδέα ότι το γερμανικό έθνος νομιμοποιείται να

αγνοήσει τις επιταγές μιας δίκαιης μεταχείρισης των

άλλων εθνών, επιδιώκοντας τα δικά του συμφέροντα με

αποκλειστικό γνώμονα τη μεγαλύτερη ισχύ του.

Η εμπειρία της ελληνικής καταστροφής διδάσκει ποία

καταστροφική έκβαση έχει η βίαιη αποεθνοποίηση για

το κράτος, την κοινωνία και τον πολιτικό πολιτισμό. Για

περισσότερο από μία δεκαετία η Ελλάδα έχει γίνει αν-

τικείμενο ενός πειράματος το οποίο αποσκοπεί στην κα-

ταστροφή των ιδεολογικών και δημογραφικών

προϋποθέσεων της αναπαραγωγής του ελληνισμού,

μέσω της εισαγωγής ενός ριζοσπαστικού ”πολυπολιτι-

σμού» της παγκοσμοιοποίησης. Για το σκοπό αυτό, η κυ-

ρίαρχη πολιτική ευνόησε την κατάληψη σε μεγάλη

κλίμακα πανεπιστημιακών τμημάτων απο διδάσκοντες

με αυστηρά αποδομητικό αντεθνικό και (αντί του εθνι-

κού) πολυπολιτισμικό προσανατολισμό. Τα πανεπιστή-

μια παρήγαγαν στη συνέχεια σχολικούς δασκάλους με

τον ίδιο προσανατολισμό, οι οποίοι διδάσκουν στα σχο-

λεία με νέα σχολικά βιβλία (εισήχθησαν από το 2006)

και αναλυτικά προγράμματα. Τα νέα βιβλία ακολουθούν

«ειδικά στο μάθημα της ιστορίας» ένα πολύτομο έργο

για την ιστορία των βαλκανικών λαών, το οποίο συνε-

γράφη στο πλαίσιο του “New History Project” (με χρημα-

τοδότηση του δισεκατομμυριούχου μεγαλοχρηματιστή

Τζωρτζ Σόρος).

Σε αυτό το έργο, το οθωμανικό καθεστώς φιγουράρει ως

θετικό  παράδειγμα διακυβέρνησης και οι απευλεθερω-

τικοί αγώνες εναντίον του ως παρεκτροπές. Στο έργο

αυτό, στο πλαίσιο μιας «αρνητικής ερμηνευτικής», απο-

δομούνται ριζοσπαστικά η ιστορία και παράδοση της Ελ-

λάδος ως «μύθοι» και «στερεότυπα». Προωθείται

αντ αυτών η στροφή προς τον άλλο, η κουλτούρα εντού-

τοις του οποίου – με μία αυτή τη φορά «θετική ερμηνευ-

τική” δεν αποδομείται.

Δημογραφική αλλοίωση

Επιπλέον άλλαξαν ριζικά τη δημογραφική σύνθεση της

μικρής χώρας μέσω μιας πολιτικής των «ανοιχτών συ-

νόρων». Μέσω αυτής, εκατομμύρια παράνομων μετα-

ναστών ήρθαν στη χώρα, προφανώς ενθαρρυμένοι από

την ανομία, τις γενναιόδωρες εργασιακές ρυθμίσεις

και άδειες παραμονής, όπως και μιας ολοκληρωτικής

αλλαγής του νόμου περί ιθαγένειας (την οποία προ ολί-

γου απέρριψε το Συμβούλιο Επικρατείας ως αντισυν-

ταγματική). Μάλιστα, η πλειοψηφία των μεταναστών

είναι μουσουλμανικού θρησκεύματος, πράγμα το οποίο

δεν ευνοεί ιδιαίτερα την ενσωματώσή τους στην υπάρ-

χουσα χριστιανική κοινωνία.
Συνέχεια στη σελ. 9

H ιδέα μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης 

οδηγεί σε μια Παγκόσμια Δικτατορία

Οι “Βάκχες” του Ευριπίδη στο
Λαύριο Σελ. 4

Καλοκαιρινό Jazz party στην
πλαζ Αυλακίου Σελ. 5

Οικονομική εξυγίανση του
Δήμου Μαρκοπούλου Σελ. 6

Ντιτρόιτ: η χρεοκοπία μεταφράζε-
ται σε μια ευκαιρία ξεπουλήματος

Σελ. 8

Το 4ο Ράιχ Σελ. 8

Γιατί ρε γαμώ το;
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Στα Γρεβενά οι μεγαλύτεροι 
χαυλιόδοντες του κόσμου Σελ. 10

Διευκρινίσεις για την αθώωση
του Δημάρχου Δ. Κιούση Σελ. 11

100 χρόνια από την πρώτη ανά-
βαση στους θεούς του Ολύμπου

Σελ. 14

Έγκες, λεχώνες & γυναίκες που
έχουν άδεια ανατροφής, απολύονται

Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ



ΕΒΔΟΜΗ  3  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Κινητοποιείται το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β
για τις εργασίες στο Ορφανοτροφείο

Η τελευταία συνεδρίαση του Δήμου 3Β  για την περίοδο

του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31/7 σε

βαρύ κλίμα λόγο του αναπάντεχου θανάτου του Δημοτικού

Συμβούλου Κώστα Βασιλείου.

Από τα προ-ημερησίας θέματα που συζητήθηκαν, ιδιαίτερης ση-

μασίας ήταν αυτό της περίφραξης των κοινόχρηστων χώρων

γύρω από το ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης. To ρεπορτάζ της

Εβδομης στο φύλλο 793, σχετικά με το θέμα, κινητοποίησε τις

ευαίσθητες χορδές του αντιπροέδρου του Δ.Σ. των 3Β Γιάννη

Σκουμπούρη, ο οποίος στο προηγούμενο Δημοτικό συμβούλιο

έκανε αναφορά στο θέμα, αλλά δεν στάθηκε μόνο εκεί. Επι-

σκέφθηκε το χώρο, τράβηξε φωτογραφίες και το συζήτησε και

πάλι προ ημερησίας αναδεικνύοντας το πρόβλημα του απο-

κλεισμού του κοινόχρηστου χώρου. 

Η περίφραξη δεν είναι μόνο περιμετρική, αλλά περικλείει και κοι-

νόχρηστο χώρο σε κάθε «σπιτάκι» που έχει ανακαινιστεί!!!

Ο Δήμος 3Β, ενημέρωσε το Δ.Σ. ο Γ. Σκουμπούρης, μετά από

έλεγχο που έκανε στην Πολεοδομία, έχει δώσει άδεια επι-

σκευών και προσωρινής περίφραξης για λόγους ασφαλείας.

Αλλά όπως γράφαμε κι εμείς και καταδεικνύαμε φωτογραφικά,

η περίφραξη που έχει γίνει είναι μονιμότατη, με μπετά και κάγ-

κελα και είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένη ώστε να οριοθε-

τείται οικόπεδο γύρω απ’ τον κάθε οικίσκο. 

Ο Γ. Σκουμπούρης επεσήμανε συν της άλλης ότι η χρήση των συγ-

κεκριμένων οικίσκων μπορεί και επιβάλλεται από το νόμο να είναι

μόνο προνοιακή, κάτι που δεν διαφαίνεται από την άδεια.

Ο Γ. Σκουμπούρης ζήτησε να συζητηθεί εκτάκτως το θέμα, στα

προ ημερησίας και πράγματι το αποδέχθηκε η πλειοψηφία του Δη-

μοτικού Συμβουλίου.

Ετσι μετά τη συζήτηση που διεξήχθη, ο Γ. Σκουμπούρης κατέθεσε

την παρακάτω πρόταση η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα

του Δ.Σ. Η απόφαση που έλαβε τον αρ. 237/2013 εγκρίνει:

1. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για άμεση (εντός δύο

ημερών) αυτοψία του συνόλου των εργασιών, στα πλαίσια της

άδειας επισκευής οικίσκων, στην περιοχή του Ορφανοτροφείου στην

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης και καταγραφή των πιθανών αυ-

θαιρεσιών (περιφράξεις, μπετόν στον περιβάλλοντα χώρο κλπ).

2. Με βάση την έκθεση αυτοψίας και εφόσον προκύψουν παρα-

βάσεις και αυθαιρεσίες, να εκδοθεί απόφαση διακοπής εργασιών

εκ μέρους της Πολεοδομίας του Δήμου.

3. Αποστολή της παρούσας απόφασης του Δημοτικού Συμβου-

λίου στο Δασαρχείο και την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την διε-

νέργεια ανάλογων ελέγχων και αυτοψιών.

4. Άμεσες ενέργειες εκ μέρους του Δήμου για κατεδάφιση των αυθαιρεσιών.

Ελπίζουμε το θέμα να μη μείνει στην ...απόφαση, γιατί δεν

είναι σημερινό. Και πέρυσι είχαμε ασχοληθεί, όταν είδαμε τις

οικοδομικές άδειες να έχουν αναρτηθεί, αλλά αυτό που έχουν

στο μυαλό τους να κάνουν, οι εμπλεκόμενοι με το Ορφανο-

τροφείο φαίνεται ότι προχωράει κανονικά.

Μήπως δήμαρχε, τελικά κάνουν το resort που σας ζητούσαν

από παλιά;

Όραμα το μετρό του Ελληνικού 

Ως ένα όραμα που είχαν χρόνια τώρα κατ’ ονόμασε ο Αν-

δρέας Κάσδαγλης τον σταθμό του Μετρό που άνοιξε στο

Ελληνικό. Μένει τώρα ο Δήμος να τοποθετήσει δρομολόγια

που να εξυπηρετούν τους κατοίκους της περιοχής. Στο

θέμα αναφέρθηκε και ο Γρ. Κωνσταντέλλος που ζήτησε να

συνδεθούν οι διαδρομές των τοπικών λεωφορείων με το

μετρό Ελληνικού, αλλά και μεταξύ της Βούλας και της

Βάρης, μιας και όπως σημείωσε και η Λυδία Αργυροπούλου

οι κάτοικοι της Βάρης πολύ δύσκολα πάνε στη Βούλα κι

ακόμα πιο δύσκολα στη Βουλιαγμένη. 

Βουτιά στα ...λύμματα

Η Λυδία Αργυροπούλου επανήλθε σε ένα μείζον πρόβλημα

για την περιοχή της Βάρκιζας, που χρόνια τώρα, ειδικά τα

καλοκαίρια κάνει την εμφάνισή του, στο λιμάνι της. Ο

λόγος για τα λύμματα που καταλήγουν στην θάλασσα, μετά

από υπερχείλιση του κεντρικού αγωγού από την υπερφόρ-

τωση της κίνησης λόγω καλοκαιριού. Συγκεκριμένα, υπάρ-

χουν ημέρες που ο αγωγός λόγω υπερφόρτωσης και λόγω

της μεγάλης κλίσης, ή βλάβης γυρίζουν προς τα πίσω και

καταλήγουν στην θάλασσα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια

αυτών που χαίρονται την κατα τα άλλα “καθαρή” θάλασσα.

Πρότεινε λοιπόν να γίνει καταγγελία προς την ΕΥΔΑΠ,

αφού είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και την καλή λει-

τουργία του δικτύου αποχέτευσης.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, και έχει αναφερθεί επανειλημ-

μένως και πολύ πίσω σε παρελθόντα χρόνο και θα πρέπει

άμεσα να κινηθεί η Δημοτική Αρχή.
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Εγκρίθηκαν κονδύλια 

για Παιδικές χαρές στα 3Β

Εγκρίθηκε από την Οικονο-

μική Επιτροπή του Δήμου

των 3Β (31῎7) κονδύλι για

ανακατασκευή παιδικών

χαρών του Δήμου.

Με πρόταση του Ντίνου Κα-

ραγιώργου μπήκε στην από-

φαση και η ανακατασκευή

της παιδικής χαράς στην οδό

Δαιδάλου στη Βουλιαγμένη,

εξασφαλίζοντας έτσι και τον κοινόχρηστο χώρο.

Να σταματήσει η περίφραξη και να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος 

Τα καθήκοντά του ανέλαβε εις

αντικατάσταση του συγχωρε-

μένου Κώστα Βασιλείου 

ο Μανώλης Δασκαλάκης που

ορκίστηκε στις 29 Ιουλίου.
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Τα LIVE ... συνεχίζονται!

Κάθε Πέμπτη, Παρα-

σκευή και Σάββατο (Αύ-

γουστος 2013) στην

"Αυλή" του νεοκλασικού

κτιρίου του Ωδείου

Athenaeum, μπορείτε να

απολαύσετε ξεχωριστές

βραδιές Jazz με ζωντανή

μουσική!

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 22.00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η "Αυλή" του ΑTHENAEUM

Αδριανού 3 Θησείο, Αθήνα (σταθμός ΗΣΑΠ «Θη-

σείο») Τηλ.: 210 3210 239 & 6945 160 385

Live Jazz Nights...

στην Αυλή του

Athenaeum!
Ο συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος θα

διευθύνει τα έργα του την 1η Σεπτεμ-

βρίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

σε μια συναυλία που θα μας ταξιδέψει

σε αγαπημένα ακούσματα, ανασύρον-

τας – σύμφωνα και με τον τίτλο- «το

λογισμό» και «τ’όνειρο», σε μια εποχή

δύσκολη, όπως η σημερινή.

Συνταξιδιώτες του σε αυτή τη μουσική

διαδρομή θα είναι:

• ο Γιώργος Νταλάρας, που ξανασυ-

ναντιέται μουσικά με τον Γιάννη Μαρ-

κόπουλο επί σκηνής μετά από 25

χρόνια.

• η  Νατάσα Μποφίλιου στην πρώτη και

πολύ δημιουργική συνεργασία τους.

• ο Vassilikos, που συνομιλεί μουσικά

με το συνθέτη ήδη από πέρυσι.

• ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης με

τον Λάκη Χαλκιά, σε συνέχεια των 40

ετών συνεργασίας με το συνθέτη .

• και τέλος, η περίφημη σοπράνο

Έλενα Κελεσίδη, που ερμηνεύει  παγ-

κόσμια  συμφωνικά έργα του συνθέτη

και  θα αποδώσει  τον Στράτη θαλασ-

σινό ανάμεσα στους Αγάπανθους.

Όλοι αυτοί οι ξεχωριστοί ερμηνευτές

θα συναντηθούν την 1η Σεπτεμβρίου

και ο καθένας με το δικό του, μονα-

δικό, τρόπο θα αποδώσει το διαχρο-

νικό ορίζοντα των τραγουδιών του

Γιάννη Μαρκόπουλου. Τραγουδιών

που όλοι έχουμε αγαπήσει και τρα-

γουδήσει...από τα περίφημα «Μαλα-

ματένια λόγια» και το

«Ζαβαρακατρανέμια» ως τα «Χίλια

μύρια κύμματα», τα «Παραπονεμένα

λόγια», τη «Μητέρα Μεγαλόψυχη», το

«Καφενείον η Ελλάς».....

Οι παλιές γνώριμες συνθέσεις θα συμ-

πληρωθούν από τις νεώτερες, προ-

σφέροντας ένα μουσικό πανόραμα σε

μια μοναδική βραδιά κάτω από τη σκιά

της Ακρόπολης. 

Το μοναδικό σύνολο των παραπάνω

ερμηνευτών συμπληρώνουν: ο  διάση-

μος  βέλγος φλαουτίστας  Marc

Grauwels, η περίφημη αυλήτρια του

Νάι  Σύλβια Κουτρούλη, 16μελες φω-

νητικό  και 8μελες Βυζαντινό σύνολο

και η  Oρχήστρα  Παλίντονος Αρμονία

.

Ώρα έναρξης της παράστασης: 9 το

βράδυ 

Τιμές Εισιτηρίων:  40€ (Διακεκριμένη

Ζώνη),  35€ (ΖΩΝΗ Α’),   30€ ( ΖΩΝΗ

Β’), 25€ (ΖΩΝΗ Γ’), 20€ (ΑΝΩ ΔΙΑ-

ΖΩΜΑ ),  15€ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ) και 5€

(ΑΜΕΑ -22 Θέσεις)     

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινή-

σει.

Την περιοχή του Λεζαχτάλ στην

Αυστρία,  ανάμεσα στο Τυρόλο

και τη Βόρεια Ιταλία, όπου από το

1990, έχει ξεκινήσει και εξελίσσεται σ ένα από

τα πιο γνωστά στον κόσμο πειράματα ήπιου-

εναλλακτικού τουρισμού θα έχετε την ευκαιρία

να περιηγηθείτε στην εκδρομή αυτή. Θα γνωρί-

σετε μοναδικά φυσικά τοπία με σπάνια οικοσυ-

στήμαστα (δάση, ποτάμια λίμνες, μοναδικά

πετρώματα στους Δολομίτες) και ανάμεσά τους

διάσπαρτα εκπληκτικά χωριά και κωμοπόλεις,

όπως το Μπιρνμπάουμ, το Λίζινγκ, το Κέτσαχ,

το Σεντ Λόρεντς, το Λουγκάου κ.α, όπου διατη-

ρούνται και προστατεύονται ιδανικά τα πλούσια

φυσικά οικοσυστήματα, ο Τυρολέζικος πολιτι-

σμός και η πλούσια παράδοση και παράλληλα

λειτουργεί η τοπική παραγωγή και οικονομία.

Παράλληλα θα περιηγηθείτε και θα ξεναγηθείτε

σε μεγάλα κέντρα του Ιταλικού πολιτισμού

(Μπολόνια με πλούσια γοτθικά μνημεία της

ακμής της φεουδαρχίας και Βενετία με την

πληθώρα των αναγεννησιακών μνημείων). Επί-

σης  θα επισκεφθείτε τα ιστορικά

αλατωρυχεία του Χάλστατ, που

από την προϊστορική εποχή τρο-

φοδοτούσαν με αλάτι την κεντρική Ευρώπη και

θα ξεναγηθείτε στις σπηλιές του Ντάχσταϊν,

μέσα σε παγετώνες.     

Εκτός από αυτά  θα επισκεφθείτε τα φημισμένα

βραχώδη βουνά, γνωστά σαν Δολομίτες ή Δο-

λομιτικές Άλπεις, που βρίσκονται στα σύνορα

Βόρειας Ιταλίας και Αυστρίας. Τα βουνά σχη-

ματίζονται από ασβεστώδεις βράχους που

παίρνουν τις πιο απίθανες μορφές: ψηλά τείχη,

πύργοι και μύτες και έχουν φτιαχτεί από  εντυ-

πωσιακά πετρώματα που αλλάζουν χρώματα,

κόκκινο, μοβ ή ροζ ανάλογα με τη θέση του

ήλιου. Λέγονται έτσι  από τον  Ντοκοτά ντε

Ντολομιέ, το Γάλλο γεωλόγο, που μελέτησε

τους Δολομίτες και  έδωσε το όνομά του.  

Το πρόγραμμα της εκδρομής σχεδιάσθηκε και

θα υλοποιηθεί με τη στήριξη των οικολογικών

ομάδων (Umveltgrupe) των χωριών  Μπίρνμ-

παουμ και  Λίζινγκ και του τοπικού  ορειβατι-

κού συλλόγου (Ortsgrupe Alpinverein) του

Λουγκάου. 

Δηλώσεις συμμετοχής 

Λίτσα Χρυσομαλλίδου  2109655563 – Κιν

6937511022

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει το αρ-

γότερο μέχρι 8 Αυγούστου 

Οι “ΒΑΚΧΕΣ” του Ευριπίδη 
με τον Σάκη Ρουβά στο Λαύριο

Στο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ,

03/08/2013 & ώρα 21:15

Η Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΡΓΩ, το φετινό καλοκαίρι θα πα-

ρουσιάσει στο ΗΡΩΔΕΙΟ και σε επιλεγμένα φεστιβάλ της

Αττικής και της περιφέρειας την τραγωδία του Ευριπίδη

«ΒΑΚΧΕΣ» σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Λιγνάδη.

Σήμερα, που ο φόβος μπροστά στο καινούργιο και τις αβε-

βαιότητες που δημιουργούν τα νέα παγκόσμια δεδομένα

οδηγεί σε εσωστρέφειες και επικίνδυνους φανατισμούς

μπορούμε να δούμε το μύθο, διαμέσου του ποιητικού

λόγου, σαν μια σπουδή πάνω στην ανθρώπινη φύση και στις

συγκρούσεις που δημιουργούνται όταν οι οργανωμένοι κοινωνικοί σχηματισμοί έρχονται αντιμέτωποι

με την «εισβολή» στον περίκλειστο χώρο τους, νέων δεδομένων-ανθρώπων, δοξασιών, δυνάμεων.

Τον Διόνυσο θα υποδηθεί ο Σάκης Ρουβάς. Την παράσταση πλαισιώνουν καταξιωμένοι καλλιτέ-

χνες με εμπειρία και γνώση στο Αρχαίο Δράμα, όπως η Ρούλα Πατεράκη, ο Δημήτρης Λιγνάδης,

ο Γιάννης Καρατζογιάννης,κ.α.

Εναλλακτικός τουρισμός με τον Σύλλογο

“Εναλλακτική δράση για ποιότητα ζωής” 

ΤΥΡΟΛΟ - ΛΕΖΑΧΤΑΛ - ΚΑΡΙΝΘΙΑ, ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ- ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ

13 – 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

O Γιάννης Μαρκόπουλος στο Ηρώδειο την 1η Σεπτεμβρίου

Συναυλία με τίτλο «Με λογισμό και μ’ όνειρο»

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Παρασκευή  9  Αυγούστου στις 9.00μ.μ.

ΠΑΟΥΑΚΑΤΣΙ Η ΖΩΗ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Tούτο το περίεργο ντοκιμαντέρ που δεν έχει καθόλου διαλόγους ή σπικάζ, μας ξεναγεί

στον Τρίτο Κόσμο και μέσα από τις υποβλητικές εικόνες του, κρούει τον κώδωνα κινδύ-

νου για τις δυσάρεστες επιπτώσεις που έχει στις παραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες η

μαζική βιομηχανοποίηση. (POWAQQATSI Ντοκιμαντέρ σε  σκηνοθεσία Γκόν Ρέτζιο  1988, Μουσική: Φίλιπ Γκλας)

Η προβολή γίνεται στο κτίριο που βρίσκεται στην παραλία, από τους “Εθελοντές Αυτο-

διαχειριζόμενου Κάμπινγκ Βούλας”

Πληροφορίες:  http://www.voulacamp.blogspot.com
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"ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ

ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ & ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ"

Στο πλαίσιο του 23ου Παγκό-

σμιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας

θα εξελιχθεί ένα φόρουμ που

θα λάβει χώρα από τις 8 έως

τις 11 Αυγούστου με τίτλο:

“Aντεπίθεση πολιτισμού από

φορείς της Ελλάδας και της

Κίνας” το  οποίο θα συνεχι-

στεί στις 14 Νοεμβρίου 2013

στο Πεκίνο.

Το φόρουμ γίνεται στη Φιλο-

σοφική σχολή του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών (Εθνικό και

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Αθηνών) Πανεπιστημιούπολη

Τηλέφωνο: 2107277310

Πέμπτη 08 Αυγούστου 2013,

ώρες: 08:20

Παρασκευή 09 Αυγούστου

2013, ώρες: 07:30

Σάββατο 10 Αυγούστου 2013,

ώρες: 09:00

Εισιτήρια

Είσοδος ελεύθερη.

Για δηλώσεις συμμετοχής επι-

κοινωνείτε με το 210.7277502

(κα. Στέλλα)

Τριήμερο παιδικό happening
Το τραίνο της χαράς

Το πρόγραμμα της Κ.Δ.Ε.Μ., για το πολιτιστικό καλοκαίρι στο Μαρκόπουλο, συνεχίζει με

πλούσιες εκδηλώσεις ποικίλου περιεχομένου και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό σε

όλες.  Την επόμενη εβδομάδα ετοιμαστείτε να ξεφαντώσετε, εσείς αλλά ακόμα περισ-

σότερο τα παιδιά σας στο τριήμερο παιδικό happening 16-18 Αυγούστου, στο Λιμάνι του

Πόρτο Ράφτη καθημερινά από τις 6:00μ.μ. έως τις 12 το βράδυ. Ξυλοπόδαροι, χορευτικά,

ζωγραφική, πειρατές και πολλά άλλα θα κατακλείσουν το λιμάνι!

Στα πλαίσια του Πολιτιστικού Καλοκαιριού, ο Δήμος

Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί-

ρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), διοργανώνουν το κα-

λοκαιρινό τζαζ party “Daedalus Project – Across The

Universe”, με τον Δημήτρη Βασιλάκη και το κουαρ-

τέτο του, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 3 Αυ-

γούστου 2013 και ώρα 9:00 μ.μ., στην Δημοτική

Πλαζ Αυλακίου. 

Στη συναυλία θα παρουσιαστούν κομμάτια από την

βραβευμένη δισκογραφία στην ιστορική Candid

Records, αγαπημένα standards της τζαζ και νέο

υλικό, με ένα σύνολο από κορυφαίους Έλληνες μου-

σικούς της τζαζ.

Το πρόγραμμα αυτό, παρουσιάστηκε πρόσφατα στο

Ronnie Scott’s Club στο Λονδίνο, στα πλαίσια του

London Jazz Festival 2012 και στο πιο σημαντικό

χώρο της τζαζ στις ΗΠΑ στο Lincoln Center: Dizzy’s

Club Coca Cola Jazz At The Lincoln Center, στις 8

Απριλίου 2013.

Μην χάσετε αυτό το καλοκαιρινό τζαζ party και απο-

λαύστε για λίγες ώρες μουσικής πανδαισίας, με

φόντο τη θάλασσα! 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Καλοκαιρινό τζαζ party στην Δημοτική

Πλαζ Αυλακίου στο Πόρτο-Ράφτη
Με τον Δημήτρη Βασιλάκη και το κουαρτέτο του

Τα  Παγκόσμια Συνέδρια Φιλο-

σοφίας οργανώνονται κάθε

πέντε χρόνια  από τη Διεθνή

Ομοσπονδία Φιλοσοφικών

Εταιρειών (FISP) σε συνεργα-

σία με μία από τις εταιρείες

που είναι μέλη της. Το 23ο

Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσο-

φίας θα διεξαχθεί  στην Ελ-

λάδα και συγκεκριμένα  στην

Αθήνα  από την 4 έως την 10

Αυγούστου υπό την εποπτεία

της Ελληνικής Οργανωτικής

Επιτροπής που συγκροτείται

από την Ελληνική Φιλοσοφική

Εταιρεία, στη Φιλοσοφική

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-

νών (Εθνικό Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο).

Το Συνέδριο έχει αρκετούς και

πολλαπλούς στόχους, οι οποίοι

πρέπει να νοηθούν ως συμπλη-

ρωματικοί. Έτσι επιδιώκει :  

4 Να διερευνήσει τις φιλοσο-

φικές παραδόσεις των διαφό-

ρων περιοχών του κόσμου και

να προβεί σε σύγκριση αναμε-

ταξύ τους αναφορικά με  τις

διαφορετικές και ποικίλες συμ-

βολές τους και τις τυχόν  αλ-

ληλεπιδράσεις τους.

4 Να αναστοχαστεί  και να

υποβάλει σε κριτική εξέταση

την αντίληψη για την απο-

στολή, το έργο  και τους σκο-

πούς  της φιλοσοφίας στο

σύγχρονο κόσμο, λαμβάνον-

τας υπόψη  τις συμβολές, τις

προσδοκίες και τα κενά  που

υπάρχουν στη φιλοσοφική συ-

νειδητοποίηση της συνεργα-

σίας  με άλλους

επιστημονικούς κλάδους, με

τις πολιτικές, τις θρησκευτικές,

τις κοινωνικές, τις οικονομικές,

τις τεχνολογικές και τις λοιπές

δραστηριότητες και με τις  ποι-

κιλόμορφες  πολιτιστικές  πα-

ραδόσεις.

4 Να τονίσει τη σπουδαιότητα

του φιλοσοφικού στοχασμού

στο δημόσιο λόγο

(discourse) για  τα παγκόσμια

ζητήματα που επηρεάζουν την

ανθρωπότητα.

Λόγω της πολιτιστικής ιστο-

ρίας της και της γεωγραφικής

της θέσης, η Αθήνα αποτελεί

τον  ιδεώδη  τόπο για γόνιμο

διάλογο ανάμεσα σε  φιλοσό-

φους και φιλοσοφούντες, ακα-

δημαϊκούς δασκάλους και μη,

από όλο τον κόσμο. Το κύριο

θέμα του Συνεδρίου που θα

γίνει το 2013 «Η φιλοσοφία ως

έρευνα και τρόπος ζωής», με

την έμφαση που δίνει και στη

θεωρία και στην πράξη, ανακα-

λεί στη μνήμη τη διακήρυξη

του Σωκράτη «ο ανεξέταστος

βίος ου βιωτός ανθρώπω».

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλο-

σοφίας του 2013 καλεί σε συ-

ζήτηση για τη φύση, το ρόλο

και τις ευθύνες της φιλοσοφίας

και των φιλοσόφων σήμερα.

Δεσμεύεται να επιστήσει την

προσοχή του στα προβλήματα,

στις συγκρούσεις, στις ανισό-

τητες και στις αδικίες που συν-

δέονται με την ανάπτυξη ενός

πλανητικού πολιτισμού που

είναι συγχρόνως πολύμορφος

και τεχνο-επιστημονικός.

Το κύριο θέμα του Συνεδρίου

θα  εξετασθεί, σύμφωνα με την

παράδοση των Παγκοσμίων

Συνεδρίων Φιλοσοφίας, στις

ακόλουθες τέσσαρες Ολομέ-

λειες και στα επτά Συμπόσια.

Αναλύουν διακεκριμένοι επι-

στήμονες από όλο τον κόσμο. 

Ολομέλειες:

1. Φιλοσοφική μέθοδος

2. Φιλοσοφία και Επιστήμες

3. Η Φιλοσοφία ως πρακτική

σοφία και τρόπος ζωής

4. Φιλοσοφία και δημόσιος βίος

Συμπόσια:

1. Η σημασία της Αρχαίας Ελ-

ληνικής Φιλοσοφίας  σήμερα

2. Έρως

3. Φιλοσοφία και θρησκείες

4. Τέχνη και πολιτιστικά μορ-

φώματα

5. Τεχνολογία και περιβάλλον

6. Τρέχουσες τάσεις στην επι-

στημολογία

7. Η φιλοσοφία στη νεότερη

και στη σύγχρονη Ελλάδα

Περισσότερα θα βρείτε στο:

www.wcp2013.gr

Παγκόσμια πρωτεύουσα

φιλοσοφίας, η Αθήνα, 
τον Αυγουστο
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Τελειώνει σήμερα 3 Αυγούστου το  Bazaar!

Βιβλίων Ιανός, που γίνεται στο κτίριο των

πολυκαταστημάτων Fokas (Σταδίου 41,

Ομόνοια).

Στο Bazaar θα βρείτε σημαντικούς εκδότες,

επιλεγμένα μυθιστορήματα, σπάνιες μελέ-

τες, σημαντικά δοκίμια και λευκώματα, ενώ

μια μεγάλη ποικιλία από εξαιρετικά παιδικά

και εκπαιδευτικά βιβλία είναι στη διάθεση

των μικρών μας φίλων, από 1€!

Σάββατο: 09:00 με 18:00

τηλ.2103257770, e-mail: info@fokas.gr

Τελευταία ημέρα Bazaar βιβλίων 



Συγκέντρωσε και εσύ 

πλαστικά καπάκια 

και χάρισε στα παιδιά 

με κινητικά προβλήματα, 

αναπηρικά αμαξίδια!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με τον Πανελλή-

νιο Σύλλογο Πρόληψης και Συμπαράστασης Ανηλίκων Θυ-

μάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, στέκονται δίπλα στα παιδιά

με κινητικά προβλήματα και σας καλούν, να στηρίξετε τη

μεγάλη αυτή προσπάθεια, συλλέγοντας όλα τα πλαστικά

καπάκια, τα οποία μέχρι σήμερα, πετούσατε στον κάδο

απορριμμάτων.

Συγκεντρώνοντας πλαστικά καπάκια όλων των ειδών, μας

δίνεται η δυνατότητα, να χαρίσουμε στα παιδιά με κινη-

τικά προβλήματα αναπηρικά αμαξίδια, τα οποία θα διευ-

κολύνουν και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. 

Συγκεκριμένα, μαζεύουμε πλαστικά καπάκια από εμφια-

λωμένο νερό, αναψυκτικά, γάλα, χυμούς, κρασί, λάδι,

απορρυπαντικά και από οποιοδήποτε άλλο προϊόν. 

Πρόκειται για μία κίνηση με διπλό όφελος, καθώς αφενός,

γινόμαστε αρωγοί στην απόκτηση αναπηρικών αμαξιδίων

για τα παιδιά που τα χρειάζονται και αφετέρου, κάνουμε

ανακύκλωση και προστατεύουμε το περιβάλλον μας. 

Τα συλλεχθέντα καπάκια, συγκεντρώνονται σε δύο ση-

μεία, όπου υπάρχουν ειδικοί κάδοι και ειδικότερα:

• Στην είσοδο του Δημαρχείου στο Μαρκόπουλο

• Στο Δημοτικό Υποκατάστημα στο Πόρτο-Ράφτη.

Με μία απλή κίνηση, συγκεντρώνοντας δηλαδή τα καπά-

κια που μας είναι πλέον άχρηστα, μπορούμε να πραγμα-

τοποιήσουμε μία –δυσανάλογα – μεγάλη προσφορά, σε

παιδιά που έχουν ανάγκη της στήριξης και της συμπαρά-

στασής μας. Ας αγκαλιάσουμε λοιπόν όλοι μαζί, τη φιλό-

δοξη αυτή κίνηση!
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O υπεύθυνος για την καθαριότητα στο

Δήμο Μαρκοπούλου, Αντιδήμαρχος

Γιάννης Ευαγγελίου, μιας και βρισκό-

μαστε μεσούσης της καλοκαιρινής πε-

ριόδου και  οι παράλιες ιδιαίτερα

πόλεις, δέχονται μεγάλο αριθμό επι-

σκεπτών, υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε

ισχύ ο Κανονισμός Καθαριότητας του

Δήμου, που θέσπισε η παρούσα Δημο-

τική Αρχή, προκειμένου να είναι όλοι

περισσότερο προσεκτικοί και να συμ-

βάλλουν, στην προστασία του Περι-

βάλλοντος.

Πρακτικές συμβουλές 

για μια καθαρή πόλη:

• Ακολουθούμε τις οδηγίες Ανακύκλω-

σης.

• Τοποθετούμε τα απορρίμματα σε

πλαστικές ανθεκτικές σακούλες (μαύ-

ρες μπλε, πράσινες) και τις δένουμε

σωστά.

• Οι σακούλες τοποθετούνται μέσα

στους κάδους αποκομιδής και όχι έξω

από αυτούς.

• Δεν μετακινούμε τους κάδους και

αποφεύγουμε την στάθμευση οχημά-

των, σε θέσεις που παρεμποδίζουν την

αποκομιδή των απορριμμάτων. 

•Τοποθετούμε τα κλαδιά και τα μη ορ-

γανικά απορρίμματα μεγάλου όγκου

(μπάζα), μέσα στις ειδικές σκάφες.

• Δεν αφήνουμε ογκώδη αντικείμενα,

όπως έπιπλα, συσκευές, στρώματα

κλπ. στο οδόστρωμα, πριν επικοινω-

νήσουμε με τις Υπηρεσίες του Δήμου

Μαρκοπούλου, στον αριθμό 2299 0 20

117.

Παραβάσεις και ποινές, βάσει του Κα-

νονισμού Καθαριότητας του Δήμου

Μαρκοπούλου:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ (€)

•  Ρίψη βοθρολυμάτων σε οδούς, ιδιο-

κτησίες τρίτων, θάλασσα.  3.000 €

•  Ρίψη νερών πλυντηρίου σε οδούς,

ιδιοκτησίες τρίτων. 300 €

• Ογκώδη αντικείμενα σε κοινόχρη-

στους χώρους, ιδιοκτησίες τρίτων.

400 €

•  Ρύπανση Δημόσιων και Δημοτικών

χώρων. 1.000 €

•  Οικοδομικά υλικά σε δασικές εκτά-

σεις, πάρκα, ρέματα. 2.000 €

•  Οικοδομικά υλικά σε δρόμους, πεζο-

δρόμια. 1000 €

•  Απορρίμματα συσκευασίας σε πεζο-

δρόμια, κοινόχρηστους χώρους,

ιδιοκτησίες τρίτων. 300 €

•  Απορρίμματα κήπου, κλαδιά, δέν-

δρα, θάμνοι, ξερά, άνθη σε πεζο-

δρόμια, δρόμους, κοινόχρηστους

χώρους, ιδιοκτησίες τρίτων.  400 €

Επιπλέον, ενημερώνει ότι, απαγο-

ρεύεται η αφισοκόλληση και το πρό-

στιμο αυτής, κυμαίνεται από 1.500

έως 3.500 ευρώ. 

Αποτελεί υποχρέωση όλων των δημο-

τών και πολιτών γενικότερα, η συμ-

βολή για ένα καθαρό και ανθρώπινο

περιβάλλον, καθώς δίχως αυτή, οι

προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, θα

πέσουν στο κενό. 

Κανονισμός Καθαριότητας 

του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Καθαρή πόλη με κοινή προσπάθεια όλων

Οικονομική εξυγίανση

του Δήμου Μαρκοπούλου

Συνεχίζοντας την προσπάθειά του ο Δήμος Μαρκοπούλου

για νοικοκύρεμα των οικονομικών του εκκρεμοτήτων κι

αφού έχει ήδη εξοφλήσει το 70% του συνολικού χρέους

των 18 εκατομμυρίων ευρώ, εξασφάλισε επιπλέον το

ποσό των 222.000 Ευρώ, ως έκτακτη οικονομική επιχορή-

γηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη των

-μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2012- ληξιπρόθεσμων χρεών

του. 

Το ποσό των 222.000 Ευρώ, έχει ήδη απορροφηθεί σχε-

δόν στο σύνολό του, από 27 διαφορετικούς δικαιούχους,

εκ των οποίων, η συντριπτική πλειοψηφία, ανήκει στην

τοπική αγορά του Δήμου.

“Αναμφίβολα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και ικανοποί-

ηση για εμάς, όταν βλέπουμε πως ο κόπος και η σκληρή

προσπάθεια που καταβάλλουμε καθημερινά, αφιερώνον-

τας ατελείωτες ώρες, για τη διευθέτηση των ζητημάτων

του Δήμου μας, πιάνουν τελικά τόπο!”, δηλώνει ο Δήμαρ-

χος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης.  

Αντικαθίστανται 

αμιαντοτσιμεντοσωλήνες &

προβληματικοί αγωγοί 

Εργα της Αντιπεριφέρειας

H αντιπεριφέρεια έχει ξεκινήσει το έργο της αντικα-

τάστασης όλων των υφιστάμενων αγωγών από

αμίαντο, με νέους αγωγούς 3ης γενιάς πολυαιθυλε-

νίου στην περιοχή Πανοράματος καθώς και στην πα-

ραλιακή περιοχή του Καλάμου από Αγκώνα μέχρι

Αγία Μαρίνα. Όλοι οι προτεινόμενοι αγωγοί τοποθε-

τούνται σε διανοιγμένες κοινόχρηστες οδούς. Το

ολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου ανέρχεται πε-

ρίπου σε 39.000 μ. Οι  διατομές των αγωγών κυμαί-

νονται από 90 χστ. Έως 315 χστ.

Επίσης θα γίνει κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης, με

την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών δύο λή-

ψεων και θα εγκατασταθεί στην κεντρική δεξαμενή

ύδρευσης του Καλάμου μονάδα επεξεργασίας νερού

με χλωρίωση.

Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί περίπου 30.000μ.

σωλήνων διαφόρων διαστάσεων στις περιοχές Πα-

νοράματος και Αγκώνας. Έχουν γίνει και οι απαραί-

τητες δοκιμές πίεσης των τοποθετημένων σωλήνων,

έχει αποκατασταθεί το σκάμμα με ασφαλτόστρωση

στις οδούς όπου αντικαταστάθηκαν ήδη οι σωλήνες

ύδρευσης, ενώ οι εργασίες εγκατάστασης σωληνώ-

σεων συνεχίζονται.  
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Αυτό το έργο ξεκινάει από το Κορωπί

Οπως ήταν φυσικό, αφιέρωσε μεγάλο

μέρος της ομιλίας του στην ιστορική ορι-

στική υπογραφή της σύμβασης του έργου

αποχέτευσης ακαθάρτων και του βιολογι-

κού καθαρισμού. Για ένα έργο 23 ετών ανα-

μονής. Ο Δ. Κιούσης όπως υποστήριξε,

ήταν συνεπής στις προεκλογικές του δε-

σμεύσεις και εξιστόρησε τις εργώδεις

ενέργειές του -μαζί με συναδέλφους του

δημάρχους- για να διασφαλίσουν την αξιο-

πιστία της διαγωνιστικής διαδικασίας (σ.σ ο

δήμος Κρωπίας είχε τεχνικό εκπρόσωπο

στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνι-

σμού), να καλύψουν με αυτοπρόσωπη πα-

ρουσία στο ΥΠΕΚΑ τις καθυστερήσεις που

παρατηρήθηκαν και να αντιμετωπιστεί ο

σκληρός πόλεμος οικονομικών συμφερόν-

των που εκδηλώθηκε με 40 και πλέον προ-

σφυγές εταιριών αλλά και κατοίκων της

περιοχής Μαρκοπούλου του αγωγού διάθε-

σης. Όπως είπε ο δήμαρχος αυτό το έργο

ξεκινάει από το Κορωπί. Η κοινοπραξία θα

εγκατασταθεί στο Κορωπί σε γραφεία και

έχει μισθώσει χώρο για το εργοτάξιο. Η

βούληση του δήμου είναι να απασχοληθούν

εργαζόμενοι του Κορωπίου και ειδικοί των

κατασκευών, των χωματουργικών και οικο-

δομικών εργασιών, υδραυλικοί και ηλεκτρο-

λόγοι και να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που

διαθέτουν σε λογικές προσφορές. 

Ξεκαθάρισε επίσης, απαντώντας σε φήμες

των τελευταίων ωρών, ότι το έργο είναι
καθ’ολοκληρία χρηματοδοτούμενο και δεν
πρόκειται κανείς κάτοικος να πληρώσει για
το εσωτερικό δίκτυο. Μόνο ένα τέλος σύν-

δεσης θα πληρωθεί όπως είναι και το αυτο-

νόητο είπε. Διαβεβαίωσε δε ότι «θα
ελέγχουμε το έργο ώστε να γίνει σύμφωνα
με τους κανόνες της τέχνης και της επι-
στήμης». 

Παράλληλα ο δήμαρχος ενημέρωσε τους

κατοίκους και για άλλα σοβαρά ζητήματα

του Δήμου, τα οποία οι πολίτες άκουσαν με

επιμέλεια.

Δραματική κατάσταση στην κοινωνία και

στους Ο.Τ.Α

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης περιέ-

γραψε τη δραματική  κατάσταση που επι-

κρατεί στην κοινωνία με κύρια

χαρακτηριστικά, την ανεργία και την υποα-

πασχόληση 8 χιλιάδων και πλέον κατοίκων

του Κορωπίου, το κλείσιμο πολλών επιχει-

ρήσεων και εμπορικών καταστημάτων, την

αδυναμία πληρωμών δανείων και λογαρια-

σμών κοινής ωφέλειας, μίλησε και για τη

δεινή κατάσταση που έχουν περιέλθει και

οι Δήμοι, μετά τις τεράστιες περικοπές των

συνταγματικά κατοχυρωμένων πόρων τους

και στην κατάργηση των πόρων του Προ-

γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το απο-

τέλεσμα είναι να χρηματοδοτούνται μόνο

έργα του ΕΣΠΑ και μόνο σε εντός σχεδίου

περιοχές. Έργα σε εκτός σχεδίου περιοχές

δεν χρηματοδοτούνται πλέον. Το Κορωπί με

τις πολεοδομικές του εκκρεμότητες έχει

πολλές ακόμα περιοχές που δεν μπορεί να

χρηματοδοτήσει αναγκαία έργα. 

Μίλησε για τις προσλήψεις μόνιμου προ-

σωπικού, τις οποίες απαγορεύουν, ενώ για

τις άλλες θέσεις συμβάσεων ορισμένου

χρόνου και κοινωφελούς εργασίας υπάρ-

χουν δυσκολίες καθότι πλέον νομοθετικά

έχει καταργηθεί η εντοπιότητα ενώ  προτε-

ραιότητα έχουν ειδικές κατηγορίες ανέρ-

γων με πολύτεκνη οικογένεια, ΑμεΑ κα. 

Πολεοδομικά νέα & τα μεγάλα έργα στην

Αγία Μαρίνα

Ο Δήμαρχος στη συνέχεια ενημέρωσε ανα-

λυτικά για την εξέλιξη των πολεοδομικών

μελετών με επίκεντρο την οριστική ένταξη

της 1ης και 2ης Γειτονίας της Αγίας Μαρί-

νας που άνοιξε τον δρόμο για την εκκίνηση

των σημαντικών έργων, (ύδρευσης 35 χλμ.,

μελέτες αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ.Δη-

μητρίου-Αγ.Μαρίνας, έργο αποχέτευσης

ομβρίων - αντιπλημμυρικό με τη διευθέτηση

του ρέματος Ξερέα κα.).

Σε καλό δρόμο το Κυκλοφοριακό

Οσον αφορά το κυκλοφοριακό, ο Δήμαρ-

χος, πληροφόρησε τους δημότες ότι οι ενη-

μερωτικές δράσεις για την εφαρμογή της

νέας μελέτης αρχίζουν τον Σεπτέμβριο μαζί

με την προμήθεια οδικής σήμανσης. Ενδει-

κτικά, ανέφερε το μέτρο της μονοδρόμη-

σης τμήματος της κεντρικής λεωφόρου

που αποτελεί βασική παράμετρο της στρα-

τηγικής της νέας μελέτης και κάποιες

άλλες βασικές αλλαγές εσωτερικών οδών.

Και δημοτική συγκοινωνία!

Εξαγγέλθηκε επίσης η έναρξη λειτουρ-

γίας δημοτικής συγκοινωνίας από το Δήμο

προς τις διάφορες συνοικίες και τους οικι-

σμούς που δεν υπάρχει καλή πρόσβαση

σε άλλα συγκοινωνιακά μέσα. Εξήρε γι’

αυτό τους δωρητές των λεωφορείων. Ση-

μειώνεται ότι τα δρομολόγια έχουν ήδη

εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου.

Δημοτικό και Κοινωνικό Ιατρείο

Αναφέρθηκε στην ίδρυση και λειτουργία,

για πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου,

αδειοδοτημένων από τον Ιατρικό σύλλογο,

δημοτικών ιατρείων καθώς και κοινωνικού

ιατρείο και φαρμακείου. Ο Δ. Κιούσης έκανε

και ιδιαίτερη ονομαστική μνεία στον δωρητή

του κτιρίου του δημοτικού ιατρείου στην

Αγία Μαρίνα κ. Σάββα Παράσχη.

Στη συνέχεια ενημέρωσε για τις άμεσες

ενέργειες για δημιουργία δομής Κοινωνικού

Παντοπωλείου από τον πρώτο χρόνο της

θητείας της δημοτικής αρχής.

Για το ζήτημα της σχολικής στέγης ανα-

φέρθηκε στην θετική εξέλιξη της λειτουρ-

γίας από τον Σεπτέμβριο του 2013 του 5ου

Νηπιαγωγείου και 5ου Δημοτικού σχο-

λείου. Για το εν αναμονή μεγάλο έργο σχο-

λικών κτιρίων στο Κίτσι είπε ότι παρότι έχει

αναδειχθεί ανάδοχος μέσω ΣΔΙΤ από το

2010 η χρηματοπιστωτική κρίση έχει καθυ-

στερήσει την εκταμίευση χρημάτων και έχει

μπλοκάρει το έργο.

Ενώ για τα κτίρια ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΑμεΑ που

είναι έτοιμα κατασκευαστικά και θα λει-

τουργήσουν είπε ότι ήταν το μόνο έργο που

είχε δημοπρατηθεί από την προηγούμενη

διοίκηση και αν δεν είχαμε μεριμνήσει για

τα λάθη με τους τίτλους ιδιοκτησίας ούτε

αυτό το έργο θα γινόταν!

Για ζητήματα  δημοτικών  οικονομικών 

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις ενέργειες

της δημοτικής αρχής για εξοικονόμηση

πόρων (μείωση μισθίων ενοικιαζόμενων κτι-

ρίων, τεράστια μείωση κόστους των Σφητ-

τείων) πετυχαίνοντας μία συνετή

οικονομική διαχείριση, παρά το πάγωμα των

δημοτικών τελών, των  φόρων και του τέ-

λους ύδρευσης καταδικάζοντας την από-

φαση κράτους-τρόικας για επιβολή 13%

ΦΠΑ. 

Ξεχωριστή ήταν και η αναφορά του στην

Δημοτική Βιβλιοθήκη που παρά τις «κασ-

σάνδρες» περί κλεισίματος είναι στην

πρώτη γραμμή και 745 παιδιά πέρασαν το

φετινό καλοκαίρι από τα προγράμματά της.

Οι εργαζόμενοι του δήμου πρέπει να τι-

μούν τον ιδρώτα του πολίτη

Αναφορά έκανε και στους εργαζομένους

του Δήμου. Για τις συνθήκες της απασχό-

λησής τους και τις τεράστιες μειώσεις των

μισθών.  Στάθηκε αλληλέγγυος στον κοινό

αγώνα που δίνουν μαζί, για τη διατήρηση

της εργασίας τους αλλά ταυτόχρονα

έστειλε μήνυμα για σεβασμό στον  ιδρώτα

του άνεργου συμπολίτη τους που πληρώ-

νει δημοτικά τέλη.

Για την πανηγυρική του αθώωση από τη

Δικαιοσύνη

Λίγο πριν μιλήσει για το κορυφαίο έργο της

αποχέτευσης έκανε μια ιδιαίτερη αλλά σύν-

τομη αναφορά στην πρόσφατη πανηγυρική

αθώωσή του από το Τριμελές Πλημμελει-

οδικείο Αθηνών ύστερα από μήνυση που

του άσκησαν, ο πρώην δήμαρχος Κρωπίας

περιόδου 2003-2010 και άλλο στέλεχος της

παράταξης της «Αναγέννησης» στις κατη-

γορίες για απόπειρα νόθευσης του εκλογι-

κού αποτελέσματος των δημοτικών

εκλογών του 2006, στις 27 Οκτωβρίου του

2011, ενώ ήταν ήδη Δήμαρχος, εκλεγμένος

με το μεγαλύτερο ποσοστό που έλαβε ποτέ

υποψήφιος στην ιστορία των εκλογών του

Κορωπίου.

Ο Δ. Κιούσης ήταν, δεικτικός για τους μη-

νυτές του και τους μάρτυρες κατηγορίας

του, εξηγώντας στους δημότες τους λό-

γους που προσέτρεξε και εκείνος, αμέσως

μετά την μήνυσή τους στην δικαιοσύνη, με

δική του μήνυση και αγωγή για να προστα-

τέψει την τιμή και την υπόληψή του από τις

συκοφαντικές κατηγορίες. Είπε μεταξύ

άλλων χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι δικομα-
νής και δεν έχω μέχρι σήμερα προσφύγει
με μήνυση εναντίον άλλων ανθρώπων
αλλά αυτή τη φορά και για πρώτη φορά
αναγκάστηκα να προσφύγω για τη συκο-
φαντική δυσφήμηση. Δεν έβαλα μάρτυρες
υπεράσπισης γιατί δεν είχα καμιά σχέση με
τίποτα απ’ όλα αυτά που με κατηγορούσαν
και ζητούσα να εκδικαστεί η υπόθεση για
να λάμψει η αλήθεια».

Το κορυφαίο έργο των έργων, 

η αποχέτευση στα Μεσόγεια
Συγκέντρωση ενημέρωσης στο Κορωπί
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To 4ο Ράιχ

Αυτά που βιώνουμε καθημερινά, έχουν προσχεδιαστεί εδώ

και πολλά χρόνια, με την αποδόμηση της εθνικής συνείδη-

σης, πρωτίστως μέσα από τα σχολεία, με την εισβολή εκα-

τοντάδων χιλιάδων μεταναστών, τους συνεχείς

δανεισμούς.

Θα μου πείτε, γιατί δανειζόμαστε; Για τον ίδιο λόγο που

χιλιάδες νοικοκυριά και πολίτες δανείζονταν για να πάνε

διακοπές (διακοποδάνεια) για να πάρουν μεγαλύτερο αυ-

τοκίνητο, για να έχουν καμμιά δεκαριά πιστωτικές στην

τσέπη. Κι αυτό γιατί βομβαρδίζονταν από το πρωί  με τις

διαφημίσεις μέσα από τα ΜΜΕ, και με τα καθημερινά απα-

νωτά τηλεφωνήματα από τις τράπεζες.

Ετσι και οι κυβερνώντες δανείζονταν και δανείζονται όχι

για τον άρτον τον επιούσιον, αλλά για τον δικό τους πλου-

τισμό, τις μίζες, και την καλοζωία τους. Πρωτίστως η κα-

ρέκλα...

Ετσι απαξιώθηκαν και οι πολιτικοί και οι αξίες και έχουν

οδηγήσει τον Ελληνα να σιχαίνεται και την πολιτική και το

κάθε τι που έχει σχέση με αυτήν. Γι᾽αυτό παντού βλέπει

κλέφτες και λαμόγια.

Ολο αυτό έδωσε την άνεση στους Ευρωπαίους ἑταίρους

μας῾να πλουτίζουν στη δική μας πλάτη, αφού δανείζονται

οι ίδιοι με πολύ χαμηλά επιτόκια και δανείζουν με δυο και

τρεις φορές υψηλότερα.

Αναρωτηθείτε γιατί ένας δανειστής συνεχίζει να δανείζει

όταν βλέπει ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς στις υπο-

χρεώσεις του δανείου σου;

Αφού λοιπόν μας “μπούκωσαν” με δάνεια έρχονται τώρα

να πάρουν τα “πανωπροίκια”.
Η Γερμανία, που επιδιώκει την ηγεμονία στην Ευρώπη,

αφού δεν το κατάφερε με τα όπλα χρησιμοποιεί σήμερα

πιο αξιόπιστες μεθόδους (έτσι πιστεύει).

Ζητάει λοιπόν ευθέως ως αντάλλαγμα των δανείων που

μας διευκολύνουν εθνική κυριαρχία. Πριν ακριβώς ένα

χρόνο η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βίβιαν Ρέντινγκ,

έγραφε: «H Ευρώπη του αύριο θα πρέπει να μοιάζει πολύ

με τη Γερμανία του σήμερα. Μέχρι το 2015 η διαδικασία

πολιτικής ένωσης της Ε.Ε. θα έχει αποφέρει καρπούς. 

[…] 

Στη Γερμανία υπάρχουν τα ομόσπονδα κρατίδια που έχουν

δικαίωμα συναπόφασης. Ετσι βλέπω την Ευρώπη του

αύριο. 

[…] Η δομή δεν απέχει πολύ από τη γερμανική.  ...Ο πρω-

θυπουργός θα πρέπει να εκλέγεται από την ευρωπαϊκή

Βουλή. Για την Ευρώπη χριεαζόμαστε μια κοινοβουλευτική

Δημοκρατία”.

Ως κρατίδιο της Γερμανίας μας ορέγονται και με τους πο-

λιτικούς που έχουμε στην κορυφή της εξουσίας, τα κατα-

φέρνουν μια χαρά. Τώρα ετοιμάζουν την υπερεπίτροπο

που θα μπει σε όλες τις εναπομείνασες κρατικές υπηρε-

σίες, στα νοσοκομεία και στους Δήμους και θα κάνει κου-

μάντο. 

Το 4ο Ράιχ είναι εδώ και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε

και να αντιδράσουμε...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Ότι είναι καλό για την Τζένεραλ Μότορς

είναι καλό και για τις ΗΠΑ», έλεγαν τα στε-

λέχη της εταιρείας, όταν η αμερικανική αυ-

τοκινητοβιομηχανία αποτελούσε την καρδιά

της ακμάζουσας οικονομικής υπερδύναμης.

Και το Ντιτρόιτ ήταν για πολλά χρόνια η

πρωτεύουσα αυτής της αυτοκρατορίας. Αν-

τιστρέφοντας την πρόταση μπορούμε σή-

μερα να καταλάβουμε πως «ότι είναι κακό
για το Ντιτρόιτ είναι κακό και για το μέλλον
της Αμερικής αλλά και της ίδιας της δημο-
κρατίας».
Η προειλημμένη απόφαση της χρεοκοπίας

αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για

να κερδίσουν οι τράπεζες και τα μεγάλα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε βάρος των

εργαζομένων και των συνταξιούχων. Ου-

σιαστικά, όπως συνέβη και σε όλες τις

χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, κήρυξε

στάση πληρωμών προς τους πολίτες προ-

κειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που προκά-

λεσαν την κρίση.

Το Ντιτρόιτ βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα

σε καθεστώς ολοκληρωτικού ελέγχου των

τραπεζών που τοποθέτησαν έναν δικό τους

άνθρωπο, τον ειδικό διαχειριστή Κέβιν Ορ,

σε ρόλο απόλυτου ηγεμόνα όλων των κα-

τοίκων της πόλης. Η απόφαση της χρεοκο-

πίας ελήφθη ύστερα από σειρά μυστικών

επαφών που είχε ο Ορ με τραπεζίτες της

UBS, της Μέριλ Λιντς και της Bank of Amer-

ica, οι οποίες ουσιαστικά καθόρισαν και

τους όρους της αθέτησης πληρωμών. 

Ο νέος τσάρος του Ντιτρόιτ είχε ξεκαθαρί-

σει από πολύ νωρίς τη στάση του ζητώντας

από τα ασφαλιστικά ταμεία να δεχθούν

μόλις 10 σεντς για κάθε δολάριο που τους

χρωστά ο δήμος – ουσιαστικά δηλαδή να

«κουρέψουν» κατά 90% τα αποθεματικά

τους και σε δεύτερο επίπεδο τις συντάξεις

που χορηγούν. Την ίδια ώρα όμως συζη-

τούσε να δώσει έως και 75 σεντς στο δο-

λάριο στους πιστωτές. Πρόκειται για μια

ιδιότυπη αναδιανομή εισοδήματος προς το

μεγάλο κεφάλαιο το οποίο ληστεύει σε μια

ημέρα τις τσέπες εκατοντάδων χιλιάδων

πολιτών.

Παράλληλα η χρεοκοπία μεταφράζεται σε

μια ευκαιρία ξεπουλήματος των τελευ-

ταίων στοιχείων δημόσιας περιουσίας

όπως το δίκτυο ύδρευσης, η υπηρεσία δια-

χείρισης απορριμάτων αλλά ακόμη και τα

περίφημα έργα τέχνης που φυλάσσονται

στο μουσείο της πόλης. Δεκάδες κοράκια

του χρηματοπιστωτικού συστήματος περί-

μεναν εδώ και χρόνια αυτή τη στιγμή προ-

κειμένου να παρακάμψουν τις αντιδράσεις

των κατοίκων και κυρίως των συνδικάτων

και να μετατρέψουν την πόλη σε μια «ει-

δική οικονομική ζώνη» με μεσαιωνικές

συνθήκες εργασίας.

Το προσοδοφόρο πλιάτσικο όμως στις ζωές

εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που σύν-

τομα θα επεκταθεί σε αρκετές ακόμη πό-

λεις και πολιτείες των ΗΠΑ, δεν μπορεί να

κρύψει την γενικότερη παρακμή της αμερι-

κανικής οικονομίας και την μεταφορά των

οικονομικών κέντρων του πλανήτη προς

Ανατολάς. Η χρηματιστικοποιήση της οικο-

νομίας σε βάρος της πραγματικής παραγω-

γής και η μεταφορά των βιομηχανικών

μονάδων στη Λατινική Αμερική και την Ασία

προσέφερε κέρδη δισεκατομμυρίων σε

συγκεκριμένες τράπεζες αλλά έφαγε και το

σκαρί της εθνικής οικονομίας. Η διαδικασία

ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 70 αλλά

πήρε χαρακτηριστικά πογκρόμ εναντίον

των εργαζομένων και των κοινωνικών πα-

ροχών στα είκοσι χρόνια που ακολούθησαν.

Συγκεκριμένα το Ντιτρόιτ είχε αποτελέσει

το επίκεντρο της κρίσης ενυπόθηκων δα-

νείων που απείλησε να συμπαρασύρει πριν

από μερικά χρόνια τα σαθρά θεμέλια του

παγκόσμιου καπιταλισμού. Σήμερα τα κου-

φάρια 78.000 κτιρίων, χαλασμένοι φωτεινοί

σηματοδότες και ετοιμόρροπες γέφυρες

συνθέτουν το σκηνικό μιας πόλης σε ολο-

κληρωτική εγκατάλειψη. Οι

απεσταλμένοι της εφημερί-

δας Γκάρντιαν περιέγρα-

φαν τις τελευταίες ημέρες

σκηνές που παραπέμπουν

στο Τσερνομπίλ, μετά την

καταστροφή του πυρηνικού

αντιδραστήρα ή στο Στά-

λινγκραντ μετά τις μάχη με

τα ναζιστικά στρατεύματα.

Προκειμένου να προωθηθεί

αυτό το σχέδιο τέθηκε για

άλλη μια φορά σε λειτουρ-

γία ο τεράστιος μηχανισμός προπαγάνδας

εναντίον των συνδικάτων, αλλά και της

ίδιας της έννοιας της κοινωνικής πρόνοιας.

Δεκάδες καλοπληρωμένα ιδρύματα ερευ-

νών, τα οποία στελεχώνονταν από πρώην

τραπεζίτες και χρηματιστές, βομβάρδιζαν

τα μέσα ενημέρωσης με λάσπη επιχειρών-

τας να αποδώσουν την αποτυχία του καπι-

ταλιστικού συστήματος στη δράση των

συνδικάτων και στις «υψηλές συντάξεις»

και τα επιδόματα των εργαζομένων.

Καλά κρυμμένη πίσω από την νεοφιλελεύ-

θερη προπαγάνδα όμως είναι και μια άλλη

πτυχή του προβλήματος: Η επιβολή ειδικών

διαχειριστών σε πόλεις των Ηνωμένων Πο-

λιτειών είναι πιο αντιδημοκρατική ακόμη

και από την δικτατορία των τεχνοκρατών,

που δοκίμασε η Ευρώπη με τις κυβερνή-

σεις Παπαδήμου και Μόντι στην Ελλάδα

και την Ιταλία. Όλα τα μέχρι στιγμής παρα-

δείγματα δείχνουν ότι οι νέοι τσάροι της οι-

κονομίας τοποθετούνται μόνο σε περιοχές

όπου κυριαρχούν τα γκέτο των μαύρων και

των ισπανόφωνων. Οι συγκεκριμένοι πολί-

τες χάνουν έτσι ακόμη και την ψευδεπί-

γραφη αίσθηση δημοκρατίας που τους

προσέφερε το παλαιό σύστημα και περνούν

σε ένα ιδιότυπο καθεστώς δουλοπαροικίας.

Οι νέοι «ηγεμόνες» είναι πρώην στελέχη

τραπεζών που αποκτούν δικαιώματα ζωής

και θανάτου στις ζωές εκατομμυρίων αν-

θρώπων. Ο οικονομικός φασισμός, για τον

οποίο μιλούσε στο τελευταίο του βιβλίο ο

Αμερικανός πρώην υποψήφιος των προ-

εδρικών εκλογών, Ραλφ Νέιντερ, ολοκλη-

ρώνεται με πρόσχημα την οικονομική κρίση.

Η περίπτωση του Ντιτρόιτ αποδεικνύει ότι

ενώ η στάση πληρωμών αποτελεί αναγκαία

συνθήκη για την έξοδο μιας χώρας ή μιας

πόλης από τις κρίσεις, που προκαλεί το

παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν

είναι από μόνη της θετική για τα χαμηλά ει-

σοδηματικά στρώματα εάν δεν συνοδεύε-

ται από συγκεκριμένα μέτρα αναδιανομής

του εισοδήματος. Για την ακρίβεια, στην πε-

ρίπτωση που οι όροι της χρεοκοπίας ή του

κουρέματος, καθοριστούν από τους δανει-

στές η διαδικασία καταλήγει να αποτελεί

μια αντίστροφη αναδιανομή από τους πολύ

φτωχούς προς του πολύ πλούσιους – ένα

πραγματικό πλιάτσικο των ασφαλιστικών

ταμείων και της δημόσιας περιουσίας. Στη

συγκεκριμένη περίπτωση ολόκληρη η πόλη

αποτέλεσε ένα δώρο του Ομπάμα προς τις

τράπεζες, που τον έφεραν και τον διατη-

ρούν στην εξουσία.

Άρης Χατζηστεφάνου
αναδημοσίευση από το ΠΡΙΝ 21/7/2013 

Ντιτρόιτ: η χρεοκοπία μεταφράζεται 

σε μια ευκαιρία ξεπουλήματος
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Έχουμε περάσει πολλά σ’ αυτόν τον τόπο, τον μικρό,

τον μέγα.

Έχουμε άπειρες φορές πέσει στις φωτιές της Κόλασης

και τις σβύσαμε φτύνοντας και κοροϊδεύοντας τους δι-

αόλους.

Έχουμε τραβήξει τέτοια μαρτύρια, τόσα βάσανα, που

άλλος λαός στη θέση μας θα ‘χε  πει «άντε γειά» προ

αμνημονεύτων εποχών.

Τόσες φορές μας είχαν πατημένους κάτω, ξέπνοους κι

όμως ξανασηκωθήκαμε και πατήσαμε αυτούς που μας

πατούσαν.

Έχουμε, βέβαια, τα κουσούρια μας, αμέτρητα και βαρειά,

αλλά μην ξεχνάτε πως τίποτε μέτριο δεν μας ταιριάζει,

των άκρων ράτσα είμαστε, του ύψους ή του βάθους.

Είμαστε ικανοί, να κοιταχτούμε μεταξύ μας και να

πούμε: «ρε δεν πάμε να τους δείρουμε»; Κι έτσι απλά

να γράψουμε έπη απίστευτα σαν του ’40. Είμαστε επί-

σης ικανοί για τις πιο απίστευτες μαλακίες. 

Όπως το να σφαχτούμε μεταξύ μας και να  ρημάξουμε

την Ελλάδα για ξένων νιτερέσα, σαν τότε στον Εμφύ-

λιο.

Όπως το να ψηφίζουμε ξανά και ξανά, τους ίδιους και

τους ίδιους εμποράκους των ονείρων μας, που 40 χρό-

νια τώρα κόβουνε και πουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομ-

μάτι, κλέβουνε και της Παναγιάς τα μάτια, τις ελπίδες

του Γένους μας, το αύριο των παιδιών μας.

Και ξέρετε ποιά είναι η πλάκα κι η τραγωδία μαζί;

Ότι οι περισσότεροι από δαύτους που εκλέγουμε για να

μας κυβερνήσουν, δεν είναι άξιοι ούτε να δέσουν τα

κορδόνια των παπουτσιών του κάθε Έλληνα βιοπαλαι-

στή, οικογενειάρχη κι αγωνιστή, που γενιά τη γενιά

κρατά ζωντανή την Πατρίδα. Ποιός μνημονιακός χλε-

χλές που μας κουνάει το δάχτυλο γιά να μας πείσει ότι

σκοτώνει τους Έλληνες γιά το καλό της Ελλάδας, φτά-

νει σε μπόϊ πιό πάνω απ’ τον αστράγαλο του Έλληνα

βιοπαλαιστή;

Κυβερνιόμαστε από κατωτέρους μας. Ας πάψουμε επι-

τέλους να υποτιμάμε τους εαυτούς μας. Μας αξίζει κα-

λύτερη Ελλάδα και μπορούμε να την έχουμε. Στο χέρι

όλων μας είναι να μη μας οικτίρουν πια οι ξένοι. Να πά-

ψουν να λένε για μας ότι είμαστε ευλογημένος τόπος

με καταραμένους ανθρώπους.

Έπρεπε πρώτα να μας σαπίσουν και να μας δηλητηριά-

σουν. Να μας υπνώσουν με λογιών-λογιών χασίσια. Το

πέτυχαν και τώρα μας πατούν και μας ληστεύουν. Εμείς

τους ανοίξαμε τον δρόμο. Και τώρα τα θέλουν όλα. Όχι

μόνο τον δημόσιο πλούτο της χώρας, αλλά και το σπι-

τάκι και το χωραφάκι. ‘Ολα. Η ανάπτυξη που ετοιμάζουν

κι ευαγγελίζονται τα κυβερνητικά γιουσουφάκια τους θα

είναι ρεσάλτο πειρατών σε ανοχύρωτη χώρα δίχως κρά-

τος, με «βασικό εγγυημένο μισθό τα 360 ευρώ». Το

ανήγγειλαν ήδη με το ξετσίπωτο καμάρι του καλοταϊ-

σμένου δούλου που τ’ αφεντικά του τον έβαλαν κου-

μανταδόρο και ντερβέναγα στους νηστικούς.

Όταν η απόγνωση φέρει τη γνώση ότι και το σπίτι μας να

πουλήσουμε –ή να μας το κατάσχουν- και μέρα παρά

μέρα να τρώμε, πάλι δεν βγαίνει να ξοφλάμε τα χαρά-

τσια τους και τα λοιπά κερατιλίκια τους, τότε θ’ ανακα-

λύψουμε ότι μιά ογδοντάχρονη γιαγιά μπορεί άνετα να

ξεκοιλιάσει μ’ ένα δικράνι τον πάνοπλο Γερμανό αλεξι-

πτωτιστή που πέφτει στο κεφάλι της. Αρκεί να γυαλίσει

το μάτι της γιαγιάς, όπως τότε στη Μάχη της Κρήτης.

Ο «πολιτισμένος» άνθρωπος του 21ου αιώνα χωρίζεται

από τον άνθρωπο των σπηλαίων με μιά πολύ λεπτή κι

ευαίσθητη μεμβράνη που υπό τις κατάλληλες συνθήκες

μπορεί να σκιστεί πανεύκολα. Οι στρατιές των πάνο-

πλων πραιτωριανών που σήμερα φυλάνε τους επίορκους

τοποτηρητές των κατακτητών μας, θα έχουν τότε ως διά

μαγείας εξαφανιστεί ή ενσωματωθεί στο ποτάμι της λαϊ-

κής οργής, όταν θ’ απονέμει δικαιοσύνη με αλλεπάλλη-

λες τριαντάρες δεσμίδες σ’ ένα νέο Γουδή. Πόσοι θα

προλάβουν να φύγουν;

Απ’ όλα αυτά που σήμερα μας πονούν, θα πονέσει πε-

ρισσότερο η μομφή κι η καταδίκη στο βλέμμα των παι-

διών μας, αύριο που θα μας κοιτάξουν και θα μας

ρωτήσουν: «γιατί ρε μάνα, ρε πατέρα, γιατί σταθήκατε
τόσο μικροί»; Μήπως ήρθε η ώρα να θυμηθούμε την προ-

αιώνια διδαχή της Παγκόσμιας Ιστορίας; ότι ο καθένας

είναι τόσο αδύναμος κι ελεγχόμενος όσο επιτρέπει στον

εαυτό του να είναι, ή τόσο δυνατός κι ανεξέλεγκτος όσο

του επιτρέπουν οι άλλοι να είναι.

Πάρτε το χαμπάρι. Πάντοτε είμασταν λίγοι, αλλά μεγά-

λοι σε όλα μας. Και στις αρετές μας και στα κουσούρια

μας. Μόνο μέτριοι δεν είμαστε. Σε τίποτε. Γιατί λοιπόν

να κυβερνιόμαστε και να ευτελιζόμαστε από κραυγα-

λέες μετριότητες και ξεπουλημένα ανθρωπάκια;

Γιατί ρε γαμώ το;

Γιατί να καθόμαστε σαν τ’ αρνιά παραμονές Λαμπρής;

να βλέπουμε να σφάζουνε τα παραδίπλα μας αρνιά και

ν’ ανακουφιζόμαστε «ουφ, ευτυχώς τη σκαπουλάραμε
και σήμερα». Είναι ζωή αυτή; Ξεψτιλίκι είναι. Αν τό

‘χουμε πάρει απόφαση ότι θέμα χρόνου είναι να τελει-

ώσουμε σαν τα καλοφάγωτα σφαχτάρια, ε τουλάχιστον

ας πουλήσουμε ακριβά το τομάρι μας. Ύστερα από δέκα

χιλιάδες χρόνια Ελλάδα, είναι ξεφτίλα να επισφραγιστεί

η ληξιαρχική πράξη θανάτου μας μ’ ένα ρέψιμο της Μέρ-

κελ.

Γιατί ρε γαμώ το;
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Συνέχεια από την σελ. 2

Τα προβλήματα της μετανάστευσης και

του πολυπολιτισμού είναι γνωστά σε

πολλές χώρες της Δύσης, όπου έχουν

ληφθεί μέτρα με την ελπίδα να αντιμετω-

πιστούν οι χειρότερες συνέπειες. Αυτό

που διακρίνει την περίπτωση της Ελλά-

δος είναι το άνισα μεγαλύτερο μέγεθος

της μετανάστευσης στη χώρα σε χρονικό

περιθώριο 20 μόνο ετών, καθώς και της

ανομίας με την οποία αυτή διεξάγεται. Πι-

θανολογείται ότι η Ελλάδα είναι το λογι-

στικό κέντρο επιχειρήσεων της

δουλεμπορικής μαφίας στην Ευρασία.

Εκτός αυτού, η Ελλάδα υποχρεούται από

τη συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ, την οποία υπέ-

γραψε το 2003 (σ.σ. επί Σημίτη), να δέχε-

ται πίσω μετανάστες οι οιποίοι

κατορθώνουν να βρεθούν από το δικό της

έδαφος στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό

μπορεί η Ευρώπη να «παραβλέψει»  την

υποχρέωση να απαιτήσει από την Ελλάδα

να προστατεύσει τα σύνορά της, όπως

προβλέπει η Συνθήκη Σένγκεν.

Αντ αυτού, περιορίζεται η Ευρώπη στο

να πληρώνει για την παραμονή των μετα-

ναστών το ελληνικό κράτος. Αυτό το

χρήμα μαζί με το χρήμα της μαφίας των

δουλεμπόρων είναι μπίζνες δισεκατομμυ-

ρίων για την εντόπια κλεπτοκρατία και

φροντίζει, μαζί με μια ψευτοανθρωπιστική

προπαγάνδα, να παραμένουν τα σύνορα

ανοιχτά. Τα έξοδα της μετανάστευσης

φορτώνονται ανενδοίαστα στις πλάτες

της κοινωνίας, υπηρεσίες υγείας, σχο-

λεία, αστυνομία κλπ. είναι απελπιστικά

επιβαρυμένα και καταρρέουν, ενώ η εγ-

κληματικότητα εκτινάχθηκε στα ύψη.

Ετσι η κρίση στην Ελλάδα δεν είναι απο-

κλειστικά οικονομικής φύσεως, αλλά τρο-

φοδοτείται από δημογραφική και

πολιτισμική συνισταμένη που μαζί καταφέ-

ρουν βαρύ πλήγμα στην εθνική ταυτότητα. 

Ομως η ταυτότητα είναι αναγκαια προ-

κειμένου ένας λαός με αξιοπρέπεια και

ευθύνη να κινητοποιηθεί ενάντια σε κιν-

δύνους που απειλούν την κοινωνία. Η Ελ-

λάδα δεν θα κατεβάλλετο με τόση

ευκολία από την οικονομική κρίση, εάν

δεν είχαν καταστραφεί οι πνευματικές

της εφεδρείες από την προηγηθείσα δη-

μογραφική - πολιτισμική κρίση.

Φιλελληνισμός και ευρωπαϊκές αξίες

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ατομικά,

παρά ταύτα, ένα άτομο το οποίο δεν πε-

ριέχεται σε μια ιστορικά διαμορφωμένη

συλλογικότητα από την οποία προσλαμ-

βάνει ένα σημαντικό μέρος της ταυτότη-

τάς του δεν μπορεί να είναι πραγματικά

αυτόνομο.

Το απογυμνωμένο άτομο δεν έχει άλλη

δυνατότητα παρά αυτή του εργασιακού

δούλου καταναλωτή και ταπεινού υπη-

κόου της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας.

Ως εξ αυτού, θα έπρεπε αν αναγνωρί-

ζονται ως νόμιμα και τα συλλογικά αν-

θρώπινα δικαιώματα. Τούτο θα σήμαινε

την αναγνώριση του δικαιώματος αυτο-

συντήρησης των ιστορικών συλλογικοτή-

των, τις οποίες ανενδοίαστα απεμπολεί η

παγκοσμιοποίηση.

Τέλος, σημαντικό είναι να επισημάνει κα-

νείς ότι η Ελλάς κατέχει σημαντική θέση

σε ένα συμβολισμό, ο οποίος βρίσκεται

στην καρδιά του ευρωπαϊκού αξιακού κα-

νόνα: Δημοκρατία ανθρωπισμός, πνευ-

ματική αυτονομία. Ο φιλελληνισμός των

νεοτέρων χρόνων εξαρχής διεπνέετο

από τον ενθουσιασμό γι αυτά ακριβώς τα

ιδανικά. Μπορεί ο φιλλεληνισμός της

εποχής μας να μην είναι πλέον στο αλ-

λοτινό του ύψος λόγω της υποχώρησης

των κλασικών σπουδών και της κυριαρ-

χίας του οικονομισμού, όμως είναι, παρά

ταύτα, ανησυχητικό με ποια αδιαφορία

για το συμβολικό κεφάλαιο η ανθελλη-

νική εκστρατεία των ΜΜΕ προσπαθεί να

τον εξοντώσει.

Για τους λόγους αυτούς δεν μπορεί να

αντιμετωπιστεί η κρίση στην Ευρώπη με

τη λεγόμενη “Realpolitik”, δηλαδή με κα-

θαρά διαχειριστικές πολιτικές μεθόδους,

οι οποίες έφθασαν ήδη στα όριά τους.

Μόνον εφόσον ο άνθρωπος και όχι ο οι-

κονομισμός επανέλθει στο προσκήνιο θα

μπορέσουν τα έθνη της Ευρώπης να συμ-

πορευθούν στη βάση της κατανόησης και

της φιλίας. Μόνον έτσι θα μπορέσει επί-

σης η Ευρώπη να κερδίσει το σεβασμό

εκείνων των πολιτισμών οι οποίοι σήμερα

δικαίως αδυνατούν να βρουν αξιακό πρό-

τυπο στην υλιστική κοσμοθεώρηση της

Δύσης.

H ιδέα μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης οδηγεί σε μια Παγκόσμια Δικτατορία
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σε ολόκληρο τον πλανήτη, εκατομμύ-

ρια άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι,

έχουν κατακλύσει τους δρόμους και

το διαδίκτυο διεκδικώντας ένα καλύ-

τερο αύριο και ένα τέλος στη δια-

φθορά και την αδικία.

Το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια δι-

εισδύει όλο και πιο δυναμικά στα πο-

λιτικά δρώμενα, δίνοντας σημαντικό

βήμα στον λαό να υποστηρίξει μαζικά

αυτό που θέλει. 

Ένα καινούριο hashtag στο Twitter   

στη Βραζιλία τα λέει όλα: #OGigan-

teAcordou. Που σημαίνει: “Ο γίγαντας

ξύπνησε”.

Κι όπου συμβαίνει αυτό, το Avaaz, το

κίνημα των περίπου 25 εκατομμυρίων,

είναι εκεί. 

Η Γερουσία της Βραζιλίας αναφέρθηκε

κατ'επανάληψη στο κίνημα αυτό όταν

ψήφισαν για να δοθεί η δυνατότητα σε

κάθε καμπάνια πολιτών που μαζεύει

500,000 υπογραφές να προτείνει με-

ταρρυθμιστικά μέτρα απευθείας στην

κυβέρνηση.

Παράδοση 1,6 εκατομμυρίων

υπογραφών στην Γερουσία

της Βραζιλίας

Οι Βραζιλιάνοι λένε “ως εδώ' στην

ανεξέλεγκτη διαφθορά. Αρχικά ήταν η

τεράστια επιτυχία της καμπάνιας

'Clean Record Law', που στόχο είχε να

απαγορεύσει στους πολιτικούς που

έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα να

ξανακατέβουν στις εκλογές. Μελέτες

έδειξαν πως το Avaaz έπαιξε καθορι-

στικό ρόλο σ'αυτή νίκη. 

Τώρα, ένα μέλος του Avaaz δημιούρ-

γησε   τη μεγαλύτερη διαδικτυακή καμ-

πάνια στην ιστορία της Βραζιλίας, με

πάνω από 1,6 εκατομμύριο υπογρα-

φές. Απαίτησε απ'τους γερουσιαστές

να πετάξουν έξω απ'τη Γερουσία τον

πρόεδρο, έναν διεφθαρμένο πολιτικό

με πολλές καταγγελίες εις βάρος του.

Για την ώρα, αυτός είναι ακόμα   στη

θέση του, είμαστε όμως πολύ κοντά

στο να δώσουμε ένα τέλος στη διαδι-

κασία της μυστικής ψηφοφορίας που

του επέτρεψε να στρογγυλοκαθήσει

στην υψηλότερη θέση της Γερουσίας.

Η Γερουσία της Βραζιλίας τέλος, ψή-

φισε για να καταστεί ευκολότερο και

ταχύτερο για τους πολίτες να ασκούν

πίεση τους πολιτικούς και συμφώνη-

σαν να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθ-

μός των ανθρώπων που χρειάζεται να

υπογράψουν μια καμπάνια όπως επί-

σης συμφωνήσαν ότι οι ηλεκτονικές

υπογραφές θα λαμβάνονται υπόψη! 

Παρόμοια κινήματα υπάρχουν σε πολλές

χώρες και όσο αυτά γιγαντώνονται, τόσο

αναπόφευκτο θα είναι για  τα κράτη να

μην τα λαμβάνουν υπόψιν τους. 

Το διεθνές επιστημονικό βραβείο «Giuseppe Sciacca» χά-

ρισαν οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες του κόσμου, που

ήρθαν στο φως το 2007 στη Μηλιά Γρεβενών, στην ανα-

πληρώτρια καθηγήτρια Παλαιοντολογίας του ΑΠΘ Ευαγ-

γελία Τσουκαλά και στον Ολλανδό ερευνητή Ντικ Μολ. 

Οι χαυλιόδοντες έχουν μήκος 5,02 μέτρων, και ανήκαν σε

μαστόδοντα, προϊστορικό προβοσκιδωτό, πρόγονο του

ελέφαντα, που έζησε στην περιοχή την εποχή του Πλει-

όκαινου, πριν από περίπου 3 εκατομμύρια χρόνια.

Το γιγάντιο ζώο φαίνεται να είχε ύψος 3,5 μέτρων, μήκος

8,5 μέτρων και βάρος 8 τόνων, ενώ χρειαζόταν καθημερινά

300 κιλά φυτικής τροφής και 200 λίτρα νερού για να ζήσει,

γεγονός που αποδεικνύει πως η περιοχή της σημερινής

Δυτικής Μακεδονίας ήταν τότε μια πυκνή ζούγκλα με

πλούσια βλάστηση και άφθονα νερά.

Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Νοέμβριο στο Βατικανό

στους δύο ερευνητές, για το σημαντικό ανασκαφικό και

ερευνητικό έργο τους στην περιοχή των Γρεβενών.

Η Β. Μπαφατάκη, γενική γραμματέας των βραβείων

«Giuseppe Sciacca», ζήτησε από τους τοπικούς φορείς και

την ελληνική πολιτεία να δεσμευτούν για τη δημιουργία

Κέντρου Παλαιοντολογίας στην περιοχή, που θα στεγάσει

τα ευρήματα και θα αποτελέσει επίκεντρο επιστημονικής

έρευνας στον τομέα της παλαιοντολογίας.

Η επανάσταση μέσω του Internet
Αυξάνονται κατά 1 εκατομμύριο τα μέλη το μήνα! 

Στα Γρεβενά οι μεγαλύτεροι

χαυλιόδοντες του κόσμου

«Οι Μικρές Κυκλάδες είναι μια ομάδα από έξι κύρια νησιά (και δε-

κάδες μικροσκοπικά ανάμεσα στη Νάξο και την Αμοργό στα νότια-

ανατολικά. Ενας φίλος με παρακάλεσε να μην γράψω γι' αυτές,

με το φόβο να γίνουν πολύ γνωστές και να γεμίσουν τουρίστες.

Μακρές, ήσυχες παραλίες, χωρίς ψυχή στον ορίζοντα, τέλεια

άμμος που βαθαίνει απαλά μέσα στο νερό, καταγάλανα νερά και

ένα κατάστημα για καρτ ποστάλ μίλια μακρυά.

Πρώτη στάση ήταν το Κουφονήσι με πληθυσμό 370 ανθρώ-

πους. Στέκι πειρατών, βραχώδες και άγονο με βράχια και σπη-

λιές ως εισόδους από το Αιγαίο, που δημιουργούν φυσικές

πισίνες. Με ένα δωμάτιο περίπου των 35 ευρώ ημερησίως,

αναρωτιέται κανείς γιατί αυτή η λαμπρή γωνιά του κόσμου

είναι τόσο άδεια. Ο μόνος λόγος είναι διότι χρειάζεται περισ-

σότερο από μια ημέρα για να έρθετε εδώ από το Ηνωμένο Βα-

σίλειο. Μια πτήση για Μύκονο, στη συνέχεια, ένα πλοίο ή

ιπτάμενο δελφίνι για τη Νάξο, στη συνέχεια μια αργή βάρκα

που περνάει από πολλά νησιά...

Εδώ δεν υπάρχουν καταστήματα ή ταξί, φανταχτερά εστιατό-

ρια και X-box. Μισό μίλι πέρα από τη θάλασσα είναι το θρυ-

λικό νησί της Κέρου, που κάποτε πίστευαν ότι είναι η πύλη

προς τον Άδη και τώρα είναι ακατοίκητο εκτός από τις ομά-

δες αρχαιολόγων από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, που

το επισκέπτονται.

Μετά από δύο ημέρες παραμονής σε ένα καφέ -μπαρ στην πα-

ραλία του Φοίνικα με ένα σωρό από βιβλία, το αλάτι και τον

ήλιο γαργαλάει την πλάτη μου, συνειδητοποιώ με χαρά ότι δεν

μπορώ να θυμηθώ ποια ημέρα της εβδομάδας είναι. Εγώ, που

προτεραιότητά μου είναι αν έχω wi-fi.

Τον Αύγουστο, το Κουφονήσι ...διογκώνεται κατά 5.000 του-

ρίστες - κυρίως Ελληνες και Ιταλούς – και οι τιμές των δωμα-

τίων ανέρχονται σε 70 ευρώ. Ομως, τον Μάιο, τον Ιούνιο και

τον Σεπτέμβριο, αυτό το μέρος είναι απλά τέλειο.

Πιο ήσυχη και ακόμη λιγότερο ανεπτυγμένη είναι η Ηρακλειά

με 170 ανθρώπους που βρίσκεται περίπου 10 μίλια νοτιοδυ-

τικά. Από τον ξενώνα μας, ψηλά στο λόφο, τα πολυάριθμα

μικρά νησιά απλώνονται πάνω από το Αιγαίο και είναι σχεδόν

εξωπραγματική η ομορφιά τους. Αυτή είναι η Ελλάδα που δεν

περίμενα. Ήσυχη, απομονωμένη, σχεδόν αποκομμένη από τον

υπόλοιπο κόσμο».

4 Φυσικά και υπάρχει πολλή γνώση στα πανεπιστήμια. Οι

πρωτοετείς φέρνουν λίγη, οι τελειόφοιτοι δεν παίρνουν

πολλή κι έτσι η γνώση συσσωρεύεται.

4 Αν ο καθένας που του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες

έβρισκε το σθένος να το κάψει, θα συνέχιζαν οι τράπεζες

να παίρνουν....στάχτες ή θα φρόντιζαν όντως να δια-

πραγματευτούν το ποσό της δόσης μπας και εξοφληθεί

κάποτε;

4 Τι τρίγωνο Βερμούδων και μ...κίες… Στο τρίγωνο «κου-

ζίνα- τουαλέτα- υπολογιστής» έχει χαθεί κόσμος και κο-

σμάκης.!

“Οι Μικρές Κυκλάδες” 
όπως παρουσιάστηκαν από αρθρογράφο της Guardian
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .

Διευκρινίσεις για την

αθώωση του Δημάρχου 

Δημήτρη Κιούση

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδα μας (αρ.

794) γράφαμε για την αθώωση του δημάρχου Δημ.

Κιούση (του Δήμου Κρωπίας) από το Τριμελές

Πλημμελειοδικείο Αθηνών (11/7/13) για τις κατη-

γορίες νόθευσης εκλογών.

Στο ενημερωτικό σημείωμα, γράφαμε ότι ο νυν δή-

μαρχος Δ. Κιούσης είχε κατηγορηθεί από το τον τ.

Δήμαρχο και έναν σύμβουλο ως ηθικός αυτουργός

της νοθείας, σε προανάκριση που έγινε.

Δεν γράφαμε ότι κλήθηκε ο δήμαρχος για απολο-

γία, τουναντίον αντιγράφοντας από παλαιότερο

φύλλο μας (2010) σημειώναμε αυτά που μας είχε

απαντήσει ο Δ. Κιούσης σε συνέντευξή του ότι «ου-

δέποτε εδώ και 4 χρόνια έχω κληθεί από οποιαδή-

ποτε δικαστική αρχή να καταθέσω οτιδήποτε σε

σχέση με όσα αναληθή και...

Ισως δεν μπήκε η κατάλληλη στίξη στη φράση και

αποδόθηκε λάθος νόημα. Ηξεις, αφίξεις... 

Δημοσιεύουμε λοιπόν ευχαρίστως την επιστολή

που μας απέστειλε ο δήμαρχος Δ. Κιούσης σχετικά.

“Aξιότιμη Βενετσάνου, 

Στο φύλλο με αρ.794 της εφημερίδας σας, το Σάβ-
βατο 27 Ιουλίου 2013, στην σελίδα 14, επιχειρή-
σατε μια ενημέρωση των αναγνωστών σας για το
ιστορικό των δικαστικών εξελίξεων και των ενστά-
σεων κατά του κύρους των δημοτικών εκλογών της
15ης Οκτωβρίου 2006.Στο δημοσίευμά σας, πέρα
από άλλες αναφορές που βασίζονται σε επιλεκτι-
κές ειδήσεις για την εξέλιξη της υπόθεσης, υπάρ-
χουν σημαντικές ανακρίβειες και η παρουσίασή
τους δημιουργεί ιδιαιτέρως λανθασμένες εντυπώ-
σεις στην κοινή γνώμη.

Συγκεκριμένα, ουδέποτε είχε διενεργηθεί προανά-
κριση που να οδήγησε στο να αποδοθούν κατηγο-
ρίες σε εμένα όπως αναληθώς ισχυρίζεται η
εφημερίδα σας χρησιμοποιώντας, προφανώς
άθελά σας και χωρίς διασταύρωση, πηγές της αν-
τίδικης πλευράς. Την 27η Οκτωβρίου 2011, ήδη
εκλεγμένος Δήμαρχος,  προσήλθαν οι κατήγοροί
μου στην τακτική ανακρίτρια και με κατονόμασαν
υποβάλλοντας μήνυση. Μέχρι την ημέρα εκείνη ου-
δεμία κλήση για ανάκριση δεν υποβλήθηκε προς
εμένα και καμία κατηγορία δεν μου αποδόθηκε από
δικαστικό λειτουργό. Παρακαλούμε όπως αποκα-
ταστήσετε αυτή τη σημαντική ανακρίβεια.”

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Κρωπίας

Δημήτριος Ν.Κιούσης

Στα δύο προηγούμενα φύλλα μας

είχαν φιλοξενήσει τις απόψεις του

τέως δημάρχου Κερατέας, Σταύρου

Ιατρού, σχετικά με τη χωροθέτηση

ΧΥΤΑ στην Κερατέα και τις θέσεις της

δημοτικής παράταξης “Aδέσμευτοι

Πολίτες Λαυρεωτικής”.

Είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες

θέσεις όσον αφορά τη δημιουργία

χώρου διαχείρισης απορριμμάτων.

Στο σημερινό φύλλο δημοσιεύουμε

μία άλλη θέση των “Φίλων της

Φύσης” για τη φιλοσοφία της

διαχείρισης απορριμμάτων, με

αναφορά από την αρχαιότητα ακόμη

στη σελ. …

Παράλληλα η Περιφέρεια Αττικής

προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει,

προφανώς, το τοπίο σχετικά με τη

χωροθέτηση στην Κερατέα, μας

απέστειλε διευκρινίσεις τις οποίες

δημοσιεύουμε παρακάτω.

“Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου

για την απόφαση της Οικονομικής Επι-

τροπής της Περιφέρειας Αττικής περί

παράτασης προθεσμία στην κατα-

σκευή του έργου «Χώρος Υγειονομι-

κής Ταφής Απορριμμάτων» στην

περιοχή του Οβριόκαστρου Κερατέας,

τονίζει ότι η θέση της Περιφέρειας

είναι σαφής και κατηγορηματική και

έχει ειπωθεί επανειλημμένως. Η νέα

χωροθετημένη θέση θα είναι αναμφι-

σβήτητα στις Φοβόλες. Η θέση αυτή

όμως θα αφορά στη δημιουργία Ολο-

κληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχεί-

ρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) και όχι στη

δημιουργία ΧΥΤΑ, όπως εκ παραδρο-

μής αναφέρθηκε στον τίτλο του σχε-

τικού δελτίου της 29ης Ιουλίου.

Για την ολοκλήρωση της νέας χωρο-

θέτησης υπολείπεται η σύνταξη Με-

λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

από το Δήμο. Οι γραφειοκρατικές δια-

δικασίες που ακολουθούνται για το τυ-

πικό κλείσιμο του παλαιού έργου δεν

θα πρέπει να παρερμηνεύονται και να

διαστρεβλώνονται.

Με αφορμή το θέμα ο Περιφερειάρχης

Αττικής Γιάννης Σγουρός τόνισε:

«Δηλώνω κατηγορηματικά ότι για την
Κερατέα, ισχύει η νέα χωροθέτηση
που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων.
Καταδικάζω την προσπάθεια ορισμέ-
νων να δημιουργήσουν θέμα εκ του μη
όντος. Θα πράξουμε ό,τι προστάζει ο
νόμος χωρίς διανθίσματα και τυμπα-
νοκρουσίες, αλλά και χωρίς παρεκκλί-
σεις. Η Αττική θα αλλάξει πρόσωπο,
θα αναβαθμιστεί σε όλους τους τομείς
και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να
γίνει τροχοπέδη στην προσπάθεα
αυτή».

Στις Φοβόλες Κερατέας ΟΕΔΑ και όχι ΧΥΤΑ
Δηλώσεις της Περιφέρειας Αττικής

Τη Δευτέρα 29 Ιουλίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης

Σγουρός και ο Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Στ. Καλαφάτης, υπέ-

γραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας για τη διαχείριση αστικών

λυμάτων των Δήμων Ραφήνας και Σπάτων – Αρτέμιδος.

Με το σύμφωνο αυτό επιδιώκεται βιώσιμη λύση των αστι-

κών λυμάτων εν όψει της επικείμενης νέας προσφυγή της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας στο Δικαστήριο

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειμένου να μην επιβληθούν

νέα πρόστιμα.

Της υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας είχε προηγη-

θεί σύσκεψη (26/7) με τη συμμετοχή των Δημάρχων των

παραπάνω Δήμων.

Το σύμφωνο προβλέπει μεταξύ άλλων την εκπόνηση με-

λέτης, την αδειοδότηση και την κατασκευή των δικτύων

αποχέτευσης, συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης επεξερ-

γασμένων αστικών λυμάτων, και εγκατάσταση επεξεργα-

σίας λυμάτων με δυναμικότητα ικανή για την πλήρη

κάλυψη των παραπάνω Δήμων. 

Ο Περιφερειάρχης κάλεσε τους δημάρχους να υπογρά-

ψουν κι αυτοί το Σύμφωνο Συνεργασίας, τονίζοντας ότι:

“έτσι θα δοθεί συνολική και ολοκληρωμένη λύση στο με-
γάλο πρόλβημα αποχέτευσης, που αντιμετωπίζει η περιοχή
τους, να αξιοποιηθούν τα κοινοτικά κονδύλια και να απο-
τραπεί η επιβολή προστίμων στους Δήμους τους, που θα
είναι δυσβάσταχτα και μπορεί να σταθούν καταλυτικά για
τη λειτουργία τους”.

Επεσήμανε δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου

4042/2012, για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την

ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα πρόστιμα επιβάλλονται στους

Δήμους που έχουν την ευθύνη και παρακρατούνται από

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους τους (ΚΑΠ).

Σ.Σ. Δηλαδή, όποιοι Δήμοι αντιδράσουν, θα τους κόψουν

τα έσοδα από τους ΚΑΠ και θα τους αφήσουν απογυμνω-

μένους...  

\

Υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας για τη
διαχείριση αστικών λυμμάτων των Δήμων

Ραφήνας, Αρτέμιδος & Σπάτων

Καταγγελία του Δημάρχου Παλλήνης

κατά του Προέδρου των ΕΛΤΑ

Ευθεία καταγγελία κατά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβού-

λου  των Ελληνικών Ταχυδρομείων(ΕΛΤΑ) κ. Κώστα Μελαχροινού,

κάνει ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος Ζούτσος, για τους χειρι-

σμούς του που είχαν ως αποτέλεσμα την παντελή αδυναμία δια-

νομής αλληλογραφίας και που προκάλεσαν τρικοσμικές εικόνες

στο Κέντρο Διανομής Αλληλογραφίας των ΕΛΤΑ στα Γλυκά Νερά,

με τους πολίτες να συνωστίζονται στην ουρά για να βρουν την αλ-

ληλογραφίας τους, υπό την παρουσία της Αστυνομίας.

Επειδή η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί μέσα στον Αύγου-

στο, ο Δήμαρχος του μεγαλύτερου Δήμου της Ανατολικής Αττικής,

Αθανάσιος Ζούτσος, ζητά  από τον Πρόεδρο των ΕΛΤΑ: «εάν δεν

μπορεί να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις  υποχρεώσεις του για το

πλέον απλό, τη διανομή της αλληλογραφίας, αν δεν μπορεί να εξυ-

πηρετήσει αξιόπιστα και με ασφάλεια την μεταφορά των επιστο-

λών- γραμμάτων- λογαριασμών και παντός είδους διακινήσιμων

εγγράφων, να το δηλώσει, να μην παραλαμβάνει αλληλογραφία και

να μην εισπράττει το ταχυδρομικό τέλος».
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Εκυκλοφόρησε
από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ενα ευχάριστο ανάγνωσμα, 

ανάλαφρο, με βαθύ συναίσθημα, 

έρωτα και ...πόνο.
Ενα βιβλίο που θα σας ξεκουράσει

Πωλείται στα βιβλιοπωλεία Ελευθερουδάκης

στο “Ιδρεία” Παπάγου & Σωκράτους Βούλα, 

Paper club Βασ. Κων/νου 1 Βάρη και 

“Το Βιβλιοπωλείο” Αρτέμιδος 23 Βάρη

Mε επιτυχία διοργανώθηκαν και εφέτος οι εκδηλώσεις

για τα «Βραυρώνια 2013». Πολλοί ήταν οι συμμετέχον-

τες, πάρα πολλοί και οι συνδημότες μας που τα παρακο-

λούθησαν.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν απόγευμα του Σαββάτου όπου

στον μαγικό χώρο της Βραυρώνας στην εκβολή του Ερα-

σίνου οι μικρές άρκτοι και οι έφηβες κανηφόροι υπό την

διδασκαλία στης  Αντας Παπαχρήστου-Γαλομητάκου με-

τέφεραν τους θεατές στο παρελθόν για να παρακολου-

θήσουν την αφή της φλόγας για την έναρξη των

Βραυρωνίων.

Από εκεί ξεκίνησε η λαμπαδηδρομία η οποία διέσχισε την

Λ. Βραυρώνος και στην συνέχεια την Λ. Αρτέμιδος

έφτασε μέχρι το ναό της Ταυροπόλου Αρτέμιδος και επέ-

στρεψε κάνοντας την ίδια διαδρομή μέχρι το γήπεδο της

Βραυρώνας όπου συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις. Στην λαμ-

παδηδρομία συμμετείχαν με μεγάλη συγκίνηση πλήθος

λαμπαδηδρόμων- συμπολιτών όλων των ηλικιών.

Στο γήπεδο της Βραυρώνας κατέληξε η φλόγα όπου σή-

μανε και την έναρξη των εκδηλώσεων. Στην συνέχεια

απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε

όλους τους συμμετέχοντες, κανηφόρες, άρκτους, λαμ-

παδηδρόμους. Το χορευτικό του συλλόγου Κρητών και

το χορευτικό της Ομοσπονδίας συλλόγων Αρτέμιδος μά-

γεψαν τους παρευρισκομένους με τους χορούς τους. Η

εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα όπου

συμμετείχε και το κοινό.

Οι εκδηλώσεις για τα “Βραυρώνια 2013” κορυφώθηκαν

όπως κάθε χρόνο με τον διαγωνισμό ποίησης στο Ξενο-

δοχείο Mare nostrum. Ήταν μια μαγευτική βραδιά που συ-

νεπήρε όλους τους παρευρισκομένους. Για μια ακόμα

φορά αποδείχτηκε πως ποιητής μπορεί να είναι ό κάθε

ένας από εμάς, ο γείτονας μας, ο φίλος μας. Τα βραβεία

απέσπασαν οι παρακάτω συμμετέχοντες:
1α βραβεία: Ψυχογιού Φωτεινή, Μαρία- Χαρίκλεια Βαγγερ

2ο βραβείο: Χρυσού Ελένη

3α βραβεία: Καγκλή Μαίρη, Ταρλή Αικατερίνη, Κάρλα

Ζαβού, Οικονόμου, Θαλασσινού Άννα

Την εκδήλωση πλαισίωσαν οι χορωδίες της πόλης καθώς

και του όμορου Δήμου Ραφήνας –Πικερμίου :

α) Χορωδία Χρήστου Πάντα υπό την αιγίδα του συλλόγου

Φίλων Μουσικής Αρτέμιδος.

β) Χορωδία Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με διευθυντή  τον

Παπανικολάου Αριστοτέλη. 

γ) Μικτή τετραφωνική χορωδία 1ο και 2ο ΚΑΠΗ Αρτέμιδος

υπό την διεύθυνση    του Χρήστου Πάντα.

Στην συνέχεια ακολούθησε ελεύθερο πρόγραμμα με δια-

κεκριμένους σολίστες, οι οποίοι διασκέδασαν τους παρε-

βρισκομένους μέχρι πολύ αργά το βράδυ, υπό την

διεύθυνση του εκλεκτού Χρήστου Πάντα.

Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ευχαριστεί θερμά

όλους όσους συμμετείχαν στην διοργάνωση των «Βραυ-

ρωνίων 2013».

Ευχαριστεί επίσης τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου

Σπάτων-Αρτέμιδος ο «Ξενοφών» για την αρμονική συν-

διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων.

«Βραυρώνια 2013»
ένας επιτυχημένος θεσμός



κοντά σας και 

στη γειτονιά σας,

φιλικά και

οικονομικά

MINI MARKET
“H ΩΡΑΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”

l ΤΥΠΟΣ l ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ

l ΤΣΙΓΑΡΑ l ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ

l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

l FAX για το ΚΟΙΝΟ l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ

l ΕΠΟΧΙΑΚΑ l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 08.00-20.30

ΤΕΤΑΡΤΗ   08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

ΔΙAΝΟΜΗ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΤΗΛ./FAX

210 8960.392

Λεωφ. Αθηνάς 90 (παλιό Video-club) Boυλιαγμένη

Τηλ. 210 8965.944

Γαυρίου 2, Βάρη, τηλ.: 210 8970.897

ΕπαγγελματίεςΕπωφεληθείτε από την προσφορά μας
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

Βασ. Παύλου 89-91, Βούλα
τηλ. 211 4073577

VIDEO - TV - ELECTRONICS

Tηλ./Fax:  210 8954.408, kin. 6944 525989

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 59 (υπόγειο) ΒΟΥΛΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ

Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπί πραγμα-

τοποίησε την αλλαγή ηγεσίας του την

Τρίτη 2 Ιουλίου στον Ναυτικό Ομιλο

Βουλιαγμένης, σε ένα ειδυλιακό περι-

βάλλον δίπλα στην θάλασσα.

Την εκδήλωση  τίμησαν με την παρου-

σία τους η Αντιδήμαρχος Μαρκόπου-

λου Μαρία Κμπιζή, αξιωματούχοι του

Ρόταρυ και πολοί φίλοι.

Ο πρόεδρος 2012-13 Νίκος Μαντάλας

μετά από ένα σύντομο συγκινητικό

λόγο, παρέδωσε το σήμα του προ-

έδρου στη νέα πρόεδρο 2013-14,

Μαρία Μάστορα.

Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου, που

δραστηριοποιείται στην ευρύτερη πε-

ριοχή των Μεσογείων, είναι ένας δυνα-

μικός Ομιλος που χάρις στις άοκνες

προσπάθειες των μελών του καταφέρ-

νει, στις δύσκολες εποχές που δια-

νύουμε,  να στηρίζει και να καλύπτει

ανάγκες της περιοχής. 

H βραδιά κύλησε όμορφα μπροστά στη

θάλασσα· οι   προσκεκλημένοι απόλαυ-

σαν ολόφρεσκα φυστίκια προσφορά

της ροτ. Νεκταρίας Παπανικολάου – Γε-

ωργάκη και φεύγοντας  παρέλαβαν από

μία γλάστρα με αρωματικά βότανα, από

τα φυτώρια Κώνστα, προσφορά του Ρο-

ταριανού Ομίλου Κορωπίου. 

Αλλαγή ηγεσίας στο Ροταριανό Ομιλο Κορωπίου
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Μύθοι και θρύλοι, ιστορίες κι αλήθειες πε-

ριπλέκονται σε μία μαγευτική αφήγηση για

το βουνό των θεών, που συνεχίζει να μα-

γεύει με την επιβλητικότητά του, τη μυθο-

πλασία του και την “αρχιτεκτονική” της

φύσης!

Ο Όλυμπος βρίσκεται ανάμεσα στην Πιερία

της Μακεδονίας και την Περαιβία της Θεσ-

σαλίας, περιοχές της αρχαιότητας που μοι-

ράζονταν τον ορεινό του όγκο και είχαν

εκτεταμένα σύνορα πάνω σ' αυτόν.  

Η εκθαμβωτική και μεγαλοπρεπής εικόνα

του Πιερικού Ολύμπου πρέπει να σφράγισε

τη μνήμη του προϊστορικού ανθρώπου που

κατοικούσε στους πιερικούς του πρόποδες.

Μοιάζει έτσι σαν να αποτυπώθηκε μόνιμα

και αναλλοίωτα σε ηρωικά τραγούδια που

διασώθηκαν με την προφορική παράδοση

και καταγράφηκαν τον 8ο π.Χ. αιώνα από

τον Όμηρο. 

Ο Όλυμπος είναι ένα συμπαγές, μικρό σε

έκταση (600 τετραγωνικά χιλιόμετρα) αλλά

πολύκορφο και βραχώδες με σχεδόν κυ-

κλικό σχήμα. H ηλικία των κυρίως πετρωμά-

των του υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά τα

200.000.000 χρόνια, όταν το μεγαλύτερο

τμήμα της Ελλάδας -και της Μεσογείου-

βρισκόταν στον πυθμένα μιας ρηχής θά-

λασσας, όπου αποτέθηκαν τα κύρια υλικά,

από τα οποία αργότερα σχηματίσθηκαν τα

σημερινά πετρώματα. Τα διάφορα γεωλο-

γικά γεγονότα που ακολούθησαν, προκάλε-

σαν την ανάδυση όλης της περιοχής και τον

βυθό της Θάλασσας. Πριν από 1.000.000

χρόνια οι παγετώνες κάλυψαν τον Όλυμπο

και δημιούργησαν τα πλατώματα και τα κοι-

λώματα του βουνού. Με την άνοδο της θερ-

μοκρασίας που ακολούθησε οι πάγοι έλιω-

σαν και οι χείμαρροι που δημιουργήθηκαν

παρέσυραν μεγάλες ποσότητες θρυμματι-

σμένων πετρωμάτων στα χαμηλότερα ση-

μεία σχηματίζοντας τα αλλουβιακά ριπίδια*

που απλώνονται σ' ολόκληρη την περιοχή

από τους πρόποδες του βουνού μέχρι την

θάλασσα.

Ο Όλυμπος είναι για τον Όμηρο το κέντρο

της ελληνικής θρησκευτικής συνείδησης, η

κατοικία των αρχαίων θεών, με το Δία καθι-

σμένο ψηλά στο θρόνο του, στον Μύτικα

και τους θεούς δίπλα του. Ο Όμηρος, που

είναι το αρχαιότερο ελληνικό κείμενο και

ενσωματώνει τις γνώσεις που κυκλοφορού-

σαν στην εποχή του οι οποίες, εκτείνονταν

χρονικά σε πολύ αρχαιότερους αιώνες, μιλά

για τον Όλυμπο με την οικειότητα ενός αν-

θρώπου που τον ξέρει καλά. Ο Όλυμπος

είναι για τον Όμηρο αγάννιφος και νιφόεις,

δηλ. πολυχιονισμένος και χιονοσκέπαστος,

είναι πολυδειράς και πολύπτυχος, δηλ. με

πολλά φαράγγια και πολλές χαράδρες,

είναι η κατοικία των θεών, θεών έδος, και

μάλιστα η ατράνταχτη κατοικία τους, θεών

έδος ασφαλές αιεί. 

Οι δώδεκα θεοί κατοικούν στα φαράγγια,

«τις πτυχές του Ολύμπου» όπως τα αποκα-

λεί ο Όμηρος - όπου βρίσκονται και τα πα-

λάτια τους. Το Πάνθεον (ο σημερινός

Μύτικας), είναι το σημείο συνάντησής τους,

θέατρο των Θυελλωδών συζητήσεών τους.

Ο θρόνος του Δία (το σημερινό Στεφάνι),

φιλοξενεί αποκλειστικά τον αρχηγό των

θεών, τον Δία (Ζευ). Από κει εξαπολύει τους

κεραυνούς του δείχνοντας έτσι την «Θεϊ-

κήν του μήνιν». Το δωδεκάθεο συμπληρώ-

νουν η Ήρα, η Εστία, η Δήμητρα, ο

Ποσειδώνας, η Αθηνά, ο Απόλλων, η Άρτε-

μις, ο Ερμής, ο Άρης, η Αφροδίτη και ο

Ήφαιστος, Ο Όλυμπος στην Ιλιάδα ονομά-

ζεται μέγας, μακρύς, αιγλήεις (δηλ. λαμ-

πρός), πολύδενδρος.

Ο Όλυμπος είναι επίσης για τον Όμηρο η

κατοικία των Μουσών, οι ονομαζόμενες

Ολυμπιάδες και κόρες του Δία.  

Η μυθολογική παράδοση τοποθέτησε τις

εννέα Μούσες, προστάτιδες των Καλών Τε-

χνών, θυγατέρες του Δία και της Τιτάνιδας

Μνημοσύνης: η Κλειώ, η Ευτέρπη, η Θά-
λεια, η Μελπομένη, η Τερψιχόρη, η Ερατώ,
η Πολύμνια, η Ουρανία και η Καλλιόπη.

Ανεβαίνοντάς το, θα διαπιστώσετε ότι οι

θρύλοι το τυλίγουν από κάθε πλευρά. Νε-

ραϊδότοποι, επισκέψεις ...ιπτάμενων δίσκων

στο "μπαλκόνι" του Δία, για ισχυρά ηλε-

κτρομαγνητικά πεδία κ.α.

Όλα αυτά μπορεί να είναι απλοί μύθοι, μπο-

ρεί να είναι φανταστικές ιστορίες. Ένα

όμως είναι σίγουρο ότι οι κάτοικοι στις

γύρω περιοχές του Ολύμπου, έχουν να διη-

γούνται πούνε πολλές ιστορίες γιατί ζουν

καθημερινά αυτούς τους θρύλους... Μέσα

σε όλα αυτά, ένα μεγάλο ρόλο παίζουν και

τα ανεξήγητα φυσικά φαινόμενα του Ολύμ-

που. Πάνω στα οποία έχουν γίνει δεκάδες

μελέτες από πάρα πολλούς επιστήμονες,

φυσικούς, γεωλόγους και άλλους.  

Από την αρχαιότητα ακόμα αναφέρονται οι

πόλεις Πίμπλεια, Ηράκλειον, Πιερίς, Πέτρα,

και ακόμη τα Λείβηθρα (πατρίδα του μυθι-

κού Ορφέα), το Πύθιο (ιερός τόπος του

Απόλλωνα) και το Δίον, η ιερή πόλη των

Μακεδόνων στους πρόποδες του βουνού.

Το Στεφάνι του Δία

Όποιος βρεθεί στην περιοχή του Ολύμπου,

"στο στεφάνι του Δία", θα αντικρίσει ένα εκ-

πληκτικό φαινόμενο. Κάθε πρωί με την ανα-

τολή του Ηλίου, οι σκιές που

δημιουργούνται στην κόψη του βουνού,

απεικονίζουν το πρόσωπο του Δία με όλα

τα χαρακτηριστικά του! Είναι ένα γεγονός,

το οποίο όλοι οι κάτοικοι των γύρω χωριών

του Ολύμπου γνωρίζουν εδώ και πάρα

πολλά χρόνια. Η τοποθεσία αυτή, έχει ονο-

μαστεί "Ο θρόνος του Δία"! (φωτο δεξιά).

Οι πυραμίδες του Ολύμπου

Υπάρχουν οι πυραμοειδές κορυφές του

Ολύμπου, οι οποίες σύμφωνα με την παρά-

δοση αλλά και την άποψη μελετητών, μόνο

τυχαίες δεν είναι... Από την αρχαία Ελλάδα

ξέρουμε ότι όλες οι σημαντικές τοποθεσίες

που επέλεγαν οι Έλληνες, βρίσκονταν σε

στρατηγικής σημασίας σημεία ή και σε ιε-

ρούς τόπους από την ίδια την φύση. Κάτι

τέτοιο συμβαίνει και με τις πυραμίδες του

Ολύμπου.

Αυτές οι πυραμίδες δημιουργήθηκαν τους

αρχαίους χρόνους, είτε από μια προηγμένη

ανθρώπινη τεχνολογία, αφού φαίνονται να

είναι λαξευμένες, είτε τις δημιούργησαν οι

ίδιοι οι ...θεοί για δικά τους στρατηγικά ση-

μεία. Στις τρεις αυτές κορυφές των πυραμί-

δων βρίσκονται οι περιοχές Τούμπα, Αγ.

Αντώνιος και Προφήτης Ηλίας αντίστοιχα.

Το σημαντικό και καθόλου μυθολογικό στοι-

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΒΑΣΗ 
Μύθοι, θρύλοι κι αλήθειες...

Μέσα στο κατακαλόκαιρο να μιλάμε για τον Ολυμπο! Εχουμε το λάθος να πι-

στεύουμε ότι μόνο η θάλασσα μας ξεκουράζει το καλοκαίρι. Αλλά και μόνο στη

μνήμη ενός χιονοσκέπαστου βουνού, μας διαπερνάει μια δροσεράδα ευχάριστη.

Ο Ολυμπος δεν είναι οποιοδήποτε βέβαια βουνό, αφού κατοικήθηκε από τους

θεούς και τις νύμφες, τις μούσες και τις νεράιδες κι όταν σήμερα το περπατάς τα

αισθάνεσαι τα “αερικά” γύρω σου...

Ο αέρας που αποπνέει αυτό το μυθικό βουνό, έχει μια μοναδικότητα, που τη νιώ-

θεις μόνο όταν περπατήσεις στα μονοπάτια του, ξεκινώντας από τα πυκνά δάση

με τις δροσερές πηγές, φθάνοντας στις κορυφές των Ολύμπιων θεών. 

Στις κορυφές που σου μεταδίδουν την αίσθηση ότι άγγιξες τον "θρόνο" του Δία.  

Πέρα όμως απ’ αυτό, για τη σημερινή αναφορά μας στον Ολυμπο, μας έδωσε η

επέτειος των εκατό χρόνων από την πρώτη κατάκτηση της κορυφής Μύτικας του

Ολύμπου, από τον  'Ελληνα  Χρήστο Κάκαλο και τους Ελβετούς Frederic Bois-

sonnas & Daniel Baud-Bovy, στις 2 Αυγούστου 1913. 

Πολλές φωτογραφίες και κάποια κείμενα έχουμε πάρει από το “Ορειος Ανεμος...”
oreios.blogspot.gr, [Ένας ορεινός άνεμος, ένας "όρειος άνεμος" κατά τους αρχαίους Έλ-

ληνες (Όμηρος,Θουκυδίδης κ.α.), με ώθησε να κοινοποιήσω "εύμορφες" εικόνες της μο-
ναδικής και άγνωστης ελληνικής φύσης, μη δικαιούμενος το προνόμιο της ατομικής

φωτογραφικής και φυσικής απόλαυσης αυτού του μοναδικού τόπου... ΤΚΖ], όπως χαρα-

κτηριστικά γράφει στον ιστοχώρο του.

Επίσης από το αρχείο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης,

ΕΟΟΑ  http://www.eooa.gr/  κάποια στοιχεία από το βιβλίο "ΟΛΥΜΠΟΣ" του Νίκου

Νέζη, από το http://www.briefingnews.gr και άλλες ιστοσελίδες στο ιντερνετ.

ΟΛΥΜΠΟΣ, 30 Απριλίου 1914.
Η πρώτη στον κόσμο φωτογραφία των ψηλών κορυφών
του Ολύμπου - φωτ. Fr.Farquhar, αρχείο ΕΟΟΑ
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χείο για τις πυραμίδες είναι οι αποστάσεις

και οι μοίρες που σχηματίζουν οι γωνίες

τους! Επιστήμονες λένε ότι την ίδια ακρι-

βώς γωνία έχουν και τα 3 αστέρια της

ζώνης του Ωρίωνα στον ουρανό. Τις λεγό-

μενες "Τρείς Βασιλείες".
Από τα 3 αυτά άστρα, τα δύο είναι σε ευ-

θεία γραμμή και το τρίτο απέχει 27ο μοίρες.

Ακριβώς την ίδια γωνία μοιρών αλλά και την

πλήρη ταύτιση με τα 3 άστρα του Ωρίωνα,

έχουν οι 3 πυραμίδες του Ολύμπου. Σε ποιο

άλλο σημείο της γης, συμβαίνει η ίδια ακρι-

βώς ευθυγράμμιση με την ζώνη του Ωρίωνα;

Στις πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο!

Και εδώ έρχονται οι ιστορίες και οι μύθοι,

για το κατά πόσο είναι φυσικές ή.... τεχνη-

τές, οι πυραμίδες του Ολύμπου. 

Η Εκκλησία του Προφήτη Ηλία 

Πολλοί είναι οι κάτοικοι αλλά και οι επιστή-

μονες, οι οποίοι έχουν αναφέρει πως στην

περιοχή που βρίσκεται η Εκκλησία του προ-

φήτη Ηλία στον Όλυμπο, υπάρχουν πολύ

ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μάλιστα

υπάρχουν μαρτυρίες πολλών ανθρώπων οι

οποίοι παρευρίσκονταν σε λειτουργίες τις

Εκκλησίας, να λένε ότι ένιωθαν μία ανατρι-

χίλα και τους σηκώνονταν τα μαλλιά από

την ισχυρή ηλεκτρική φόρτιση του χώρου

Οι Πιερίδες Μούσες

Ο μύθος των Πιερίδων μουσών, είναι πολύ

γνωστός στους κατοίκους των χωριών

γύρω από τα Πιέρια Όρη.

Ο ποταμός που κατεβαίνει από τα Πιέρια

όρη ονομάζεται "Μόρνος" ποταμός (Ο όρος

Μόρος σημαίνει σκοτεινός) ο οποίος σύμ-

φωνα με τους θρύλους της περιοχής, συν-

δέεται με τον ποταμό Λυκώνα των Μουσών.

Εκεί οι κάτοικοι έχουν γίνει μάρτυρες αρ-

κετών μυστήριων φαινομένων. Βοσκοί, ερ-

γάτες, αλλά και κάτοικοι της περιοχής,

έχουν αναφέρει ότι έβλεπαν γυμνές κοπέ-

λες να χορεύουν στο δάσος τραγουδώντας

και διάφορα άλλα φαινόμενα που τα χαρα-

κτήριζαν σαν Μούσες.

Το εγκαταλελειμμένο χωριό Σκοτεινά
Κατηφορίζοντας για το χωριό Σκοτεινά

στον Όλυμπο δεν συναντάς ψυχή στο

χωριό. Κάτι, έκανε τους κατοίκους να φύ-

γουν πανικόβλητοι από το χωριό, που συ-

νορεύει με τον ποταμό Μόρνο που όπως

αναφέραμε και πριν, Μόρνα σημαίνει σκο-

τάδι... Το συγκεκριμένο χωριό κάποτε ήταν

γεμάτο ζωή.

Υπήρχε μεγάλη δραστηριότητα των κατοί-

κων σε κτηνοτροφία, δασοκομία και υπήρχε

και ένα εργοστάσιο ξυλείας. Μέσα στο συγ-

κεκριμένο εργοστάσιο μάλιστα, το οποίο

έχει εγκαταλειφθεί από την δεκαετία του

'60, υπάρχουν ακόμα άθικτα τα έγραφα, τα

βιβλία και διάφορα άλλα αντικείμενα, σαν

να τα άφησε κάποιος εκεί, μόλις έναν μήνα

πριν.  

Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό για

άγνωστο λόγο, κι όσοι προσπάθησαν να μά-

θουν αναζητώντας κατοίκους του, βρήκαν

“τοίχο” γιατί αρνούνταν οι κάτοικοι να μιλή-

σουν...

Πόρτες του Ολύμπου 

(Σπήλαιο Τσακαλόπετρας)

Η περιοχή Πόρτες του Ολύμπου, αποτελεί

ένα από τα ισχυρότερα γεωμαγνητικά μέρη

της Ελλάδας. Σε αυτήν την περιοχή υπάρ-

χουν οι μαρτυρίες για φώτα στον ουρανό,

για ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αλλά κυρίως

και για εξαφανίσεις κατοίκων της περιοχής.  

Στην περιοχή αυτή, υπάρχει μια πάρα πολύ

σημαντική σπηλιά. Η σπηλιά της Τσακαλό-

πετρας, η οποία έχει μια ιστορία 600 ετών,

από την εποχή της τουρκοκρατίας, όταν κά-

τοικοι του χωριού την χρησιμοποιούσαν σαν

κρησφύγετο απο τους Τούρκους και από

τούς Γερμανούς στην συνέχεια. Το σπή-

λαιο, αποτέλεσε σημείο συγκεντρώσεων

της Φιλικής Εταιρείας. Λέγεται ακόμη ότι το

ισχυρό γεωμαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο,

με το οποίο είναι φορτισμένη η σπηλιά της

Τσακαλόπετρας, έχει κινήσει το ενδιαφέ-

ρον και επιστημόνων της ΝΑSΑ.

Μέσα σε αυτό το σπήλαιο υπάρχει και ένα

Εκκλησάκι στο οποίο η Φιλική Εταιρεία, είχε

αφήσει έγγραφα-εντολές προς τους κατοί-

κους του χωριού, τα οποία σώζονται μέχρι

και σήμερα. 

Εθνικός Δρυμός
Ο  ΟΛΥΜΠΟΣ,  είναι η πρώτη περιοχή, για

την οποία εφαρμόστηκε πριν από 50 χρόνια

ειδικό καθεστώς προστασίας στη χώρα μας

με την κήρυξή του ως Εθνικού Δρυμού το

1938, βάσει του νόμου 856/37. Σκοπός της

κήρυξης αυτής ήταν «… η διατήρηση στο
διηνεκές του φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής, δηλαδή της άγριας χλωρίδας, της
πανίδας και του φυσικού τοπίου, καθώς και
των πολιτιστικών και άλλων αξιών της…».
Ακόμα η ανακήρυξη του Δρυμού έγινε με

σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής

έρευνας παράλληλα με την περιβαλλοντική

εκπαίδευση του κοινού και την ανάπτυξη

του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Με ειδική νομοθεσία έχει απαγορευτεί κάθε

είδους εκμετάλλευση στην ανατολική

πλευρά του βουνού σε έκταση 40.000

στρεμμάτων περίπου που αντιπροσωπεύει

τον πυρήνα του Δρυμού. Μια ευρύτερη πε-

ριοχή γύρω από τον πυρήνα, χαρακτηρί-

στηκε «περιφερειακή ζώνη του Δρυμού»,

ώστε η διαχείριση και εκμετάλλευσή της να

γίνεται έτσι ώστε να μην επηρεάζει αρνη-

τικά την προστασία του πυρήνα.

Η σημασία του Δρυμού έχει αναγνωριστεί

όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευ-

ρώπη και παγκόσμια. Το 1981 η UNESCO

ανακήρυξε τον Όλυμπο «Απόθεμα της Βιό-
σφαιρας». 
Ολόκληρος ο Όλυμπος κηρύχθηκε αρχαι-

ολογικός και ιστορικός χώρος προκειμένου

να διαφυλαχθεί η μνημειακή και ιστορική

του όψη.

Χιλιάδες ορειβάτες από όλη την γη ανεβαί-

νουν κάθε χρόνο στις κορυφές του Ολύμ-

που, αποκομίζοντας στοιχεία μεγαλείου,

μοναδικής φυσικής ομορφιάς και αρχαίας

"θεϊκής" αίσθησης.

Η πρώτη ανάβαση 28 Ιουλίου 1913
Ένα καϊκι φθάνει στο λιμανάκι του Λιτοχώ-

ρου, στον Άγιο Θόδωρο, από το οποίο απο-

βιβάζονται οι Ελβετοί Frederic Boissonnas

(http://goo.gl/JHmCU), φωτογράφος και ο

Daniel Baud-Bovy συγγραφέας. Είχαν επιβι-

βαστεί στο καϊκι στις 10.00  το προηγού-

μενο βράδυ στην Θεσσαλονίκη και

ταξίδευαν όλη νύχτα. Μετά την παρακο-

λούθηση των πολεμικών επιχειρήσεων στην

Ήπειρο, αποφάσισαν να εξερευνήσουν τον

Όλυμπο για να εκπληρώσουν ένα όνειρό

τους. 

Ανηφορίζουν στο Λιτόχωρο και παίρνουν

για οδηγό τους τον κυνηγό αγριοκάτσικων

Χρήστο Κάκκαλο. Την 29 Ιουλίου νωρίς το

πρωί, ξεκινούν την ανάβαση και περνώντας

από την Μονή Αγ. Διονυσίου φθάνουν στην

τοποθεσία Πετρόστουγκα (1980 μ.) όπου

διανυκτερεύουν. Το πρωί της 30 Ιουλίου,

περνώντας από το πέρασμα της Σκούρτας,

φθάνουν στο σημερινό οροπέδιο των μου-

σών, που το ονόμασαν "Λιβάδι των θεών"

(2600 μ.). Την ίδια μέρα ανεβαίνουν στις κο-

ρυφές Προφήτη Ηλία (2788 μ.) και Τούμπα

(2801 μ.). Μένουν θαμπωμένοι από το με-

γαλείο των ψηλών απάτητων κορυφών και

ονομάζουν το σημερινό Στεφάνι, "Θρόνο

του Διός". Κατηφορίζουν προς τα κάτω

μέσα από σάρες και φθάνουν κοντά στη

θέση "Καλύβα" (1962 μ.), κοντά στο σημε-

ρινό καταφύγιο Σπ. Αγαπητός και από εκεί

καταλήγουν ξανά στη Μονή Αγ. Διονυσίου.

Στις 31 Ιουλίου αποφασίζουν να επιχειρή-

σουν την ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή.

Γυρίζουν πίσω και κατασκηνώνουν στα

Πριόνια εν μέσω φοβερής ολονύκτιας θύελ-

λας. Την 1 Αυγούστου 1913 ανηφορίζουν

στον Μαυρόλογγο και κατασκηνώνουν στην

Καλύβα.

Την 2 Αυγούστου πριν ακόμη φωτίσει, με

ομίχλη, χαλάζι και ανεμοθύελλα σκαρφα-

λώνουν, μάλλον κατευθείαν στους γκρε-

μούς των Ζωναριών. Με τον Χρήστο

Κάκαλο ξυπόλυτο μπροστά και  και τους

δύο Ελβετούς δεμένους με σχοινί, ανεβαί-

νουν σε μια κορυφή που νόμισαν ότι ήταν η

ψηλότερη. Εκεί άφησαν κάτω από πέτρες,

μία κάρτα με λίγα λόγια μέσα σε ένα μπου-

κάλι. Το μπουκάλι βρέθηκε μετά από 14

χρόνια, στάλθηκε στην Ελβετία και σήμερα

βρίσκεται στα γραφεία της Ελληνικής Ομο-

σπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης.

Κάποια στιγμή η βαριά ομίχλη ανοίγει και

βλέπουν μια ψηλότερη κορυφή. Εγκαταλεί-

πουν την "Ταρπηία Πέτρα", όπου έβγαλαν

την μοναδική φωτογραφία της ημέρας (βλ.

πιο κάτω), και κατηφορίζουν πάλι τα γλυ-

στερά και κατακόρυφα βράχια.

Ο Χρ. Κάκαλος κοιτάει προς τα πάνω, αφή-

νει τα φωτογραφικά σύνεργα και σκαρφα-

λώνει προς το ψηλότερο σημείο

ακολουθούμενος από τους δύο Ελβετούς. 

Είναι πλέον όλοι στο ψηλότερο σημείο της

Ελλάδας, στο Μύτικα του Ολύμπου, στα

2918 μ. και η στιγμή γράφεται στην ιστορία.

2 Αυγούστου 2013, ώρα 10,25 το πρωϊ !!                

Στον Όλυμπο έχουν αφήσει την τελευταία

τους πνοή δεκάδες ορειβάτες, έμπειροι και

μη, σε μια σειρά από ατυχήματα που υπο-

γραμμίζουν την ανάγκη να τηρούνται ευλα-

βικά οι κανόνες ασφαλείας. 

* Αλλουβιακά ριπίδια ονομάζονται τα υλικά που παρα-
σύρονται από τις χειμμάρους από τις μεγάλες κλίσεις
προς την πεδιάδα, όπου και σταματούν. 

Επεξεργασία Αννα Μπουζιάνη

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ TΩΝ ΘΕΩΝ ΤOY OΛΥΜΠΟΥ!

Εμφανίζεται ορισμένη ώρα της ημέρας το πρόσωπο
του Δία!
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Οι θέσεις και οι προτάσεις των Φίλων της

Φύσης (ΦτΦ)/ Friends of Nature Greece

(NFGR) που παρουσιάζουμε αφορούν κυ-

ρίως  τα οικιακά, εμπορικά, νοσοκομειακά,

οικοδομικά αστικά απορρίμματα και όχι τα

βιομηχανικά, χημικά απόβλητα/ κατάλοιπα.  

Η εκτίμησή μας είναι ότι στην Ελλάδα πα-

ράγονται δυσανάλογα μεγάλοι όγκοι αστι-

κών απορριμμάτων που είναι αποτέλεσμα

α) της καπιταλιστικής πρόσκλησης, μέσω

της διαφήμισης και των αξιακών  προτύπων

του συστήματος, για κατανάλωση περισσό-

τερων προϊόντων που δεν τα έχουμε

ανάγκη2 β) της έλλειψη παιδείας και ενημέ-

ρωσης γ) της ανυπαρξίας αξιόπιστου ολο-

κληρωμένου συστήματος διαχείρισης

απορριμμάτων δ) της διαπλοκής των μεγά-

λων οικονομικών, εργολαβικών συμφερόν-

των με παράγοντες των κυβερνήσεων και

των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευ-

τεί, η Ελλάδα παράγει 400 kg ανά κάτοικο

(2003) ενώ στην Αττική παράγονται 500 kg

ανά κάτοικο (2005). Στις χώρες της Ε.Ε., με

υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα, υπολογίζε-

ται ότι ο κάθε κάτοικος, «παράγει» περίπου

500 κιλά σκουπίδια το χρόνο. Στις χώρες

που εισέρχονται τώρα στην Ε.Ε. η παρα-

γωγή «πέφτει» στα 300-350 κιλά το χρόνο

(2003). Ωστόσο σε αρκετές πόλεις της Ευ-

ρώπης όπως η Κοπεγχάγη και Ζυρίχη, η πα-

ραγωγή σκουπιδιών  έχει μειωθεί αισθητά

με αποκορύφωμα το Φράϊμπουργκ που έχει

καταφέρει να ανακυκλώνει  κατά 64%, να

διαχωρίζει τα  οργανικά από το 1997, με

αποτέλεσμα να μειώσει την παραγωγή

σκουπιδιών ανά κάτοικο στο μισό μέσα σε

10 χρόνια: από 205 κιλά το 1996 σε 100

κιλά το 2007.

Το πρόβλημα της διαχείρισης των  απορ-

ριμμάτων  είναι προαιώνιο, έχει καταγρα-

φεί στη Βίβλο, με τη χωματερή της

Ιερουσαλήμ  «Γέενα» (το σύμβολο της κό-

λασης)  αλλά και στην αρχαία Ελλάδα με

το στρατηγό  Επαμεινώνδα να του αναθέ-

τουν ως υποβιβασμό  την καθαριότητα και

τη διαχείριση των σκουπιδιών στην αρχαία

Θήβα. Ο Επαμεινώνδας και σε αυτή τη

μάχη  για την καθαρή πόλη  βγήκε νικητής

γιατί  είχε στρατηγικό σχεδιασμό.

Από τον Επαμεινώνδα φτάσαμε στις μέρες

μας στους ΧΑΔΑ, στις παράνομες ανοιχτές

χωματερές και στα πρόστιμα από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, στους κατ΄ ευφημισμό

Χώρους «Υγιεινής» ταφής Απορριμμάτων

(ΧΥΤΑ). Είναι κοινό μυστικό ότι οι ΧΥΤΑ

στην πράξη είναι η νόμιμη εκδοχή των

ανοιχτών χωματερών.  Όλοι συμφωνούν,

ανεξαρτήτως τις εναλλακτικές λύσεις που

προτείνουν για την αντικατάσταση του

υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης των

απορριμμάτων, ότι οι  ΧΥΤΑ είναι τεχνολο-

γικά ξεπερασμένοι, οικολογικά και οικονο-

μικά απορριπτέοι, δεν μπορούν να

εγγυηθούν ούτε υγειονομική ασφάλεια,

ούτε προστασία στο φυσικό περιβάλλον. 

Οι προτάσεις των κυβερνήσεων

και των μεγαλοεργολάβων 

με φορέα υλοποίησης 

την αυτοδιοίκηση

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Ατ-

τική προβλέπει 

α) να συνεχιστεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ

Φυλής 

β) την κατασκευή δύο νέων χωματερών στο

Γραμματικό και στην Κερατέα. Συνολικά

προβλέπεται να κατασκευαστούν τέσσερα

νέα εργοστάσια, δύο στη Φυλή και από ένα

σε Γραμματικό, Κερατέα. Ο σχεδιασμός

αυτός είναι υπερσυγκεντρωτικός, αφού θα

δέχεται το 85% των αστικών απορριμμάτων

της περιφέρειας, προβλέπει  κατασκευές

εργοστασίων μεγαλύτερων  διαστάσεων

από τις πραγματικές ποσότητες των απορ-

ριμμάτων που παράγονται για να εξυπηρε-

τεί επιχειρηματικά και εργολαβικά

συμφέροντα. 

Επιπρόσθετα ο περιφερειακός σχεδιασμός

της κυβέρνησης θα είναι ακριβός για τους

δημότες,   προάγγελος της καύσης των

απορριμμάτων, δεν προωθεί την ανακύ-

κλωση και την επαναχρησιμοποίηση, δεν

καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση, επι-

βραβεύει τη διαπλοκή, και αν υλοποιηθεί, θα

αναπαράγει τα ίδια προβλήματα της υφι-

στάμενης κατάστασης.

Οι θέσεις των ΦτΦ βασίζονται

στην πρόταση ΠΡΩΣΥΝΑΤ

Οι θέσεις και οι προτάσεις των ΦτΦ βασί-

ζονται στις βασικές οικολογικές αρχές της

αποκέντρωσης, της μικρής κλίμακας, της

κοινωνικής δικαιοσύνης και   της διάχυ-

σης  της τυχόν όχλησης, της  εγγύτητας,

της διαφάνειας,  της αυτάρκειας, της επα-

ναχρησιμοποίησης, της εξοικονόμησης, της

μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος,

του αντικαταναλωτισμού, στην ιδεολογική

αντιπαράθεση στην πρόκληση της επιθυ-

μίας απόκτησης  νέων «αγαθών2»,  στην

ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των

πολιτών σε Εθνικό, Περιφερειακό και σε Το-

πικό επίπεδο. 

Οι ΦτΦ παρακολουθούν τις Διεθνείς Πρω-

τοβουλίες για τη μείωση του όγκου των

απορριμμάτων: Zero Waste International Al-

liance, Zero Waste Europe, Association of Ci-

ties and Regions for Recycling and

sustainable Resource management, Euro-

pean Week for Waste Reduction και υιοθε-

τούν τη βασική πρόταση της Πρωτοβουλίας

Πολιτών για τη Διαχείριση των Απορριμμά-

των (ΠΡΩΣΥΝΑΤ3) για την αποκεντρωμένη

κοινωνική και ολοκληρωμένη διαχείριση

των αστικών απορριμμάτων. Ο στόχος της

ΕΕ είναι το 75% των αστικών απορριμμά-

των να ανακυκλώνονται μέχρι το 2025.

Βασικές αρχές της πρότασής μας

πρόληψη, προφύλαξη, αποκέντρωση των

δραστηριοτήτων,  αυτοδιαχείριση,  μικρή

κλίμακα, επιμόρφωση και η ενθάρρυνση της

κοινωνικής συμμετοχής,  διατήρηση του

δημόσιου χαρακτήρα διαχείρισης με πα-

ράλληλο εκσυγχρονισμό των μέσων υπο-

δομής και   της εκπαίδευσης του

προσωπικού. Αναθεώρηση και ριζική αλ-

λαγή των μεγάλων μεγεθών των περιφε-

ρειακών σχεδιασμών, αποκλεισμός της

καύσης.

Υιοθέτηση της θέσης της Διεθνούς Περι-

βαλλοντικής Οργάνωσης Friends of Na-

ture/NFI   «Μακρινές μεταφορές στη
διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να
αποφεύγονται και τα απορρίμματα πρέπει
να υφίστανται επεξεργασία όσο γίνεται επί
τόπου.» Με αγανάκτηση παρακολουθούμε

την παράνομη μεταφορά σύμμικτων απορ-

ριμμάτων από την Μύκονο   στο ΧΥΤΑ

Φυλής (μέσω του λιμανιού της Ελευσίνας),

από την Καλαμάτα και τη Σπάρτη να μετα-

φέρουν και να τα θάβουν στο δρυοδάσος

της Φολόης στην Ηλεία και από διάφορες

περιοχές στο λατομείο Μαλέα στο Μαρκό-

πουλο, Πεντέλη (κατασχέθηκαν 8 φορτηγά

με οικιακά απορρίμματα 24/7/2013). 

Eπίπεδα διαχείρισης των απορριμμάτων:

Στο πρώτο επίπεδο (κατοικίας, επιχείρη-

σης, υπηρεσίας, δήμου) βρίσκεται η οικιακή

κομποστοποίηση, η επαναχρησιμοποίηση,

ένα πυκνό δίκτυο σημείων συλλογής για τα

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, τα ει-

δικά απόβλητα και τα ανακτήσιμα υλικά, τη

δυνατότητα κατασκευής μικρής κλίμακας

μονάδων διαλογής και κομποστοποίησης

ήπιας τεχνολογίας, η διαλογή στην πηγή με

σύστημα  τεσσάρων ξεχωριστών κάδων: 1)

Χαρτιά, Εφημερίδες, Περιοδικά, Χαρτοκι-

βώτια 2) Συσκευασίες από γυαλί, πλαστικό,

αλουμίνιο μέταλλο 3) Βιολογικά απόβλητα

(από κήπους, κουζίνες, τρόφιμα) 4) Υπο-

λείμματα και αδρανή απόβλητα.

Στο δεύτερο επίπεδο (μεγάλων δήμων ή

ομάδες δήμων), εγκαταστάσεις  διαχείρι-

σης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν Κέντρα

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ),

μονάδες επεξεργασίας προσανατολισμένες

στην περαιτέρω ανάκτηση και κομποστο-

ποίηση, μονάδες επεξεργασίας αδρανών. 

Στο τρίτο επίπεδο (ευρύτερης γεωγραφικής

ενότητας ή περιφέρειας), δίκτυο αποκεν-

τρωμένων και άρτια οργανωμένων χώρων

ασφαλούς διάθεσης ή και με παράπλευρη

μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων, που θα

δέχονται για υγειονομική ταφή τις μικρές

ποσότητες υπολειμμάτων, κυρίως αδρανών

υλικών, της τάξης του 7-10%.

Επιβάλλεται να υπάρξουν αντικειμενικές

στατιστικές και  συλλογή δεδομένων σε

όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να γίνεται σύγ-

κριση των στοιχείων που αφορούν τις πο-

σότητες, το κόστος διαχείρισης και να

υπάρχει έλεγχος των διαδικασιών και της

επιτυχίας του συστήματος αποκομιδής. 

Η ανωτέρω πρόταση για την εφαρμογή του

Συστήματος για τη ολοκληρωμένη Διαχεί-

ριση των αστικών απορριμμάτων  για να

υλοποιηθεί προϋποθέτει α) τον  ουσιαστικό

και υποστηριχτικό ρόλο   της κοινωνίας

(συλλόγων, πρωτοβουλιών πολιτών, σχο-

λείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.λπ)

β) τη διάθεση αλλά και την ικανότητα  των

Δήμων και των υπηρεσιών να τον εφαρμό-

σουν. 

Εκτιμούμε ως θετικό το γεγονός ότι οι

Δήμοι Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γλυφά-

δας και Βούλας συνεργάζονται με το ΤΕΙ

Πειραιά για να εφαρμόσουν ένα σύστημα

αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμ-

μάτων σε τοπικό επίπεδο, στο πρώην αερο-

δρόμιο Ελληνικού.

Οι ΦτΦ θα στηρίξουν δήμους και άλλες

πρωτοβουλίες πολιτών, επιστημονικών

ιδρυμάτων, συλλόγων και άλλων φορέων,

καθώς και επιχειρήσεων,  που βασίζονται

στις αρχές της οικολογικής, αποκεντρωμέ-

νης κοινωνικής και ολοκληρωμένης διαχεί-

ρισης των αστικών απορριμμάτων και στον

προγραμματισμένο με χρονοδιάγραμμα

κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής.

«Το συσσωρευμένο πρόβλημα των απορριμμάτων δεν πρέπει να λυθεί με

απόθεση και ανακύκλωση στις χώρες του τρίτου κόσμου. Μια αειοφορική

λύση αυτού του περιβαλλοντικού προβλήματος απαιτεί να λαμβάνεται

υπόψη η περιβαλλοντική συμβατότητα των χρησιμοποιημένων υλικών ήδη

κατά την παραγωγή των προϊόντων. Μακρινές μεταφορές στη διαχείριση

των απορριμμάτων πρέπει να αποφεύγονται και τα απορρίμματα πρέπει να

υφίστανται επεξεργασία όσο γίνεται επί τόπου. Τα υλικά πρέπει να αξιο-

ποιούνται πάλι σαν πρώτες ύλες ή πηγές ενέργειας1. Και βέβαια πρέπει

αυξηθεί η συνειδητοποίηση των καταναλωτών για οικολογικά ζητήματα και

τις οικολογικές συνέπειες της υπερκατανάλωσης».

(NFI - Το Μανιφέστο για μια Νέα Ευρώπη, 2007, σ.37)

Φίλοι της Φύσης (ΦτΦ)/ Friends of Nature Greece (NFGR) 
Οι Θέσεις μας για την Οικολογική, Αποκεντρωμένη, Ολοκληρωμένη  Διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων  
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O βουλευτής Βασίλης Οι-

κονόμου, επανέρχεται με

ερώτησή του στους αρμό-

διους Υπουργούς για τις

εργατικές κατοικίες στην

Παλλήνη, που τους ζητούν

να καταβάλουν παράβολα

για κατασκευές που έκα-

ναν αυθαίρετα. 
Γράφει μεταξύ άλλων ο

βουλευτής:

Επανερχόμαστε στα ζητή-

ματα που προέκυψαν από

την αδικαιολόγητη από

πλευράς δημοσίου συμφέ-

ροντος και εξοικονόμησης

πόρων κατάργηση των Ορ-

γανισμών Εργατικής Κατοι-

κίας και Εστίας (Αρ. Πρωτ.

5748/15.02.12, 5749/15.02.12,

8352/12.3.13 και 1100/

27.05.2013). 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε

εκτός του ότι ακόμα τα ανα-

γκαία αυτά προγράμματα

κοινωνικής πολιτικής βρί-
σκονται σε αναστολή, δεν

επιλύονται ούτε τα προβλή-

ματα που χειριζόταν οι δύο

Οργανισμοί, με αποτέλεσμα

εκατοντάδες συμπολίτες

μας να βρίσκονται σε καθε-
στώς ιδιότυπης ομηρίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα

αποτελεί η μη απόδοση
ολοκληρωμένων εργατικών
κατοικιών σε δικαιούχους,
το πάγωμα έργων σε ημιτε-
λείς εργατικές κατοικίες, η
μη ρύθμιση των δανείων
που χορηγήθηκαν με επιδό-

τηση εργατικής κατοικίας
κτλ. Στο νομοσχέδιο για την

αντιμετώπιση της αυθαίρε-

της δόμησης, προβλέπεται η

υποχρέωση να καταβάλ-

λουν σχετικό παράβολο για

αυθαίρετες κατασκευές ή

αυθαίρετες αλλαγές χρήσης

επί κτιρίων που αποδόθηκαν

σε δικαιούχους από τον

ΟΕΚ ακόμα και όταν αυτές

οι αυθαιρεσίες έγιναν από

τον ΟΕΚ πριν την απόδοσή

τους στους δικαιούχους. 

Το γεγονός ότι σε αυτές τις

περιπτώσεις δεν ευθύνονται

οι δικαιούχοι και σημερινοί

ιδιοκτήτες των κατοικιών

για αυτές τις αυθαιρεσίες

αλλά καλούνται να κατα-

βάλλουν το σχετικό παρά-

βολο, δημιουργεί

προφανέστατες αδικίες σε

βάρος αυτών των συμπολι-

τών μας.  

Aυθαίρετος 

ο προσδιορισμός

τιμών στο 

Μαραθώνα

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής

Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γιώργος

Πάντζας προς τον Υπουργό Οικο-

νομικών, σχετικά με τον καθορι-

σμό των τιμών ανά τετραγωνικό

μέτρο σε περιοχές που δεν εφαρ-

μόζεται το αντικειμενικό σύ-

στημα, για προσδιορισμό φόρου

ακίνητης περιουσίας.

Αφορμή για την ερώτηση έδωσε σχε-

τικό υπόμνημα του Δήμου Μαραθώνα,

με το οποίο ο Δήμος επισημαίνει τον

αυθαίρετο και άδικο προσδιορισμό

τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο στις Δη-

μοτικές Κοινότητες Νέας Μάκρης και

Μαραθώνα, στα 620 και 280 € ανά τ.μ.

αντίστοιχα, ο οποίος είναι σε πλήρη

αναντιστοιχία με όμορες περιοχές.

Ο Γιώργος Πάντζας ζητά από τον

Υπουργό να επανεξετάσει και επα-

ναπροσδιορίσει τις τιμές αντίστοιχα

με τις αντικειμενικές αξίες που

ισχύουν στις όμορες περιοχές.

“Παραβιάσαμε το 
ελληνικό Σύνταγμα,
αλλά όχι σκόπιμα!”
απάντηση του Ολι Ρέν στο Νίκο Χουντή

για την αφαίμαξη  του Πράσινου Ταμείου 

«Κανένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα προσαρμογής για την Ελλάδα δεν απο-
βλέπει στη σκόπιμη παραβίαση συνταγματικών δια-
τάξεων». Αυτή την αφοπλιστική απάντηση έδωσε  ο

ευρωπαίος Επίτροπος   Όλι Ρεν σε ερώτηση του ευ-

ρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή, ο οποίος έθετε

θέμα επανειλημμένης και συνειδητής παραβίασης

του ελληνικού Συντάγματος με την σύμπραξη της ελ-

ληνικής κυβέρνησης και της Τρόικα, με αφορμή την

αφαίμαξη υπέρ των δανειστών του Πράσινου Τα-

μείου, του οποίου οι πόροι υποτίθεται ότι προστα-

τεύονται με συνταγματικές διατάξεις.

Ο Ελληνας ευρωβουλευτής, αφού αναφέρθηκε σε

προηγούμενες απαντήσεις της Επιτροπής  η οποία

παραδεχόταν ότι  «Σύμφωνα με συνταγματικές δια-
τάξεις, οι πόροι του Πράσινου Ταμείου πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται μόνο για τη στήριξη περιβαλλοντικών
έργων» και ότι «Η εισαγωγή αυστηρότερου κανόνα
σχετικά με τις δαπάνες του Πράσινου Ταμείου (δη-

λαδή η χρήση μόνο του 2,5% για περιβαλλοντικά

έργα και η χρήση του 97,5% για την κάλυψη αναγκών

του κράτους – δηλαδή του χρέους) ήταν ένα εκ των
μέτρων για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πει-
θαρχίας και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμ-
ματος κατά την περίοδο 2013-14» κατήγγειλε  την

Επιτροπή  ότι «ζήτησε επανειλημμένα από την Ελλη-
νική κυβέρνηση να λάβει μέτρα αντίθετα με το Σύν-
ταγμα της Ελλάδας» και ρώτησε αν «η  ελληνική
κυβέρνηση είχε, κατά τη διάρκεια των τότε συζητή-
σεων, προβάλλει ζήτημα συνταγματικότητας».

Καταλήγοντας την ερώτησή του τόνισε ότι: «Η επα-
νειλημμένη και συνειδητή παραβίαση του ελληνικού
Συντάγματος υπό την απειλή διακοπής των δόσεων
του δανείου, αποτελεί προκλητική περιφρόνηση του
ελληνικού Συντάγματος με τη σύμπραξη της Τρόι-
κας και ρώτησε «ποια άμεσα μέτρα  μελετά για την
αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας».

Στην απάντησή του ο Ολι Ρεν, αφού τόνισε ότι «Κα-
νένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρό-
γραμμα προσαρμογής για την Ελλάδα δεν αποβλέπει
στη σκόπιμη παραβίαση συνταγματικών διατά-
ξεων»(!!!) συνέχισε λέγοντας ότι «δεν γνωρίζει οτι-
δήποτε για πιθανή παραβίαση των συνταγματικών
διατάξεων που αφορούν το μέσο αυτό, η οποία, εάν
συνέβαινε, θα ενέπιπτε στην αποκλειστική αρμοδιό-
τητα των ελληνικών αρχών».

Εξαιρέσεις στη διαθεσιμότητα – προ-

στασία της μητρότητας: Οι έγκυες, λε-

χώνες και γυναίκες με άδεια

ανατροφής δεν ανήκουν στις ειδικές

περιπτώσεις;

Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του

Συντάγματος (τ.Α' 120/27.6.2008)

αναφέρει: «H οικογένεια, ως θεμέλιο

της συντήρησης και προαγωγής του

Έθνους, καθώς και o γάμος, η μητρό-

τητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό

την προστασία του Kράτoυς.»

Στο άρθρο 1 του Νόμου 1302/1982

(τ.Α’ 133/29.10.1982) αναφέρεται:

«Επικυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η

Διεθνής Σύμβαση αριθ. 103 «για την
προστασία της μητρότητας» που ψη-

φίστηκε στη Γενεύη το 1952, από τη

Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Ορ-

γάνωσης Εργασίας, στην τριακοστή

πέμπτη σύνοδό της και που το κείμενό

της στο γαλλικό πρωτότυπο και την

ελληνική του μετάφραση είναι το

εξής:….».

Η εν λόγω σύμβαση ρητά αναφέρει

ότι έχει εφαρμογή τόσο στο Δημόσιο

όσο και τον Ιδιωτικό τομέα.

Παραθέτω το 6ο άρθρο της σύμβασης:

«Αν η γυναίκα απουσιάζει από την ερ-
γασία της σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 (άδεια κύησης, λοχείας,
γαλουχίας (ανατροφής ονομάζεται
σήμερα), απαγορεύεται στον εργο-
δότη να καταγγείλει τη σύμβαση ερ-
γασίας της, όσο διαρκεί η παραπάνω
απουσία της ή να της γνωστοποιήσει
απόλυση με προθεσμία, που λήγει
μέσα στη διάρκεια αυτής της απου-
σίας.
Πολύ σωστά λοιπόν εξαιρούνται από

το καθεστώς διαθεσιμότητας οι πολύ-

τεκνοι, ανάπηροι, κτλ. Ποια είναι όμως

η πρόνοια του Κράτους για τις έγκυες,

λεχώνες και τις γυναίκες που έχουν

άδεια ανατροφής; Στις 22 Ιουλίου

2013 αυτές οι γυναίκες τέθηκαν σε

καθεστώς διαθεσιμότητας. Στις 22

Μαρτίου 2014 αυτές οι γυναίκες εφό-

σον δεν μεταταχθούν, ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ.

Η γνωστοποίηση της απόλυσής τους

έχει ήδη γίνει με την ψήφιση του πρό-

σφατου Πολυνομοσχεδίου…

Πρόκειται για αβλεψία ή για εσκεμ-

μένη καταπάτηση του Συντάγματος,

των Νόμων του Κράτους και των Διε-

θνών Συμβάσεων; Ποια είναι η θέση

της επίσημης πολιτείας και του

Υ.ΠΑΙ.Θ. συγκεκριμένα, για την απο-

κατάσταση της νομιμότητας και την

προστασία της μητρότητας; Πως σκο-

πεύει να θεραπεύσει την ηθική βλάβη

που έχει υποστεί αυτή η ευαίσθητη

ομάδα πολιτών;

Eγκυες, λεχώνες και γυναίκες που έχουν

άδεια ανατροφής απολύονται!
Ο Αναστάσιος Καχριμάκης καταγγέλει

Απαλλαγή των ιδιοκτητών στις Εργατικές Κατοικίες

Παλλήνης από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου

για αυθαιρεσίες που συντελέστηκαν από τον ΟΕΚ 
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σπάτα   30 - 07 – 2013

Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 35

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

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

ρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για

τη μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΓΕΛ Σπάτων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 1ου ΓΕΛ Σπάτων, στις 3/09/2013

ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της δια-

δικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που

ορίζεται από την προκήρυξη (Τρίτη 3/09/13 και ώρα 12:30). Προσφορές που

υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγι-

σης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως

εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές στους ανωτέρω διαγωνισμούς δεν γίνονται

δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται στο γραφείο του σχολείου (τηλέφωνο 2106632307) κάθε Τρίτη, από

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

του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Μάρκου Χρήστος

Δήμαρχος

Ελληνική Δημοκρατία Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια

Νομός Αττικής Βαθμός  Ασφαλείας: αδιαβάθμητο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Bαθμός προτεραιότητας: κοινό

Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών

Δ/νση: Λ. Κων/νου  Καραμανλή 18 Τ.Κ: 166 73, Βούλα

Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α. Βούλα:  30-7-2013

Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059 Aρ. Πρωτ.:  41958

e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

«ΜΙΣΘΩΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο-

ρές ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της με α/α

9/2013 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος  και με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς

για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ»,

προϋπολογισμού 69.839,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και πιο συγκε-

κριμένα για 8 press conteiner και  κατά μέσο όρο 28 δρομολόγια για απο-

μάκρυνση στον ΧΥΤΑ .

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.

3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986

(ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72

παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με

α/α  9/2013 και την με αρ. Πρωτ. 38888/18-7-2013 σχετική Διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18,

Βούλα, την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10.00, κατά την οποία

λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία

αποσφράγισης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολο-

γισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.492,00 €. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παρα-

λαβή  της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του Δήμου, καθη-

μερινά από  Δευτέρα 5-8-2013, έως Παρασκευή 30-8-2013 και ώρες 8:30 -

13:00, τηλέφωνα: 213-2020131, 213-2019955.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Kορωπί: 29-07-2013

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 18064

Γραφείο Προμηθειών ΑΔΑ: ΒΛΒΠΩΛ6-53Ι

Ταχ. Διεύθυνση : Βασ. Κων/νου 47 Τ.K.:19400 ΚΟΡΩΠΙ

Πληροφορίες: Αικατερίνη Μωραΐτη

Τηλέφωνο: 210 6626294 εσ. 156, FAX: 210 6624963

e-mail: tpkoropi@gmail.com

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:

Θα γίνει ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την «Προμήθεια Εφοδίων

Ύδρευσης, Σχαρών ομβρίων, Οικοδομικών υλικών και Εξαρτημάτων αυτο-

μάτου ποτίσματος» για τα τμήματα 2 και 3 όπως αναφέρεται στην

ΤΥ/14/2013.

Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης προμήθειας. 

Παράδοση εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας.

Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό Με-

λέτης και στο Τιμολόγιο Μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των

Όρων Διακήρυξης. 

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε ένα

από τα ανωτέρω τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.

Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντί-

στοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια

των εκατό σαράντα (140) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπο-

γραφής της σύμβασης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέ-

ρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, μέχρι και έξι (6) ημέρες

πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ώρα

10:00π.μ. έως και 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα

του παρόντος εγγράφου.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορί-

ζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετά-

φρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να

αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους

αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγω-

νιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ώρα

10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγ-

γράφου.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά ΤΜΗΜΑ 1: 6.467,00€

και ΤΜΗΜΑ 2: 5.725.50€ πλέον ΦΠΑ 23%,  κατά ανώτατο όριο στο ποσό

των 12.192,50€, ήτοι 14.996,78€. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα

γίνει  από ίδιους πόρους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα ημε-

δαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινο-

πραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των

αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9 των

αναλυτικών όρων Διακήρυξης.

Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν

είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του δια-

γωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στους Ανα-

λυτικούς όρους Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός      Ασφαλείας

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καλύβια         31/07/2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Βαθμός  Προτεραιότητας

Ταχ.  Δ/νση  Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10

Πληροφορίες:  Παπασωτηρίου Χρήστος Αριθ. Πρωτ 17762 

Τηλέφωνα : 2299 3 20348 Fax : 22990  48289

Email :katia.athanasopoulou@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Προκηρύσσει επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με τη διενέργεια δια-

δικασίας Ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτή-

ριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης

σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιμές του ενδεικτικού προ-

ϋπολογισμού της μελέτης), για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,

(είδη παντοπωλείου, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυο-

πωλείου, είδη αρτοποιείου είδη γαλακτοπωλείου) για τις ανάγκες σίτισης

των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρω-

νικού και τις ανάγκες των ΚΑΠΗ που ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο ‘’Αρι-

στόδικος Δήμου Σαρωνικού’’,  για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων των

Παιδικών Σταθμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού

που ανήκουν σε αυτή, καθώς και τη προμήθεια σε είδος (φρέσκο γάλα) για

το μόνιμο και με σύμβαση ορισμένου και αορίστου χρόνου προσωπικό των

συνεργείων του Δήμου, το έτος 2013 και 2014, με συνολικό ενδεικτικό

προϋπολογισμό 178.559,35 με ΦΠΑ..

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη

και με τις διατάξεις Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ και τις διατά-

ξεις του Ν.3463/06, του Ν.2198/94, του Ν.2286/95, του Ν.2503/97, του

Ν.2506/97, του Ν.2741/99, του Ν.3310/05,της 53361/11-10-06 ΚΥΑ των

Υπουργών  Εσωτερικών ,Δημ, Διοίκησης  & Αποκέντρωσης –Οικονομίας &

Οικονομικών-Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 Β’)

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και την τροποποίησή της

(ΦΕΚ 1323/30-07-2007 Β’), του Ν.3548/07 τον Ν.3852/10 του Ν.4111/2013

(ΦΕΚ18Α/2013) άρθ.4 και την εγκύκλιο 3/11543/26/03/2013 του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών την 227/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Σαρωνικού και την ανάγκη του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνι-

κού, της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και του Δήμου Σαρωνικού

για τη σχετική προμήθειας.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα

βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α: 15-6481.002, Κ.Α: 15-6481.003, Κ.Α: 15-

6481.004, Κ.Α: 15-6481.005, Κ.Α: 15-6481.006 του προϋπολογισμού του

Νομικού Προσώπου ‘’Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού’’ οικονομικού έτους

2013, τις πιστώσεις των Κ.Α: 64.08.00.1000, Κ.Α: 64.08.00.1001, Κ.Α:

64.08.00.1002, Κ.Α: 64.08.00.1003, Κ.Α: 64.08.00.1004 του προϋπολογι-

σμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού

έτους 2013 και τις πιστώσεις των Κ.Α. 20-6063.001, Κ.Α. 25-6063.001, Κ.Α.

30-6063.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού του οικονομικού

έτους 2013

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού στις 04/09/2013 με

ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών την

11:00π.μ. κατά την οποία θα γίνει και η αποσφράγιση ενώπιον της αρμό-

διας επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται θα

είναι συνταγμένα αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι μέσα

σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά

στο Δήμο Σαρωνικού (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου ταχ.Κώδ.19010) μέχρι

την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα (ημερομηνία παραλα-

βής προσφοράς) και παραλαμβάνονται με απόδειξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων

ορίζεται σε πέντε τοις εκατό 5% (πέντε τοις εκατό), επί της συνολικής

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ,

ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσο-

στό μειώνεται στο μισό.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της σύμβασης υποχρε-

ούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε

ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προμηθευτούν τα σχετικά τεύχη δημοπράτη-

σης και να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σαρωνικού ( Λεωφ. Αθηνών

& Ρήγα Φεραίου ) στα Καλύβια Αττικής έως και δύο εργάσιμες ημέρες πριν

την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ   ΙΩΑΝ.  ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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Δωρεάν μαθήματα πιάνου σε παιδιά ηλικίας 6-20

ετών, προσφέρει το Δίκτυο Σα-

ρωνικού. Επειδή οι θέσεις είναι

περιορισμένες, δηλώστε άμεσα

συμμετοχή στο: 6946-268384 ή

με mail στο  info@saronikosnet.gr 

ΔΙΚΤΥΟ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

www.saronikosnet.gr

Δωρεάν μαθήματα πληροφορικής για αρχά-

ριους, πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη πρωί (10.30πμ-

12.00μμ) και κάθε Τρίτη απόγευμα (6.00-7.30μμ).

Για πληροφορίες: 6946-268384 ή με mail στο  info@sa-

ronikosnet.gr

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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ
και στα  περίπτερα 

ή διαβάστε τη  στο www.ebdomi.com

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.

ΖΗΤAΕΙ: εργασία για φύλαξη παιδιών ή ηλικιω-
μένων.  Τηλ. 6982 173851

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα με πανεπιστημιακές
γνώσεις για φύλαξη ή διδασκαλία παιδιών.  Τηλ. 210
9902.069 από 8.30μ.μ. έως 11 μ.μ.

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα για φύλαξη παιδιών
ή ηλικωμένων.  Τηλ. 6983 954766

ΖΗΤAΕΙ εργασία, Ελληνίδα 40χρονη (ομιλούσα
γαλλικά και αγγλικά) αναλαμβάνει baby sitting. Τιμή
λογική. Τηλ. επικ. 6977773457

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος
παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παι-

διά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές

ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

Καθηγητής αριστούχος, πιάνου αρ-
μόνιου και θεωρητικών, παραδίδει μαθή-

ματα κατ’ οίκον. Δημ. Θεολόγου. Τηλ. 6944 752 883

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνιδα πεπειραμενη πτυ-

χιουχος νοσηλευτρια αναλαμβανει κατ' οικον νοση-

λεια σε πασης φυσεως περιστατικα οπως και

περιποιηση ηληκιωμενων. Τηλεφωνο: 6983044814.

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Eλληνίδα (εθελόντρια του

Ερυθρού Σταυρού) κοντά σε τυφλό με αντάλλαγμα

στέγη και διατροφή. Τηλ. 6947893201.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Λεωφόρο Αναβύσ-

σου πλησίον της θάλασσας, 1 στρέμμα. 

Τηλ. 6937194268

ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ζητείται τριάρι στη Βάρκιζα.

Τηλ. 6971 920938

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα (Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180

τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκα-

ράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

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
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  ΟΔΟ Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΒΑΚΧΟΥ 24 ΒΑΡΗ
THΛ.: 210 8972.923, κιν.  6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά 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 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, 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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας  

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), 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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Δημόσια υγεία τέλος 
παρακράτηση, νοσηλείων σε χρόνιους ασθενείς, ποσοστό μέχρι 80%!!!

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Εργασίας κα-

τέθεσε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γιώργος Πάν-

τζας, μαζί με 13 ακόμα Βουλευτές, με αφορμή την

πρόσφατη εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. (αρ. πρωτ. Σ74/11/10-07-

2013), με την οποία τίθεται σε εφαρμογή διάταξη του ν.

3984/2011 του Υπουργείου Υγείας, βάσει της οποίας πα-

ρακρατείται ποσοστό επί των συντάξεων των χρονίως νο-

σηλευόμενων, το οποίο αποδίδεται στα θεραπευτήρια του

Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, η διάταξη ορίζει ότι: «οι περιθαλπόμενοι σε

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία παρέχουν

υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης, οι οποίοι πάσχουν από

χρόνιες παθήσεις και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί δια-

μένουν μόνιμα εντός των φορέων αυτών, συμμετέχουν στη

δαπάνη περίθαλψής τους με ποσοστό επί της σύνταξης που

λαμβάνουν».

Η συμμετοχή αυτή καθορίστηκε με Υπουργική Απόφαση

(ΦΕΚ1798/2011/Β΄) ως εξής:

α) για σύνταξη μέχρι 360 ευρώ, ποσοστό 40%,

β) για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, ποσοστό

50%,

γ) για σύνταξη από 500,01 € μέχρι 1.000 ευρώ, ποσοστό

60%,

δ) για σύνταξη από 1.000,01 € μέχρι 1.500 €, ποσοστό 70%

και

ε) για σύνταξη από 1.500,01 € και άνω, ποσοστό 80%.

Με άλλα λόγια, ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ, καρκινοπαθής

που επί χρόνια ταλαιπωρείται από την ασθένεια, με σύν-

ταξη 501 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει από τη σύνταξή του

300,6 ευρώ μηνιαίως στο Δημόσιο θεραπευτήριο που νο-

σηλεύεται. Δηλαδή θα καταβάλει ενοίκιο για το κρεβάτι ή

το ράντζο, θα πληρώσει τα έξοδα νοσηλείας και φροντίδας

αλλά και τη μάσκα οξυγόνου.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν και στα οποία οι Βουλευ-

τές ζητούν από τα συναρμόδια Υπουργεία απαντήσεις

είναι:

Πρώτον, με βάση ποιο νομικό έρεισμα «κατάσχεται» η σύν-

ταξη, το εισόδημα δηλαδή ενός πολίτη, όπως είναι και ο

μισθός, προκειμένου να αποδοθούν δαπάνες περίθαλψης,

για τις οποίες μάλιστα γίνεται μηνιαία παρακράτηση από

όλες τις συντάξεις, όλων των ασφαλιστικών οργανισμών.

Δεύτερον, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα

Υπουργεία προκειμένου να αποκατασταθεί η συγκεκρι-

μένη αδικία προς τους χρόνια νοσηλευόμενους συνταξι-

ούχους του ΙΚΑ, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά τις συνέ-

πειες των μνημονιακών πολιτικών και με τις συγκεκριμέ-

νες αποφάσεις τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ίδια τους η

επιβίωση.

Και τρίτον, με ποιους τρόπους σκοπεύουν να αναζητήσουν

πόρους για την κάλυψη των ιδιαίτερων ιατροφαρμακευτι-

κών αναγκών των χρονίως πασχόντων προκειμένου να

προστατευθεί η ζωή και η υγεία τους. 

Η ρύθμιση αυτή δεν είναι μόνο απάνθρωπη και αντισυν-

ταγματική, αλλά αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τον τελικό

στόχο των βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών που δεν είναι

άλλος από την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Υγείας.

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Γιώργος Πάντζας, Δημήτρης Στρατούλης, Ανδρέας Ξανθός,

Νίκος Μιχαλάκης, Γιάννης Ζερδελής, Παναγιώτα Δριτσέλη,

Ειρήνη Αγαθοπούλου, Μαρία Μπόλαρη, Κώστας Ζαχαριάς,

Κωστής Δερμιτζάκης, Βασίλης Κυριακάκης, Ιωάννα Γαϊ-

τάνη, Γιάννης Σταθάς και Θανάσης Πετράκος.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ
Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩΡΕΑΝ

ΠΑΠ ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30 έως 13.30.

Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο: 213

2030.311.

Με «μελανά» χρώματα περιέγραψαν την

κατάσταση του συστήματος δημόσιας

υγείας και τη δυνατότητα πρόσβασης

ανασφάλιστων και άνεργων πολιτών

στις υπηρεσίες υγείας, οι ομιλητές της

εκδήλωσης για την πολιτική υγείας και

τις επιπτώσεις της στο υγειονομικό σύ-

στημα που διοργάνωσαν οι θεματικές

ομάδες Υγείας και ΑμεΑ, των Οικολόγων

Πράσινων.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν τη λήψη μέ-

τρων για την υγειονομική κάλυψη ευά-

λωτων κοινωνικά ομάδων καθώς και για

την ανάσχεση της αποδόμησης του ΕΣΥ

λόγω των περικοπών από τις μνημονια-

κές δεσμεύσεις.

Τονίστηκε δε η ανάγκη κατάρτισης ενός

Εθνικού Σχεδίου για την Υγεία με έμ-

φαση στη διαφάνεια των δαπανών και

στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών

των πολιτών.

O Αναστάσιος Σκρουμπέλος, από την

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας υπο-

γράμμισε ότι η αποσταθεροποίηση της

οικονομίας, το υφεσιακό περιβάλλον

καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που λαμβά-

νουν χώρα προς επίτευξη του στόχου

της δημοσιονομικής προσαρμογής οδη-

γούν σε επιδείνωση του βιοτικού επιπέ-

δου και αύξηση του ανασφάλιστου πλη-

θυσμού και συντελούν στην επιδείνωση

των δεικτών υγείας. 

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου μέλος του

Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της

Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών

Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) σημείωσε πως απαι-

τούνται κατεπείγοντα μέτρα για την ανά-

σχεση της «υγειονομικής γενοκτονίας»-

όπως χαρακτηριστικά ανέφερε-  του

πληθυσμού όπως: 

• Περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων

στα δημόσια νοσοκομεία και ΚΥ χωρίς

όρους και προϋποθέσεις. 

• Καθιέρωση κρατικοκεντρικού αντί

ασφαλιστοκεντρικού χαρακτήρα στην

πρόσβαση στο Σύστημα Υγείας 

• Κεντρική προμήθεια φαρμάκων και υλι-

κών. 

• Φρένο στις προκλητικές υπερτιμολογή

Η Μαρία Σούμπαση, εκ μέρους της Θε-

ματικής Ομάδας Υγείας των Οικολόγων

Πράσινων, τόνισε ότι η οριζόντια προ-

σέγγιση και η επιθετική πολιτική χωρίς

Εθνικό Σχέδιο που ακολουθείται στη δη-

μόσια υγεία, με μοναδικό κριτήριο την

κάλυψη του χρέους τείνει να δημιουργή-

σει συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. Οι

κοινωνικές ανισότητες έχουν ενταθεί και

το προσδόκιμο επιβίωσης κινδυνεύει να

μειωθεί σοβαρά. Σημείωσε ότι η  έμμεση

ιδιωτικοποίηση του ΕΟΠΥΥ και ο μετα-

σχηματισμός του - υπό την εποπτεία

ξένων Συμβούλων της Τask Force- από

πάροχο και αγοραστή,  σε αμιγώς κοινω-

νικής ασφάλισης,  υπονομεύει τα θεμέ-

λια του ΕΣΥ και τον κορμό  της

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Ο  Στράτος Τσελάς, μέλος της Θεματι-

κής Ομάδας Υγείας των Οικολόγων Πρά-

σινων ανέφερε πως η υγειονομική

κάλυψη των ανέργων και ανασφάλιστων,

αποτελεί όριο για να μην υποβαθμιστεί

μία χώρα από Ευρωπαϊκή σε χώρα του

τρίτου κόσμου.

Ο κ. Φώτης Μπίμπασης συντονιστής Θε-

ματικής Ομάδας ΑμεΑ επεσήμανε ότι τo

πρόβλημα των Κέντρων Πιστοποίησης

Αναπηρίας είναι ότι δεν πιστοποιούν με

το πραγματικό ποσοστό αναπηρίας,

αλλά με χαμηλότερα ποσοστά, αφού

έχουν στόχο να μειώσουν το κόστος των

κοινωνικών παροχών. 

Οι Θεματικές Ομάδες Υγείας και ΑμεΑ των

Οικολόγων Πράσινων

Eμμεση ιδιωτικοποίηση του ΕΟΠΥΥ 

υπό την εποπτεία ξένων Συμβούλων της Τask Force 
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Ολοκληρώθηκε το Ράλλυ Αιγαίου που διανύει το 50ό έτος

της ηλικίας του.

Κάθε χρόνο οι Ιστιοπλόι, φορτσάρουν τα πανιά και βγαί-

νουν στο Αιγαίο κάνοντας “τάμα” στον Αίολο να δώσει ού-

ρειους ανέμους για να κατακτήσουν τις θάλασσες και τα

μετάλλια. Εκκίνηση εφέτος ήταν ο όρμος του Φαλήρου με

πρώτο προορισμό τη Σύρο (Φοίνικα), την Παρασκευή 19 Ιου-

λίου. 

Από την ΕΒΔΟΜΗ συμμετείχε ο Κωστής Βενετσάνος, ως

πλήρωμα της “Αφρόεσσας” του Ναυτικού Ομίλου Βούλας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

Παρασκευή 19 Ιουλίου,  ΦΑΛΗΡΟ - ΣΥΡΟΣ, 90 ν.μ

Δευτέρα 22 Ιουλίου,  ΣΥΡΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ, 88 ν.μ.

Τετάρτη 24 Ιουλίου,  ΠΑΤΜΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ, 63 ν.μ.

Παρασκευή 26 Ιουλίου,  ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

Σάββατο 27 Ιουλίου,  ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ - ΣΟΥΝΙΟ, 94 ν.μ.

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 28 Ιουλίου μετά από μία εβδο-

μάδα αγώνων σε νησιά του Αιγαίου, αλλά και συμμετοχές

σε τοπικές εκδηώσεις στα νησιά που είχαν προγραμματίσει

σταθμούς.

Ο αγώνας του Ράλλυ Αιγαίου είναι μια σειρά τριών ή τεσ-

σάρων ιστιοδρομιών ανοικτής θαλάσσης.

Η  ιστιοδρομία από Σύρο σε Πάτμο επιφύλασσε εκπλήξεις,

λόγω των ισχυρών ανέμων που είχε δώσει η ΕΜΥ για την

πέριοχή. Τα δελτία καιρού, έδιναν τα 7 μποφόρ κατά την

εκκίνηση, ενώ αργότερα έφτασε τα 8 και κατά τόπους τα 9.

Το Αιγαίο με μελτέμι δεν είναι για τον καθένα. Η εκκίνηση

δόθηκε στην ώρα της με τα σκάφη να ταξιδεύουν ένα μίλι

όρτσα προς τη στεριά και μετά να γυρίζουν σε πιο ανοιχτή

πλεύση μέχρι το spreader mark, για να καταλήξουν σε πλα-

γιοδρομία μέχρι το νότιο κάβο της Πάτμου.

Στη διαδρομή συνάντησαν τεράστια κύματα στο Ικάριο και

ισχυρότατους ανέμους 48 κόμβων (9 μποφόρ) πριν και μετά

τη Μύκονο. Σωσίβια, ζώνες ασφαλείας, μούδες φορέθηκαν

από τα πληρώματα, που είναι μαθημένα σε τέτοιους ανέ-

μους και βέβαια η “μαεστρία” του καθενός βοήθησε στο

αποτέλεσμα.  

Δεν έλειψαν όμως οι «αβαρίες»,  στον εξοπλισμό.  Η εμ-

πειρία των κυβερνητών έλαμψε στον τρόπο που αντιμετώ-

πισαν τα απρόβλεπτα. Τελικά, όλα τα σκάφη κατέπλευσαν

σε ασφαλή λιμάνια χωρίς κανένα πρόβλημα, πέραν από τον

εξοπλισμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο σκάφος

μπήκε στο λιμάνι στις 17.40 περίπου, έχοντας ταξιδέψει λι-

γότερο από 8 ώρες για τα 87 ναυτικά μίλια της διαδρομής

και έχοντας επιτύχει μέγιστη ταχύτητα σχεδόν 30 κόμβων!

Τους αποζημίωσε όμως η μεγάλη, ωραία γιορτή που είχε

ετοιμαστεί για την υποδοχή τους στην Πάτμο. Μια μουσι-

κοχορευτική βραδιά με τοπική κουζίνα που κράτησε το κέφι

ψηλά μέχρι αργά, ενώ ο χορός δεν σταμάτησε λεπτό. Ξένοι

τουρίστες που βρέθηκαν στο νησί, εντυπωσιάστηκαν  από

το παραδοσιακό γλέντι, αλλά εκστασιάστηκαν από τις

..ναυτικές ιστορίες των αγώνων  

Εκκίνηση από Πάτμο προς Κουφονήσι 

Τα σκάφη πήραν εκκίνηση από τον κόλπο της Σκάλας Πά-

τμου στις 10.00 το πρωί  

Οι ταχύτητες των σκαφών ήταν μεγάλες καθώς η ένταση

του ανέμου διατηρείτο στα 6 μποφόρ, μέχρι που σε κάποιο

σημείο στο Ικάριο Πέλαγος, ο καιρός εξασθένησε σημαν-

τικά και γύρισε όρτσα. Αυτό ανάγκασε τα πρώτα σκάφη

τουλάχιστον να αλλάξουν πορεία και να κάνουν αλλαγή

πλωριού πανιού.

Η εκκίνηση που θα κάνει κάθε σκάφος, η διαδρομή που θα

ακολουθήσει, η χρήση των κατάλληλων πανιών, η γωνία

πλεύσης, τα περάσματα κοντά ή μακριά από τα νησιά, κα-

θορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικό του υψηλού επιπέδου του αγώνα είναι ότι

για μία ακόμα φορά, οι τερματισμοί σε διορθωμένο χρόνο

είχαν σε πολλές περιπτώσεις χρονική διαφορά δευτερολέ-

πτων, κρίνοντας τη θέση στην ιστιοδρομία και τους τόσο

πολύτιμους βαθμούς για τη γενική κατάταξη. Στην κατηγο-

ρία ORCi, το πρώτο με το δεύτερο σκάφος, μετά από ταξί-

δεμα μίας ημέρας, τερμάτισαν με διαφορά μόλις 9

δευτερολέπτων, ενώ το δεύτερο με το τρίτο σκάφος είχαν

50ό Ράλλυ Αιγαίου

Σκάφος Dracon 1o στην κατηρορία IRC
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διαφορά ενός λεπτού.

Στη γενική κατάταξη των ORCi τη διαφορά έκανε το σκά-

φος BLUE LINE από την Καλαμάτα που βγήκε δεύτερο

στην ιστιοδρομία και ανέβηκε στην 5η θέση της γενικής,

ενώ οι ισοβαθμίες ήταν πολλές και σε όλες τις κατηγορίες.

Το πρώτο και το δεύτερο σκάφος, OPTIMUM 3 – ASPIDA

και SERENDIPITY χτίζουν μία ασφαλή διαφορά 6 βαθμών

από τα επόμενα σκάφη, ενώ μετά οι διαφορές στους βαθ-

μούς είναι μικρές και ανατρέπονται εύκολα. Στην κατηγορία

IRC, δεύτερο με τρίτο και τέταρτο με πέμπτο σκάφος ισο-

βαθμούν.

Στη γενική κατάταξη των ORC Club, το σκάφος SOROCOS

του Πολεμικού Ναυτικού έχει διαφορά 6 βαθμών από το

δεύτερο σκάφος, αλλά όλα κρίνονται ακόμα, με τους πρώ-

τους να έχουν το άγχος της διατήρησης ασφαλούς διαφο-

ράς και τους επόμενους να βλέπουν πιθανή τη βελτίωση.

Εκκίνηση από Κουφονήσι για Σούνιο

Η παραμονή του στόλου στο Κουφονήσι, ήταν εξαιρετική.

Την ίδια ημέρα εξελισσόταν και το Φεστιβάλ στο Κουφο-

νήσι, με πλούσια προγράμματα

τα σκάφη του Ράλλυ Αιγαίου ξεκίνησαν Σάββατο 26 Ιουλίου

από το θαλάσσιο χώρο μπροστά στο λιμάνι, μαγνητίζοντας

τα βλέμματα των δεκάδων θεατών, που πλέον είχαν εξοι-

κειωθεί και είχαν αποκτήσει και δικά τους …φαβορί!

Με την ένταση του ανέμου να μην ξεπερνάει τα 6 μποφόρ

και τα μετεωρολογικά δελτία να μην είναι ενθαρρυντικά, τα

σκάφη έφυγαν για το τελευταίο σκέλος με προορισμό το

Σούνιο, μία ιστιοδρομία μήκους 103 ναυτικών μιλίων, η με-

γαλύτερη του φετινού Ράλλυ Αιγαίου.

Η γραμμή τερματισμού ήταν κάτω από το ναό του Ποσει-

δώνα στο Σούνιο, συμβολικά. Η στρωτή θάλασσα και με τη

βοήθεια του Αίολου,  τα σκάφη προς τον τερματισμό. Οι

ιστιοπλόοι το πάλεψαν. Πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους

την ύστατη αυτή μάχη του 50ού Ράλλυ Αιγαίου, αυτή τη

φορά όμως όχι με αντίπαλο τα γιγάντια κύματα του Αιγαίου

Πελάγους και τους σφοδρούς ανέμους του μελτεμιού, αλλά

με τον ίδιο τον εαυτό τους που έπρεπε να ξεπεράσουν.

O μεγάλος νικητής

Το OPTIMUM 3 – ASPIDA ήθελε το 5 στα 5, ένα πρωτοφα-

νές ρεκόρ που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει στην ιστο-

ρία του Ράλλυ Αιγαίου. Πέντε νίκες σε πέντε ιστιοδρομίες,

κάθε μία κατακτημένη με δυσκολία και πολλές φορές

οριακά, δεδομένων των αντιπάλων.

Η κατηγορία ORCi περιελάμβανε κι εφέτος την αφρόκρεμα

των αγωνιστικών πληρωμάτων που τολμούν να τα βάζουν

με το πέλαγος, χτυπώντας τα ρεκόρ και τις νίκες σε συν-

θήκες που άλλοι τρομάζουν και μόνο βλέποντάς τις στην

τηλεόραση! Όλοι οι αγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό

τους εαυτό, ανεβάζοντας πλέον τον πήχη σε αυτό το επε-

τειακό Ράλλυ Αιγαίου σε δυσθεώρητα ύψη για τις επόμε-

νες γενιές.

Η ιστιοδρομία ήταν τελικά πιο σύντομη από όσο αναμενό-

ταν. Τελικά, το πρώτο σκάφος - OPTIMUM 3 – ASPIDA,  πέ-

ρασε τη γραμμή τερματισμού στις 21.40 περίπου, έχοντας

πετύχει δύο ρεκόρ: Μέγιστης ταχύτητας με 29.9 κόμβους

στην ιστιοδρομία Σύρος-Πάτμος και φουλ νίκες, 5 πρώτες

θέσεις σε 5 ιστιοδρομίες!

Τα αποτελέσματα της ιστιοδρομίας ήταν:

ORCi

1. OPTIMUM 3 – ASPIDA, ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΟΣ / ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΒΑΣ

2. ARISTOFANI – ENEOS, ΝΙΚΟΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ / ΣΙΜΟΣ ΚΑΜ-

ΠΟΥΡΙΔΗΣ

3. SERENDIPITY, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

IRC

1. APIDALOS NAFS, ΑΛΙΚΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ

2. DRAGON, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΘΝΟΠΟΥΛΟΥ

3. URSUS MINOR, ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ

Η σειρά της κατάταξης διαμορφώθηκε ως εξής:

ORCi

1. OPTIMUM 3 – ASPIDA, ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΟΣ / ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΙΒΑΣ

2. SERENDIPITY, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

3. ARISTOFANI – ENEOS, ΝΙΚΟΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ / ΣΙΜΟΣ ΚΑΜ-

ΠΟΥΡΙΔΗΣ

4. PHOEBUS COSTEAS GEITONAS ALUMNI, ΦΑΙΔΩΝ ΚΥ-

ΔΩΝΙΑΤΗΣ

5. BLUE LINE, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

6. HAKUNA MATATA, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΣΤΗΣ

7. CHIARA IASON, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΥ

8. IONIA, ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ

9. BANA BIOLETTA 3, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΚΑΡΗΣ

10. NEFELI VIOFANN, ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

11. ALBATROSS I, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΡΜΙΡΙΔΗΣ

12. VENTUS, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΒΑΣ

13. WATER GIPSY, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

14. EX ANIMO, ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ

15. FAIRYTALE, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

16. ZANTINO, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΖΑΣ

17. ELLINAS, ΧΑΡΗΣ ΦΕΡΛΕΣ

IRC

1. DRAGON, ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΘΝΟΠΟΥΛΟΥ

2. APIDALOS NAFS, ΑΛΙΚΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ

3. URSUS MINOR, ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ

4. ISAIL, ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΗΣ / ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

5. AFROESSA, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΕΤΣΟΣ

6. ALBIREO, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

ORC CLUB

1. SOROCOS, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ, ΣΟΥΒΑΛΤΖΗΣ

2. AFRODITI-SOLARIS, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ

3. ALTER EGO, ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΝΑΣ

4. ALKYON, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΝΔΡΑΣ

5. DE MALO ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ

6. KORMORANOS II, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ

7. TRINITY, WALTER KRAHER

7. ATHINA, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

8. ALMYRA, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΝΑΔΑΚΗΣ

9. ZEPHYROS, ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΜΒΑΣΗΣ

10. NEARCHOS, ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

11. LEVANTE, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ

12. FILIRA - FULGOR, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΥΛΟΣ

13. PAPAGENO, ROLF BRACKE

14. ALEXANDRA I, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ

15. MARPISSA, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

16. RHODOS, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΣΑΚΗΣ

17. OUSYRA, ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ

18. AETHRA, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

19. IOESSA, ΑΛΕΞΗΣ ΛΙΟΓΚΑΣ

20. AKASTI, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ

21. PANOS GOLEMIS, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

22. AGAPI-SV1GE, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΙΚΟΣ

O Μάνος Ρούδας, που αντλήσαμε στοιχεία, ακολούθησε το

Ράλλυ Αιγαίου σε όλη του τη διαδρομή, μεταδίδοντας για

το news.gr 

με τερματισμό το Σούνιο

Ιστορία έγραψε ο αθλητής του

Ν.Α.Ο.Β. Τέλης Αθανασόπουλος στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα OPTIMIST

που διεξήχθη στη Lago di Garda

στην Ιταλία 15 - 26 Ιουλίου 2013, κα-

τακτώντας την 5η θέση στη γενική

κατάταξη μεταξύ 259 ιστιοπλόων

από 58 χώρες!

Ο αθλητής του Ν.Α.Ο.Β. δεν ξεκί-

νησε καλά το πρωτάθλημα καθώς

την πρώτη μέρα και μετά από δύο

ιστιοδρομίες βρισκόταν στην 115η

θέση. 

Ωστόσο, κατόρθωσε να ανακάμψει

δυναμικά τις επόμενες μέρες, με

πολύ καλές θέσεις στις ιστιοδρομίες

που ακολούθησαν. Μάλιστα, πέτυχε

και πρωτιά στην τελευταία κούρσα

του πρωταθλήματος σκαρφαλώνον-

τας έτσι στην 5η θέση, που αποτε-

λεί και την κορυφαία επίδοση για

την Ελλάδα σε παγκόσμιο ατομικό

επίπεδο στην κατηγορία OPTIMIST. 

Συνολικά η Εθνική ομάδα συμμε-

τείχε με 5 αθλητές στο Παγκόσμιο

οι οποίοι κατέλαβαν τις παρακάτω

θέσεις: 

5ος Τέλης Αθανασόπουλος(Ν.Α.Ο.Β.),

21ος Αναστάσιος Παναγιωτίδης(Ν.Ο.Θ.), 

51ος Βασίλειος Γουριώτης(Ι.Ο.Π.), 

121ος Ιάσονας Κεφαλλωνίτης(Ν.Ο.ΕΛ.Θ.)

και 

126η Βαρβάρα Μπαξεβάνη(Ν.Ο.ΕΛ.Θ.). 

5ος στην Παγκόσμια κατάταξη 
ο αθλητής του ΝΑΟΒ, Αθανασόπουλος Τέλης
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