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“Πού θα βρείτε
τα λεφτά;”
– Όχι άλλη «οικονομία» - Όχι άλλες
περικοπές
– Μείωση φορολογίας – Δίκαιη ανακατανομή βαρών
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χρέους, με πραγματικά
σκληρή διαπραγμάτευση
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– ΑΠΑΙΤΗΣΗ εξόφλησης
του Κώστα
Βενετσάνου κατοχικού δανείου της
Γερμανίας και πολεμικών αποζημιώσεων.
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“Πού θα βρείτε τα λεφτά;”
Συνέχεια από τη σελ. 1
Όλοι συμφωνούν – και η Κυβέρνηση – ότι αυξήθηκαν 72
φόροι και προστέθηκαν νέοι, ότι μειώθηκαν οι μισθοί και οι
συντάξεις, όλοι συμφωνούν ότι έχουμε 1,9 εκατομμύρια
ανέργους κι άλλους 700 χιλιάδες αέργους, που πρέπει να
τους συντηρήσουν τα 3,6 εκατομμμύρια εργαζόμενοι, με
μειωμένα εισοδήματα,
όλοι συμφωνούν ότι το δημόσιο χρέος μ’ όλα ταύτα, αυξήθηκε – από 290 δις το 2009, αναπήδησε στα 320 δις, το
2013 – μ’ όλες τις τραγικές συνέπειες που συνεπάγονται
αυτά:
Kατάθλιψη, αυτοκτονίες, φανερός ή λανθάνων εκφασισμός, εθνικές απώλειες και συρρίκνωση της κυριαρχίας
κλπ. διαφωνούν όμως στην αντιμετώπισή τους. Στην αντιμετώπιση της κρίσης:
- Κρίσης Οικονομικής
- Κρίσης Θεσμών
- Κρίσης της Δημοκρατίας
Οι κυβερνητικοί προσπαθούν να καλύψουν τις ευθύνες
τους, αλλά και τις ενοχές τους – για όσους έχουν τέτοια αισθήματα – ελπίζοντας ότι τα «αφεντικά» θα εκτιμήσουν την
υπακοή και ενδοτικότητά τους, θα τους λυπηθούν και θα
βοηθήσουν!
Φρούδες ελπίδες και έωλες δικαιολογίες.
Τα «αφεντικά» αφού κάνουν τη δουλειά τους και δέσουν
«κόμπο», όσο μπορούν ισχυρότερα την Ελλάδα και τους
Έλληνες θα τους πετάξουν σαν στιμένες λεμονόκουπες.
Όπως έκαναν πάντα. (Διαβάστε σύγχρονη ιστορία).
Όπως έκαναν με τους συνεργάτες τους στην κατοχή 1941
– 44, για παράδειγμα.
Απευθυνόμενοι δε οι κυβερνητικοί προς την αξιωματική αντιπολίτευση η μόνιμη επωδός τους είναι: «Ναι, συμφωνούμε ότι ο λαός έχει υποστεί θυσίες κλπ. Τί διαφορετικό
όμως, μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πού θα βρει τα λεφτά;
Με τον Σαμαρά κερδίσαμε την αξιοπιστία μας! Τι μπορεί να
κάνει περισσότερο ο Τσίπρας;»
Για τα εύσημα που δίνουν στην κυβέρνηση οι δανειστές και
για την συναφή «αξιοπιστία» της, κανονικά, πρέπει ν’ ανησυχούμε. Ως προς το... αποστομωτικό ερώτημα, «που θα
βρείτε τα λεφτά», δεν ξέρω τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ. (ξέρω).
Ξέρω τι απαντά η πείρα, η γνώση, η κρίση, η ιστορία, η κοινή
λογική:
- Αυτό το χρέος, που ξεπερνά στην πραγματικότητα, όχι με
«δημιουργική λογιστική», δυο φορές το ΑΕΠ – το συνολικό
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – δεν ξεχρεώνεται με τίποτα.
Με ΤΙΠΟΤΑ! Δυο και τρία χρόνια να «δουλεύουμε στις γαλέρες», να κοπηλατούμε αλυσοδεμένοι όλοι οι Έλληνες,
ΔΕΝ ΞΕΧΡΕΩΝΕΤΑΙ.
Αυτό το χρέος, που στην πραγματικότητα, δημόσιο και ιδιωτικό, ξεπερνά τα 900 δις, ξεχρεώνεται μόνο με την εκποί-

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης συνεδριάζει την 7η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα
19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 27 θέματα
της Ημερήσιας Διάταξης.
Aναλυτικά στο: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

ηση – αρπαγή της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, όπως
επιθυμούν, επιδιώκουν και εν μέρει επιτυγχάνουν οι διεθνείς τοκογλύφοι του χρηματοπιστωτικού Κεφαλαίου.
Επειδή όμως και αυτό είναι «διαπίστωση» που συμφωνούν
όλοι, πάμε στη λύση του προβλήματος:
Η μοναδική εθνικά συμφέρουσα και ηθικά επιβεβλημένη
λύση, είναι «ο Γόρδιος δεσμός» και η Σεισάχθεια1!
Θέλει αρετήν και τόλμην, όμως, η ελευθερία και η ελευθερία λήψεως αποφάσεων.
Και μεθοδικότητα και γνώση και πατριωτισμό και βαθύ αίσθημα Δικαίου, να προσθέσω.
Το Δημόσιο Χρέος εξαλείφεται μόνο με διαγραφή. Με σύντομη, σκληρή και δίκαιη διαπραγμάτευση, και αν αυτή αποτύχει, μονομερώς και αιτιολογημένα, σε ένα βράδυ.
Παράλληλα, και εντός της διαπραγμάτευσης, με απαίτηση
των χρεών προς την Ελλάδα, κυρίως απ’ την Γερμανία, που
ανέρχονται στα 312 δις, με επιτόκιο 1%, έως 1,3 τρις με
επιτόκιο 3%.
Στο εσωτερικό, η λύση και η ενίσχυση των οικονομικών
επέρχεται μόνο με την ανάπτυξη. (Το λέει και ο Σαμαράς,
αλλά προσπαθεί να το κάνει με λάθος τρόπο: Με προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό. Κυρίως με πώληση
γης, αντί «πινακίου φακής»). Η προσέλκυση κεφαλαίων και
παραγωγικών επενδύσεων, γίνεται πρώτα στο εσωτερικό.
Δεν δημιουργείς ανάπτυξη με τη διάλυση της οικονομίας,
με ληστρική και άδικη φορολογία, με έλλειψη δημοσίων
επενδύσεων, με έλλειψη ιεράρχησης και προγραμματισμού.
Η προσέλκυση ελληνικών και ξένων κεφαλαίων, ιδιαίτερα
στις παρούσες συγκυρίες, είναι απόλυτα εφικτή και θα
έλεγα ευνοϊκή, μετά την κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ανασφάλεια τέτοιων επενδύσεων και τον
κίνδυνο οι «επενδυτές» να χάσουν τα λεφτά τους. Τώρα
είναι η ευκαιρία για παραγωγικές επενδύσεις, στην πραγματική οικονομία. Όχι στον τζόγο. Οι τζογαδώροι να χάσουν τα άνομα και ακόπως κτηθέντα «κέρδη» που
προέρχονται από την καταλήστευση των κρατών και τελικά,
των λαών . Καμμία προστασία των εγκληματιών που ευθύνονται για ληστείες μετά φόνων των λαών (πείνα, αρρώστιες, ένδεια, αυτοκτονίες, περιβάλλον).
Η προσέλκυση όμως παραγωγικών επενδύσεων απαιτεί σώφρονα και σοβαρή πολιτική.
- Δίκαιο, σταθερό και συμφέρον φορολογικό σύστημα
- Διαφάνεια, αντικειμενικότητα, απλούστευση διαδικασιών
- Στο δημόσιο κυρίως, απαιτείται υπεύθυνη και σκληρή δουλειά με ιεραρχικό και κοινωνικό έλεγχο. Ο Δημόσιος Υπάλληλος εργάζεται χάριν του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή
των πολιτών εν τω συνόλω τους. Ιδιοτέλεια, προσωποληψία
(διακρίσεις), αδιαφορία ή οκνηρία και «κοπάνα» είναι αδιανόητα και αποτελούν ιδιώνυμο αδίκημα.
- Ιδιαίτερη ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής. (Γεωργο – κτηνοτροφικής και ιχθυοτροφίας, κυρίως), αλλά και
του ορυκτού πλούτου.
- Κίνητρα για καινοτόμες και εξελιγμένες μορφές παραγωγής σε όλους τους τομείς και κυρίως στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), π.χ. τα φωτοβολταϊκά, στην εξελιγμένη τους μορφή, πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα
(με δική μας παραγωγική διαδικασία, όχι με εμπορία εισαγομένων) να αντικαταστήσουν το 80% της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Η άντληση και εκμετάλλευση του ενεργειακού μας πλούτου, σε συνεργασία και με άλλα κράτη και εξειδικευμένες
εταιρείες πρέπει να είναι σε πρώτη προτεραιότητα, αλλά
και συμφέροντες, δίκαιους όρους και ισόρροπη διασπορά.
(μοίρασμα)
Για να γίνουν όλα αυτά και άλλα, θ’ απαιτηθεί ίσως ν’ ανα-
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σταλούν ή και να αρθούν όροι συμφωνιών κυρίως με την
Ε.Ε. Να γίνει! Προέχει η σωτηρία του λαού και της πατρίδας. Είναι ο υπέρτατος νόμος.
Κι ακόμη πρέπει να περάσει ο έλεγχος, ορισμένου τουλάχιστον τομέα του τραπεζικού συστήματος στο Δημόσιο με
κοινωνικό έλεγχο κυρίως από τις παραγωγικές τάξεις.
(Όπως Αγροτικής Τράπεζας και Τράπεζας Βιομηχανικής,
Ενεργειακής και Εμπορικής – κυρίως εξαγωγικής – Ανάπτυξης.)
Μπορούμε; Μπορούμε! Αρκεί να είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις.
Αρκεί κάποιοι να μπορούν να εμπνεύσουν!
Και κυρίως ν’ απαλλαγούμε από «το σύνδρομο του Ιζνογκούντ». (αυτού που ήθελε να γίνει «Χαλίφης στη θέση του
Χαλίφη»).
――――――――――――
1. Σεισάχθεια: απόσειση, αποτίναξη επαχθούς (δυσβάστακτου) βάρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Εκδήλωση μνήμης στο Δήμο ΚοΣελ. 4
ρωπίου

Η “Αγνωστη Μικρά Ασία” εκδήλωση με τον ΟΑΠΠΑ

Σελ. 5

Ανοχή της Αστυνομίας στη
“Χρυσή Αυγή”
Σελ. 8
Αναγυρούς & Βάρη κατακερματισμός
Σελ. 8

γαιών σε ακτήμονες γιάννης κορναράκης

“Μωραίνει Κύριος ον βούλεται
απωλέσαι” Γρηγόρης Ρώντας
Σελ. 9
Δωρεάν ίντερνετ στους χώρους
του Μετρό Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια

Σελ. 11

Διεθνής καμπάνια υπογραφών
για την υγεία
Σελ. 11

Ενημέρωση για τα αυθαίρετα
Σελ. 14
στο Κίτσι

Μύρισε μούστο η πλατεία...
Μαρκοπούλου
Σελ. 15
Απολογισμός ...μαϊμού

Σελ. 16

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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“Η πόλη πρότυπο για ολόκληρη τη χώρα”

“Το έργο μας θα συνεχιστεί. Δεν θα επιτρέψω
σε κανέναν να αλλοιώσει τη φυσιογνωμία
του τόπου μας”
Το αδιαχώρητο έγινε στην αίθουσα “Ιωνία” στη Βούλα, με την παρουσία εκατοντάδων πολιτών και από τις τρείς
πόλεις Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, που προσήλθαν στο κάλεσμα του Δημάρχου των 3Β Σπύρου Πανά, για να
ακούσουν τον απολογισμό του έργου που έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά και υπόσχεση και διαβεβαίωση ότι θα
συνεχιστεί.
Μόνος και κύριος ομιλητής ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς, “ξεδίπλωσε” το χρόνο που πέρασε αναφερόμενος μία
προς μία σε κάθε παρέμβαση που έκανε, σε κάθε έργο που ολοκλήρωσε και σε κάθε πρόταση που προώθησε.

Ο Σπύρος Πανάς μίλησε ξεχωριστά για όλα
όσα υλοποιούνται από το Δήμο στον τομέα
της προστασίας του περιβάλλοντος και του
οικιστικού χαρακτήρα της πόλης, της καθαριότητας, της παιδείας, του αθλητισμού
και του πολιτισμού, της ασφάλειας, της
οδοποιίας και της κοινωνικής μέριμνας.
Είπε μεταξύ άλλων:
«Ανέλαβα την ευθύνη να κάνω πράξη αυτό
το πρόγραμμα για το οποίο δεσμευθήκαμε
απέναντί σας και το κάνουμε πράξη με τους
συνεργάτες μας, με όλους εσάς, με τους
δημοτικούς συμβούλους και με την αντιπολίτευση· την καλή και την κακή!
Ολα όσα έγιναν τους τελευταίους 18 μήνες
καθορίζονται από τις αρχές και τις αξίες
που η παράταξή μας και ο δήμαρχός μας
Γρηγόρης Κασιδόκωστας, μας δίδαξε και
μας γαλούχησε: ειλικρίνεια, διαφάνεια, εντιμότητα και πάνω απ’ όλα αποτελεσματικότητα. Αυτά τα στοιχεία θα μας
καθοδηγούν και στο μέλλον. Το όραμά μας
είναι ξεκάθαρο για την περιοχή: να διαφυλάξουμε το σημερινό χαρακτήρα της πόλης, να
ενισχύσουμε τις υποδομές που δυστυχώς
υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και πολλές ελλείψεις στη Βάρη κυρίως, που δεν θα αφήσουμε
κανέναν να τη μετατρέψει σε ένα πεδίο
άναρχης εμπορικής και οικονομικής ανάπτυξης. Και θα το κάνουμε εμείς, γιατί εμείς μπο-

ρούμε· εμείς το έχουμε αποδείξει.
Ολοι σας γνωρίζετε ότι έγινε αναγκαστική
συνένωση τριών Δήμων με διαφορετικά
προβλήματα και διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας, με διαφορετική φιλοσοφία στη διοίκηση.

τεία, αντίθετα ήρθαμε αντιμέτωποι με πρωτοφανή περικοπή πόρων.
Αναφέρθηκε στο έντυπο που είχε ετοιμάσει
και μοίραζε στον κόσμο την ώρα της εκδήλωσης, λέγοντας ότι «δεν κόστισε σε τίποτα στο Δήμο».

στις ακτές είναι για μας αδιαπραγμάτευση
προτεραιότητα», τόνισε.
Αναβάθμιση παραλιακού μετώπου, με απομάκρυνση παράνομων κατασκευών και χρήσεων.
«Απομακρύναμε όλες τις αυθαίρετες κατασκευές στο παραλιακό μέτωπο. Ανοίξαμε
την πόλη μας στη θάλασσα. Η πόλη μας
ήταν δίπλα στη θάλασσα και δεν φαινόταν»,
τόνισε.
Διεκδικήσαμε χρήματα που μέχρι σήμερα ο
Δήμος, κι όχι ο Δήμος της Βουλιαγμένης και
της Βάρης, έκλεινε τα μάτια. Καταφέραμε
χάρη στις προσπάθειες των υπηρεσιών και
του αντιδημάρχου των οικονομικών Ν. Ζαχαράτου, να πάρουμε χρήματα τα οποία
ανήκουν σε εσάς και είναι 500.000 ευρώ
από την Ελληνική Εταιρεία (ΕΤΑ) που εκμεταλλεύεται τις ακτές και η οποία δεν τα
έδινε. Ηταν οφειλές από το 2007 έως το
2010 του πρώην Δήμου Βούλας. Κάποιοι
στο παρελθόν και ξέρετε ποιοι δεν διεκδικούσαν αυτά τα χρήματα. Κλείναν τα μάτια·
εμείς δεν ξεχνάμε, δεν κλείνουμε τα μάτια,
δεν χαριζόμαστε και δεν θα χαριστούμε
ποτέ σε κανέναν.
Αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις που έκανε σε
σχολικά συγκροτήματα που ήθελαν επισκευές, αλλά και σε άλλα που είχαν μείνει
ημιτελή και ολοκλήρωσε.

Επρεπε να στήσουμε από την αρχή ένα νέο
διοικητικό μηχανισμό. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο.
Δεν είχαμε καμμία βοήθεια από την πολι-

Ο Σπ. Πανάς με το μητροπολίτη κ. Παύλο, ανάμεσα στους συνεργάτες του.

Διεκδικήσεις και έργα
«Διεκδίκηση για να περιέλθει το παραλιακό
μέτωπο στο Δήμο. Η ελεύθερη πρόσβαση

Ο Σπ. Πανάς με τον κόσμο που τον χαιρετάει.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Δήμαρχος Σ.
Πανάς έδωσε στους παριστάμενους πολίτες τη διαβεβαίωση ότι το έργο και η προσπάθεια αυτή δεν πρόκειται να μείνει στη
μέση. «Θα το ολοκληρώσουμε και θα το διατηρήσουμε. Σας εγγυώμαι ότι δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφεί ο τόπος μας. Θα
ζούμε πάντα σε μια πόλη όμορφη, λειτουργική, ανθρώπινη. Αυτή τη δέσμευση θα την
κάνουμε πράξη όλοι μαζί”.
Παρόντες στην εκδήλωση ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού,
Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης κ. Παύλος,
η Βουλευτής Γ. Μαρτίνου, περιφερειακοί
σύμβουλοι και εκπρόσωποι συλλόγων και
φορέων.
Αννα Μπουζιάνη
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Επετειακή εκδήλωση
μνήμης στο Δήμο Κρωπίας
Ο Δήμος Κρωπίας οργανώνει την εκδήλωση για την
Επέτειο του Ολοκαυτώματος της Πόλης, που έγινε στις
9 Οκτωβρίου 1944.
Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013
Πρόγραμμα
Ι. Ν. Αναλήψεως Κυρίου
7.00 π.μ.-9.30π.μ.: Όρθρος & Θεία Λειτουργία
10.00 π.μ.: Τέλεση Δοξολογίας
Πλατεία 9ης Οκτωβρίου 1944 (Α΄ Κοιμητήριο)
11:00 π.μ.: - Επιμνημόσυνη Δέηση σε μνήμη νεκρών
- Προσκλητήριο νεκρών
- Κατάθεση Στεφάνου
- Όρκος Μνήμης Δ.Σ. Κρωπίας
- Τήρηση ενός λεπτού σιγή
- Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου
Συμμετέχει η Δημοτική Φιλαρμονική

ΕΚΔΡΟΜΗ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
στο ΦΑΡΑΓΓΙ του ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
και ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ σε ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Στο καταπράσινο φαράγγι του Βουραϊκού, που αυτή την
εποχή έχει πολλά νερά και πολύχρωμα αγριολούλουδα
θα έχουν την ευκαιρία να πεζοπορήσουν την Κυριακή 13
Οκτωβρίου σε μια απολαυστική και εύκολη πεζοπορία
διάρκειας 5 ωρών. Η πεζοπορία είναι προαιρετική και όσοι
δε περπατήσουν θα έχουν εναλλακτικό πρόγραμμα περιήγησης σε Μέγα Σπήλαιο, Αγία Λαύρα και Καλάβρυτα.
Αναχώρηση 8πμ με πούλμαν από Βούλα με κατεύθυνση
προς Ομόνοια μέσω παραλιακής και Συγγρού, 8.30πμ
Επιβίβαση στην Ομόνοια.
Για συμμετοχή Λίτσα Χρυσομαλλίδου 2109655563
6937511022 και στο email ena.drasi@gmail.com.

Κατηχητικές Συνάξεις
στον Αγιο Νεκτάριο Βούλας
Αρχίζουν κι εφέτος οι Κατηχητικές Συνάξεις του
Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου στη Βούλα, για το νέο
Εκκλησιαστικό έτος!
Σ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, περιλαμβάνονται:
- Η Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας (σε τακτά χρονικά διαστήματα). Υπεύθυνη ενημέρωση και βίωση
της Ορθόδοξης Χριστιανικής Διδασκαλίας. Ενασχόληση με χειροτεχνία και με ζωγραφική.
- Προβολή συχνά, επιμορφωτικών ντοκιμαντέρ,
σλάϊτς και ταινιών. Άφθονη Ψυχαγωγία, με ομαδικά παιχνίδια, τραγούδια κ.α.,
Εκδρομές προσκυνηματικές και επιμορφωτικές.
Αθλητικές δραστηριότητες της Μητρόπολης.
Ολα είναι εντελώς δωρεάν, χωρίς καμιά επιβάρυνση του Οικογενειακού προγραμματισμού.

«Eυρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών»
στον Υγρότοπο της Βραυρώνας
Η Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία και ο Δήμος Μαρκόπουλου, προσκαλούν τους
πολίτες να γιορτάσουν μαζί,
την «Eυρωπαϊκή Γιορτή των
Πουλιών», την Κυριακή, 6
Οκτωβρίου στον Υγρότοπο
της Βραυρώνας.
«Τα μεταναστευτικά πουλιά
και oi διαδρομές τους» είναι
το θέμα της φετινής διοργάνωσης που κλείνει φέτος 20
χρόνια και στοχεύει στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα μεταναστευτικά πουλιά και τους
βιοτόπους που χρησιμοποι-

ούν κατά τη μετανάστευσή
τους. Στην προστατευόμενη
περιοχή του υγροτόπου της
Βραυρώνας, όσοι συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα
έχουν την ευκαιρία να περάσουν μια ξεχωριστή ημέρα
στη φύση, γνωρίζοντας τα
πουλιά του υγροτόπου και
συμμετέχοντας σε πλήθος
δράσεων.
Η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των
Πουλιών είναι ετήσιο γεγονός που λαμβάνει χώρα το
πρώτο Σαββατοκύριακο του
Οκτωβρίου σε περισσότερες
από 30 χώρες και συντονίζε-

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ
Ο Δήμος 3Β με τη διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής, οργανώνει πρόγραμμα εκδηλώσεων και εκδρομών με τα ΚΑΠΗ
του Δήμου. Ετσι:
Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, 11π.μ. θα γίνει ομιλία με θέμα
“Διατροφή & Καρδιαγγειακά νοσήματα” από τη διαιτολόγο - διατροφολόγο του Χαροκόπειου Παν/μίου Ευστρατία Πάκα.
Τριήμερη εκδρομή στην Πάρο, από 11 έως 13 Οκτωβρίου.
εγγραφές από Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρες 9 έως 12
το πρωί στο ΚΑΠΗ Βάρης, Τερψιχόρης 4.
Τρίτη 8 Οκτωβρίου τις ίδιες ώρες στη Βούλα (Ζεφύρου 2).
Τρίτη 15 Οκτωβρίου, θεατρική παράσταση “Η Λίμνη των
Κύκνων” στο θέατρο Badminton. Η παράσταση είναι στις
8.30, αναχώρηση από Βούλα (Αγ. Ιωάννηα στις 7.15.

ται από την παγκόσμια ομοσπονδία BirdLife International.
Τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας
τις διοργανώνει και συντονίζει η Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία με τη συνεργασία
Δήμων και Φορέων.
Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου
και ώρες 10.00 – 13.00, γιορτάζουν στον υγρότοπο της
Βραυρώνας
(προαύλιος
χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυρώνας)
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

- Παρατήρηση Πουλιών
- Περιβαλλοντικά παιχνίδια
Εκθεση φωτογραφίας
- Απελευθέρωση πουλιών σε
συνεργασία με το Σύλλογο
Προστασίας και Περίθαλψης
Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ
Η συμμετοχή για το κοινό
είναι ελεύθερη.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
και τον Δήμο Μαρκόπουλου.
Πληροφορίες: τηλ.: 210
8227937, 210 8228704.

Πνευματικές βραδιές με τον
Αττικό Πνευματικό Ομιλο
Το Εργαστήρι Πνεύματος Aττικός Πνευματικός Ομιλος
Γλυφάδας, ξεκίνησε τις εβδομαδιάτικες συναντήσεις
του κάθε Πέμπτη στις 6.30μ.μ. στο ξενοδοχείο Congo
Παλλάς, Βασ. Γεωργίου 75 και Δούσμανη, Γλυφάδα.
Την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έχει ποιητική βραδιά

«Πολιτιστικές Περιηγήσεις»
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, με τίτλο «Πολιτιστικές Περιηγήσεις», διοργανώνει μονοήμερες εκδρομές ή δίωρες περιηγήσεις με σκοπό την ενημέρωση σε
θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς, μουσείων της φύσης
κ.λπ. Περιηγήσεις στη Ραφήνα, Πικέρμι, Μαραθώνα, Λαύριο. Τηλ. επικοινωνίας: Βάσω Κιούση 2106020026 6974380541

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ «ΡΟΕΣ» ΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΚΟΛΙΑ
Tα εγκαίνια της πρώτης ατομικής έκθεσης ζωγραφικής της Δωροθέας
Κόλια, παρουσιάζει ο Δήμος Μαρκοπούλου, το Σάββατο 5 Οκτωβρίου και
ώρα 7 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου Μαρκοπούλου – Δημοτική
Βιβλιοθήκη του Δήμου Μαρκοπούλου
(Γ. Παπαβασιλείου 34, Μαρκόπουλο).
Η φύση και κυρίως αυτό καθ’ αυτό το
χρώμα, το οποίο ως υλικό με ροή,
αποτυπώνει την αίσθηση της διαρκούς
κίνησης στον καμβά, αποτελεί την
πηγή έμπνευσης της ζωγράφου και
συνοψίζεται στον τίτλο «Ροές», στην
έκθεση που θα παρουσιάσει στο Μαρκόπουλο. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί επίσης το γεγονός, ότι οι
πίνακες δημιουργούνταν παράλληλα
με την τήρηση ημερολογίου και απο-

κάλυπταν συχνά άγνωστες αλήθειες
για τη δημιουργό.
Θα εκτεθούν ακόμη έργα από την
σπουδαστική της περίοδο, όπως:

κολάζ, συνθέσεις μικτών τεχνικών,
κάρβουνο καθώς και προσχέδια από
την εικονογράφηση του βιβλίου του
Μίχαελ Έντε «Ο καθρέφτης μέσα
στον καθρέφτη».
Η Δωροθέα Κόλια - Σπυροπούλου
σπούδασε εφαρμοσμένες τέχνες και
γραφιστική στη σχολή Βακαλό (BA in
Art and Design, University of Derby) και
έχει παρακολουθήσει επιμορφώσεις
στο Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας στην Αθήνα, στα πλαίσια μεταπτυχιακών σπουδών Art Therapy και
στο Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης στην Πλάκα.
Διάρκεια Έκθεσης: 5 – 13 Οκτωβρίου
2013.
Ωράριο καθημερινές και Σαββατοκύριακα: 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
ALL THE INVISIBLE CHILDREN

«ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ»

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στις 7.30μ.μ.
Kολάζ επτά διαφορετικών ιστοριών που έχουν σκηνοθετήσει επτά διαφορετικοί σκηνοθέτες όπως ο Εμίρ Κουστουρίτσα, ο Σπάικ Λι, ο Τζον Γου, ο Μεντί Σαρέφ, η
Κάτια Λουντ κ.α. Αντιπροσωπεύοντας επτά διαφορετικές εθνικότητες ή γεωγραφικές περιοχές, το κάθε ξεχωριστό κομμάτι αναλαμβάνει να σκιαγραφήσει τις ζωές
και τις συνθήκες της πιο αδικημένης ίσως «μειονότητας»
στις σύγχρονες κοινωνίες: εκείνης των μικρών παιδιών.
Καταξιωμένοι σκηνοθέτες προσφέρουν τα δικά τους
σχόλια και την προσωπική τους οπτική γωνία για να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν την κοινή γνώμη.
Η προβολή γίνεται στο Κάμπινγκ, στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο των πεζών.
Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας
Πληροφορίες: http://www.voulacamp.blogspot.com/

Αρχαιολογική
περιήγηση
στον Μαραθώνα
Οι “Φίλοι του αρχαιολογικού Μουσείο Μαραθώνα”,
οργανώνουν αρχαιολογική
περιήγηση στο Μαραθώνα,
την Κυριακή 13-10-2013.

«Η τέχνη στο δρόμο» - lembessi art
Οι αίθουσες τέχνης el.marnerigalerie, ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ art gallery και το Christina
Skouloudi design studio της οδού Λεμπέση, δίπλα στο Μουσείο της Ακρόπολης,
διοργανώνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το lembessi art 2013 που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 12 και 13 Οκτωβρίου και θα είναι
ανοιχτό για όλους!
Το διήμερο αυτό υπαίθριο φεστιβάλ τέχνης που ξεκίνησε το 2010, έχει γίνει θεσμός στην περιοχή της Ακρόπολης και με σύνθημα: «Η τέχνη στο δρόμο», σηματοδοτεί το ξεκίνημα της νέας χρονιάς καλώντας μικρούς και μεγάλους να
μάθουν, να δημιουργήσουν, να διασκεδάσουν, να μυηθούν στον κόσμο της τέχνης με ποικίλα πολιτιστικά και εικαστικά δρώμενα από πλήθος καλλιτεχνών!
Αναλυτικά το πρόγραμμα: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

“Ο Κινηματογράφος
στον 21ο αιώνα”
Στο “Νότιο Χώρο Τέχνης & Δράσης” οργανώνεται σεμινάριο για τη μαγεία του κινηματογράφου με τίτλο: “Ο Κινηματογράφος στον 21ο αιώνα” με τον Τάσο
Μελεμενίδη, κριτικό κινηματογράφου. To σεμινάριο θα
γίνει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου από 8 έως τις 10μ.μ.
H Είσοδος είναι Ελεύθερη.
www.notios.gr
Βασ. Παύλου 108 Βούλα, ΤΗΛ. 213 0 25 1001.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ
στην ΠΑΛΛΗΝΗ
O Δήμος Παλλήνης ολοκληρώνει τον πολιτιστικό
Σεπτέμβρη με την εκδήλωση της πολυσυμμετοχικής συνάντησης χορωδιών, το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 8μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.
Συμμετέχουν: Χορωδία Δήμου Παλλήνης, Μικτή
Χορωδία Ελληνικού, Χορωδία Δήμου Διονύσου,
Χορωδία Μουσικού & Μορφωτικού Συλλόγου Ξυλοκάστρου «Ο Αυλός»

Θα επισκεφθούν:
· το ιερό των Αιγυπτίων
θεών στη Μπρέξιζα, τον
Τύμβο, το Τρόπαιο στη Μεσοσπορίτισα, το Πρωτοελλαδικό νεκροταφείο στο
Τσέπι και
· την Οινόη ( Αγ. Σαράντα,
Πύργο,
Βαλανείο
και
Πύθιο) όπου προγραμματίζουν να κλείσουν με ένα
σύντομο ΠΙΚ-ΝΙΚ με προμήθειες που θα έχει ο καθένας μαζί του.
Η περιήγηση θα γίνει με
λεωφορείο.
Θα ξεκινήσουν στις 8.45 το
πρωί πίσω από την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου
στη Νέα Μάκρη και θα επιστρέψουν στις 4-5 μ.μ.
Για δηλώσεις συμμετοχής:
(6-9μμ) 2294098678,
6976864596, vdelagram@gmail.com

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μετά την ολοκλήρωση της Αρχαίας Ελληνικής περιόδου τα
σεμινάρια eναλλακτικής θεώρησης της ιστορίας θα συνεχισθούν με τη Ρωμαϊκή περίοδο από τη Δευτέρα 14/10. Ο προγραμματισμός της “Εναλλακτικής Δράσης” είναι να
συνεχισθούν και να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο με τις
επόμενες περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας.
Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι ελεύθερη και δωρεάν.
Εισηγητής είναι ο ιστορικός Μάκης Σταύρου. Λόγω του
περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις ena.drasi@gmail.com
ή στο 6976002835. Aναλυτικά το πρόγραμμα:
www.ebdomi.com.προσεχή γεγονότα.

«Ελευσίνα, τα Μυστήρια, Αισχύλος και η Αθήνα του
Χρυσού Αιώνα: Μαθήματα
για Εμάς, Σήμερα»
Ο Δήμος Ελευσίνας και η
Εταιρείας Μελέτης Προβλημάτων
Συλλογικών
(Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ) οργανώνουν
Συμπόσιο στην Ελευσίνα με
θέμα «Ελευσίνα, τα Μυστήρια, Αισχύλος και η Αθήνα
του Χρυσού Αιώνα: Μαθήματα για Εμάς, Σήμερα» την
Πέμπτη 17 Οκτωβρίου, 7μ.μ.
στο Δημαρχείο Ελευσίνας.

Τα Στρουμφάκια και μεγάλη ποικιλία ταινιών στον Κινηματογράφο “Αρτεμις” Μαρκοπούλου
Με την καταιγιστική ταινία δράσης «Λευκός
Οίκος: η Πτώση» και τα αγαπημένα των
παιδιών και όχι μόνο «Στρουμφάκια 2», εγκαινιάζει τη φετινή χειμερινή σεζόν, το πλήρως
ανακαινισμένο
Δημοτικό
Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
(Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990
23924), την εβδομάδα 3 - 9 Οκτωβρίου.
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), θέλοντας να ενισχύσει και φέτος την πρόσβαση όλο και
περισσότερων δημοτών, σε κινηματογραφικές προβολές ποιότητας, διατηρεί για 2η συνεχή χρονιά το εισιτήριο στα 7 €, όπως και
τη διαρκή προσφορά της:
Κάθε Τετάρτη δυο εισιτήρια, στην τιμή του
ενός (7 €) και καθημερινά έκπτωση 50%

για ανήλικους, μαθητές, φοιτητές, νέους
άνεργους, πολύτεκνους και ΑμΕΑ (3,5 €)!
Καλό κινηματογραφικό χειμώνα και καλές
προβολές!

ΣΤΡΟΥΜΦΑΚΙΑ 2 (μεταγλ.)
Εως 9/10 - Προβολές: 19.15
Σκηνοθεσία: Raja Gosnell
Τα θρυλικά μπλε πλασματάκια επιστρέφουν στη
μεγάλη οθόνη με νέες διασκεδαστικές περιπέτειες χάρη στην εμμονή του σατανικού μάγου
Δρακουμέλ που συνεχίζει -ευτυχώς για μας- να
τα καταδιώκει.
Η ιστορία της νέας ταινίας θα ταξιδέψει μέχρι το
Παρίσι και τα πιο εντυπωσιακά του αξιοθέατα.

ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Η ΠΤΩΣΗ
White House Down
Εως 9/10, Προβολές: 21.15
Σκηνοθεσία: Roland Emmerich
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Channing

Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal
O δυναμικά ανερχόμενος σταρ του Χόλιγουντ
Channing Tatum (Magic Mike), ενώνει τις δυνάμεις του με τον βραβευμένο με ΄Οσκαρ, Jamie
Foxx (Ray, Django ο Τιμωρός), σε μια καταιγιστική
περιπέτεια της Columbia Pictures, που ξεχωρίζει
για την παιγνιώδη και υπονομευτική της διάθεση.
Ο σκηνοθέτης Roland Emmerich αξιοποιεί την πολύτιμη εμπειρία του στις ταινίες δράσης, αλλά και
στην καταστροφή του Λευκού Οίκου (Μέρα Ανεξαρτησίας), ενώ παράλληλα φωτίζει εύστοχα την
κωμική χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστών. Έτσι,
εκτός από εντυπωσιακές σκηνές καταστροφής
και κυνηγητού, το «Λευκός Οίκος: Η Πτώση»,
διαθέτει ατάκες και διαλόγους που κλείνουν το
μάτι στον θεατή και αποφορτίζουν την ένταση,
προσφέροντας μια εξαιρετικά διασκεδαστική εμπειρία.
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Πρόγραμμα προαγωγής
και υγείας στα Σχολεία
της Ανατ. Αττικής
Mε πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας και ειδικοτερα της
Αντιπεριφερειάρχου Χρυσάνθης Κισκήρας, οργανώνεται
πρόγραμμα προαγωγής και
υγείας σε σχολεία της Ανατ.
Αττικής.
Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας και εγκρίθηκε τόσο από το Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και από
το Υπουργείο Παιδείας. Υλοποιείται δε σε συνεργασία με
τους Υπεύθυνους Αγωγής
Υγείας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Καμμία επένδυση στην Υδρούσα
Ο Δήμος και οι πολίτες αντιδρούν
Επιτυχία σημείωσε το ρεπορτάζ που
δημοσιεύαμε στο προηγούμενο φύλλο
μας, για την εμπορευματική επένδυση
που ετοιμάζουν να στήσουν στο νησάκι Υδρούσα στη Βούλα, γιατί κινητοποίησε πολίτες και δημοτικούς
άρχοντες.
Στη συνεδρίαση της Πέμπτης 3
Οκτωβρίου, στην συζήτηση προ
ημερησίας, διαβάστηκε επιστολή
της “Εναλλακτικής Δράσης” για το
θέμα, ενημέρωσε ο Δήμαρχος Σπ.
Πανάς ότι έχει γνώση του θέματος από την “ΕΒΔΟΜΗ” και ο
γραμματέας του Δ.Σ. Γ. Σκουμπούρης ζήτησε να συζητηθεί προ
ημερησίας.
Ο Σπύρος Πανάς, δήλωσε ότι όσον
αφορά το Δήμο δεν θα δοθεί καμμία
άδεια και τη Δευτέρα 7/10 θα πάνε επιτόπου για αυτοψία.

Ο Γ. Σκουμπούρης, αναφέρθηκε στο
θέμα και τόνισε ότι ο ιδιοκτήτης περιφέρει μία μελέτη για την Υδρούσα του
ΟΡΣΑ (Οργανισμούς Αθήνας). Ο αιγιαλός ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία
του Δημοσίου (ΚΥΔ), η οποία μόνον

αυτή μπορεί να δώσει άδεια για κάποια
δράση, μόνο σε Δήμο και όχι σε
ιδιώτη.
Οπως τον ενημέρωσε, είπε, η ΚΥΔ δεν
έχει δώσει καμμία άδεια. Πρότεινε δε

να συζητηθεί ως κατεπείγον προ ημερησίας και να παρθεί μία απόφαση για
να πάρει μήνυμα ο ιδιοκτήτης ότι δεν
μπορεί να κάνει τίποτα.
Ο Σπ. Πανάς ανταπάντησε: «ό,τι διαδικασία έπρεπε να γίνει έχει κινηθεί από
τη στιγμή που ενημερώθηκα από
την “ΕΒΔΟΜΗ”. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αυτοψία με σκάφος.
Δεν ξέρω αν είναι του παρόντος να
συζητηθεί, γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Πάντως θα
αντιμετωπιστεί δυναμικά το θέμα»
Τέλος αποφάσισαν να συζητηθεί
ως τακτικό θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.
Το θέμα θα το κρατήσουμε στην επικαιρότητα γιατί είναι καυτό.
Αξιοσημείωτη επιστολή διαβάστε στη
σελ. 11 για το ίδιο θέμα.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα :
- Ομιλίες στα Λύκεια για την ενημέρωση και την παροχή
ιατρικών συμβουλών σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι ενημερώσεις θα γίνονται από γιατρούς, υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής και
- Πρόγραμμα Προαγωγής στοματικής Υγείας στα Δημοτικά
σχολεία της Περιφέρειας Αττικής και θα υλοποιηθεί από
οδοντιάτρους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής.

Μαθήματα κομπιούτερ
Δωρεάν
Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας», σε συνέχεια της υλοποίησης του Μεγάλου Προγράμματος Εκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης «ΓΙΝΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΣ», επαναλαμβάνει
- την πρώτη θεματική του Προγράμματος που αφορά την
Κατάρτιση των πολιτών σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ για
την απόκτηση Πιστοποιητικού χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της VELLUM – UNIVERSITY OF CAMBRIDGE.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ολόκληρο το Πρόγραμμα προωθεί
τη Διάδοση και την Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης, στηρίζει την Απασχόληση και ενισχύει τους Άνεργους συμπολίτες μας αλλά και τους Εργαζόμενους που χρειάζονται
ενίσχυση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.
Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και είναι ταχύρυθμα με:
1) Internet (8 ώρες)
2) Word (10 ώρες)
3) Excel (10 ώρες)
Το Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ που αποκτάται από το πρόγραμμα, είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο
για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ αλλά και επιβάλλεται
από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης
(ανάλογα με τη θέση εργασίας) όπως στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη
χρονική περίοδο κ.α.
Η κατάρτιση θα διεξαχθεί από αξιόλογους εισηγητές –
επιμορφωτές με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στα
αντικείμενα τους.

Eνοποιήθηκαν οι γραμμές των 324 & 306
στην Παλλήνη με απόφαση του ΟΑΣΑ
Οριστικοποιήθηκε η απόφαση του ΟΑΣΑ που αφορά
στην ενοποίηση των γραμμών 306 και 324.
H γραμμή 306 επεκτείνεται
στην περιοχή της Κάντζας
και
ενοποιείται με τη
γραμμή 324.
Η αφετηρία θα είναι είναι
στο Στ. Μετρό Δουκ. Πλακεντίας και το τέρμα στην
οδό Ατλαντίδος στην Ανθούσα. Το συνολικό μήκος
της γραμμής είναι 43500 μ.
. περίπου. Η συχνότητα τις
ώρες αιχμής είναι ανά 25
λεπτά περίπου και δημιουργηθούν και νέες στάσεις.
Πλέον την ευθύνη για την
υλοποίηση την φέρει ο ΟΣΥ.
Στάσεις της νέας διαδρο-

Gής της γραμμής 306 στη
διαδρομή προς τέρμα (Ανθούσα):
Ισχύουν όλες οι υπάρχουσες στάσεις της λεωφ.
γραμμής 306 μέχρι και
την στάση 3η Καζαντζάκη,
στην αλληλουχία των στάσεων. Παραμένουν οι υπάρ-

O Δήμαρχος Γλυφάδας σε
διάλογο με τους Πολίτες
Με το μήνυμα «Διάλογος με τους Πολίτες» ο Δήμαρχος
Κώστας Κόκκορης καλεί τους κατοίκους σε ανοιχτή συζήτηση/ενημέρωση αλλά και να ακούσει απόψεις και θέσεις σχετικά με το πρόγραμμα, τα προς υλοποίηση έργα
και τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής.
Το πρόγραμμα ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί στις
ακόλουθες περιοχές:
• Πλ. Καραϊσκάκη: Τετάρτη 9/10/ 2013, 7.00 μμ
• Πλ. Ευρυάλης: Δευτέρα, 14/10/2013, 7.00 μμ
• Πλ. Αγ. Τριάδας: Τετάρτη, 16/10/2013, 7.00 μμ
• Πλ. Ξενοφώντος: Δευτέρα 21/10/2013, 7.00 μμ

χουσες στάσεις και δημιουργούνται και νέες.

Ιδρύονται νέες στάσεις
1) Νέα Στάση με ονομασία
Δημοτικά Σχολεία και ΚΣ
80022 επί της οδού Κορομηλά, μεταξύ των οδών

Κορνάρου και Πολυλά.
2) Νέα στάση με ονομασία
Πυθαγόρα και ΚΣ 700145
επί της Λεονταρίου 88.
3)Νέα στάση με ονομασία
Γαλήνη και ΚΣ 700146
επί της οδού Γαλήνης μεταξύ των οδών Παστέρ
Λουδ. και Αφανών Ηρώων.
4) Νέα στάση με ονομασία
Ατλαντίδος και ΚΣ 780050
επί της οδού Ατλαντίδος και
συγκεκριμένα 60μ. περίπου
μετά την Λ. Ανθούσης, μεταξύ των οδών Λ. Ανθούσης
και Θάσου.
Λεπτομέρειες: http://static.di
avgeia.gov.gr/doc/%CE%92%C
E%9B%CE%95%CE%9646%C
E%A8%CE%A7%CE%953%CE%A7%CE%A7%CE%A0

Αρχισαν δρομολόγια τα
δημοτικά λεωφορεία προς
Αγ. Μαρίνα Κρωπίας
Kατόπιν ενεργειών του Συλλόγου “Η Πρόοδος” Πανοράματος Αγίας Μαρίνας
Κορωπίου και της ανταπόκρισης του Δημάρχου Κρωπίας Δημ. Κιούση, άρχισαν
και πραγματοποιούνται τα
πρωινά δρομολόγια του
Δημ. λεωφορείου. Αυτά
είναι δύο δρομολόγια ημερησίως και εξυπηρετούν τις

γειτονιές Πανοράματος Αγ. Γεωργίου κ.ά.
Αναλυτικό πρόγραμμα των
δρομολογίων υπάρχει αναρτημένο στο γραφείο του
Συλλόγου όπως και στο
ΚΑΠΗ της Αγίας Μαρίνας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί τον κ. Δήαμρχο για
την κατανόηση.
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Aνάπτυξη προγραμμάτων διαλογής βιοαποβλήτων
Ο Περιφερειάρχης Γ. Σγουρός ζητάει προτάσεις από τους ΟΤΑ
Κάλεσμα προς τους Δήμους της Αττικής
να καταθέσουν προτάσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής στην πηγή
βιοαποβλήτων* απηύθυνε με επιστολή
του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός με
αφορμή σχετικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ).
Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο Γ.
Σγουρός, ο ΕΔΣΝΑ διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την επεξεργασία βιοαποβλήτων, καθώς λειτουργεί από το 2010
το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης
και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ).
Το ΕΜΑΚ έχει τη δυνατότητα σε μια εκ
των τριών γραμμών παραγωγής να υποδεχτεί προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (ποσότητα περίπου 400tn ανά ημέρα), τα
οποία θα επεξεργάζονται και θα κομποστοποιούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, παράγοντας οργανικό λίπασμα
– κόμποστ- υψηλής ποιότητας και αξίας.
Επίσης σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα, έχουν
τεθεί συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι (για
τα έτη 2015 και 2020) για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, για την επίτευξη
των οποίων θα απαιτηθεί η ανάπτυξη προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή.
Σημειώνεται ότι για την ανάπτυξη χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων, που στην
Αττική είναι σε εμβρυικό στάδιο, ο ΕΔΣΝΑ
προχωρά τις διαδικασίες για την κατασκευή τριών μονάδων κομποστοποίησης

σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό. Οι μονάδες έχουν ενταχθεί στους διαγωνισμούς των έργων που
προωθούνται μέσω ΣΔΙΤ.
Τέλος σημειώνεται ότι ο ΕΔΣΝΑ συμμετέχει από το Σεπτέμβριο του 2011 στην Κοινοτική Χρηματοδοτική Δράση LIFE+ και
συγκεκριμένα
στο
έργο
ATHENS
BIOWASTE: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ
και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι «Για πρώτη φορά ένας
φορέας υλοποιεί ταυτόχρονα, τόσο μεγάλα, και τόσο σπουδαία έργα για τη διαχείριση
των
απορριμμάτων
του
λεκανοπεδίου με πολλαπλά οφέλη για το
περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την οικονομία και την κοινωνία μας. Ασφαλώς και
έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο για να
φτάσουμε τις επιδόσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ωστόσο το πρώτο και αποφασιστικό βήμα έχει ήδη γίνει».

φύλλα και να τα στέλνει στο εργοστάσιο βιοαποβλήτων για λίπασμα.
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβει κάθε
Δήμος τις ευθύνες του και να δημιουργήσει
χώρο βιοαποβλήτων εφαρμόζοντας αντίστοιχο πρόγραμμα.
Οχι όπως την ανακύκλωση, που σε πολύ λίγους Δήμους δουλεύει σωστά. Σε πάρα
πολλούς άλλους συλλέγεται μαζί με τα
απορρίμματα!!!

Για την αναγκαιότητα ανάπτυξης προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και για τη δυνατότητα του ΕΔΣΝΑ
να δεχτεί βιοαπόβλητα στο ΕΜΑΚ, εστάλη
ενημερωτική επιστολή και στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.

Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα – Η περίπτωση της Αθήνας», που έχει στόχο την
πρώτη πιλοτική διαλογή των βιοαποβλήτων και την επεξεργασία αυτών στο
ΕΜΑΚ για την παραγωγή κόμποστ υψηλής
ποιότητας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για τα
περιβαλλοντικά οφέλη και για τα διαφορετικά συστήματα συλλογής στην πηγή βιοαποβλήτων, όσο και την ποιότητα του
παραγόμενου κόμποστ.

Tί πετάμε;
Εχετε σκεφθεί πόσα από τα σκουπίδια που
πετάτε καθημερινά θα μπορούσαν να γίνουν ένα πολύ καλό λίπασμα (μαρουλόφυλλα,
πατατόφλoυδες
και
ένας
ατελείωτος κατάλογος.
Εχετε σκεφθεί - ιδιαίτερα αυτή την εποχή πόσοι τόνοι φύλλα δέντρων πάνε στις χωματερές;
Είναι έγκλημα στη φύση, όταν κάθε πάρκο
σε κάθε Δήμο θα μπορούσε να μαζεύει τα

* Ως βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)
σύμφωνα με το άρθρο 11 το Ν. 4042/2012
ορίζονται «τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα
κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών
και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους
πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης
τροφίμων»
* Πληροφορίες για το Athens Biowaste θα
βρείτε: www.edsna.gr και www.biowaste.gr.

Πρωτοπόρος ο Δήμος Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης έχει πάει ένα βήμα παραπέρα, αφού
έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό πρόγραμμα κομποστοποίησης, μοιράζοντας μάλιστα ειδικούς κάδους στους δημότες.
Ως πρωτοπόρος εφαρμόζει το πρόγραμμα κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων και προχωράει στη δεύτερη
παράδοση κάδων κομποστοποίησης στους δημότες του.
Όλοι όσοι έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων, θα παραλάβουν ΔΩΡΕΑΝ ειδικό κάδο

θα είναι το μεγαλύτερο της χώρας.
Η οικιακή κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων είναι
μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης την
οποία μπορεί να εφαρμόσει καθένας στον χώρο του με την
προϋπόθεση να διαθέτει κήπο για να εγκαταστήσει τον ειδικό κάδο. Τα οργανικά απορρίμματα μέσα από μια ειδική
διαδικασία μετατρέπονται σε χρήσιμο λίπασμα με διπλό
όφελος.
Η ποσότητα σκουπιδιών προς τους Χ.Υ.Τ.Α. είναι πολύ μικρότερη και οι κάδοι στους δρόμους είναι άοσμοι.

• την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης και
• την Κυριακή 20 Οκτωβρίου για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα.

Ειδικές πληροφορίες για τους δημότες:

Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από το Δήμο
Παλλήνης και την αρμόδια υπηρεσία για τις λεπτομέρειες
της παραλαβής.
Μετά τη νέα διανομή το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης του Δήμου Παλλήνης θα αριθμεί 1.300 κάδους και

Με την οικιακή κομποστοποίηση ο πολίτης αναλαμβάνει την
μετατροπή των οργανικών υπολειμμάτων σε εδαφοβελτιωτικό λίπασμα μειώνοντας ουσιαστικά την ποσότητα των
σκουπιδιών που παράγει. Ταυτόχρονα με εύκολο και οικονομικό τρόπο του δίνεται η δυνατότητα να παράγει "κομπόστ" καλής ποιότητας βελτιώνοντας τον κήπο του και τα
φυτά του, προστατεύοντας το περιβάλλον και κυρίως απο-

δεικνύοντας έμπρακτα ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά
στην λύση του προβλήματος που ονομάζεται "αύξηση του
όγκου των απορριμμάτων".
Τα υλικά που μπορούν να κομποστοποιηθούν είναι τα εξής:
• Φλούδια και στελέχη από λαχανικά
• Φρούτα ή χορταρικά (π.χ. πορτοκάλια, λεμόνια, καρπούζια, πατάτες, μελιτζάνες, ντομάτες, κρεμμύδια, βρασμένα
χόρτα κλπ)
• Υπολείμματα από σαλάτες, αφού στραγγιστούν από υγρά
• Φυτικά υπολείμματα όπως ξερά φύλλα, βλαστοί από γλάστρες, κομμένο γκαζόν.
• Οργανικά λιπάσματα: κοπριές, καστανόχωμα, φυλλόχωμα κλπ
• Στάχτη π.χ. από τζάκι (ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλλιο)
• Τσόφλια αυγών (ασβέστιο)
• Χαρτιά κουζίνας (π.χ. χαρτοπετσέτες, ρολό κουζίνας, σκισμένες μαλακές χαρτοσακκούλες) σε μικρές ποσότητες
ανάλογα με την υγρασία μείγματος
• Πριονίδι το οποίο παρέχει άνθρακα
Υπολείμματα από διάφορα είδη τσαγιού και κατακάθια
καφέ ή και φίλτρο γαλλικού καφέ.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Η ατιμωρησία καλά κρατεί...
O Mελισσανίδης εκατηγορείτο από το ΣΔΟΕ για δασμοδιαφυγή και πλαστογραφία της τάξεως των 2.218.721,06
ευρώ, αλλά λόγω των πολλών πολλών αναβολών της
δίκης, το παραγράφηκε το αδίκημα
Μετά, αγόρασε τον ΟΠΑΠ.

Να σημειώσουμε επίσης ότι δικηγόρος του Μελισσανίδη
είναι ο "εκ δεξιών" του Σαμαρά, Φαήλος Κρανιδιώτης....
Κι ύστερα αναρωτιούνται πώς αυξήθηκαν τα ποσοστά της
“Χρυσής Αυγής”!

προέρχεται''., που ζητάνε μονίμως οι παραθυράτοι κομματοδοτούμενοι. Μόνο η κρατική βία είναι νόμιμη!!!

Μόνο η κρατική βία είναι νόμιμη!

Το αμερικανικό δημόσιο βάζει λουκέτο. Από την 1η Οκτωβρίου
το αμερικανικό δημόσιο θέτει σε διαθεσιμότητα 800.000 εργαζόμενους σε σύνολο τεσσάρων εκατομμυρίων εργαζομένων στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.
Με εξαίρεση το στρατό, τις μυστικές υπηρεσίες και κάθε άλλη
υπηρεσία που εμπλέκεται στο σύστημα ασφαλείας των ΗΠΑ,
όλες οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες κλείνουν έως ότου βρεθεί
λύση… Αυτό θα έχει άμεση επίπτωση στην παροχή υπηρεσιών κυρίως προς τους φτωχότερους Αμερικανούς που θα
στερηθούν τις υπηρεσίες πρόνοιας. Κλείνουν ακόμη μουσεία
και πάρκα.

Αντ. Σαμαράς, εν Αμερική ευρισκόμενος: “Συντρίβουμε τον
εξτρεμισμό στην Ελλάδα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και
το άλλο άκρο και ειδικά αυτούς που μιλάνε για έξοδο από ΕΕ
και ΝΑΤΟ’’.
Επομένως, κατά τη λογική του Σαμαρά, θα πρέπει όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να βγούμε από το ΝΑΤΟ να μας κλείσουν
φυλακή ως ...τρομοκράτες!
Αλλωστε το κλίμα προετοιμάζεται καιρό με τη θεωρία των
δύο άκρων και με την ''καταδίκη της βίας απ’ όπου κι αν

Αναγυρούς και Βάρη
Ο καταμερισμός των γαιών στους ακτήμονες καλλιεργητές.
Δικογραφίες και λοιπά έγγραφα
Σχετικά με τη σειρά άρθρων Αναγυρούς –
Βάρη, ηγέρθηκαν κάποια παράπονα και ενστάσεις. Πάντως ότι εγράφη από εμένα,
έχει αντληθεί από τεκμηριωμένες πηγές.
Τις πηγές αυτές τις αντιπαραθέτω ως παρακάτω:
1) Οι έντυπες δημοσιεύσεις του Δήμου Βάρης,
από μελέτες εγκρίτων αρχαιολόγων και λογίων
επαϊόντων (αρχαιολ. κ. Μαρία Κασίμη Σούτου, αρχαιολ. κ. Δήμητρα Πάτζη – Πρόκου, κ. Γιάννη
Γκίκα).
Σχετικά δε χάριτας οφείλω, στην κα Αικατερίνη
Γυφτοπούλου, υπάλληλο του Δήμου Β.Β.Β., η
οποία με αμέριστη προθυμία με βοήθησε.
2) Το βιβλίο “Παληά Βουλιαγμένη”, του κ. Δημ.
Κουτσογιάννη.
3) Το σχετικό έντυπο για τη ‘“Βούλα” του Δήμου
της Βούλας.
4) Η Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα.
5) Οι Ιστοσελίδες, οι αναφερόμενες στη μονή Πετράκη, στον Αναγυρούντα και Βάρη, κ.λπ.
6) Οι “Περιηγήσεις Αττικά” του Παυσανία.
7) Τα “Γεωγραφικά” του Στράβωνα.
8) Οι ζωντανές μαρτυρίες επιγόνων (κ.κ. Αν. Μπαγλατζή, Ιωάν. Αναστασίου κ.α.)

Συνεχίζω σήμερα με τα επίσημα έγγραφα δικογραφιών, τα οποία μου ενεχείρησε ο κ.
Αν. Μπαγλατζής και αναφέρονται στον καταμερισμό της γής.
«Δικογραφία Αριθμός 6/1926
Η, κατά το άρθρον 39ον, του από 3ης
192(;) διατάγματος, “περί κωδικοποιήσεως
των αγροτικών νόμων”, εν Αθήναις Επιτροπή Απαλλοτριώσεων, … συγκειμένη
εκ… ……και συνεδριάσασα δημοσία εν τώ
γραφείω εποικισμού Αττικοβοιωτίας, την
11η Οκτωβρίου 1926 …ίνα αποφασίσει επί
της κάτωθι υποθέσεως αφορώσης την απαλλοτρίωσιν του αγροκτήματος Βάρη΄’’ μεταξύ
…
>Του συνεταιρισμού Ακτημόνων Καλλιεργη-

τών του χωριού Βάρης .., Της ιδιοκτητρίας
του Αγροκτήματος ‘’Βάρη’’ Ι. Μονής Ασωμάτων Πετράκη,…
.> Ώς εκ των παρεμβαινόντων: 1) του Κτηνοτροφικού συνεταιρισμού Βάρης 2) του
Γεωργικού συνεταιρισμού Κορωπίου 3) των
κατοίκων Κορωπίας: Εμμ Θεοχάρη , Ι. Θεοχάρη, Αθ. Α. Θεοχάρη Αθ., Ι. Θεοχάρη, Ν.
Καμπέρη, Χρ Γκίκα, Χρ. Λάμπρου, Σπ. Δημητρίου, Δ. Γεωργίτση
Ιδούσα την δικογραφία και ….Σκεφθείσα
κατά νόμον
Επειδή, επειδή κ.λπ., κ.λπ....
Δια ταύτα
1} Απαλλοτριοί ολοκληρωτικώς
Α. ……ΥΠΕΡ των δια της παρούσης αποκαθισταμένων ‘’Κατοίκων Βάρης’’ (σημ.: εννοεί
Αρβανιτών).
1) Έκτασιν καλιεργησίμων αγρών εκ 4.215
στρεμμάτων 2 ) Έκτασιν 5000 στρεμ. ανεπιδέκτων καλλιεργείας 3) τους παρά την είσοδον του χωρίου αλωνότοπους (σημ. Εκεί
όπου σήμερα είναι το Κέντρο Υγείας Βάρης)
4) τον “Συνοικισμόν” μεθ΄όλων των εν αυτώ
οικιών, πλήν της υπέρ της ιδιοκτητρίας εξαιρουμένης κατωτέρω, και 5) έκτασιν 100
στρεμμ. πλησίον του υπάρχοντος Συνοικισμού προς επέκτασιν αυτού.
Ήτοι εν όλω έκτασιν 9.400 στρεμμάτων περίπου, μεθ΄ όλων των δασικών εκτάσεων
και άλλων δένδρων και ήτις ληφθείσεται επί
τη βάσει του διαγράμματος καταμετρήσεως
εν συνεχεία προς τον “Συνοικισμόν” των και
εκ της εναπομενούσης εκτάσεως μετά την
καθοριζομένην δια της παρούσης έκτασιν
υπέρ των κτηνοτρόφων Βάρης, Προσφύγων
και Συνεταιρισμού Κορωπίου και της εξαιρουμένης της απαλλοτριώσεως εκτάσεως,
αλλά υπό την έννοιαν «ότι οι “κάτοικοι”
Βάρης θα λάβωσιν κατά “προτίμησιν” άπα-

Κλειστός ο Λευκός Οίκος!!!

σαν την ήδη υπέρ αυτών απαλλοτριουμένην
έκτασιν, άνευ ουδεμιάς δι’ οιονδήποτε
λόγον μειώσεως.»
ΟΡΙΖΕΙ: τον βιώσιμον γεωργικόν κλήρον εις
80 στρέμματα, (= 1 στρέμμα αμπέλου προς
τρία αγρού ), τον δε συντηρήσεως εις 20
τοιαύτ .
ΟΡΙΖΕΙ: όπως λάβωσιν κλήρον γεωργικόν οι
εξής, και τόσον όσον αντιστοίχως τώ ονόματι εκάστου αναγράφεται μειουμένης ή αυξανομένης, αναλόγως του αριθμού των
τέκνων των και της άλλης ιδιοκτησίας αν κέκτηνται κα του ενός στρέμματος αμπέλου
προ ς τρία αγρών.
Ακολουθεί κατάλογος εκ των 57ονομάτων
των κληρούχων.
ΟΡΙΖΕΙ: όπως λάβωσι κλήρον συντηρήσεως
οι: Ακολουθουν τρία ονόματα κληρούχων.
ΟΡΙΖΕΙ: όπως μη τύχωσι αποκαταστάσεως
δια τα εν τώ σκεπτικώ οι: Ακολουθούν εξι
ονόματα κατοίκων.
ΟΡΙΖΕΙ: όπως δοθή είς πλήρης κλήρος υπέρ
του εφημερίου ως επίσης έτερος υπέρ του
σχολείου προς ίδρυσιν σχολικού κήπου και
συντήρησιν αυτού εκ των προϊόντων καλλιέργειας.
ΟΡΙΖΕΙ: όπως λάβωσιν κλήρον επαγγελματικόν, δια τα εν τώ σκεπτικώ …5 στρέμματα
έκαστος, συν τή αναγκαιούση δια την ανέγερσιν οικίας μετά της περιοχής εκτάσει οι
εξής κτηνοτρόφοι οριζομένου άμα, ότι δια
την απαιτηθησομένην εν όλω έκτασιν προς
τούτο λάβωσιν την υπό του Υπουργείου παραχωρηθείσαν έκτασιν εξ 120 στρ. άνευ
άλλης προσαυξήσεως άτινα οριστικώς
απαλλοτριοί: ακολουθεί η αναγραφή των
ονομάτων 17 κτηνοτρόφων.
ΟΡΙΖΕΙ: όπως τας οικίας λάβωσιν οι και ήδη
κατέχοντες αυτάς.
ΟΡΙΖΕΙ: τους συνεταιρικούς κλήρους 1) εκ
των οδών, πλατειών κ.λπ. του χωρίου, 2) εκ
των κοινών αλωνοτόπων, 3) εκ της εξ 100
στρ. εκτάσεως χρησιμοποιουμένης ως οικόπεδα και διανεμηθησομένης μεταξύ των μη
εχόντων οικίας εκ των αποκαθισταμένων, 4)
εκ του ερειπωμένου οικίσκου του χρησιμοποιηθέντος ως πατητήριον, 5) εκ του σχολικού κλήρου, όστις κατά προτίμησιν θα
ληφθή εκ του εντός του συνοικισμού αγρού,
περιέχοντος και ελαιόδενδρα κατά τα εν τώ
σχετικώ απαλλοτριουμένου και τούτου, 6) εκ
της εκτάσεως εκ 5000 στρ. ίνα χρησιμεύσει
ως βοσκή των ποιμνίων των αποκαθισταμένων.
Β. ΥΠΕΡ των μελλόντων να αποκατασταθώσιν προσφύγων. 1) Καλλιεργήσιμους

αγρούς εκ 1933 στρ. και 2) Ανεπίδεκτον
καλλιεργείας έκτασιν θαμνώδη και μη εκ
στρ. 3200, ίνα χρησιμεύσει δια την κτηνοτροφίας ως συνεταιρικός κλήρος. Η δε οριστική διανομή μεταξύ των γενήσεται υπό
της αρμοδίας υπηρεσίας. Η ως άνω έκτασις
ληφθήσεται εκ των δυτικώς του κτήματος
παραλιακών θέσεων Άγιος Νικόλαος και
αλυκή Αγίου Νικολάου, των θέσεων τούτων
λαμβανομένων ως κέντρων και με όρια προς
βορράν της εκτάσεως της εταιρίας Διαμαντόπουλος και Σία, συμφώνως προς την διαχωριστικήν
γραμμήν
επί
του
σχεδιαγράμματος, προς δυσμάς με εξαιρούμενον αλίπεδον και θάλασσαν και προς
νότον με τας εκτάσεις τη εταιρίας λουτρόπολις Βουλιαγμένης (Μπράουν). Ανατολικώς δε θέλει επεκταθεί οριστική γραμμή,
μέχρι συμπληρώσεως 1993 στρεμμάτων
καλλιεργησίμων αγρών.
Γ. ΥΠΕΡ του Συνεταιρισμού Κορωπίου καλλιεργησίμους αγρούς 600 περίπου στρ. εν
συνεχεία προς τα 2500 κ.λ.π κ.λ.π.
Ορίζει: επίσης όπως οι εντός των ως κατωτέρω εξαιρουμένων δασικών εκτάσεων
αγροί εξαιρεθούν της απαλλοτριώσεως,
Εξαιρεί της απαλλοτριώσεως: 1) την εμισθωτείσαν από το 1924 πολυετώς έκτασιν
υπο της ιδιοκτητρίας μονής ες την ανώνυμον
εταιρίαν Λουτρόπολις Βουλιαγμένης Μπράουν, 2) έκτασιν εκ στρεμ. περίπου 2320 βορειοδυτικώς του κτήματος της οποίας 110
εχουν πωληθεί εις την εταιρίαν Διαμαντόπουλος και Σία, τα δε υπόλοιπα 1200 στρέμματα
απαρτίζουσι την υπέρ των
παραθεριζόντων εν Βουλιαγμένη και του
εκεί νοσοκομείου Παίδων (σημ: εξ αυτού του
σημείου καταφαίνεται λοιπόν ότι ουδαμού
γίνεται λόγος για το όνομα
“Βούλα”.)
Εντός δε της εκτάσεως ταύτης των 2500
στρεμμάτων περιέχονται και 1090 στρεμ.
αγρών.
3) Εξαιρεί ωσαύτως της απαλλοτριώσεως
τας παρά την θέσιν Άγιος Νικόλαος, κεροποιίας και τουβλοποιίας, μετά της μικράς περιοχής των, ως εκ του συνεχομένου
αλιπέδου εκτάσεως 112.050(;) στρ. και σημειουμένω εν τώ κτηματολογικώ πίνακι, 4)
ως και το παρακείμενον ταις άνω εγκαταστάσεσι λοφίσκον εφ΄ού υπάρχουσιν αρχαιότητες εκτάσεως 9.010 στρ. Τα
βορειοανατολικώς του κτήματος και επί
εκτάσεως 3½ στρ. ευρισκόμενα κτίρια ήτοι
γαλακτομεία και εγκαταστάσεις Λούκου.
5) Την εν τω συνοικισμώ το υσυνεταιρισμού
Βάρης οικίαν της ιδοκτητρίας Μονής μετά
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«Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι»
«Η Χρυσή Αυγή είναι εκτός συνταγματικού τόξου». Δεν το
λέω εγώ. Ο πρωθυπουργεύων Αντώνης Σαμαράς το δήλωσε κι ύστερα το επανέλαβαν έν χορώ όλα τα παπαγαλάκια των Μ.Μ.Ε. Με το χώμα ακόμα νωπό πάνω από το
παλληκάρι που μαχαίρωσε ο ψυχανώμαλος χρυσαυγίτης,
ζητώ συγνώμη που θα χρησιμοποιήσω την λέξη «πλάκα»,
αλλά η πρωθυπουργική δήλωση έχει πλάκα, βγάζει πολύ
γέλιο. Ο εκ των πρωτεργατών του εξευτελισμού κάθε έννοιας συνταγματικής νομιμότητας, Αντώνης Σαμαράς, ομιλεί ανερυθριάστως περί «συνταγματικού τόξου». Μάλλον
περί συνταγματικού καλσόν έπρεπε να ομιλεί.
Εάν η Αχαριστία δεν ήταν μία από τις κορυφαίες μούσες
των νεοΕλλήνων, σε όλα τα γραφεία της «Χρυσής Αυγής»
-φιδότρυπες θα ήταν πιό σωστός όρος- έπρεπε σε περίοπτη θέση να φιγουράρει το πορτρέτο με την ευδαίμονα
φάτσα του Τζορτζ-Τζέφρυ και να του βαράνε τριάντα
«χάϊλ» τη μέρα. Πήρε τα φασιστοειδή από την ανυπαρξία
του 2% και μέσα σε τρία χρόνια τα εκτίναξε στο απίστευτο
και αχώνευτο 13%. Εάν τα δουλικά που κοψομεσιασμένα
υπηρετούν τον πλέον επικίνδυνο ολοκληρωτισμό, της αναδυόμενης Παγκόσμιας Διακυβέρνησης των τραπεζών, δεν
είχαν παραδώσει ως πρόβατο επί σφαγή την χώρα και τον
λαό της στους δήμιους του λευκού κολάρου, η «Χρυσή
Αυγή» θα περιεφέρετο περιθωριοποιημένη και ασχημονούσα στο 2%, να υπενθυμίζει ακροθιγώς που καταντά ο
άνθρωπος όταν αδειάζει η ψυχή του και το κεφάλι του.
Αυτή τη στιγμή, με όλα τα σενάρια ανοιχτά και πιθανά γιά
την Ελλάδα, ένας εμφύλιος που φαινομενικά θα ξεκινούσε
και θα οφείλετο σε συγκρούσεις εξωκοινοβουλευτικών αριστεριστών και αναρχικών με τα Τάγματα Εφόδου των νεοναζί, θα εξυπηρετούσε ιδανικά την Παγκόσμια Δικτατορία
των τραπεζών και τα εγχώρια ενεργούμενα τσουτσέκια
της. Θα εδίδετο έτσι η αφορμή και ο καθαγιασμός της εγκαθίδρυσης μιάς απροσχημάτιστης χούντας που θα διετυμπάνιζε ότι είναι μιά ισχυρή δημοκρατία, απο-φασισμένη να
προστατεύσει τη «συνταγματική νοιμιμότητα», την τάξη και
την ειρήνη από τα άκρα και γι’ αυτό θα ήταν αναγκασμένη
να επιβάλει απαγορεύσεις του συνδικαλίζεσθαι, των συναθροίσεων και διαδηλώσεων εν γένει, της κυκλοφορίας όπου
δει και όποτε. Μέγκλα, που έλεγαν και οι πάλαι ποτέ βαρύμαγκες.
Ούτε ειδικό, ούτε υπερενισχυμένο νομικό οπλοστάσιο χρειάζεται γιά την αντιμετώπιση των Ταγμάτων Εφόδου και Θανάτου της «Χρυσής Αυγής». Η ήδη υπάρχουσα ποινική
νομοθεσία είναι υπεραρκετή εάν εφαρμόζετο από ένα ευνομούμενο κράτος. Αλλά κράτος δεν υπάρχει. Υπάρχει
μόνο μιά παρέα εγκαθέτων δωσιλόγων που υπακούει σε εντολές ξένων δυνάμεων. Η ξεφτίλα μας έφτασε στο σημείο

της αυλής πλην του πατητηρίου.
6) Έκτασιν 2500 στρ εξαιρεθείσαν της απαλλοτριώσεως (54840/1926) Υπουργ. Απόφ .
ίνα πωληθεί εις τους ακτήμονας του Κορωπίου. 7) Εμφυτευτικάς του κτήματος αμπέλους εκ 436 στρ. ανήκούσας εις του
δυνάμει του εμφυτευτικού νόμου εξαγοράσαντας αυτά. 8) Εξαιρούνται της απαλλοτριώσεως δασικαί εκτάσεις εκ στρεμ. 9770
α) εκ των δασών Κάστρο και Πευκωτό
εκτός Μισίρι. β) εκ της θέσεως της κειμένης δεξιά τώ κατερχομένω την εκ του συνοικισμού της Βάρης προς την παραλίαν της
Βαρκίζης οδόν γ) εκ του προς το βάρειον
μέρος του κτήματος κειμένου μεγάλου δάσους Μαυροβούνι (του συνορεύοντος προς
Κορωπί και Γλυφάδα) εξ ού θα ληφθή άπασα
η υπόλοιπος μέχρι συμπληρώσεως των 9770
στρεμ. δασική έκτασις της καταμετρήσεως
αρχομένης από βορράν προς νότον.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

να μας απευθύνουν νουθεσίες κι εντολές, ποιοί; οι Γερμανοί, γιά το πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους νεοναζί.
Εάν οι Γιωργάκηδες κι οι Αντωνάκηδες που υπηρετούν δουλοπρεπέστατα τον φασισμό των Αγορών κι έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε οικονομικό Άουσβιτς με
ποικιλόμορφους και ποικιλώνυμους θαλάμους αερίων, δεν
εξυπηρετούντο από την εκλογική άνοδο της «Χρυσής
Αυγής» ως αποτέλεσμα της στρεβλής και τυφλής αντίδρασης μερίδας των οιμωζόντων από τα Μνημόνια Ελλήνων,
τότε θα είχαμε από καιρό μιάν άλλη αντιμετώπιση των φασιστοειδών υπανθρώπων από το Υπουργείο μη Προστασίας
του Πολίτη.
Όπως αυτή η αντιμετώπιση, που γιά επικοινωνιακούς κυρίως λόγους παραγγέλθηκε στην «ανεξάρτητη δικαιοσύνη»
και υλοποιείται με τις συλλήψεις και αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών. Τα ήξεραν όλα εδώ και πολύ καιρό και τα
ανέχονταν γιατί τους εξυπηρετούσαν.
Κάποιοι από τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ της Κατεχάκη, ομιλούσαν από καιρό γιά εκπληκτικά –και ανησυχητικά- ποσοστά αποδοχής της «Χρυσής Αυγής» στους
αστυνομικούς, που στις ηλικίες έως 35 ετών φτάνουν και το
40%.. Εάν θελήσουμε να αναζητήσουμε ευθύνες γιά το
φαινόμενο θα πρέπει να πάμε πολύ πίσω, σε οιονεί γονείς,
δασκάλους, φυσική και πολιτική ηγεσία των υπηρετούντων
στην ΕΛΑΣ διαχρονικά. Είναι βέβαιο ότι όταν γιά τους γνωστούς θλιβερούς και χαμερπείς λόγους αναρριχώνται στην
ηγεσία της ΕΛΑΣ άτομα της ποιότητας εκείνου του «αρχηγού»-γελωτοποιού, που επί ολετήρα Σημίτη «την είδε» επιθεωρητής Κάλαχαν και εφόρμησε ως ιδανικός μπουνταλάς
να συλλάβει τον Σορίν Ματέϊ, με τα γνωστά τραγικά επακόλουθα, τότε τι να περιμένουμε από τους χαμηλόβαθμους
αστυνομικούς; Ποιός να τους εμπνεύσει επαγγελματισμό,
συνέπεια και αμεροληψία στην άσκηση των καθηκόντων
τους;
Κατέστη πλέον κοινός τόπος να λέμε και να ξαναλέμε ότι
η Αστυνομία έκανε γιά πολύ καιρό τα στραβά μάτια στις
έκνομες δραστηριότητες των χρυσαυγιτών.
Όταν δεν περιποιηθείς τον κήπο σου θα γεμίσει ζιζάνια. Το
ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τους ανθρώπους. Όταν τινές εξ’
ημών των παλαιοτέρων κλαυθμηρίζουμε υποκριτικά γιά την
συνεχώς αυξανόμενη στρατολόγηση νέων ανθρώπων από
την «Χρυσή Αυγή», πότε καθήσαμε τον αγαπημένο μας
εαυτούλη στο σκαμνί; να τον ψέξουμε που δεν χτίσαμε κάστρα στις ψυχές των παιδιών μας κι εκκλησιές, που δεν

Ο πρόεδρος (υπογραφή δυσανάγνωστη)»
Από την παραπάνω δικογραφία βγαίνουν
κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι η περιοχή της Βούλας ονομαστικώς δεν αναφέρεται πουθενά. Δεύτερον, ότι η Βάρη
έφτανε μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου (1870). Τρίτον το ερώτημα. Τους
κλήρους της εκκλησίας και του σχολείου,
ποιος τους επλήρωσε, αφού δεν χαρίστηκαν. Κατά την δήλωση του κ. Αναστ. Μπαγλατζή τα πλήρωσαν η οικογένειά του και οι
Αρβανίτες, όπως και την περιοχή του ΣΟΣ
και των Προσκόπων και άλλες. Σε άλλη δικογραφία που έχω στα χέρια μου αναγράφονται προσφυγές και ενστάσεις. Πολλές
όμως με διάφορα αιτιολογικά έχουν απορριφθεί. Σταματώ στη διεκδίκηση των Φ.
Μπαγλατζή και Απ. Λογοθέτη, που διαμαρτύρονται ότι στο χαρτί του κτηματολογίου

σπείραμε λόγους καλούς, που δεν τα μάθαμε πόσο σημαντικό η γυναίκα να είναι Γυναίκα κι ο άντρας Άντρας κι όχι
κούφια κύμβαλα αλαλάζοντα και αθύρματα του όποιου ανέμου. Αχρηστεύσαμε κι ευτελίσαμε εαυτούς και τώρα απορούμε κι αναρωτιόμαστε «μα η τάδε, ο τάδε, τόσο καλό
παιδί, τι σχέση μπορεί να έχει με φασίστες και δολοφόνους». Μάθαμε τις Αξίες του Ανθρώπου και του Έλληνα σε
αυτά τα παιδιά; Όχι. Τώρα δεν μας ακούνε. Μας θεωρούνε
–και με το δίκιο τους- υποκριτές. Θα μάθουν, δυστυχώς με
τον δύσκολο κι οδυνηρό τρόπο. Θα ματώσουν, θα ματωθούν, θα προδοθούν ξανά και ξανά, θα βρεθούν κάποια
στιγμή μετέωρα στη μέση του πουθενά και του τίποτε, θα
εξεγερθούν και θα κάψουν, ίσως δικαίους και αδίκους μαζί,
γιά να αυτοκαθαρθούν και να καθάρουν, να γκρεμίσουν γιά
να χτίσουν.
Όλες της Ιστορίας οι ολοκληρωτικές ιδεολογίες και τα καθεστώτα τους έχουν ανάγκη να συνδέονται προπαγανδιστικά με την αγάπη για το Έθνος και την Πατρίδα και να την
καπηλεύονται γιά να καθαγιάσουν τα εγκλήματά τους κατά
του Ανθρώπου. Κι έτσι φτάσαμε στο σημείο όπου διεστραμμένες προσωπικότητες, ψυχοπνευματικά ασθενούσες βαρύτατα, να ηδονίζονται με την τυφλή άσκηση βίας
και τον ελλοχεύοντα φόνο, την ίδια στιγμή που δηλώνουν
...Χριστιανοί Ορθόδοξοι και Έλληνες υπερ-πατριώτες, όταν
η ιδεολογική αναγωγή τους στο παρελθόν συναντά κι εναγκαλίζεται τους ναζί και τους δωσιλόγους συνεργάτες τους,
ταγματασφαλίτες, κουκούλες, καταδότες, φίδια και σκορπιούς.
Με το διανοητικό και μορφωτικό επίπεδο των περισσοτέρων στις παραστρατιωτικές ομάδες κρούσεως των χρυσαυγιτών, ελάχιστα να ξεπερνά εκείνο της κότας, έρχονται
σήμερα αυτά τα ανθρωποειδή να διδάξουν ελληνική Ιστορία
στους Έλληνες, παπαγαλίζοντας κάποια συνθήματα χολυγουντιανής επιρροής, κράμα Λεωνίδα, Ράμπο και Ρόμποκοπ. Δεν έμαθαν, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να κατανοήσουν
με το «άϊ κιού» ραδικιού που διαθέτουν, ότι οι Έλληνες πάντοτε πολεμούσαν με Τιμή γιά την Τιμή, ότι είναι πολεμιστές
κι όχι δολοφόνοι, ότι πολεμούν στο Φως γιά το Φως, δεν
υπήρξαν ποτέ θρασύδειλοι, σέβονται τον ηττημένο και τον
αιχμάλωτο. Στην παγκόσμια Ιστορία των πολέμων ξεχωρίζουν στις κορυφαίες θέσεις δύο ελληνικές εκστρατείες ως
υποδείγματα επιμελητείας επιτιθέμενου στρατού: Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η Μικρασιατική Εκστρατεία του 1919-1922 όπου ο Έλληνας στρατιώτης
πρόσφερε επισιτιστική και ιατρική βοήθεια στους αμάχους,
αλλά και στους αιχμαλώτους στρατιώτες του εχθρού.
Αυτός είναι ο Έλληνας κι όχι τα βλαμμένα χιτλεράκια της
«Χρυσής Αυγής».

που τους δώσανε τους κλήρους 54 και 58,
αλλά στην πραγματικότητα, γη στα νούμερα αυτά δεν αντιστοιχούσε, και οι οποίοι
τελικά δικαιώθηκαν.
Να δούμε λοιπόν το Πρακτικό. «Αρ. αποφ.
20/ 1937
Επειδή ως προς τους αναγραφέντας κληρούχους, Φ. Μπαγλατζή και Απ. Λογοθέτη
οίτινες έλαβαν ανύπαρκτα τεμάχια η επιτροπή κρίνει ότι τα παραχωρηθέντα τεμάχια 154 και 158 της Θ΄ περιοχής είναι
ανύπαρκτα, διαγράφει από αυτά τα ονόματα των ως άνω. Ελλείψει όμως διαθεσίμων εκτάσεων, δέον να επιφυλαχθεί μέχρις
εξευρέσεως άλλης τοιαύτης αναγνωρίζουσα αυτούς συνδικαιούχους επί των διανεμομένων
κοινοχρήστων εκτάσεων
(Συνεδρ. 19. Ιουν;. 1937 ). Κάποιοι από
τους κληρούχους εξόφλησαν τις οφειλές
τους, κάποιοι όμως πονηροί όχι. Και τι έγινε.

«Συμφώνως τω άρθρω του Αγροτικού Κώδικος, η οφειλή των διεγράφη ως γενομένη
μέχρι τη ισχύος του Νόμου 18/44 “Περί νομισματικής μεταρρυθμίσεως”».
Έγινε ό,τι συνήθως γίνεται στο ρωμέικο. Οι
αφελείς και οι νομοταγείς πληρώνουν και οι
πονηροί ξεφεύγουν, γι΄αυτό άλλωστε τους
λένε και πονηρούς γιατί τρέφονται σαν παράσιτα από τις σάρκες των άλλων. Μήπως
άλλαξε τίποτα άλλο μέχρι σήμερα; Α΄ναι !
Βγάλαμε τα τσαρούχια και βάλαμε φραγκολεβαντίνικα λουστρίνια.
Αλλά πάντοτε βρε παιδιά, εμένα εκείνο το
ρωμέικο λουστρίνι, σαν πολύ γυαλιστερό
μου φαίνεται...
γιάννης κορναράκης του μάνθου
Υστερόγραφο: Παράκληση, τις ενστάσεις
για τα άρθρα μου, τεκμηριωμένες με επιστολές σας στην “Εβδόμη”. Ευχαριστώ.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Γάλα αορίστου προελεύσεως
Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Οκτωβρίου
έθεσε η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος τον «Κανονισμό απονομής σήματος ελληνικού προϊόντος για το γάλα και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα», με τον οποίο θα εξασφαλίζεται ο
σαφής διαχωρισμός του γάλακτος ελληνικής
προέλευσης, από γάλα άλλης προέλευσης, σε
όλα τα στάδια παραγωγικών διαδικασιών.
Η Επιτροπή, δεδομένης της σπουδαιότητας του
προτεινόμενου Κανονισμού για την προστασία
της ελληνικότητας των προϊόντων της χώρας

μακράς διάρκειας, γιαούρτι) τη χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης.

ε έρευνα που
Σεκπόνησε
το

Μια τέτοια κίνηση αναμένεται να ευνοήσει τις

Ινστιτούτο
Εργασίας
αναφέρεται ότι από τον
Οκτώβριο του 2008 έως
σήμερα έχουν χαθεί περίπου 1.000.000 θέσεις
απασχόλησης. Τονίζεται
ακόμη ότι το 27,4% που
καταγράφηκε ως ποσοστό ανεργίας τον περασμένο Μάρτιο από την
ΕΛΣΤΑΤ είναι το υψηλότερο που έχει υπάρξει τα
τελευταία 30 χρόνια σε
χώρα του δυτικού κόσμου, ενώ προβλέπεται
έως το 2016 η ανεργία
να έχει σκαρφαλώσει
στο 34%.

μας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση
διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις
τους στις διατάξεις του.
Την ίδια στιγμή σύμφωνα με ερώτηση που κατέθεσαν 55 βουλευτές, το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει την υποχρέωση των Βιομηχανιών Γάλακτος, να αναγράφουν στα
γαλακτοκομικά τους προϊόντα (γάλα φρέσκο και

αθρόες εισαγωγές γάλακτος, κυρίως από βαλκανικές χώρες, επιφέροντας ισχυρό πλήγμα
στην εγχώρια κτηνοτροφία.

Η δωρεάν πρόσβαση στο internet στους χώρους
του μετρό γίνεται πραγματικότητα
Τρία χρόνια περάσανε από
την εξαγγελία του τότε
Υπουργού Υποδομών Γ.
Ραγκούση πως θα προσφέρεται δωρεάν wi-fi
σύνδεση internet στους
σταθμούς του μετρό.
Η παροχή δωρεάν ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο για
τους επιβάτες του Μετρό,
θα γίνει επιτέλους πραγματικότητα εντός του
Οκτωβρίου.
Η δωρεάν πρόσβαση σε
Wi-Fi αφορά στους σταθμούς:
«Πειραιάς» (Γραμμή 1),
«Νερατζιώτισσα» (Γραμμή
1 και Προαστιακός), «Ομόνοια» (Γραμμές 1 και 2),
«Σύνταγμα» (Γραμμές 2
και 3), «Πανεπιστήμιο»
(Γραμμή 2) και «Ακρό-

πολη» (Γραμμή 2).
Σε πιλοτική λειτουργία
αναμένεται να τεθεί και
στην «Νερατζιώτισσα»,
ενώ
κατά τη δεύτερη
φάση του προγράματος
προβλέπονται στους σταθμούς «Δουκίσσης Πλακεντίας»
(Γραμμή
3,
Προαστιακός), «Μοναστηράκι» (Γραμμές 1 και 3),
«Αγιος
Δημήτριος»
(Γραμμή 2), Αγιος Αντώνιος (Γραμμή 2), «Αιγάλεω»
(Γραμμή
3»),
«Μέγαρο
Μουσικής»
(Γραμμή 3), «Νομισματοκοπείο» (Γραμμή 3).
Η παροχή ασύρματης σύνδεσης θα γίνεται μόνο
στους σταθμούς και όχι
στις σήραγγες.
Παράλληλα βέβαια μέχρι
το τέλος του χρόνου θα

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Περιμένω δηλώσεις του Μιχαλολιάκου του στυλ “είμαι πολιτικός κρατούμενος” και τον Μάκη από πίσω του να του λέει
“Ψιτ, αγαπούλα κλεμμένο”.
4 Ο Λαγός πήγε να το σκάσει, αλλά του έπαιξαν τα φώτα με
το περιπολικό και κοκκάλωσε.

αναμένουμε και κάποια

αύξηση στα εισητήρια της

τάξεως του 25%.

να νέο φάρμακο που
Εμειώνει
την
υψηλή χοληστερόλη,
δοκιμάστηκε για πρώτη
φορά σε ανθρώπους και
άφησε πολλές υποσχέσεις για τη μείωση του
καρδιαγγειακού κινδύνου. Το φάρμακο θα μπορούσε να αποτελέσει
στο μέλλον μια εναλλακτική λύση για τις στατίνες, ιδίως για όσους
ασθενείς δεν αποκρίνονται καλά σε αυτές, αφού
λέγεται ότι δεν έχει παρενέργειες.

Ξεχάστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και απεβίωσε
Την τελευταία του πνοή άφησε ένα μόλις 11 μηνών αγοράκι μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του στο Περθ της Αυστραλίας.
Συγκεκριμένα ο πατέρας του μικρού πήγε στον παιδικό σταθμό για να παραλάβει
τον γιο του κατά το σχόλασμα, όταν τον ενημέρ
ωσαν οι υπεύθυνοι ότι το
παιδί δεν είχε πάει το πρωί στον σταθμό.
Ο πατέρας, επιστρέφοντας στο αυτοκίνητό του, που βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης, βρήκε το αγοράκι του νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σαμ Ντάινισον, μπορεί να πρόκειται για τραγικό μπέρδεμα, αλλά σε κάθε περίπτωση εξετάζονται και οι γονείς.
«Δεν αντιμετωπίζεται ως ανθρωποκτονία, ωστόσο δεν αποκλείουμε τίποτε», είπε
χαρακτηριστικά ο Ντάινισον. «Είναι ένας τραγικός συνδυασμός συγκυριών».
πηγή ΑΠΕ

δραματική πτώση του
HpH
των ωκεανών είναι
μία από τις τρεις
απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε
όλο τον πλανήτη, μαζί με
την αύξηση της θερμοκρασίας και την πτώση των
επιπέδων
οξυγόνου.
Μέχρι τα τέλη του αιώνα,
η οξίνιση θα μπορούσε να
είναι τόσο έντονη ώστε τα
κοράλλια και τα οστρακοειδή κυριολεκτικά θα
διαλύονται.
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επιστολές - σχόλια
Οταν ακούτε μελέτες με πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
ανάδειξη φυσικού τοπίου, παρακαλώ κρατάτε μικρό καλάθι
Σημαντική επιστολή από τον τέως προϊστάμενο του ΕΟΤ, Νίκο Παγώνη,
ελάβαμε σχετικά με την αξιοποίηση της Υδρούσας, σχετικά με το ρεπορτάζ που είχαμε στο προηγούμενο φύλλο, με σοβαρές επισημάνσεις.
Προς τον Δήμαρχο Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης
κ. Σπύρο Πανά
Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,
Η Νησίδα Υδρούσα
Παρακαλώ, ότι αποφασίσετε για την εκμετάλλευση της Υδρούσας, νησίδας με
έκταση 57 στρεμμάτων, ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, και με ποικίλης μορφής παραλία (για ψάρεμα, κολύμπι, περίπατο),
να γίνει ύστερα από την επιλογή μιάς εκ
τριών ή περισσοτέρων μελετών, ανεγνωρισμένων διεθνώς γραφείων που ειδικεύονται στην αξιοποίηση ανάλογων
νησίδων για τον εμπλουτισμό της τουριστικής υποδομής της χώρας (νησίδες Καραϊβικής,
Πολυνησίας,
Μαλδίβες,
Σεϊχέλλες κ.λπ). Την δαπάνη για την επιλεχθείσα μελέτη θα την επιβαρύνεται ο
υποψήφιος επενδυτής.
Κύριε Δήμαρχε,
Να απαιτήσετε προ πάσης εκμετάλλευσης την ύπαρξη πλήρους υποδομής για

την ύδρευση, αποχέτευση, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείρηση οικιακών και μη
απορριμμάτων, ηλεκτροδότηση της
νήσου από ξηράς, όπως και σταθμό περίθαλψης και αρωγής σε περίπτωση εγκλωβισμo;y των επισκεπτών στο νησί από
ειδικές ή καιρικές συνθήκες.
Επίσης, οι νησίδες απαιτούν για την εκμετάλλευσή τους ειδική υποδομή και για
την στέγαση του προσωπικού που θα διανυκτερεύσει ή και των επισκεπτών.
Οταν ακούτε μελέτες με πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ανάδειξη φυσικού
τοπίου κ.λπ, παρακαλώ κρατάτε μικρό καλάθι, διότι στο τέλος η εγκατάσταση που
θα λειτουργεί στο νησί θα είναι μουσικομπάρ τύπου Paradise Μυκόνου, για παραγωγή
ηχορύπανσης
και
τον
εκμαυλισμό των νέων μας σε ανεξέλεγκτα πάρτυ, με πρόχειρες κατασκευές που
πολλαπλασιάζονται με την πάροδο του
χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των
μουσικομπάρ, για την επέκταση του
χώρου της εκμετάλλευσης και δημιουργία αποθηκών.

Η εμπειρία καταστροφής της παραλίας
"Αστέρια" Γλυφάδας και Α' Αλίπεδου
Βούλας (κάθε χρόνο δημιουργούνται
νέες παράγκες και κοντέΐνερς για τις
ανάγκες των μπαρ) νομίζω ότι θα σάς πείσει ότι πριν από την τοποθέτηση ομπρέλλας ή μπαρ σε μία παραλία, πρέπει να
αντιμετωπισθεί η οποιαδήποτε πρόκληση
με αισθητική, αυστηρούς πολεοδομικούς
κανόνες και με περιβαλλοντικές προδιαγραφές ύψηλού βαθμού πιστοποίησης.
Δυστυχώς, ο έλεγχος της εκμετάλλευσης των παράλιων και μη περιοχών που
παραχωρούνται σε διαφόρους αναδόχους, με την πάροδο του χρόνου ατονεί ή
δεν γίνεται ποτέ. Ετσι ανεξέλεγκτα οι
ιδιώτες καταστρέφουν για ίδιο και μόνο
όφελος το φυσικό πλούτο της χώρας.
Με τιμή,
Νίκος Παγώνης
τ. Προϊστάμενος Επενδύσεων ΕΟΤ
ΥΓ: Δυστυχώς, λόγω υποχρεώσεων, δεν
θα μπορέσω να βρίσκομαι στις 2 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Ιωνία, για να παρακολουθήσω
την
ενημέρωση
της
Δημοτικής Αρχής για τις παρεμβάσεις της
τους τελευταίους μήνες.

“Η Βούλα φράκαρε κυριολεκτικά”
Προς το Δήμαρχο 3β-Βούλας
Κύριε Δήμαρχε
Εν όψει εκλογών άρχισε πάλι η κοροϊδία με ψευτοεπισκευές, μηχανήματα κλπ. Επίσης καλείτε τους δημότες
σε ...απολογισμό έργου.
Να αντιστρέψουμε την κλήση και να ρωτήσουμε εμείς οι
κάτοικοι του κέντρου για τα ...έργα και τις ...ημέρες σας;
Συγκοινωνιακό. Η Βούλα φράκαρε κυριολεκτικά. Καθημερινά γίνεται χειρότερη. Δεν μπορούμε να περάοσυμε από
τα πεζοδρόμια με το καροτσάκι του παιδιού. Δεν μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας με ασφάλεια. Πού είναι οι
μονοδρομήσεις; Πού είναι οι νέοι χώροι πάρκινγκ; Εμειναν ό,τι βρήκατε. Τίποτα δεν προσθέσατε.
Καθαριότης. Η Βούλα έγινε από τα πιο βρώμικα προάστια
της Αθήνας. Εικόνες ντροπής.
Θα τις δείτε όταν βγείτε έξω από το απομονωμένο γραφείο σας.
Κάδοι. Σέρνονται από τη μια μεριά στην άλλη εμποδίζουν
πεζούς και αυτοκίνητα, γιατί εσείς δεν θέλετε να κάνετε
εσοχές στα πεζοδρόμια.
Δρόμοι. Γεμάτοι λακκούβες. Δεν ρίξατε ούτε εκατό μέτρα
άσφαλτο γύρω από το κέντρο.
Πράσινο και συντριβάνι. Για ντροπή και για γέλια. Βρωμιά
και εγκατάλειψη. Κρίμα η πλατεία.
Φωτισμός. Οι μισές λάμπες της Β. Παύλου και της πλατείας είναι καμένες. Πότε θα τις αντικαταστήσετε, την παραμονή των εκλογών;
Μετά από όλα αυτά και άλλα πολλά (την άλλη φορά), γιατί
να σας ξαναψηφίσουμε κύριε Δήμαρχε;
Φαίδων Αντωνίου
Δημότης Βούλας - κέντρο

Διεθνής καμπάνια συλλογής ηλεκτρονικών
υπογραφών για την υγεία
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού ξεκίνησε διεθνή καμπάνια ηλεκτρονικής συλλογής υπογραφών μέσω της
σελίδας του AVAAZ. Σκοπός της καμπάνιας είναι να ανατραπούν οι ανθρωποκτόνες πολιτικές που εφαρμόζει η Ελληνική
κυβέρνηση στο δημόσιο σύστημα υγείας, με την εντολή της
Τρόικας (που αποτελείται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και να κάνουμε γνωστό το δράμα
που βιώνουν οι πολίτες της χώρας.
Οι υπογραφές που θα συλλέξουν θα αποσταλούν σε όλους
τους διεθνείς οργανισμούς και κυρίως στην Ε.Ε., την ΕΚΤ, το
ΔΝΤ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα Ηνωμένα Έθνη και την
Ελληνική κυβέρνηση.
Οπως σημειώνουν στο δ.τ. το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού: «Ήρθε η ώρα οι πολίτες να δείξουμε την δύναμη μας και να κάνουμε όλους τους παραπάνω να μας
ακούσουν. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τους αριθμούς
και το χρήμα!»
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Σταματήστε τις εγκληματικές περικοπές στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας της Ελλάδας! Πείτε στην Τρόικα να σταματήσει τις απάνθρωπες πολιτικές της!

Με αφορμή τον προσχεδιασμένο δανεισμό της Ελλάδας με
δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από το ΔΝΤ και την Ε.Ε., εδώ
και 3 χρόνια συντελείται ένα τεράστιο έγκλημα στις ζωές των
Ελλήνων. Η Τρόικα, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση,
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο πιέζει με κάθε μέσο την Ελληνική κυβέρνηση να περικόψει τον προϋπολογισμό του Δημόσιου Συστήματος
Υγείας με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών να
αποκλείονται από αυτό. Η οικονομική κρίση που ήδη μετράει
5 χρόνια ζωής έχει αφήσει το 29% του ενεργού εργατικού δυναμικού χωρίς δουλειά ( ιδιαίτερα στους νέους συντελείται
καταστροφή, 2 στους 3 νέους κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι) . Έτσι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βρίσκουν τον εαυτό
τους χωρίς ασφάλιση υγείας.
Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν καμία πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, εκτός φυσικά εάν έχουν να πληρώσουν, πράγμα αδύνατο για τους μακροχρόνια ανέργους
αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που αναγκάστηκαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Τα παραδείγματα
είναι πολλά, οι τραγικότερες όμως περιπτώσεις ανασφάλιστων είναι οι καρκινοπαθείς που αργοπεθαίνουν χωρίς να
μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες χημειοθεραπείες, οι έγκυες που δεν κάνουν κανέναν προγεννητικό έλεγχο και δεν
έχουν πού να γεννήσουν, και τα παιδιά που οι άνεργοι και

ανασφάλιστοι γονείς τους φτάνουν μέχρι το σημείο να τα
αφήνουν να υποσιτίζονται χωρίς καμμία ιατρική προστασία.
Ακόμα και ασφαλισμένοι πολίτες αναγκάζονται να ψάχνουν
τα φάρμακα τους, γιατί τα δημόσια νοσοκομεία, λόγω των ελλείψεων από τις περικοπές, αδυνατούν να τους τα δώσουν.
Σας καλούμε να μας βοηθήσετε και να απαιτήσετε από την
Τρόικα αλλά και την Ελληνική κυβέρνηση να σταματήσουν
ΑΜΕΣΑ το έγκλημα αυτό και παράλληλα να δώσουν πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας σε όλους τους πολίτες
χωρίς καμία απολύτως διάκριση.
Ας φωνάξουμε όλοι δυνατά: Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω
από τους αριθμούς και το χρήμα!
Υπογράψτε εδώ https://secure.avaaz.org/

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-14:00) (ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00-20:00)
(ΤΡΙΤΗ 14:00-20:00) (ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00-20:00) (ΠΕΜΠΤΗ 14:00-20:00)
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14:00-19:00) (ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης (δίπλα στο
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού)

http://mki-ellinikou.blogspot.com Email mkiellinikou@gmail.com
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Οχι στην αποχέτευση από Δημοτικό
Ήττα του Δημάρχου ή ήττα της πόλης;
Το Δημαρχιακό Μέγαρο στα Σπάτα
γινόταν το αδιαχώρητο από κόσμο,
τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου. Αίθουσα συνεδριάσεων, προθάλαμος,
διάδρομοι, σκάλες και ο αύλειος
χώρος ο κόσμος ήταν σαν το “μελίσσι”. Μέσα στην αίθουσα συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο με
μοναδικό θέμα την απόφαση για
υπογραφή «του συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, την Περιφέρεια
Αττικής, την ΕΥΔΑΠ και το Δήμο
Σπάτων - Αρτέμιδος για την επίλυση του αποχετευτικού ζητήματος
του Δήμου».
Ηταν μία ιστορική ημέρα, όπως την
ονόμασε ο δήμαρχος Χρήστος Α.
Μάρκου, και πράγματι ήταν ιστορική, όχι για την απόφασή της, αλλά
για την απόρριψη της αποχέτευσης,
επιμένοντας ότι τα λύματά τους
πρέπει να πάνε στην Ψυττάλεια.

Η συζήτηση εξελισσόταν σε πολύ δύσκολες
συνθήκες, αφού οι κάτοικοι δεν σταματούσαν να φωνάζουν και να απειλούν...
Ο Δήμαρχος εισηγήθηκε θετικά το θέμα, άλλωστε ήταν και μέσα στο πρόγραμμά του
όταν κατέβαινε στις εκλογές ζητώντας την
ψήφο των πολιτών, αλλά όπως απεδείχθη
όταν έγινε η ψηφοφορία, η ίδια η παράταξή
του δεν στήριξε την πρόταση του δημάρχου. Ισως κάτω από την πίεση του κόσμου,
ίσως λόγω της προεκλογικής περιόδου που
μπαίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ενα είναι το
αποτέλεσμα: ότι η πόλη έχασε, ίσως την τελευταία ευκαιρία, να αποκτήσει αποχέτευση χωρίς να πληρώσει ο Δήμος.
Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Χρ. Α. Μάρκου είπε μεταξύ άλλων:
«Στη διάρκεια της θητείας μιας δημοτικής
αρχής σπανίζει το φαινόμενο να καλείσαι να
απαντήσεις θετικά ή αρνητικά για ΕΝΑ και
ΜΟΝΟ ΖΗΤΗΜΑ, που το βάρος της όποιας
απόφασης, θα καθορίσει οριστικά και αμετάκλητα το μέλλον όχι της Δημοτικής Αρχής,
που καλείται να αποφασίσει, αλλά το μέλλον,
την ταυτότητα και την υπόσταση της πόλης,
των πολιτών μα κυρίως των ανθρώπων, που
αύριο θα παραδώσουμε όλοι μας την διαχείριση των δημοτικών μας πραγμάτων.
Αυτή η απόφαση ονομάζεται ΙΣΤΟΡΙΚΗ.
Τέτοιες ιστορικές αποφάσεις έχουν καταγρα-

φεί στον τόπο μας κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξηκονταετίας τρεις ή τέσσερις
φορές.
― Η πρώτη κρίσιμη και καθοριστική απόφαση
έβαλε την ταφόπετρα της οικιστικής ανάπτυξης της πόλης της Αρτέμιδας και αφορούσε
την απόρριψη του σχεδίου πολεοδόμησης
της πόλης της Λούτσας τότε σήμερα Αρτέμιδας, στην αρχή της δεκαετίας του ’60, σχέδιο
μεγαλόπνοο με μοναδική αναπτυξιακή αξία,
του εμπνευσμένου τότε Δημάρχου ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΠΕΚΑ.
― Το δεύτερο πακέτο αποφάσεων αφορούσε
τους χειρισμούς της υπόθεσης του «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» και αφορούσε αποφάσεις περισσοτέρων της μιας δημοτικών αρχών που όλες
τους είχαν την ίδια συνισταμένη: άρνηση, εμμονή, διαπραγματευτική αποχή, προσωπικές
σκοπιμότητες, κοντόφθαλμες απαιτήσεις,
εξωπραγματικές λογικές.
― Η τρίτη “ιστορική” απόφαση αφορούσε την
πολεοδόμηση των «Επιχειρηματικών παρκων», που η ανάπτυξη των όποιων δραστηριοτήτων
λειτούργησαν
ή
και
θα
λειτουργήσουν στο μέλλον, έχουν τραγικές
επιπτώσεις όχι μόνο στην οικονομία των Σπάτων και της Αρτέμιδας αλλά και των γειτονικών πόλεων της ευρύτερης περιοχής.
Μία τέταρτη ισάξιας σημασίας απόφαση το
έφερε η χρονική συγκυρία, να πάρει η σημερινή δημοτική αρχή.
Μια απόφαση που αφορά τις υποδομές ανάπτυξης του Δήμου μας. Την υγεία των κατοίκων των πόλεών μας, το φυσικό περιβάλλον
που μας περιβάλλει.
Δεν έχω μάθει στη ζωή μου να κουκουλώνω
προβλήματα ούτε να στρουθοκαμηλίζω. Δεν
έχω μάθει στη ζωή μου να λύνω εξισώσεις πολιτικού κόστους και πολιτικού οφέλους. Δεν
μπορώ να κρατήσω ισορροπίες εξουσίας.
Μα κυρίως δεν με ενδιαφέρει ο “θρόνος” του

Δημάρχου περισσότερο από το συμφέρον
του Δήμου και της κοινωνίας.
Τρία σχεδόν χρόνια τώρα, υπεύθυνα και συστηματικά ασχολούμαστε ως δημοτική αρχή
με την επίλυση του αποχετευτικού.

Εξετάσαμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις,
εξαντλήσαμε κάθε έννοια διαλόγου και διαβούλευσης.
Σήμερα θα πρέπει να αναλάβει ο κάθε ένας
την προσωπική του εύθυνη.
Μία ευθύνη που δεν σχετίζεται με το προσωπικό του οικονομικό ή πολιτικό όφελος. Μία
ευθύνη που αφορά το μέλλον ενός τόπου που
διαρκώς βρίσκεται θεατής των εξελίξεων.
Εμείς δεν θέλουμε τα ΣΠΑΤΑ και την ΑΡΤΕΜΙΔΑ «πειραματόζωο» στα εργαστήρια των
ισχυρών οικονομικών παραγόντων.
Εμείς δεν θέλουμε τους κατοίκους μας, άφωνους χειροκροτητές στο θέατρο της μιζέριας
της καθυστέρησης, της υπανάπτυξης.
Εμείς θέλουμε τον Δήμο μας πρωταγωνιστή
των εξελίξεων κι αυτό θα κάνουμε.
Γι’ αυτό ψηφίζουμε σήμερα το σύμφωνο συνεργασίας για την επίλυση του “αποχετευτικού”.

Με το “σύμφωνο” ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ:
- Τον μικρό, υπερσύγχρονο “βιολογικό” που θα
εξυπηρετεί τα ΣΠΑΤΑ και την ΑΡΤΕΜΙΔΑ και

όχι τους κατοίκους των 11 πόλεων του αρχικού σχεδίου.
- Την τριτοβάθμια επεξεργασία των αποβλήτων και όχι την δευτεροβάθμια.
- Την επαναχρησιμοποίηση του νερού επεξεργασίας μέσα από τα αρδευτικά δίκτυα που θα κατασκευάζονται ταυτόχρονα με τον “βιολογικό”.
- Την οπτική αισθητική πλευρά της κατασκευής με την υπογειοποίηση της.
- ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ και όπου
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ σ’ όλες τις φάσεις μελέτης κατασκευής και λειτουργίας.
- ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ για την ακριβή
θέση και έκταση του οικοπέδου.
- ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ για την έκταση
του δακτυλίου περιβαλλοντικής και αισθητικής
προστασίας της εγκατάστασης.
- ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών των απαλλοτριούμενων
εκτάσεων.
-ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ την άμεση χρηματοδότηση
των μελετών και των κατασκευών των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των πόλεων των
Σπάτων και της Αρτέμιδας.
-Μα κυρίως ως «κύριοι» του έργου θα έχουμε
λόγο και απόφαση για όλα τα θέματα, που
συνθέτουν την λύση του αποχετευτικού.
Σήμερα οφείλουμε με ευθύνη και συνέπεια
να σταθούμε μπροστά στο πρόβλημα και να
αποφασίσουμε ανάλογα.
Ο συνδυασμός που έγινε το 2010 Δημοτική
Αρχή είχε ένα προεκλογικό πρόγραμμα. Ο
λαός αυτό ψήφισε και αυτό οφείλουμε
κατά γράμμα να υλοποιήσουμε και το υλοποιούμε επακριβώς με ιστορική ευθύνη,
χωρίς υστεροβουλίες και υπεκφυγές,
χωρίς προσωπικές εξαρτήσεις.
Λέμε ναι και η ιστορία του τόπου θα μας
ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ και είμαι σίγουρος γι’ αυτό», κατέληξε ολοκληρώνοντας ο δήμαρχος.
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Συμβούλιο και Λαό στα Σπάτα-Αρτέμιδα
Μετά την ολοκλήρωση του δημάρχου, διάβασε τις λεπτομέρειες ο αντιδήμαρχος Xρ.
Μάρκου. Στη συνέχεια μίλησαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων και σύμβουλοι της
πλειοψηφίας.
Σημειωτέον ότι το τοπικό συμβούλιο των
Σπάτων έχει αποφασίσει ομόφωνα ΟΧΙ στην
αποχέτευση στο Πλατύ Χωράφι.
Ο Δημ. Μάρκου, κάλεσε τους συμβούλους
να μην ακολουθήσουν “γραμμή” και να καταψηφίσουν την πρόταση.
O Γ. Κασίμης τόνισε μεταξύ άλλων: «Θέλω
να σας υπενθυμίσω την προσωπική μου
θέση τουλάχιστον, στη συνεδρίαση της
21.3.11, που είχε έρθει με την υπογραφή
εννέα συμβούλων. Φέρτε την πρόταση που
έχετε στο πρόγραμμά σας, να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί· όχι να γυρίσουμε στο
2002.
Φορείς, σύλλογοι και επιστήμονες έχουν
αποφανθεί εδώ και δέκα χρόνια για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση, με δεκάδες ημερίδες. Κύριε Δήμαρχε, είχα πει το 2011, πάλι,
μη συνδέσεις το όνομά σου με την καταστροφή της παραλίας και την υποβάθμιση
της περιοχής μας».
Ο Ευ. Δανέζης μίλησε για χωροθέτηση
εκτός των οικισμών του Δήμου· σε περιφερειακό επίπεδο. Με πλήρη χρηματοδότηση,
3βάθμιο καθαρισμό. Θεωρεί δε ότι οι μικρότερες δεξαμενές έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αστοχίας(!)
«Δεν θα πρέπει να διευκολύνουμε την κυβέρνηση σε καμία περίπτωση να μεταθέσει
τις ευθύνες της για παραλείψεις 20ετίας και
πλέον. Αδιαφόρησαν όλες οι κυβερνήσεις
διαχρονιά...».

Ο Χρ. Τσαντήλας αναρωτήθηκε «ποιος τους
εμπόδιζε τόσα χρόνια να φτιάξουν βιολογικό. Διέκρινε «πλήρη ανεπάρκεια και αδυναμία των προηγούμενων δημοτικών
αρχών, όλων ανεξαιρέτως. Για να αλιεύσουν ψηφαλάκια τους κορόιδευαν. Αυτούς
που περιμέναμε (από τη Δημοτική Αρχή) να
ηγούνται της προσπάθειας, αντί να μας
βγάλουν από τους απόπατους μας έριξαν
μέσα! τόνισε χαρακτηριστικά.

θετική του στάση στο συγκεκριμένο σύμφωνο, και τόνισε ότι «Ημασταν αντίθετοι
στο φαραωνικό ΚΕΛ. Κάθε πόλη πρέπει να
διαχειρίζεται τα λύματά της και τα απορρίματά της».
Αντίθετη στην υπογραφή του συμφώνου εμφανίστηκε και η σύμβουλος της πλειοψηφίας Μαρία Ζήση, η οποία υποστήριξε τη
θέση της με ζέση.

Ο Γ. Γκινοσάτης υποστήριξε με θέρμη τη

Δηλώσεις του δημάρχου μετά την ψηφοφορία
«Απόφαση ντροπής, οπισθοδρόμησης και υπανάπτυξης. Με 15 ΟΧΙ και 14 ΝΑΙ απερρίφθη η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας για
την επίλυση του αποχετευτικού ζητήματος του Δήμου, σύμφωνο που θα έβαζε τέλος
στην ταλαιπωρία των κατοίκων που επί μια εικοσαετία ζουν με το άγχος της εκκένωσης
των βόθρων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
….Θλίβομαι ιδιαίτερα για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Και θλίβομαι ιδιαίτερα γιατί
στην εν λόγω ιστορική συνεδρίαση πρυτάνευσε ο πολιτικαντισμός, η ψευτοπεριβαλλοντική ευαισθησία και η σκοπιμότητα των επικείμενων εκλογών.
Λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί κινδυνεύουν να ακυρωθούν οι μεγάλες κατακτήσεις της τριετίας. Πετύχαμε έναν μικρό βιολογικό μόνο για τα ΣΠΑΤΑ και την ΑΡΤΕΜΙΔΑ.
[...]
Ας τολμήσει η σημερινή αντιπολίτευση (με φωτεινή εξαίρεση τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Χρ. Τσαντήλα) να μιλήσει προεκλογικά για λύση του αποχετευτικού. Η ληφθείσα απόφαση θα τους συνοδεύει για πολλά χρόνια. Έβαλαν το μικροπολιτικό τους συμφέρον
πάνω από το συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας.
Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους όσοι καταψήφισαν το σύμφωνο συνεργασίας, όταν τα
πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χτυπήσουν την πόρτα των ταμείων του Δήμου και
των Δημοτών.
Θλίβομαι και για έναν επιπρόσθετο λόγο. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας διαμορφώθηκε δυστυχώς και με την συμβολή τριών συμβούλων της παράταξης μας, που δυστυχώς ξέχασαν γρήγορα τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και το πρόγραμμα μας. Θα μας κρίνει όλους ο λαός και η ιστορία. Εμείς θα
συνεχίσουμε αδιαπραγμάτευτα τον αγώνα για την ανάπτυξη του τόπου……….», κατέληξε ο Δήμαρχος.

Ποιοί ψήφισαν ΟΧΙ
στην αποχέτευση
Μαρία Ζήση, Νικόλαος Κρόκος, Κωνσταντίνος Λιανός, Γιώργος Μπέκας, Γιώργος
Κασίμης, Έμμυ Ντουρντουρέκα, Δημήτρης
Μποτζιολής, Νίκος Ραφαήλ, Δημήτρης
Μάρκου, Αντώνης Τούντας, Άννα Ραφτοπούλου, Δημήτρης Στάμου, Σταύρος Κατραμάδος,
Ευάγγελος
Δανέζης και
Σωτήρης Γιαννάτος.

Ποιοί ψήφισαν NAI
Χρήστος Τσαντήλας, Κωνσταντίνος Γκίκας
Αθανάσιος Μαργέτης, Χρήστος Μάρκου,
Χρήστος Σερέτης, Πέτρος Πουλάκης, Γιώργος Γκινοσάτης, Γιώργος Κουλοχέρης, Παναγιώτα Μάρκου, Ευάγγελος Αποσπόρης,
Αντώνης Γεωργάκης, Αφροδίτη Μαργέτη,
Αλκιβιάδης Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης
Μπαλόπητος.
Ιστορική λοιπόν η αρνητική ψήφος για να
σταματήσουν να τρέχουν τα λύματα στους
δρόμους και στα Σπάτα και στην Αρτέμιδα,
για να σταματήσει να ρυπαίνεται ο υδροφόρος ορίζοντας, για να σταματήσουν να
πέφτουν “ζωντανά” τα λύματα στη θάλασσα της Αρτέμιδας, από τα παραλιακά
καταστήματα και όχι μόνο.
Η Ψυττάλεια είναι “μακρινό όνειρο” και
φοβούμαι ότι η πόλη έχασε τη μοναδική ευκαιρία, μέσω ΕΣΠΑ, να εκπολιτιστεί και να
αναπνεύσει στην κυριολεξία.
Αννα Μπουζιάνη
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Πρόταση για νέες θέσεις
εργασίας στην Παλλήνη
και στήριξη
της επιχειρηματικότητας
Γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης
Με τη φράση «Λιγότερα πεζοδρόμια, λιγότερη ανεργία»
για την πόλη, ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Παλλήνης Νεκτάριος Καλαντζής παρουσίασε στην τελευταία συνεδρίαση μια πλατφόρμα συγκεκριμένων μέτρων και παρεμβάσεων, προκειμένου να ανοίξουν νέες
θέσεις εργασίας στην πόλη.
Αφορμή στάθηκε η αίτηση ενός
νέου ανθρώπου για πάγκο μικροπωλητή, κουλουρά, όπου ο δήμαρχος Παλλήνης την απέρριψε χωρίς
ουσιαστική αιτιολογία. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία, οι δήμοι
πρέπει να δίνουν ευκαιρίες εργασίας, ειδικά στη νέα γενιά, αφού και
οι ίδιοι θα λάβουν πόρους από ενοίκια, που δεν είχαν έως τώρα, αλλά
και δουλειές θα δίνονται σε νέους
ανθρώπους.
Η πρότασή για μέτρα υπέρ της επιχειρηματικότητας για
τους νέους ανθρώπους, με κίνητρα από τον δήμο, μπορεί
να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε Γέρακα, Παλλήνη, Ανθούσα, Κάντζα.
Ισχυρά κίνητρα για νέους επιχειρηματίες κάτω των 40
ετών, με στόχο το επιχειρείν και τη μείωση της ανεργίας.
Μέτρα για την προστασία και την ενδυνάμωση των υπαρχόντων επιχειρήσεων και στήριξη της τοπικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, προτείνεται: Απαλλαγή για τα πρώτα τρία
χρόνια από τα δημοτικά τέλη (ύδρευσης, αποχέτευσης,
φωτισμού) σε όσους ιδρύσουν στο δήμο Παλλήνης νέα
επιχείρηση, οποιασδήποτε μορφής και είναι κάτω των 40
ετών.
Μείωση δημοτικών τελών κατά 10% σε όσα καταστήματα
και επιχειρήσεις προσλάβουν τουλάχιστον έναν άνεργο,
κάτω των 40 ετών, όπου να είναι δημότης Παλλήνης.
Μείωση δημοτικών τελών κατά 10% για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων στις πλατείες, με στόχο τη στήριξη
των καταστημάτων.
Να δημιουργηθεί ειδικό γραφείο στο δημαρχείο Παλλήνης που να ενημερώνει τους νέους επιχειρηματίες σχετικά με τις αδειοδοτήσεις, τη σύσταση εταιρειών, καθώς
και τη γραφειοκρατία που απαιτείται.
Πρέπει ένας σύγχρονος δήμος να δημιουργήσει ένα νέο
πιο ευέλικτο και φιλόξενο περιβάλλον για νέους επιχειρηματίες, με την παροχή ισχυρών κινήτρων, όπως ακολουθούν και άλλοι δήμοι ευρωπαϊκών πόλεων.
Η τοπική ανάπτυξη, καθώς και η μείωση της ανεργίας για
τους νέους ανθρώπους, έρχεται μόνο από την ιδιωτική
πρωτοβουλία και ο δήμος πρέπει να είναι παρόν σε μια
τέτοια προσπάθεια, με συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης,
που είναι σίγουρο ότι θα έχει όφελος και ο ΟΤΑ, αφού η
λογική για εκδηλώσεις με υψηλά κόστη και πεζοδρόμια
σε οικόπεδα, που δεν έχουν καν κτιστεί, αποτελεί λογική
περασμένων ετών, εποχή που οι δήμοι διόγκωναν τα χρέη
τους.
Ένας σύγχρονος δήμος του αύριο πρέπει να σταθεί δίπλα
στη νέα γενιά και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, αυτό της ανεργίας, όπου και χρήματα θα φέρει
στην πόλη, και νέες θέσεις εργασίας, αλλά και ένα περιβάλλον κινήτρων για την επιχειρηματικότητα, που τόσο
ανάγκη έχει η αγορά, αλλά και οι ίδιοι οι νέοι άνθρωποι.

Ενημέρωση στο Κίτσι για το νόμο περί αυθαιρέτων
Πραγματοποιήθηκε η προαναγγελθείσα
από τον Εξωραϊστικό, Εκπολιτιστικό
Σύλλογο “Ανοιξη” Κιτσίου του Δήμου
Κρωπίας, εκδήλωση-ενημέρωση, στις
29/9 με θέμα το νέο νόμο 4178/13 περί
αυθαιρέτων. Η αίθουσα του ΚΑΠΗ Κιτσίου και ο αύλειος χώρος γέμισαν από
κατοίκους της περιοχής.
Πολλοί και οι εκπρόσωποι από τη Δημοτική Αρχή Κρωπίας, με επικεφαλής το
δήμαρχο Δημήτρη Κιούση, ο οποίος μάλιστα έκανε εκτενή ανάλυση για τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και τις
ασάφειες του νόμου.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Μανιάτης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ενημέρωσε για τις ενέργειες
του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με

ράσταση των κατοίκων στο Σύλλογο για
τη συμμετοχή τους και σε άλλες δράσεις
του Συλλόγου.
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης γνώστης των προβλημάτων της περιοχής και
εκ της ιδιότητός του (πολιτικός μηχανικός) προέβη σε εκτενή ενημέρωση τόσο
ιστορικά όσο και πρακτικά, για το τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι σε κάθε περίπτωση, από την απλή αυθαιρεσία και
κυρίως όσοι βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη
Υμηττού.
Μεγάλο πρόβλημα, τόνισε, υπάρχει σε
κομμάτι της Άνοιξης και μέρους του
Κίτσι (στο τέλος της οδού Παπαγιαννοπούλου που συνορεύει με το λόφο της
Άνοιξης), όπου υπάρχουν κατοικίες πριν
τη δημοσίευση του αρχικού Διατάγμα-

το θέμα, όπως τη συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Καλαφάτη, τον Πρόεδρο της αρμόδιας της επιτροπής της
και βουλευτή της περιοχής Γ. Βλάχο, ο
οποίος παρευρίσκετο και στην εκδήλωση, αλλά και με άλλους βουλευτές
Ανατολικής Αττικής και την κατάθεση
υπομνημάτων. Εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί οι προσπάθειες αυτές
έπιασαν τόπο. Ζήτησε την ηθική συμπα-

τος Υμηττού το 1978, όπως αντίστοιχα
και στην Σκάρπιζα και ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν Β΄ Ζώνη Υμηττού,
κακώς βέβαια, σήμερα με το Π.Δ της
Μπιρμπίλη, η Β΄ Ζώνη έγινε Γ΄ Ζώνη αρχαιολογική, εγκλωβίζοντας τις υφιστάμενες κατοικίες, και επιτρέποντας στη
Γ΄ Ζώνη μόνο αγροτική χρήση και μικρές
αγροτικές αποθήκες σε αρτιότητα 20
στρεμμάτων.

Αρνηση χορήγησης εγγράφων
καταγγέλει ο Ισ. Μάδης
Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών προσέφυγε ο επικεφαλής της παράταξης «Αλλάζουμε Μαζί» Ισίδωρος Μάδης, του Δήμου Παιανίας, προκειμένου να του δοθούν ενημερωτικά στοιχεία για υπόθεση του δήμου.
Παρά την έγγραφη αίτηση του, όπως σημειώνει, η δημοτική αρχή του Δήμου
Παιανίας, εδώ και δύο μήνες αρνείται να χορηγήσει
αντίγραφα αποφάσεων με τις οποίες καταβλήθηκε σε
δικηγορική εταιρεία χρηματικό ποσό για υπηρεσίες.
«Η αδιαφάνεια στον Δήμο Παιανίας πρέπει να λάβει τέλος.
Ο κύριος δήμαρχος πρέπει να καταλάβει ότι είναι ελεγχόμενος και υποχρεωμένος να λογοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Η στάση του αυτή μάς οδηγεί στο
ασφαλές συμπέρασμα ότι έχει να κρύψει κάτι. Ας μας διαψεύσει», δήλωνει σχετικά ο Ισίδωρος Μάδης.

Οπως είπε, η λύση πρέπει να δοθεί σύμφωνα με την εφαρμογή και εδώ του άρθρου 23§17α του νέου Νόμου
4178/2013. Ωστόσο ο Δήμος έχει προσφύγει στο Στ.Ε., για το διάταγμα Υμηττού (ΦΕΚ 187Δ/2011 )όπου συζητήθηκε
στην Ολομέλεια του Σ.τΕ στις 15-2-2013
και μετά από δύο διασκέψεις αναμένεται
το επόμενο διάστημα η απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ. Σε περίπτωση
απόρριψης ο Δήμος θα προσφύγει στα
Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Επίσης, ανέφερε ότι υπάρχουν κενά στην εφαρμογή του νόμου και αναμένονται,
διευκρινιστική εγκύκλιος και δημοσίευση
Π.Διατ/τος, το επόμενο διάστημα.
Τέλος, ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι αν
υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση
για την επίλυση του θέματος των άδικων
ορίων του Προεδρικού διατάγματος
Υμηττού και εν’ όψει της ψήφισης του
ρυθμιστικού σχεδίου, τότε θα λυθούν
πολλά προβλήματα που ταλανίζουν τον
Δήμο και τους δημότες.
Πρότεινε ακόμη να προχωρήσουμε στην
υποβολή δηλώσεων τακτοποίησης παρά
τις ασάφειες του νόμου. Για όσους δε,
υπέβαλαν δήλωση με τον νόμο 4014/11,
το Υπουργείο Περιβάλλοντος αφήνει
ανοικτό το ενδεχόμενο να τους επιστραφεί ή να συμψηφιστεί η διαφορά.
Επίσης συνέστησε μηχανικούς της περιοχής ως τους πλέον έμπειρους και
ενήμερους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του δήμου Κρωπίας.
Στο ίδιο πνεύμα και με νομικούς όρους,
ανέλυσε το νόμο ο Κων/νος Βλαχάκης
(πρόεδρος συντονιστικής επιτροπής
συμβολαιογραφικών συλλόγων Ελλάδος) τονίζοντας πως κάθε ιδιοκτησία,
ανάλογα με θέση-μέγεθος-χρήση κτλ,
παραμένει μια ξεχωριστή περίπτωση και
επισήμανε ότι ακόμη υπάρχουν ασάφειες στον νέο νόμο.
Καθόλη την διάρκεια αυτής της συνάντησης, είναι αλήθεια ότι περισσότερο
παρακολουθούσα τις εκφράσεις των
συμπολιτών μου. Πρώτη φόρα δεν υπήρχαν ενθουσιώδη χειροκροτήματα και
φωνές, υπήρχε όμως εμφανής αγωνία,
αμηχανία και ερωτηματικά. Η σχεδόν καθημερινή ανακοίνωση νέων μέτρων, η
ασάφεια των νόμων ή η συνεχής αλλαγή
τους, αφήνει τον καθένα προβληματισμένο στις υποχρεώσεις του, με τα οικονομικά όρια σε άλλους να
εξαντλούνται και σε πολλούς να έχουν
ήδη εξαντληθεί.
Στην συζήτηση έλαβαν το λόγο, ο βουλευτής περιφέρειας Αττικής Γεώργιος
Βλάχος και ο επιλαχών βουλευτής Νίκος
Καντερές.
Ρένα Αλεξούδη
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Μύρισε μούστο η πλατεία... στο Μαρκόπουλο
Η γιορτή του σταφυλιού στο Μαρκόπουλο,
22/9 συγκέντρωσε κόσμο στην κεντρική
πλατεία, στην εκδήλωση που οργάνωσε ο
Δήμος για δεύτερη χρονιά, στην ανάμνηση
της εποχής του τρύγου, σαν άλλοτε...
Οι παρευρισκόμενοι δοκίμασαν τα πατροπαράδοτα προϊόντα του σταφυλιού, κρασιά,
μουσταλευριά, μουστοκούλουρα, γλυκό
σταφύλι, κλπ.), καθώς και άλλα προϊόντα,
από τοπικούς παραγωγούς του Δήμου.
Ο μούστος ήταν προσφορά από το Οινοποιείο Αφοί Νικολακόπουλοι και τον Χρ. Κωσταρέλο.

Τα Οινοποιεία Δαρεμά, Νικολακόπουλου,
Ρόκα και Παναγιώτου, προσέφεραν κρασί
και άλλα εδέσματα, και ο Σωτήρης Παπαγιαννάκος, πρόσφερε ξηρά σύκα, φιστίκια
και μαρμελάδα σύκο.
Ενδιαφέρον είχε το περίπτερο που οργάνωσαν τα ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου και Πόρτο
Ράφτη, προσφέροντας τα δικά τους παραδοσιακά εδέσματα και χειροποίητα προϊόντα σταφυλιού, που ζυμώθηκαν από τα
μέλη του ΚΑΠΗ.
Επίσης τα ζαχαροπλατεία της πόλης πρόσφεραν κεράσματα και γενικά πάρα πολλοί επαγγελματίες συμμετείχαν στη γιορτή, ο καθένας
με τη δική του ξεχωριστή προσφορά.
Την γιορτή εμπλούτισαν τα μέλη του Πολιτιστικού Λαογραφικού Ομίλου Μρκοπούλου
και Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς», που χόρεψαν με τις παραδοσιακές τους στολές
Τη σκυτάλη παρέλαβε μουσικό συγκρότημα, που ανέβασε τη διάθεση του κόσμου
και κράτησε μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.
Ο κόσμος ανανέωσε το ραντεβού του για
του χρόνου με τη μυρωδιά του μούστου για
ανάμνηση...

Eκστρατεία ενημέρωσης παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης «Ενα στα πέντε!»
Ο Δήμος Μαρκοπούλου ανταποκρίθηκε στην
εκστρατεία πρόληψης σεξουαλικής παιδικής
κακοποίησης, όπου με συντονίστρια τη Βουλευτή Έλενα Ράπτη, έχοντας επιπλέον την
ιδιότητα του μέλους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και του
μέλους του Δικτύου Κοινοβουλευτικών για
τον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, στις 24 Σεπτεμβρίου,
έγινε μία ουσιαστική ενημέρωση για την σεξουαλική παιδική κακοποίηση στην κεντρική
πλατεία Μαρκοπούλου.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΞΑΝΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ!
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την δραστήρια ομάδα της Επίκουρης Καθηγήτριας Νίκης Ευελπίδου από το Τμήμα

τόσο εξαιτίας ευστατικών κινήσεων
(που σχετίζονται με την παγκόσμια μεταβολή στάθμης θάλασσας λόγω κλιματικών αλλαγών), όσο και εξαιτίας
της τεκτονικής που έχει επηρεάσει την
περιοχή τα τελευταία 10.000 χρόνια.
Στο κάλεσμα της ερευνητικής ομάδας
ανταποκρίθηκε άμεσα ο κος Φώτης Καφετζόπουλος, υποστηρίζοντας για άλλη
μια φορά τις προσπάθειές της. Ο κος Κα-

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, στις
16 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε για άλλη
μια φορά την παράκτια ζώνη της ευρύτερης περιοχής του Μαραθώνα (νότιος
Ευβοϊκός) με σκοπό την ολοκλήρωση
της παράκτιας έρευνας.
Στα πλαίσια της έρευνας, μελετήθηκε
συστηματικά με τη βοήθεια φουσκωτού
ταχύπλοου σκάφους που παρείχε ο
κος Καφετζόπουλος, το υποθαλάσσιο
τμήμα των βραχωδών απόκρημνων περιοχών στο οποίο έχουν αποτυπωθεί
ενδείξεις μεταβολών στάθμης θάλασσας. Σκοπός της ήταν η μελέτη των μεταβολών της στάθμης της θάλασσας

φετζόπουλος συνόδευσε την ομάδα με
το ιδιωτικό του σκάφος, αποδεικνύοντας
για άλλη μια φορά την ευαισθητοποίηση
του σε θέματα περιβάλλοντος.
Η παράκτια έρευνα της ομάδας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τα αποτελέσματά
της
αναμένεται
να
δημοσιευθούν προσεχώς στην διεθνή
κοινότητα.

MINI MARKET
“ H Ω Ρ ΑΙΑ Γ ΕΙΤΟ ΝΙΑ”
ΤΥΠΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ
l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
l FAX για το ΚΟΙΝΟ
l ΕΠΟΧΙΑΚΑ

ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ
l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

l

l

l
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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

Γιόγκα

Επαγγελματίες Επωφεληθείτε από την προσφορά μας

Προβληθείτε με μια συνδρομή στην ΕΒΔΟΜΗ
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

στη Βάρη

Ασκηση σώματος και νου
Το “Φωτεινό Σημείο” βρίσκεται στην οδό Ζαλόγγου
19 &Πάρου 2 στη Βάρη (Δίλοφο),
εμπνέοντας μυαλό και σώμα
σε διαλογισμό και αυτογνωσία.
Μαθήματα γιόγκα πρωινά και
απογευματινά για ενήλικες και νέους.
Πληροφορίες 6945377335 & 6982645545

16 ΣΕΛΙΔΑ -
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H EΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
KATAΔΙΚΑΖΕΙ τη διαθεσιμότητα
των εκπαιδευτικών
Η Έκτακτη Γ.Σ. της Ένωσης Γονέων Παλλήνης ομόφωνα καταδικάζει την ΚΥΑ με την οποία τίθενται σε διαθεσιμότητα 1345
υπάλληλοι της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ζητάμε την άμεση
ανάκλησή της.
Παραμένουμε συμπαραστάτες και συμμετέχουμε στον αγώνα
τους, που ως τελικό στόχο έχει την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της τριτοβάθμιας –και όχι μόνο- Εκπαίδευσης, που επιχειρείται με τη μείωση του διοικητικού προσωπικού και την
ουσιαστική αδυναμία λειτουργίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Καταγγέλλουμε την αντιεκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί και
σ’ αυτή την περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας και ο ίδιος ο
Υπουργός και δηλώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η πολιτική
θα μας βρίσκει απέναντι.

Εξωραϊστικός, Εκπολιτιστικός, Επιμ/τικός
σύλλογος “Ενότητα”

Συνάντηση γνωριμίας
Ο Σύλλογος «ΕΝΟΤΗΤΑ» Διασταύρωση Ραφήνας, προσκαλεί την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου στις 6.00 το απόγευμα
στο χώρο του Αναψυκτηρίου του Δήμου Ραφήνας, στην
Διασταύρωση επί της Λεωφ. Μαραθώνος, σε μια εκδήλβωση για γνώση και ιστορία.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο δήμαρχος Γ. Χριστόπουλος.
Ομιλητές:
Σουζάνα Χριστοπούλου, Πρόεδρος «Ενότητας»: παρουσίαση προγραμμάτων
Δημήτρης Μακρής, Ραφηνιώτης ερευνητής:
1. «Γνωρίζουμε τις παραλίες της Ραφήνας και την ιστορία
τους»
2. «Στα Ίχνη..των λιγνιτωρύχων της Διασταύρωσης»
3. «Γνωρίζοντας το Βαλανάρη και τους Νερόμυλους»
Βάσω Κιούση, διευθύντρια ΕΚΤ&Π : «Γεφυρώνουμε μορφές λαϊκού πολιτισμού και τοπικής ιστορίας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και περιηγήσεις» Σκοπός και
Στόχοι τους.
Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Ραφήνας και
της Δημοτικής Επιχείρησης αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ……ΜΑΙΜΟΥ στα 3Β
Παρακολουθώντας την πρόσφατη εκδήλωση του Δημάρχου η οποία βαφτίστηκε
«Δίνουμε Λογαριασμό στους
Πολίτες» έχουμε να κάνουμε
τις εξής παρατηρήσεις:
- Εκτός από την πλειοψηφία
των δημοτικών συμβούλων
της παράταξής του, διαπιστώσαμε ότι και ο λαός της
πόλης έχει γυρίσει την πλάτη
στον Δήμαρχο αφού η ανταπόκρισή, σε σχέση πάντα με
την πρωτοφανή για την περιοχή μας κινητοποίηση που
έγινε, ήταν τουλάχιστον
απογοητευτική. Στην αίθουσα βρέθηκαν μετά βίας
400 – 450 άτομα παρά τις
προσπάθειες του Δημάρχου
να μας πείσει για το αντίθετο, ενώ στο πλευρό του
ήταν μόλις εφτά από τους είκοσι εκλεγμένους δημοτικούς
συμβούλους
της
πλειοψηφίας. Ενδιαφέρον θα
είχε επ’ ευκαιρία να μας ενημερώσει ο κ. Πανάς για το
κόστος αυτής της γιγάντιας
κινητοποίησης (έντυπα, διανομές, δημοσιεύσεις, τηλεφωνικές κλήσεις κτλ) αλλά
και ποίος εν τέλει κάλυψε το
κόστος, ο ίδιος, ο Δήμος, ή
τρίτοι;

- Ο Δήμαρχος για άλλη μια
φορά έπαιξε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εντυπώσεων
και με μια ακόμα θλιβερή παράσταση, χωρίς αντίλογο,
προσπάθησε να πείσει τον
κόσμο ότι έχει επιτελέσει
έργο και μάλιστα σημαντικό
(!!!). Αναλώθηκε και πάλι σε
μια αστήρικτη λασπολογία με
το προσφιλές του υβρεολόγιο κατά των διοικήσεων των
πρώην Δήμων Βούλας και
Βάρης αλλά και της σημερινής αντιπολίτευσης του Δημοτικού
Συμβουλίου,
αποφεύγοντας επιμελώς να
αναφερθεί όμως στην πολύ
πρόσφατη έκθεση ορκωτού
λογιστή που καταρρίπτει οριστικά τόσο το παραμύθι της
κακής διαχείρισης στους
συγκεκριμένους δήμους, ενώ
αποκαλύπτει ότι μόνο στον

Ανάδειξη Συντονιστικής
Επιτροπής ΔΗΜ.ΑΡ.
στην Παλλήνη
Η Οργάνωση Δήμου Παλλήνης
της Δημοκρατικής Αριστεράς
συνεδρίασε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου στο Γέρακα και αποφάσισε:
- Να επιδιώξει την δημιουργία
ενός αυτοδιοικητικού σχήματος που θα στηρίζεται στην ευρεία
συμπαράταξη
προοδευτικών δυνάμεων
- Να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός αυτοδιοικητικού
προγράμματος που σκοπό θα
έχει την μεταρρύθμιση της τοπικής κοινωνίας, την ενίσχυση
της ανάπτυξης, την αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής,
την βελτίωση της ποιότητας
των παρεχομένων υπηρεσιών
προς τον πολίτη και την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής όλων των δημοτών
- Να επιδιώξει την συγκρότηση
του αυτοδιοικητικού αυτού σχήματος με ανθρώπους που διακρίνονται για την προσφορά,
την ανιδιοτέλεια, τις προοδευτικές και δημοκρατικές τους πεποιθήσεις και τις ικανότητές

τους ανεξάρτητα από την κομματική τους προτίμηση
- Να απευθύνει κάλεσμα σε
όλα τα μέλη και φίλους της
ΔΗΜΑΡ να στηρίξουν με όλες
τους τις δυνάμεις την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ανεξάρτητου
προοδευτικού
αυτοδιοικητικού σχήματος που
θα ανταποκρίνεται στις πιο
πάνω αρχές υπερβαίνοντας τις
στενές κομματικές προτιμήσεις
- Να δηλώσει την αντίθεσή της
στην αποπροσανατολιστική
από τα τοπικά προβλήματα λογική των κομματικών χρισμάτων που επικράτησαν στις
προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές
Τέλος αποφασίστηκε η ανάδειξη νέας συντονιστικής επιτροπής της ΔΗΜΑΡ Δήμου
Παλλήνης η οποία αποτελείται
από τους εξής: Ανδριανόπουλος Γιώργος, Βλαχοπουλιώτη
Άννυ, Θεοχάρης Λευτέρης,
Καλδής Παναγιώτης και Μέγα
Κατερίνα

πρώην Δήμο Βουλιαγμένης
υπάρχει «όργιο» παρατυπιών
αλλά και παρανομιών που
ήδη έχουν διαβιβαστεί στους
Οικονομικούς Εισαγγελείς,
όπως φυσικά και σε πολλά
άλλα κομβικά ζητήματα όπως
η πλήρης διάλυση των Δημοτικών υπηρεσιών.
- Στην προσπάθειά του να
συγκεντρώσει ακροατήριο
έφτασε στο σημείο να εξαπατήσει ακόμα και τον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη
Γλυφάδας κ.κ. Παύλο, πείθοντας τον ότι η προεκλογική του συγκέντρωση ήταν
επίσημη δημοτική δράση
απολογισμού, με αποτέλεσμα ο Σεβασμιότατος να εκδώσει εγκύκλιο-ανακοίνωση
που αναγνώστηκε σε όλους
τους Ιερούς Ναούς του
Δήμου μας την παραμονή της
προεκλογικής εκδήλωσης
όπου προσκαλούσε τους πολίτες της περιοχής να παρα-

στούν σε αυτήν μαζικά. Με
το πέρας της προεκλογικής
ομιλίας του κ. Πανά δε, ο Σεβασμιότατος από βήματος
προέβη σε σκληρή κριτική
αποφάσεων και τοποθετήσεων εκλεγμένων Δημοτικών
Συμβούλων επί θεμάτων Δημοτικού ενδιαφέροντος τα
οποία απασχολούν συγχρόνως και την τοπική Μητρόπολη, τοποθέτηση η οποία
ίσως έχρηζε περισσότερης
σκέψης.
- Ο Δήμαρχος οφείλει, βάση
του νόμου «Καλλικράτης» να
κάνει άμεσα ετήσιο δημόσιο
απολογισμό, στο Δημοτικό
Συμβούλιο, όπου θα μπορούν
όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι
αλλά και οι φορείς της πόλης
να τοποθετηθούν. Τον καλούμε λοιπόν να το προγραμματίσει, όπως οφείλει
άλλωστε, σε ειδική συνεδρίαση. Καλούμε εκεί όλους
τους δημότες της πόλης για
να ενημερωθούν για τα
πραγματικά πεπραγμένα της
διοίκησης του κ. Πανά, και
όχι σε προεκλογικές «φιέστες» μέσω πλουμιστών ομιλιών και μονολόγων που
έχουν γράψει ακριβοπληρωμένοι επικοινωνιολόγοι και
που δεν έχουν καμμία σχέση
με την σκληρή δημοτική
πραγματικότητα.
Το Γραφείο Τύπου

Aπαλλοτρίωση του ρέματος
Ερασίνου
Προσπάθειες για επίσπευση
του Δήμου Μαρκοπούλου
Εχει εκδοθεί η υπ’ αριθμόν 463/17-9-2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών,
που αφορά στην προσωρινή τιμή μονάδος (για
την εδαφική έκταση και
τα επικείμενα) των απαλλοτριωθέντων ακινήτων,
της απαλλοτρίωσης του
«Ρέματος Ερασίνου».
Επειδή τα χρήματα για
την εν λόγω απαλλοτρίωση, δεν έχουν ακόμα
παρακατατεθεί, η Δημοτική Αρχή, συναισθανόμενη την αγωνία των
ιδιοκτητών, πιέζει για την
σύντομη παρακατάθεσή

τους και στα πλαίσια
αυτά, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
και δικηγόρος Κώστας
Αλλαγιάννης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Άρης
Λαϊνάς, με την συνδρομή
του Βουλευτή της Περιφέρειας Μάκη Βορίδη,
είχαν ήδη και έχουν προγραμματίσει και επόμενη
συνάντηση, με τους αρμόδιους υπαλλήλους της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Δ/νση
12Α ) και την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου
Υποδομών – Μεταφορών
και Δικτύων.
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H υγεία μετατρέπεται από δημόσιο αγαθό
σε εμπόρευμα
Επιστολή 16 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Κοινωνικών Υποθέσεων
Την έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς
Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
της Βουλής προκειμένου να διερευνηθούν τα ζητήματα καίριας σημασίας
για τη δημόσια υγεία ζητούν με επιστολή τους 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Αναλυτικά οι βουλευτές στην κατατεθείσα επιστολή αναφέρουν:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού
Υγείας κ. Γεωργιάδη, η κυβέρνηση
σχεδιάζει τη μετατροπή του ΕΟΠΥΥ
αποκλειστικά σε αγοραστή υπηρεσιών Υγείας και μελετά τη μετάταξη
στο ΕΣΥ ή την ένταξη σε καθεστώς κινητικότητας, διαθεσιμότητας ή ακόμα
και απόλυσης 6.000 ιατρών του Οργανισμού. Είναι πλέον εμφανής η
πρόθεση εκ μέρους του Υπουργείου

να καταργηθούν οι δημόσιες δομές
του ΕΟΠΥΥ και να μεταφερθεί όλη η
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον
ιδιωτικό τομέα και μάλιστα με κλειστό
προϋπολογισμό παρά τα εκατομμύρια
των ανασφαλίστων που αδυνατούν να
καλύψουν στοιχειώδεις ιατροφαρμακευτικές τους ανάγκες. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο η υγεία μετατρέπεται από
δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα με συνέπεια να αποκλείεται μεγάλο τμήμα
του πληθυσμού της χώρας από την
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας. Επιπροσθέτως απαξιώνονται
η παράδοση, η τεχνογνωσία και οι κοινωνικές δομές δημόσιας υγείας που
χρειάστηκαν δεκαετίες ολόκληρες για
να οικοδομηθούν.
Προκειμένου να διερευνηθούν τα ζητήματα καίριας σημασίας για τη δημό-

Τριτοκοσμική η κατάσταση του
2ου Γυμνασίου Αρτέμιδας
Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
Κατόπιν επικοινωνίας με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδας πληροφορηθήκαμε ότι
το συγκεκριμένο Γυμνάσιο αντιμετωπίζει οξύτατο κτιριακό
πρόβλημα. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα σχολείο όπου
ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται κάθε έτος αναλογικά
και με την μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της περιοχής.
Οι μαθητές που φοιτούν σε αυτό διδάσκονται σε αίθουσες
κοντέινερ εξωτερικών διαστάσεων 6 Χ 6.
Όλα τα κτίρια του «σχολικού συγκροτήματος» είναι τύπου
κοντέινερ και με δυσκολία στριμώχνονται στις αίθουσες 20
μαθητές. Λόγω της αύξησης του αριθμού των μαθητών ο
Σύλλογος Γονέων ζήτησε την τοποθέτηση άλλων δύο αιθουσών ώστε να αποφευχθεί η αύξηση των μαθητών σε 25
ανά τάξη καθώς δεν μπορούν να χωρέσουν. Δυστυχώς
όμως αυτό ακόμα δεν κατέστη δυνατό, παρά το ότι η σχολική χρονιά έχει επισήμως ξεκινήσει. Ταυτόχρονα ο χώρος
του σχολείου δεν διαθέτει κατάλληλο αύλειο χώρο, δεν
υπάρχουν στέγαστρα, δεν υπάρχουν περιφράξεις ούτε βέβαια αίθουσες εκδηλώσεων.
Η κατάσταση αυτή είναι τριτοκοσμική και σαφώς απέχει
πολύ από τις επιθυμητές συνθήκες όπου όλοι μας επιθυμούμε να φοιτούν και να διδάσκονται οι νεαροί μαθητές.

σια υγεία που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών σχεδιασμών, ζητούμε την έκτακτη σύγκληση
της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία
των Υπουργών Υγείας και Εργασίας,
σύμφωνα με το άρθρο 41 Α του κανονισμού».
Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Κουρουμπλής Παναγιώτης,
Ξανθός
Ανδρέας,
Στρατούλης Δημήτρης, Αγαθοπούλου Ειρήνη, Βαλαβάνη Νάντια, Δερμιτζάκης Κώστας, Ζαχαριάς Κώστας,
Ζερδελής Ιωάννης, Κυριακάκης Βασίλης, Μητρόπουλος Αλέξης, Μιχαλάκης Νίκος, Μπάρκας Κώστας,
Μπόλαρη Μαρία, Ουζουνίδου Ευγενία, Σταθάς Ιωάννης και Χαραλαμπίδου Δέσποινα.

Ανεπαρκή τα
μέτρα για την
αιθαλομίχλη
Ομολογία αποτυχίας της
ενεργειακής πολιτικής, αλλά
και έλλειψης έγκαιρης προετοιμασίας, αποτελούν οι επιστολές του ΥΠΕΚΑ για την
αιθαλομίχλη στους συναρμόδιους υπουργούς, αφού το
υπουργείο εμφανίζεται καθυστερημένα μεν, σίγουρο δε ότι
θα επαναληφθεί το φαινόμενο
στα αστικά κέντρα.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε
επανειλημμένα τοποθετηθεί
γύρω από το θέμα της θέρμανσης, αφού με τις πολιτικές
που ακολουθούνται η ενεργειακή φτώχεια γιγαντώνεται κυρίως
εξαιτίας
της
κατάρρευσης των εισοδημάτων, η ατμοσφαιρική ρύπανση
εντείνεται στις πόλεις και στο
εσωτερικό των κατοικιών, η
δημόσια υγεία τίθεται σε κίνδυνο αλλά και τα δάση λεηλατούνται θρέφοντας
το
παραεμπόριο ξυλείας.

«Μήπως η Χώρα
πτώχευσε επίσημα;»
Ερώτηση των βουλευτών Γιάννη Δημαρά &
Γαβριήλ Αβραμίδη
Η απόφαση των Συγκλήτων για το κλείσιμο των μεγαλύτερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, όπου σε ανακοινώσεις τους αναφέρουν ότι με τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων τους δεν θα
μπορέσουν να λειτουργήσουν, αποτελεί φοβερό χτύπημα
στην πολιτική των μνημονίων που επέβαλαν οι δανειστές
και εφάρμοσαν λανθασμένα και χωρίς διαπραγματεύσεις
οι κυβερνήσεις της χώρας από το 2010 έως σήμερα.
Πρόκειται για προσβολή της συνταγματικά κατοχυρωμένης
αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων, ενώ από την άλλη η
Πολιτεία σύμφωνα με το Σύνταγμα, οφείλει να παρέχει τους
πόρους, τα μέσα και το προσωπικό που χρειάζονται τα Πανεπιστήμια για τη λειτουργία τους. Σήμερα βρισκόμαστε
στην πρωτοφανή στιγμή για τα ιστορικά χρονικά που παίρνονται τέτοιες πολιτικές αποφάσεις.
Ερωτoύν αν υπάρχει σχεδιασμός για την εφαρμογή της
διαθεσιμότητας σ’ όλο το δημόσιο τομέα; Πώς σκοπεύουν να λύσουν το θέμα της λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων χωρίς προσωπικό; Πως πάρθηκε η
απόφαση και με τι κριτήρια; Βάσει ποιων δεδομένων; Με
ποια μέθοδο αξιολόγησης;

Καταργείται η υποχρεωτική αναγραφή χώρας
προέλευσης γαλακτοκομικών προϊόντων
55 βουλευτές της Ν.Δ. ερωτούν
Το θέμα δεν είναι σημερινό· έχει εδώ και
αρκετό καιρό αρχίσει να καταργείται η ονομασία προέλευσης ενός προϊόντος στις
συσκευασίες των καταστημάτων, αναγράφοντας απλώς Ε.Ε. αντί Ελλάδα, Ισπανία
κλπ.
Σήμερα έρχονται να καταργήσουν και την
υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης στα γαλακτοκομικά προϊόντα!

γική ισορροπία μεταξύ κτηνοτροφίας, βιομηχανίας και καταναλωτών, αφού χωρίς
σημαντικές παραχωρήσεις, από καμμία
από τις τρεις πλευρές, όλοι βγήκαν κερδισμένοι. Υπενθυμίζεται ότι το φρέσκο γάλα
εκείνη τη χρονική περίοδο, πωλούνταν
προς 1€/λίτρο και με τις βιομηχανίες να
έχουν δεσμευτεί, να απορροφούν το σύνολο της Ελληνικής παραγωγής».
Και ερωτούν τον Υπουργό

Ετσι πενήντα πέντε βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο
βουλευτής της Περιφέρειας Αν. Αττικής Γ.
Βλάχος, φέρνουν το θέμα με ερώτημα
στον υπεύθυνο Υπουργό, τονίζοντας ότι:
«Η συγκεκριμένη υποχρέωση, αποφασίστηκε το 2009, αφενός για να γνωρίζουν
οι καταναλωτές τι ακριβώς αγοράζουν και
αφετέρου για να δοθεί κίνητρο στις γαλακτοβιομηχανίες, να απορροφούν το σύνολο της Ελληνικής παραγωγής, προς
όφελος των Ελλήνων Κτηνοτρόφων.
Με τον τρόπο αυτό, επιτεύχθηκε μια λο-

1. Είναι πράγματι στον σχεδιασμό του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η κατάργηση της εγκυκλίου του
2009, που υποχρέωνε την αναγραφή της
χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης στα
γαλακτοκομικά προϊόντα;
2. Αν ναι, με ποιο σκεπτικό και με ποια στοιχεία θα παρθεί μια τέτοια απόφαση; Ποιος
την επέβαλε;
3. Έχουν υπολογιστεί οι συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης, για την αλυσίδα παραγωγής – κατανάλωσης στην Ελλάδα;
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"Το νομοσχέδιο για τα Δασικά Οικοσυστήματα που κατέθεσε το
ΥΠΕΚΑ για δημόσια διαβούλευση
εξπρές είναι καταστροφικό για το
περιβάλλον και επιζήμιο για την
οικονομία και τη βιωσιμότητα της
χώρας. Οι ρυθμίσεις βρίσκονται σε
πλήρη αντίθεση με τη Στρατηγική
για τη Βιοποικιλότητα και το Σχέδιο Δράσης για τη Κλιματική Αλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Kαταστρέφoυν τα οικοσυστήματα
διασπώντας τη συνοχή και τις λειτουργίες τους, καθώς και τις προοπτικές υγιούς και βιώσιμης
ανασυγκρότησης της υπαίθρου. Η
κρίση απαιτεί μια ολοκληρωμένη
πρόταση για βιώσιμη διαχείριση
του οικολογικού πλούτου της
χώρας ώστε να δημιουργηθούν
θέσεις εργασίας που θα τον προστατεύουν. Δυστυχώς, η κυβέρνηση με τέτοιες πολιτικές θα
μετατρέψει τον πλούτο σε άνθρακα. Κόβουμε το κλαδί πάνω
στο οποίο καθόμαστε!", δήλωσε ο
Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων /
Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.
Το νομοσχέδιο είναι συνέχεια καταστροφικών πολιτικών των κυβερνήσεων των τελευταίων 3
ετών που στο όνομα των δημοσιονομικών πολιτικών προωθούν την
απορρύθμιση της όποιας περιβαλλοντικής προστασίας. Υπονομεύεται την προστασία της Φύσης, η
ολοκλήρωση του Δασολογίου, η
κύρωση των Δασικών Χαρτών. Νομιμοποιείται σωρεία παρανομιών
και καταπατήσεων. Ενισχύεται η
πολυνομία και δυσχεραίνει η κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσία. Σημαντικά οικοσυστήματα
της χώρας καθώς και προστατευό-

Κόβοντας το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε…

Το Νομοσχέδιο για τα Δασικά Οικοσυστήματα
είναι καταστροφικό για το περιβάλλον
και τη βιωσιμότητα της χώρας
μενα είδη και περιοχές απειλούνται από μια κακώς νοούμενη οικονομική και τουριστική ανάπτυξη,
από παρανομίες, καταπατήσεις και
πυρκαγιές. Το νομοσχέδιο για τα
Δασικά Οικοσυστήματα θα δώσει
το τελειωτικό χτύπημα καθώς καταργείται το καθεστώς προστα-

ληση φυσικών περιοχών από το
ΤΑΙΠΕΔ και η γενικότερη απορρύθμιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεν θα βελτιώσουν τα
δημοσιονομικά της χώρας, όμως
σίγουρα εξυπηρετούν συμφέροντα που επιδίωκαν να βάλουν
χέρι σε δημόσιο πλούτο. Τα δάση

σίας
οικολογικά
πολύτιμων
εκτάσεων που τώρα καλύπτονται
από αραιή και χαμηλή θαμνώδη
βλάστηση. Το 15% τουλάχιστον
της ελληνικής επικράτειας παύει
οριστικά να προστατεύεται από τη
δασική ή όποια άλλη νομοθεσία.

και οι δασικές περιοχές ρυθμίζουν
το (μικρο)κλίμα. Μας προστατεύουν από τη διάβρωση. Εμπλουτίζουν τα υπόγεια νερά. Είναι
τράπεζες ανεκτίμητου γενετικού
και οικολογικού πλούτου και
καμία κυβέρνηση δεν θα μπορέσει
να συμβάλει στην ανακεφαλαιοποίησή τους αν εξαντληθεί με
ανεύθυνο τρόπο το κεφάλαιο

«Το νομοσχέδιο για τα Δασικά Οικοσυστήματα, η προωθούμενη πώ-

αυτό. Ζητάμε από τον υπουργό κ.
Γιάννη Μανιάτη να αποσύρει το
προβληματικό νομοσχέδιο και να
ξεκινήσει μια ευρεία κι συστηματική διαβούλευσης ανάμεσα σε
όλους τους εμπλεκομένους φορείς και πολίτες με τεκμηρίωση
και προτάσεις. Σε μια εποχή πολυεπίπεδης κρίσης, το Φυσικό Περιβάλλον της Ελλάδας και οι
δημόσιοι / κοινόχρηστοι φυσικοί
της πόροι (και το ανθρώπινο δυναμικό) είναι και το πιο σημαντικό
της κεφάλαιο για να ξεπεράσουμε
την κρίση. Η βιώσιμη διαχείριση
και προστασία των δασών, των οικοσυστημάτων γενικότερα, δίνει
τη δυνατότητα για μια καινοτόμα
οικονομία, προς συμφέρον των τοπικών κοινωνιών και για επαγγέλματα που θα μπορούσαν να
απορροφήσουν νέους ανθρώπους
που έχουν ποιοτική εκπαίδευση σε
σχετικούς τομείς (περιβαλλοντική
προστασία, διαχείριση, επιστημονική παρακολούθηση, αποκατάσταση) αλλά και ντόπιους σε
διάφορες άλλες δραστηριότητες
(κατάλληλες παραγωγικές δραστηριότητες, οικοτουρισμός, πιστοποίηση, ξεναγήσεις, φύλαξη,
αποκατάσταση οικοσυστημάτων
με ήπια μέτρα)».

Νίκος Χρυσόγελος
Ευρωβουλευτής
Οικολόγων Πράσινων
Ομάδα Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο

Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε,
επίσης: «Τη στιγμή που η κυβέρνηση επιδιώκει να «απλοποιήσει»
τις διαδικασίες που στοχεύουν
στην περιβαλλοντική προστασία,
έχει αυξήσει τη δυσλειτουργία
του συστήματος προστασίας φυσικών περιοχών. Έχοντας επισκεφθεί ή συνεργαστεί με πολλούς
από τους φορείς διαχείρισης φυσικών προστατευόμενων περιοχών, διαπιστώνω ότι για την απλή
προέγκριση μιας προκήρυξης από
το υπουργείο, απαιτούνται 15 και
πλέον μήνες! Αν ήθελε να κάνει
λοιπόν κάτι για το περιβάλλον, ο
Υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτης θα
έπρεπε να δώσει μεγαλύτερη αυτονομία στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,
να απλοποιήσει κι επιταχύνει τις
διαδικασίες που αφορούν στην
υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα τεχνικά
δελτία προγραμμάτων των Φορέων Διαχείρισης. Η γραφειοκρατία
κι
ένας
απαράδεκτος
συγκεντρωτισμός οδηγούν σε
απώλεια σημαντικών ευρωπαϊκών
πόρων και αφήνουν απλήρωτους
εργαζόμενους για μήνες».

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα στο Γραμματικό και στη Φυλή μέχρι να δικαιωθούμε»
Στο Γραμματικό και στη Φυλή βρέθηκε ο Βουλευτής Αττικής του
ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Πάντζας, με αφορμή την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην χώρα μας κλιμάκιο της Eπιτροπής Αναφορών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να εξετάσει και να
διαπιστώσει την τραγική κατάσταση στον υπάρχοντα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Φυλή, αλλά και όλες τις παρανομίες των εμπλεκομένων που, χρόνια τώρα, μεθοδεύουν την
κατασκευή του ΧΥΤΑ στο Γραμματικό.

«Η επιλογή των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και των δορυφόρων τους, να δημιουργήσουν ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, δεν είναι
σύννομη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και έχει βασιστεί σε
μαϊμού επιστημονικές μελέτες. Μελέτες οι οποίες έχουν ακυρωθεί από το πόρισμα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ.
Η επίσκεψη στη χώρα μας, του κλιμακίου της επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί θετική εξέλιξη. Η
επιτυχία αυτή ανήκει δικαιωματικά στις τοπικές κοινωνίες και
συγκεκριμένα στο διαρκή και επίμονο αγώνα κάποιων να αποτρέψουμε και να σταματήσουμε τα έργα αυτά.
Υπενθυμίζω ότι, εάν δεν είχε προηγηθεί η αναφορά διαμαρτυ-

ρίας που υπεγράφη από 2220 κατοίκους, εάν δεν είχαν γίνει
όλες οι επιτυχείς παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από
τον Ευρωβουλευτή μας Νίκο Χουντή, εάν δεν είχαν προηγηθεί

μια σειρά από ενέργειες των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ όπως ερωτήσεις, ανακοινώσεις, ομιλίες μέσα και έξω από την Βουλή, επιστολές διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σήμερα δεν θα μιλάγαμε για την επίσκεψη αυτή.

Όσοι λοιπόν σήμερα, επιχειρούν να οικειοποιηθούν την εξέλιξη
αυτή, ενόψει Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, υποκρίνονται, γιατί όλη η τοπική κοινωνία γνωρίζει ότι είναι οι ίδιοι οι
οποίοι συντάχθηκαν και συνεισέφεραν τις υπηρεσίες τους, όλα
αυτά τα χρόνια, στις πρακτικές και στα σχέδια των κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Σχέδια τα οποία υπαγορεύτηκαν από τους μεγαλοκαρχαρίες του κεφαλαίου οι οποίοι σήμερα λιμνάζουν γύρω
από την μπίζνα των σκουπιδιών. Οι πολιτικές που ασκήθηκαν
εδώ και 45 χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, στη
Φυλή και τα Άνω Λιόσια, η μεγαλύτερη καρκινογόνα βόμβα για
την δημόσια υγεία του λεκανοπεδίου. Σήμερα με τις ίδιες πολιτικές στην ίδια περιοχή σχεδιάζεται να δημιουργηθεί μία μόνιμη
βιομηχανική ζώνη σκουπιδιών, η οποία θα διαχειρίζεται και θα
επεξεργάζεται απορρίμματα και απόβλητα από όλη την Ελλάδα.
Ελπίζω οι τοπικές και περιφερειακές διοικητικές ‘’σειρήνες’’ να
πνιγούν μέσα στην οφθαλμοφανή πραγματικότητα της περιοχής
του Γραμματικού και της Φυλής, η οποία θέλει να είναι σε εξέλιξη μια πρωτοφανής περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική
καταστροφή. Στέλνω μήνυμα σε όλες τις πλευρές ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε..», δήλωσε ο Βουλευτής Αττικής Γιώργος Πάντζας.
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ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Φυσική, Χημεία,
Αρχές οικονομικής θεωρίας παραδίδονται σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές, τηλ. 6944388826.

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

Βοήθεια σε παιδιά δημοτικού - Γυμνασίου
με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες,
αναλαμβάνει έμπειρη παιδοψυχολόγος με μεταπτυχιακό στην Αγγλία για ειδική αγωγή. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6931910621.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδονται σε
παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου από έμπειρη καθηγήτρια με μεταπτυχιακό στην Αγγλία.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6979328852

ΓΑΜΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

κατ’ οίκον από
έμπειρο καθηγητή, αγγλικού Παν/μιου, μαθήματα
για όλα τα επίπεδα. Τηλ. 6941633121

ΓΑΛΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

με πολυετή εμπειρία σε Γυμνάσια & Λύκεια στη Γαλλία, παραδίδει
μαθήματα για όλα τα επίπεδα.
Τιμές: 15 € η μία ώρα, 20 € μιάμιση ώρα και 25€ για
δύο ώρες. Τηλ. 210 8996.089, 6944 873306

ZHTAEI εργασία σε σπίτι για φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων σε περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη. Μπορεί να εργαστεί μαζί με το σύζυγό της
ως εσωτερικοί και οι δύο.
τηλ. 6937 933393, 6947 386661
Επίσης ζητάει εργασία ηλεκτροκολλητής
τηλ. 6937 933393, 6947 386661

ΖΗΤΑΕΙ εργασία ως φύλακας - κηπουρός μεσήλικας Ελληνας της περιοχής. Τηλ. 210 8963.531.

Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και της
ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ το γένος ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ, που γεννήθηκε
στην Αθήνα και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ και η ΜΑΡΙΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΙΩΑΝΝΑΣ, το
γένος ΠΕΛΕΚΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Κορωπί, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει
στο Δήμο Κρωπίας.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΟΙΚΟΠΕΔΟ στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ,
Εκτορος 29,370 τμ, διαμπερές, μοναδικό με προσόψεις 20 μ σε 2 δρόμους, αμφιθεατρικό με θέα θάλασσα, εντός σχεδίου με σδ 0,60, πωλείται στην
τιμή των 370.000 €. Ιδιώτης 6936057778

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομος ξενώνας
πλήρως επιπλωμένος και εξοπλισμένος σε
φοιτητή/α ή ένα μοναχικό άτομο. Ευρίσκεται
σε αυλή μονοκατοικίας με ιδιαίτερη είσοδο στο
Πανόραμα Βούλας κοντά στην πλατεία του Αγίου
Νεκταρίου. Τ/Φ 210 8957.974 / 6976 817515

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ σε παιδιά Δημοτικού
που χρειάζονται ενίσχυση για μελέτη των σχολικών μαθημάτων. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6994044350

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

ΖΗΤΑΩ εργαζόμενο για εργοστάσιο

μεταλλικών
εξαρτημάτων στο Κορωπί, μηχανολόγο μηχανικό ή
κάποιον που να γνωρίζει από μηχανές. Αποστείλατε
βιογραφικό στο email p.katsieris@yahoo.gr

ΖΗΤAΕΙ: εργασία,

κυρία 50 ετών, από τη Ρουμανία, που γνωρίζει καλά ελληνικά για να εργασθεί
ως εσωτερική οικιακή βοηθός.
Τηλ. 6998535087 κυρία Αντελίνα.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με σχολική και πολυετή φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Τιμές προσιτές. Τηλ. 6942 233005.

ΖΗΤΕΙTAI: γυναίκα ή άνδρας να εργασθεί εσω-

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Nομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

τερικός σε οικία για να περιποιείται, φροντίζει κύριο
προχωρημένης ηλικίας (όχι κατάκοιτο), τηλ. 6936
555539 κ. Δημήτρης.

με τον Ν. 4178/2013 και Βεβαιώσεις για μεταβίβαση ακινήτων από έμπειρο πολιτικό
μηχανικό - πολεοδόμο.
Τηλ. 6977-288947 κ. Βήχος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαμέρισμα 63τ.μ. στο

Κορωπί (πλησίον στο 2ο Γυμνάσιο) με σύγχρονες προδιαγραφές. Τηλ. 210 6624.757

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οικόπεδο εκτάσεως 900 μέτρων τετραγωνικών στην περιοχή ΚΟΡΜΠΙ Βάρης Αττικής επί
της οδού Δημητσάνας κατευθείαν από ιδιώτη και όχι
από μεσίτη.
Πληροφορίες τηλ. 6973371975, Ώρες 1-3 μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΓΕΡΑΚΑ οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου, με αποθήκη, γκαράζ. Εξαιρετική τιμή. Τηλ. 210 6613.151 ώρες γραφείου.

ΠΩΛOYNTAI δίσκοι βινιλίου, 33 στροφών

κλα-

σικής μουσικής Βeethoven κλπ. Πωλούνται όλοι
μαζί σε πολύ καλή κατάσταση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιμή 650€. Τηλ. 6937 583101, μόνο πρωί.

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-38740 3

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

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

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

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

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

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)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

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

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

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
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τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ , (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)
Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Ενδοκρινείς διαταράκτες
Τo θέμα της προστασίας της δημόσιας υγείας από
τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, φέρνει με γραπτή
ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, Νίκος Χρυσόγελος.

στην άγρια ζωή, αλλά και στον άνθρωπο έχουν αποδειχτεί σε πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Ήδη από το 1999, η Επιτροπή επεξεργάστηκε μία
στρατηγική για την επείγουσα αντιμετώπιση του προβλήματος των ενδοκρινικών διαταρακτών που βλά-

Τί είναι όμως οι ενδοκρινικο;iς διαταράκτες;
Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών (φυσικών ή συνθετικών), οι οποίες παρεμβαίνουν στην
ομαλή λειτουργία του ορμονικού συστήματος τόσο
του ανθρώπου, όσο και των ζώων. Πολλές από αυτές
τις ουσίες έχουν ιδιαιτέρως διαδεδομένη χρήση, οι
πηγές έκθεσης σε αυτές είναι πολλαπλές και ποικίλλουν στα διάφορα σημεία του πλανήτη. Η έκθεση
στους ενδοκρινικούς διαταράκτες μπορεί να συμβεί
από την τροφή, το νερό, τον αέρα, το έδαφος. Μπορεί να μη μεταβολίζονται ή οι μεταβολίτες τους να
είναι επίσης τοξικές ουσίες.
Έχουν εντοπιστεί περισσότερες από εκατό φυσικές
ή συνθετικές ουσίες, οι οποίες επιδρούν στη θυρεοειδική λειτουργία με πολλαπλούς μηχανισμούς:
Αναστέλλοντας την πρόσληψη του ιωδίου από το θυρεοειδή, τη δράση της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης
κ.ά.). Η έκθεση στους ενδοκρινικούς διαταράκτες μας
αφορά όλους, ο άνθρωπος όμως είναι περισσότερο
ευάλωτος στις χημικές αυτές ουσίες κατά την εμβρυϊκή ζωή και
κατά την παιδική ηλικία, καθώς μπορεί να επέμβουν
σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης.
Συνήθως έχουν μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής, δηλαδή
μένουν στον οργανισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε ορισμένες περιπτώσεις πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα εκτεθειμένα είναι ορισμένα άτομα σε χώρους
εργασίας (εργάτες στη χημική βιομηχανία ή αγρότες
που έρχονται σε επαφή με φυτοφάρμακα). Οι βλαβερές συνέπειες των ουσιών αυτών στο περιβάλλον,

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

την προστασία της δημόσιας υγείας από αυτές,
καθώς και στην ενημέρωση των πολιτών για τη δράση
τους και τους τρόπους αποφυγής της έκθεσής τους
σε αυτές. Όμως και εκεί καμμία ιδιαίτερη αναφορά
δεν υπήρξε σε περιοχές με έντονη αγροτική ή βιομηχανική δραστηριότητα όπου τόσο η ποικιλία των ουσιών που έχουν τον ρόλο ενδοκρινών διαταρακτών,
όσο και η συγκέντρωσή τους στο νερό παρουσιάζονται αυξημένες.
Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε μεταξύ άλλων:
«Το ζήτημα των ενδοκρινικών διαταρακτών είναι ιδιαίτερα σοβαρό και πολύ φοβάμαι ότι ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν προχωράμε με τους ρυθμούς
που θα έπρεπε για ένα ζήτημα τέτοιας σημασίας για
τη δημόσια υγεία. Η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο κατάρτισης ενός Οδικού Χάρτη με ειδικές δράσεις και
στόχους για τη μείωση της έκθεσης σε ενδοκρινικούς
διαταράκτες.»

πτουν την υγεία και το περιβάλλον. Η στρατηγική
αυτή πρότεινε ορισμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα,
όπως για παράδειγμα την θέσπιση προγραμμάτων
επιτήρησης που να αποβλέπουν στην εκτίμηση της
έκθεσης στις ουσίες αυτές προκειμένου να μελετηθεί η επίπτωση όσον αφορά τη δόση, τη διάρκεια της
έκθεσης κ.λπ., ή τον προσδιορισμό συγκεκριμένων
περιπτώσεων και την πλήρη ενημέρωση του κοινού.
Παρά το ότι έγινε αυτή η αρχή τότε, τα αποτελέσματα και η πρόοδος γύρω από το θέμα δεν ήταν ικανοποιητική.
Η Επιτροπή επανήλθε στο θέμα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από τους
ενδοκρινικούς διαταράκτες. Σε αυτό αναγνωρίζονται
οι αδυναμίες που παρουσιάζουν τα κράτη μέλη τόσο
στην παρακολούθηση της διασποράς των ουσιών
αυτών, στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για

Δωρεάν εξέταση μαστού
στο Δήμο Μαρκοπούλου
Στo πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Μαρκοπούλου και μετά από αίτημα της Αντιδημάρχου Μαρίας Κιμπιζή προς την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, η Μονάδα Ψηφιοποιημένης
Μαστογραφίας θα βρίσκεται στον χώρο του Κέντρου Υγείας Μαρκοπούλου, από 8-10 Οκτωβρίου
2013.
Παρά το γεγονός, ότι η Μονάδα Ψηφιακής Μαστογραφίας, δεν παραχωρείται σε περιοχές εντός Αττικής, καθώς προτεραιότητα έχουν παραμεθόριες
περιοχές, όπως ορεινοί οικισμοί και νησιά, ο Δήμος
Μαρκοπούλου σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, δίνουν την ευκαιρία και στις
γυναίκες του Δήμου Μαρκοπούλου να υποβληθούν
στις απαραίτητες αυτές προληπτικές εξετάσεις,
καθώς η Υγεία μας, είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε!

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

Όσες γυναίκες, δημότισσες και μη, επιθυμούν να
εξεταστούν και δεν έχουν δηλώσει ακόμη συμμετοχή, παρακαλούνται να καλούν από 1 Οκτωβρίου
στο τηλέφωνο: 22990-20197 (9:00πμ- 12:00μμ), προκειμένου να κλείσουν ραντεβού.

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

Ωστόσο οι γυναίκες που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, θα ενημερωθούν από το Δήμο προκειμένου να
οριστικοποιηθεί το ραντεβού τους.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535
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Kαλοκαιρινό Τουρνουά της Π.Ο.Ε.Ε.Ν.Π.Α
νης Γλύκας και γι αυτό έλαβε από
όλους το πιο ζεστό χειροκρότημα.

Με τους τελικούς και τις απονομές μέσα σε πανηγυρικό
κλίμα ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό Τουρνουά της
Π.Ο.Ε.Ε.Ν.Π.Α στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Star Football Club στη Βούλα.
Ένα πρωτάθλημα σε υψηλό αθλητικό επίπεδο και κυρίως
έγιναν όλοι (παίκτες, διοίκηση του κέντρου και φίλαθλοι) με
όλους μία οικογένεια και αυτό ήταν το κέρδος που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες όλους αυτούς τους μήνες. Και γι’
αυτό ξεχώρισε από αντίστοιχα άλλα πρωταθλήματα.
Γι αυτό όλοι· νικητές και συμμετέχοντες στο τέλος έλαβαν
το μετάλλιό τους και κάθε ομάδα το κύπελλό της. Έγιναν
τέσσερις τελικοί για την τελική κατάταξη των οκτώ ομάδων,
όπου συμμετείχαν στο πρωτάθλημα.
Ο 7ος με τον 8ο έπαιξαν για το κύπελλο φιλίας (Δ.Ε.Η ΔΗΜΟΣ ΒΒΒ). Ο 5ος με το 6ο για το κύπελλο Star (Ι. Μητρόπολη Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. – Ασκληπιείο). O 4ος με
τον 3ο για το Κυπελλούχων (UNESCO – STAR) και ο 2ος
με τον 1ο για τον τίτλο του Πρωταθλητή (Δ.Ο.Υ. - ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ).
Ύστερα από συγκλονίστηκες αναμετρήσεις η τελική κατάταξη και οι αντίστοιχες απονομές από διάφορες προσωπικότητες στους αθλητές, ήταν οι εξής:
Πρωταθλητής: Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά, Φιναλίστ τελικού: Δ.Ο.Υ.
Κυπελλούχος : UNESCO Πειραιώς και Νήσων, φιναλίστ τελικού : Aθλητικό κέντρο STAR.

Κυπελλούχος Star: Ι.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ε.Β Β.&Β.
φιναλίστ τελικού: Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας.

Κύπελλο φιλίας: Δ.Ε.Η. Φιναλίστ τελικού Εργαζόμενοι του ΔΗΜΟΥ Β.Β.B.
Ψυχή όλης της διοργάνωσης ο Αντώ-

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ΕΣΚΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝ: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 61-79
To 2 στα 2 έκανε το ανδρικό τμήμα μπάσκετ του Πρωτέα
Βούλας, καθώς επικράτησε για την 2η αγωνιστική ημέρα
του πρωταθλήματος Β΄ΕΣΚΑΝΑ ( 3/10/2013) εκτός έδρας
της Βουλιαγμένης με 79-61, δείχνοντας ότι έχει μπει δυνατά στο εφετινό πρωτάθλημα.
Ο Πρωτέας μπήκε από νωρίς μπροστά στο σκορ, έκλεισε
το ημίχρονο προηγούμενος με 38-28 και στο δεύτερο μισό
ανέβασε τη διαφορά κλείνοντας την αναμέτρηση νικηφόρα
με 79-61. Ο προπονητής του Πρωτέα είδε με ικανοποίηση 4
αθλητές του να σκοράρουν διψήφιο αριθμό πόντων, Γεώργαρος (16π.), Σίμος (13π.), Κοκκαλιάς (11π.), Πέτσας (11π.).
Επόμενη αναμέτρηση των ανδρών του Πρωτέα για το Κύπελλο Ανδρών ΕΣΚΑΝΑ απέναντι στον ΑΛΦ Αλίμου γίνεται

το Σάββατο (5/10, 15:00) στο κλειστό της Βούλας για την
3η φάση της διοργάνωσης, ενώ για το πρωτάθλημα αντιμετωπίζει την ερχόμενη Πέμπτη (10/10, 19:45) εντός έδρας
την ΑΕΣ Ελληνικού.
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ -ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 61-79(28-38)
Διαιτητές: Μαυρέλης, Γεώργου
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Σκουζής , Ασλανίδης): Ντεροχονεσιάν 23, Γιτόπουλος 2, Γιαννούλης 11, Μαρακάκης 3(1), Καλούδης 2, Θωμόπουλος 1, Μπέτας, Χατζηελευθερίου 2, Σίνας 2, Γεωργιάδης 2,
Πολίτης 11, Τυροκόμος 2
ΠΡΩΤΕΑΣ (Μανουσέλης, Ποδαράς): Καπώνης 1, Σίμος 13(2), Γεώργαρος 16, Κονδύλης 6 , Μπαρδάνης, Αθηνιώτης 9(2), Κοκκαλιάς
11, Βαρδαβάς 6, Θώδης 4, Γάργαλης 2, Βλάχος, Πέτσας 11

Συμμαχία για την υγεία – άσκηση στη Γλυφάδα
Με δεκάδες συμμετοχές
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Συμμαχία για την
υγεία-άσκηση», που οργάνωσε ο Δήμος Γλυφάδας σε
πλατεία της πόλης, όπου έχει
εγκαταστήσει και όργανα γυμναστικής.
Οι εκδηλώσεις εντάσσονται
στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΣΠΑ), «Συμμαχία για την Υγεία Άσκηση, Ανάπτυξη προγραμμάτων άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης
χρόνιων παθήσεων - παρεμβατικά
προγράμματα»
(www.exerciseforhealth.gr).
Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
και

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε και στην Γλυφάδα με την υποστήριξη του
Δήμου, του αθλητικού τομέα
του Κ.Α.Π.Π.Α (Κοινωνική
Αθλητική Πολιτιστική Παρέμβαση) είχε απήχηση σε όλες
τις ηλικίες, ενημερώνοντάς
όλους τους παρευρισκομένους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σχετικά με τις
χρόνιες παθήσεις και την αντιμετώπισή τους.

επιστημονικός υπεύθυνος
του προγράμματος είναι ο
Βασίλειος Γεροδήμος, ανα-

πληρωτής καθηγητής του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού του

Μέσα από τα παιχνίδια και τις
αθλητικές δραστηριότητες το
πρόγραμμα είχε σαν κύριο
στόχο να προάγει τη σημασία
της άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων.

ΕΒΔΟΜΗ

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 - ΣΕΛΙΔΑ 23

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες οι συμμετοχές
στο «Αθλητισμός & Πολιτισμός για Όλους»
στο Μαρκόπουλο
Όπως είχε φανεί άλλωστε,
από την πρώτη κιόλας
ημέρα έναρξης υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής,
για τα Προγράμματα «Αθλητισμός & Πολιτισμός για
Όλους», στον Δήμο Μαρκοπούλου, όταν οι αιτήσεις
έφτασαν τις τετρακόσιες εικοσιτέσσερις (424) μέσα σε
λίγες μόνο ώρες, η συνολική ανταπόκριση του κόσμου και το ενδιαφέρον
συμμετοχής του, σε κάποιο
από τα Προγράμματα, ξεπέρασε κάθε προσδοκία!
Ευχαριστούμε θερμά όλους
εσάς, που αγκαλιάσατε τα
Προγράμματα και δείξατε
και φέτος την εμπιστοσύνη
σας, στην συγκεκριμένη
πρωτοβουλία.
Έχοντας φτάσει σήμερα,
οκτώ (8) ημέρες μετά, τις
οκτακόσιες (800) αιτήσεις
και έχοντας ήδη αρκετούς
συμπολίτες μας στην αναμονή, καθώς οι θέσεις
έχουν συμπληρωθεί, είμαστε υποχρεωμένοι να σας
ενημερώσουμε, πως δεν δεΕλληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
http://www.vvv.gov.gr
Βούλα: 3-10-2013
Aρ. Πρωτ.: 53504
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές της με α/α
74/2013 μελέτης της Δ/νσης Κοινωνινικής Πολιτικής, Παιδείας,
Αθλητισμού και Πολιτισμού και με
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά
ομάδα ειδών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού
67.799,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα 5 διαφορετικές ομάδες προϊόντων για
τους παιδικούς σταθμούς και τον

χόμαστε άλλες αιτήσεις.
Αιτήσεις μπορείτε να συνεχίσετε να υποβάλετε μόνο
για τα τμήματα: «Φιλαρμονική», «Χορωδία» και «Προσαρμοσμένη
Ειδική
Αγωγή», που απευθύνεται
σε άτομα με Ειδικές Ικανότητες (ΑμΕΑ), κάθε ηλικίας,
με στόχο την ανάπτυξη των
κινητικών δεξιοτήτων, την
κοινωνικοποίηση και την
ψυχαγωγία.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται για
πληροφορίες και εγγραφές,
καθημερινά, από 9:00 το
πρωί έως 1:00 το μεσημέρι,
στην κα Δέσποινα Σταυρουλάκη, στο Δημαρχείο Μαρκοπούλου (1ος όροφος).
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
είναι το 22990-20140. Υπενθυμίζουμε πως τα τμήματα
απευθύνονται σε όλους
τους δημότες και μόνιμους
κατοίκους Δήμου Μαρκοπούλου.
Σημειώνεται, ότι νέα τμήματα θα προκύψουν όταν
ξενώνα ενηλίκων Βουλιαγμένης.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93
απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΕΚΠΟΤΑ),του Ν. 2286/95
‘Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
και του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός
και Κοινοτικός Κώδικας), την Τεχνική Μελέτη με α/α 74/2013 και
την με αρ. Πρωτ. 51195/25-9-2013
σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 και ώρα έναρξης 10.00
π.μ και λήξης παράδοσης προσφορών 10:30 π.μ, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό
3.390,00 € ή σε περίπτωση προσφοράς ανά ομάδα το 5% επί του
προϋπολογισμού της αντίστοιχης
ομάδας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης από το Τμ. Προμηθειών του
Δήμου με κόστος 5€ (Δημ.Μπιτέλης , Αγγ. Ασημακόπουλος) καθημερινά από Δευτέρα 7-10-2013
έως Τρίτη 15-10-2013 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ολοκληρωθεί η επισκευή και
συντήρηση του μικρού Κλειστού Γυμναστηρίου στο
Μαρκόπουλο, προκειμένου
να εξυπηρετήσουμε, όσο το
δυνατόν
μεγαλύτερο
αριθμό μικρών και μεγάλων,
που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν
κάποιο
Πρόγραμμα. Εφόσον υπάρξουν καινούργια τμήματα,
θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.
Εν όψει της έναρξης των
μαθημάτων, ευχόμαστε σε
όλους τους συμπολίτες
μας, μικρούς και μεγάλους,
που θα συμμετάσχουν σε
κάποιο από τα Προγράμματα «Αθλητισμός & Πολιτισμός για Όλους», να τα
απολαύσουν, αποκομίζοντας γνώσεις, ανακαλύπτοντας τα ταλέντα τους και
σαφώς, βελτιώνοντας τη
φυσική τους κατάσταση.
Καλή αρχή!
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας,
Μαρία Ν. Κιμπιζή
Ο Πρόεδρος του Πολιτισμού, Κοινωνικής Ν.Π.Δ.Δ.
«Βραυρώνιος» Πρόνοιας &
Αθλητισμού
Σπύρος Σταμ. Δράκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A.M.: 10/2013
ΚΑ : 30.7324.0017
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2013 Δ.Ε.ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Παλλήνης
Προϋπ. 480.000 € (με Φ.Π.Α. 23%)
Αρ.Πρωτ.: 31447
Πηγή: ΣΑΤΑ
Χρήση: 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμος Παλλήνης διακηρύττει
ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς
επιμέρους
ποσοστά
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του N3669/08 για
την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013
Δ.Ε.ΠΑΛΛΗΝΗΣ Προϋπολογισμού
Δαπάνης 480.000 ευρώ. (με ΦΠΑ
25 %) Στην δημοπρασία γίνονται
δεκτοί:
• Ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α2 (Κ/Ξίες), 1η, 2η, 3η(εντός
νομού έδρας ή επιλεγμένο) για

TA ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Πρωταθλήματα Α’ Κατηγορίας
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 (16.30)
ΓΗΠΕΔΟ

ΑΓΩΝΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ-ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ.-ΡΟΥΝΤΟΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΣΤΑΜΑΤΑ

ΣΠΙΘΑΣ, ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔ.-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΡΑΚΑ

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ, ΜΗΤΑΡΗΣ-ΚΑΠΟΓΛΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΑΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ, ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 (16.30)
ΓΕΡΑΚΑ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗΣ-ΣΠΙΘΑΣ

ΓΛ.ΝΕΡΩΝ

ΓΛ.ΝΕΡΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛ., ΛΑΜΠΡΟΥ-ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β.

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡ.-ΜΑΡΚΟ

ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ, ΤΣΙΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΤΟΣΤΗΣ Κ.

Α.ΠΡΙΦΤΗΣ

ΚΟΡΩΠΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Α.Σ.

ΔΡΑΓΑΤΗΣ, ΜΗΤΑΡΗΣ-ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ (03/10/2013)
1) Ημερομηνία : Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013
ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΡΑΦΗΝΑΣ 16:00 6 ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΡΑΦΗΝΑΣ 18:00 2 ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ JUNIOR

Πρωταθλήματα πινγκ-πονγκ
Το περασμένο Σαββατοκύριακο ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα κατηγοριών στα οποία το
Πινγκ –Πονγκ της Βούλας συμμετέχει με τις ομάδες.
-Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ στην Α1 εθνική κατηγορία Ανδρών (σε 3 παιγνίδια κέρδισε τα δύο)
-Γ.Σ.ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ στην Α2 εθνική κατηγορία Γυναικών (σε 3 αγώνες κέρδισε των ένα)
-Α.Σ. ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ στην Β’ εθνική κατηγορία Ανδρών (σε 2 αγώνες πέτυχε 1 νίκη κ 1
ήττα)
-Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 στην Β’εθνική κατηγορία Γυναικών (μία νίκη κ μία ήττα σε δύο αγώνες)
-Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006 στην Α’ Αττικής Ανδρών (2 νίκες σε 2 αγώνες)
-Α.Σ.ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ στην Α’Αττικής Γυναικών (μία νίκη κ μία ήττα)
-Α.Ο.Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ στην Γ’Αττικής Ανδρών (1 νίκη κ 1 ήττα σε δύο αγώνες)

έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Σ = 389.047,83 =
100,00%)
• Αλλοδαπές επιχειρήσεις, που
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Η Δημοπρασία θα γίνει την 5-112013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών)
στα γραφεία της T.Y.Δήμου Παλλήνης
στην οδό Ιθάκης 12 ΤΚ
15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 7.780,96 ευρώ. και θα
απευθύνεται προς τον Δήμο Παλλήνης
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα
2106604722,2106604649 και fax
2106604643.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ για το έτος 2013.
Προκαταβολή δεν θα δοθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Παλλήνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αθανάσιος Ζούτσος

ΑΔΑ:ΒΛΛΠΩΛ6-ΣΡΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών
Kορωπί:
02-10-2013
Αρ. Πρωτ.: 22931
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφ.:
210 6626294
FAX :
210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια και τοποθέτηση
οργάνων παιδικών χαρών».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον Προϋπολογισμό
της υπ’ αριθμ. ΤΥ/12/2013 Μελέτης
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των Όρων Διακήρυξης.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00π.μ. έως
και 10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει Παρασκευή 11 Οκτωβρίου
2013 ώρα 10:30π.μ., στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 59.950,00 ευρώ
(€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 73.738,50
€.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ διαβάστε μας με
νέα όλη την εβδομάδα &
www.ebdomi.com
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