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Η αργία εγέννησε την πενίαν.

Η πενία έτεκεν την πείναν.

Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.

Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.

Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν.

Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν.

Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

«Οι έμποροι των εθνών» 

“Ωραία τα λες...

αλλά τί να κάναμε;”
Ελπιδοφόρα εισαγωγή - θλιβερή επωδός

“Ωραία τα λες... αλλά τί να κάναμε;”. Είναι μια φράση

που έχω εισπράξει επανειλημμένα. Αν αναλύσουμε το

σκεπτικό της τοποθέτησης αυτής, διαπιστώνουμε στο

πρώτο μέρος τη συμφωνία όλων στις διαπιστώσεις που

κατά καιρούς έχω διατυπώσει, για την οικονομία, το

ασφαλιστικό και το Μνημόνιο, αλλά διαφωνία(;) ορισμέ-

νων ως προς το καταληκτικό “δια ταύτα”. 

Η διαφωνία καταφανώς οφείλεται στην παραπλανητική

κατατρομοκράτηση μέσω των τηλεο-

πτικών, κυρίως, μέσων που έχουν

πρόσφορη και άμεση επίδραση στη

σκέψη, στη βούληση και την τελική

τοποθέτηση, παθητικής αποδοχής

από τους παραλήπτες των τρομοκρα-

τικών κυβερνητικών μηνυμάτων.

Δείχνει ακόμη έλλειψη επαρκούς πο-

λυδιάστατης ενημέρωσης και διάθε-

σης ενεργητικής διερεύνησης.

Είναι βλέπεις και η βαρύτητα του “κύ-

ρους” αυτού που εκπέμπει το μήνυμα. Μέγα το τηλεο-

πτικό κανάλι και ο δημοσιογραφικός λαμπερός αστέ-

ρας, που παρουσιάζεται απέναντί μας στο καθιστικό

μας· “μικρός”, απρόσωπος και κουραστικός ο αρθρογρά-

φος - αναλυτής της περιφερειακής εφημερίδας.

Κατανοώ - Δυσανάλογος ο συσχετισμός στα εξωτερικά

του στοιχεία. Ανιση η μάχη με άνισα όπλα.

Δεν το βάζω, όμως, κάτω γιατί έχω μαζί μου την ανι-

διοτέλεια, κι όπως πιστεύω, την αλήθεια, το δίκαιο, το

κοινωνικό και πατριωτικό φρόνημα. Θα πρόσθετα την

επάρκεια γνώσης και την αντοχή διερεύνησης. Χωρίς

έπαρση· το αφήνω στην κρίση των αναγνωστών.

Οσον αφορά το “τί να κάναμε”, το έχω απαντήσει. Τώρα

μ’ απασχολεί το “τί να κάνουμε”.

Και το πρώτο βήμα είναι η συστράτευση στην Κίνηση

Ανεξάρτητων Πολιτών, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και τους ΕΛ-

ΛΗΝΕΣ.

Σίγουρα δεν έπρεπε ν’ αποδεχθούμε αυτό το αίσχος

της επιτροπείας της τρόικας και το εξευτελιστικό μνη-

μόνιο. Θα τα ξαναπούμε.

του Κώστα
Βενετσάνου

Ενα παζάρι με πολύ

αγάπη στο ΚΑΑΠΒ

Σελίδα 14

Την παρουσίαση της συγκέντρωσης – συ-

νέλευσης, ενώπιον της οποίας ο Μίκης

Θεοδωράκης ανέπτυξε επί δίωρο τους λό-

γους που επέβαλαν την πρωτοβουλία του,

να ιδρυθεί το Κίνημα Ανεξάρτητων Πολι-

τών (Κ.Α.Π.), καθώς και τις γενικές αρχές

και στόχους του, δημοσιεύσαμε στην

ΕΒΔΟΜΗ στο φύλλο της 4ης Δεκεμβρίου

2010. 

Όλος ο λόγος του, που δεν είναι δυνατόν,

λόγω της εκτάσεως, να δημοσιευθεί στην έντυπη «7η», έχει αναρτηθεί

στην ηλεκτρονική μας έκδοση, στην ιστοσελίδα www.ebdomi.com

Συνέχεια στη σελ. 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Εν αναμονή του Πρωτοδικείου
Σελίδα 3

Αυτές τις ημέρες, τις γιορτινές, που λίγο πολύ βρίσκεται ένας ελεύθερος χρόνος, μία εξαίρετη έξοδος εί-
ναι η επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης. Από τη στιγμή που βρίσκεσαι στην είσοδό του καταλαμβά-
νεσαι από ένα αίσθημα σεβασμού και δέους. Οταν τελειώσεις την περιήγηση, ένας καφές ή ένα γεύμα στο
καφέ-εστιατόριο θα σας ξεκουράσει και θα θαυμάσετε την Ακρόπολη σε πρώτο πλάνο, χωρίς να σας αδει-
άσουν το πορτοφόλι. Θα εκπλαγείτε ευχάριστα.

«Πάλης ξεκίνημα…» η ΣΠΙΘΑ που άναψε ο Μίκης Θεοδωράκης

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών

Ο Μεθενίτης

...ετοιμοπόλεμος

Σελίδα 19



2 ΣΕΛΙΔΑ - 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΒΔΟΜΗ

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες        10 euro

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.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ. 1

Στο λόγο του Θεοδωράκη παρεμ-

βάλλεται 10λεπτη περίπου τοποθέ-

τηση του καθηγητή Συνταγματολό-

γου Γ. Κασιμάτη σχετική με το

ΜΝΗΜΟΝΙΟ και την εθνική κυριαρ-

χία. 

Το κίνημα δεν πρόκειται να μετα-

τραπεί σε κόμμα, ξεκαθάρισε ευθύς

εξ’ αρχής ο Μίκης και τόνισε ότι η

Κυβέρνηση, με την υπογραφή του

μνημονίου, έχει εκχωρήσει κυριαρ-

χικά μας δικαιώματα στους δανει-

στές μας. Όταν ένα κράτος δεν έχει

κυριαρχία, δεν είναι ανεξάρτητο

κράτος. 

Αρχικά έκανε μια σύντομη ιστορική

αναδρομή για τα αίτια που οδήγη-

σαν στην παρούσα διεθνή κατάστα-

ση και στη δυσχερή θέση της χώρας

μας. 

«Η χώρα μας από την εποχή του εμ-
φυλίου πολέμου βρίσκεται κάτω
από συνεχή έλεγχο και εξάρτηση
από τις ΗΠΑ. Η μορφή της ουσια-
στικής εξάρτησης που μας έχει επι-
βληθεί, προσδίδει στο χαρακτήρα
της πάλης, που καλείται να επωμι-
στεί ο ανεξάρτητος πολίτης, τα χα-
ρακτηριστικά ενός απελευθερωτι-
κού αγώνα, μέσα στις καινούργιες

συνθήκες της παγκοσμιοποίησης,
που, πολλές φορές, “κάνουν τον
εχθρό αόρατο”», όπως τόνισε χαρα-

κτηριστικά. 

«…η πολυπλοκότητα των προβλη-
μάτων και κυρίως οι μεταμφιέσεις
των εξουσιαστών κάνουν δύσκολο
έως αδύνατο ν’ αντιμετωπιστούν
έτσι απλά, όπως άλλωστε, μ’ ένα
δόγμα και λίγα συνθήματα.
Γι’ αυτό θα πρέπει ο κάθε ανεξάρτη-
τος πολίτης να προβληματιστεί σο-
βαρά και υπεύθυνα έως ότου ανακα-
λύψει τι ακριβώς μας συμβαίνει,
πώς και γιατί βρισκόμαστε εδώ, κα-
θώς και σε ποιές δυνάμεις και με
ποιούς τρόπους θα πρέπει να στηρι-
χτούμε. Κι ακόμη πως εμείς, μόνοι
μας, ο ένας με τον άλλο, θα μπορέ-
σουμε να δημιουργήσουμε τη δύνα-
μη που θα μας σώσει. Φτάνει να
δούμε ποιοί είναι σήμερα οι εχθροί
μας. Οι εχθροί του Λαού και της Πα-
τρίδας μας. 
Με λίγα λόγια, πιστεύω ότι βρισκό-
μαστε στην περίοδο που θα πρέπει
όλοι μαζί να σκεφθούμε. Να μελε-
τήσουμε, να πληροφορηθούμε, να
ψάξουμε και ν’ αποφασίσουμε», συ-

μπέρανε.

[Σ.Σ. Στις πολύ σωστές επισημάν-

σεις του Μίκη, θέλω να συμπληρώ-

σω ότι οι εχθροί μας, οι εχθροί των

λαών, μελετούν και μηχανεύονται

σε ανώτατο πανεπιστημιακό επίπε-

δο. Με ομάδες κοινωνιολόγων, ψυ-

χολόγων, οικονομολόγων, νομικών,

επικοινωνιολόγων, ιστορικών, ακό-

μα και λαογράφων (!) και διαθέτουν

μια στρατιά εξαγορασμένων ή

εκβιασμένων και παραπλανημένων

«ζαγαριών», από πολιτικούς, δημο-

σιογράφους και προπαγανδιστές,

για την παραπληροφόρηση και πα-

ραπλάνηση, την τρομοκράτηση των

λαών, με στόχο την καθυπόταξή

τους και τη ληστρική εκμετάλευσή

τους, χωρίς ίχνος ηθικών ή έστω,

πραγματικά ρεαλιστικών αρχών. 

Γι’ αυτό, η όποια κίνηση αντίστασης

και ορθολογιστικής αντίδρασης

πρέπει να εξοπλιστεί να οργανωθεί

και να δράσει με τα αντίστοιχα επι-

στημονικά όπλα. 

Ένας άνθρωπος ξεχωριστά δεν

επαρκεί, ακόμα κι αν πρόκειται για

κορυφαίο νομικό ή κοινωνιολόγο.

Θέλει ομάδα και κέντρο συλλογής

και επεξεργασίας πληροφοριών και

δεδομένων, προκειμένου να δράσει

αποτελεσματικά. Κλείνω την ταπει-

νή μου κατάθεση].

Από τα Δημοτικά Συμβούλια Βά-
ρης & Βουλιαγμένης
της Αννας Μπουζιάνη Σελ. 7

Απ’ το καρφί στο πέταλο Σελ. 8

Η πολιτική χρησιμότητα του

ψεύδους  Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

“Μπήκαν στην πόλη 

οι οχτροί” Γ. Ρώντας Σελ. 9

Ακυρα φετος τα Χριστούγεννα! με

την Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

“Μαζί ενάντια στη φτώχεια”!! 

Σελ. 12

Εκδήλωση των Ρόταρυ  Σελ. 15

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ«Πάλης ξεκίνημα…» η ΣΠΙΘΑ που άναψε ο Μίκης Θεοδωράκης

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών

Στη Σαλαμίνα (6/12) συνελήφθη ο 44χρονος που μπήκε

σε υποκατάστημα τραπέζης και με το ψεύτικο (όπως

αποδείχθηκε ήταν αεροβόλο)) πιστόλι του αφαίρεσε

άγνωστο ποσό. 

Στην ...παραβατική ζωή του, γιατί υπήρξε ένας έντιμος

και καλός επιχειρηματίας, από πολύ καλή οικογένεια,

αλλά όταν πλέον “πνίγηκε” από τα χρέη αποφάσισε να

εκδικηθεί(;) ληστεύοντας τράπεζες έχουν καταγραφεί

27 τον αριθμό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Πειραιά, ενώ ερευνάται η συμμετοχή του και σε άλλες

αξιόποινες πράξεις. 

πορνογραφία ανηλίκων 

μέσω διαδικτύου...

Από τη Δ.Α.Α./ Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,

στο πλαίσιο σχεδιασμού, για την πάταξη της πορνογραφίας

ανηλίκων, διενεργήθηκε Αστυνομική Επιχείρηση στα Ιωάν-

νινα, όπου και συνελήφθη ημεδαπός άνδρας, ηλικίας 29

ετών, κατηγορούμενος για «ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ».

Από ψηφιακή έρευνα στο διαδίκτυο, που διενεργήθηκε

στην περιοχή των Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε η εμπλοκή του

προαναφερόμενου, σε διακίνηση και κατοχή υλικού παιδι-

κής πορνογραφίας μέσω Ίντερνετ.

Μετά από ψηφιακή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα

ηλεκτρονικά του ίχνη, ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος

να κατέχει και παράλληλα να έχει διακινήσει στο διαδίκτυο,

υλικό παιδικής πορνογραφίας, ιδιαίτερης σκληρότητας.

Ετσι οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Επιχειρηματίας λήστευε Τράπεζες...

Μέσα σε τρεις ώρες τα εργα-

σιακά βρέθηκαν στην προ του

1920 εποχή, όπως χαρακτηρι-

στικά είπε ο Δ. Τσοβόλας σε

πρωινή εκπομπή στο Alter. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, Πέ-

μπτη 9 Δεκεμβρίου, με τη μορ-

φή του κατεπείγοντος,  ανέ-

τρεψε όσα οι εργαζόμενοι

στον ιδιωτικό τομέα και στις

ΔΕΚΟ κατέκτησαν δεκαετίες

ολόκληρες με αγώνες. 

Θα θυμάστε τις διαβεβαιώσεις

των αρμοδίων ότι δεν πρόκει-

ται να πειραχτεί ο ιδιωτικός

τομέας. Ηθελα να ήξερα τα

κέρδη των επιχειρηματιών,

από τις περικοπές των εργα-

τών, πού θα πηγαίνουν; Από

πού θα ψωνίσει ο εργαζόμενος τα προϊόντα που παράγει η όποια επιχείρηση, όταν του έχεις στερήσει

και τα στοιχειώδη. Πόσο ευφυής πρέπει να είναι κανείς για να καταλάβει ότι όλο αυτό είναι ένα ντόμινο

που συμπαρασύρει όλη την αλυσσίδα της αγοράς και όχι των “αγορών” του ΔΝΤ!  

Ρε πού πάμε...

Συνέχεια στη σελ. 3
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Συνέχεια από τη σελ. 2

Στη συνέχεια ο Μίκης Θεοδωράκης ανα-

φέρθηκε στο ιστορικό της κρίσης υπό την

παρούσα κυβέρνηση, τις αστοχίες της και

την αναντιστοιχία όσων προεκλογικά ευ-

αγγελιζόταν και όσων στην συνέχεια

έπραξε και πράττει για να φτάσει στη ση-

μερινή κατάσταση που όλοι βιώνουμε. (Σ.Σ.

και η οποία βεβαίως, δεν έχει αντιμετωπί-

σει ακόμα «τα χειρότερα που έρχονται»,
κατά την πρόσφατη «λανθασμένη» έκφρα-

ση του Ντομινίκ Στρος-Καν, σύμφωνα με…

ομολογία του ιδίου, γιατί φταίγανε «τα αγ-

γλικά του».)

Και σωστά υπενθύμισε ο Θεοδωράκης όσα

υποσχόταν ο Γ.Α. Παπανδρέου, προεκλο-

γικά: «Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
(το 2009) είχε περιγράψει λεπτομερώς πως
θα επιτευχθεί η αύξηση μισθών, η ελάττω-
ση της φορολογίας και πως, με την εφαρ-
μογή ενός λεπτομερούς σχεδίου οικονομι-
κής ανάπτυξης, που είναι (ήταν) έτοιμο, η
χώρα θα βαδίσει προς την ευημερία».
Ακολούθως επισήμανε τι, κατά τη γνώμη

του, έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση.

Αντίθετα όμως η κυβέρνηση έκανε τα πά-

ντα με τις άστοχες δηλώσεις της για «πα-

γόβουνα», «τιτανικούς», «γκρεμούς» και

«πτωχεύσεις» για να τρομοκρατήσει το

λαό και …ν’ ανεβάσει τα spreeds και τα

επιτόκια!

Δ.Ν.Τ. ή πτώχευση

Συνεχίζοντας ο Μίκης είπε: «Έτσι βρέθηκε
το πρόσχημα για να εξαπατηθεί για άλλη
μια φορά ο Λαός, μετά το «υπάρχουν χρή-
ματα», για να πουν μερικοί: «τι να κάνει ο
Γιώργος; …Αφού απ’ τη μια μεριά είχε τη
«σωτηρία» της Ελλάδας με το Δ.Ν.Τ., ενώ
απ’ την άλλη είχε να κάνει με το χάος»!
(Σ.Σ. Δεν είναι δυστυχώς «μερικοί» αλλά

αρκετοί που έπεσαν στη λούμπα του δι-

λήμματος, όταν μάλιστα η κυβέρνηση επέ-

σεισε τον κίνδυνο να μη πληρωθούν οι μι-

σθοί και οι συντάξεις. Τι να κάναμε; Ρω-

τούν όλοι οι σκιασμένοι και μανιπουλαρι-

σμένοι. Να αναστέλλαμε την πληρωμή των

ληξιπρόθεσμων χρεών, έχω απαντήσει

επανειλημμένα και κατά ευτυχή συγκυρία,

την ίδια άποψη έχουν διατυπώσει έγκυροι

και γνωστοί διεθνώς οικονομολόγοι. Την

ίδια δε «συνταγή» έχουν εφαρμόσει επιτυ-

χώς «η κυρία Αιμιλία κι ο κυρ – Κώ-

στας»,”7”, 7/11/09).

«…Με πρόσχημα αυτό το δίλημμα, η χώρα

έχει τεθεί πια κάτω από την υψηλή επιτή-

ρηση – κηδεμονία και ουσιαστική διακυβέρ-

νηση του ΔΝΤ και της Ευρώπης των Τρα-

πεζών […]

Και ήρθαν λοιπόν οι Τράπεζες για να μας

σώσουν ενώ στην πραγματικότητα τα χρή-

ματα που μας δίνουν (μας δανείζουν) θα

πάνε τελικά στη Γερμανία και τη Γαλλία,

γιατί τους χρωστάμε για τα όπλα που αγο-

ράσαμε και γιατί ακόμα και τώρα, στο μέ-

σον αυτής της μεγάλης κρίσης, αγοράζου-

με προβληματικά υποβρύχια από τη Γερμα-

νία της Μέρκελ!» (Στο σημείο αυτό, πίνο-

ντας μια γουλιά απ τον καφέ του, είπε χα-

ριτολογώντας: «Στην …υγειά της»).

Ο Γ. Κασιμάτης 

για το ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον καθη-

γητή του Συνταγματικού δικαίου Γιώργο

Κασιμάτη, ο οποίος αναφερόμενος στο

Μνημόνιο, είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ

άλλων:

«…Οι όροι αυτής της συμβασης δένουν
χειροπόδαρα την Ελλάδα, ως κυρίαρχο
κράτος. Προσβάλλουν και τον ελληνικό
λαό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. 

Θα αναφερθώ μόνο σε έναν όρο, από
τους πολλούς που εξευτελίζουν την Ελ-
λάδα. Τον όρο της παραίτησης από την
εθνική κυριαρχία. Ναι, όπως το ακούσα-
τε, Παραίτηση από την εθνική κυριαρχία
υπέρ των δανειστών της Ελλάδας, σε
περίπτωση που δεν θα μπορέσει να πλη-
ρώσει το χρέος της.

Ιδού το αίσχος

Το σχετικό κείμενο της σύμβασης υπάρ-

χει σε δύο διατυπώσεις. Αναφέρω την

πιο απλή, είπε: «Ούτε ο δανειολήπτης
(δηλ. Η Ελλάδα) ούτε τα περιουσιακά
του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνι-
κής κυριαρχίας ή για οποιοδήποτε άλλο
λόγο, σε περίπτωση δίκης, κατάσχεσης
(συντηρητικής ή αναγκαστικής, είτε ανα-
γκαστικής εκτέλεσης και σ’ οποιαδήποτε
περίπτωση άλλης ενέργειας ή διαδικα-
σίας σχετικά με τη σύμβαση».
(Σ.Σ. Αυτό το αίσχος φέρει την υπογρα-

φή του Έλληνα Πρωθυπουργού και την

επικύρωση της πλειοψηφίας της ελληνι-

κής Βουλής. Οποία καταισχύνη! Το έσχα-

το σημείο κατρακύλας του γκρεμού εις

τον οποίο κατεκρημνίσθη το τελευταίο

ίχνος εθνικής και ανθρώπινης αξιοπρέ-

πειας. (Ο.Η.Ε. άρθρο 1 των δικαιωμάτων

του ανθρώπου).

Ποιος Ελληνας δεν θα θυσίαζε, αν χρει-

αζόταν, την ούτως ή άλλως πετσοκομέ-

νη “σύνταξή” του για ν’ αποφύγει αυτόν

τον κόλαφο κατά της πατρίδας του;

Στη συνέχεια ο Θεοδωράκης αναφέρθη-

κε εν εκτάσει στις διεθνείς μας σχέσεις

και στις δυνατότητες συνεργασιών και

ανάπτυξης της χώρας. Αναφερθηκε στο

δημόσιο χρέος λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ

παρέλαβε το 1981 ένα δημόσιο χρέος

στο 32% του ΑΕΠ, το οποίο το 1989 είχε

εκτιναχθεί στο 112%. Οι κυβερνήσεις

Μητσοτάκη, Σημίτη και Κ. Καραμανλή,

στα έτη 1990 έως 2009 το ανέβασαν κα-

τά 20 μονάδες, το μεγαλύτερο μέρος

των οποίων πήγε για την εξόφληση τό-

κων των παλαιότερων δανείων. Σ.Σ. Σή-

μερα βρίσκεται στο 136% επί του ΑΕΠ.

«Ενδεικτικά σημειώνουμε - για να κατα-
λάβει κανείς το μέγεθος των τόκων - ότι
το 2011 θα πληρώσουμε για τόκους και
χρεωλύσια 45 δις ευρώ» (Σ.Σ. για τα 110

δις που μας δανείζει η Τρόικα, θα πλη-

ρώσουμε το 2014 εάν δεν επιμηκυνθεί,

οπότε και θα αυξηθεί - περί τα 178 δις

ευρώ).

Ακολούθως αναφέρθηκε στη δράση και

τ’ αποτελέσματα του ΔΝΤ διεθνώς κα-

θώς και στις σχέσεις μας με τους γείτο-

νές μας και στην εδαφική μας ακεραιό-

τητα, και κατέληξε με τις εξής φράσεις:

Πρέπει ν’ απαλλαγούμε οριστικά και τε-

λειωτικά απ’ το δημόσιο χρέος.

Για την εξόφληση του δημόσιου χρέους

έκανε συγκεκριμένες προτάσεις.

― Πρότεινε ακόμη “η χώρα μας ν’ απο-

χωρήσει από το μηχανισμό στήριξης

της Ε.Ε. - ΔΝΤ και από το ΝΑΤΟ.

― Η Εθνική Αμυνα να ενισχυθεί σοβαρά

με την προμήθεια υπερσύγχρονου

στρατωτικού αμυντικού υλικού από

τη Ρωσία και την Κίνα.

― Για την σωτηρία της πατρίδας, όλοι οι

πνευματικοί άνθρωποι να μπουν επι-

κεφαλής σ’ αυτήν την αναγεννητική

και σωτήρια κινητοποίηση.

― Κυβέρνηση εθνικής Ενότητας.

Τέλος, κάλεσε, όπως είχαμε αναφέρει

και στο προηγούμενο δημοσίευμά μας,

τους ανεξάρτητους πολίτες να δημιουρ-

γήσουν “Επιτροπές Πρωτοβουλίας”

στους χώρους που ζουν, εργάζονται και

σπουδάζουν, με σκοπό την ενημέρωση,

τον προβληματισμό, αλλά και την δρα-

στηριοποίηση και την πραγματοποίηση

παρεμβάσεων με όποια και όσα μέσα

διαθέτουν».

Τελείωσε μ’ ένα σύνθημα που πιστεύω

ότι εκφράζει την πεμπτουσία του Κινή-

ματος, που αυτή τη στιγμή αρχίζει να δη-

μιουργείται:

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κ. Βενετσάνος

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επιτροπή Πρωτοβουλίας

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Οσοι προβληματίζονται - σκέπτονται

- ανησυχούν - αγανακτούν και 

θέλουν να δράσουν σύμφωνα με το

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 

210 8992237 και κιν. 6937153055 

Κώστας Βενετσάνος

Στον Μίκη Θεοδωράκη

Τιμή στα άσπρα σου μαλλιά
η αγέραστη ψυχή σου.
Πάνω από κάθε σου για μας
αγαπημένη νότα,
ύψωσες άλλη μιά φορά
την καθαρή φωνή σου,
που μας θυμίζει του λαού μας
τα λόγια τα σοφά
πως «τα στερνά τιμούν τα πρώτα».

Μα για να μας χτυπάς
συχνά την πόρτα
της ναρκωμένης της συνείδησής μας
να σ’ έχει ο Θεός καλά παρακαλώ,
για ν’ ανεβάζεις τη ζωή μας
χρόνια πολλά κατοπινά,
όταν σκοντάφτει
κι όταν λυγά η θέλησή μας.

Και σαν θα έρθουνε
για σένα τα στερνά,
να ‘χουν χορτάσει και τα μάτια
και η ψυχή σου
μία Ελλάδα της Τιμής, της Λεβεντιάς,

ωσάν αυτή που λαχταράς για μας
κι ανθεί στη μουσική σου.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών

Εν αναμονή του Πρωτοδικείου!

Το σχέδιο “Καλλικράτης” δεν έφερε μόνο ανατροπές στους Δήμους, αλλά δημι-

ούργησε και πονοκέφαλο στην εκλογή των εδρών· πρώτη κατανομή, δεύτερη

κατανομή, υπόλοιπα και άλλα τέτοια, έχουν χωρίσει τους υπεύθυνους σε δύο

στρατόπεδα, που ο ένας ερμηνεύει έτσι και ο άλλος αλλιώς, στο ποιος παίρνει

την έδρα πού.

Τις επίσημες καταστάσεις της σταυροδοσίας και των εγκύρων ψηφοδελτίων ανά

συνδυασμό, από το Πρωτοδικείο τις έχουμε ήδη από την 7η Δεκεμβρίου. Εχουν

πέσει βέβαια, ήδη, βροχή οι ενστάσεις, αφού ήρθαν τα πάνω κάτω. Αλλοι που

μέχρι προχθές έβγαιναν δεν βγαίνουν και αντιστρόφως.

Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε τις έδρες. Φέρνω

παράδειγμα προς κατανόηση. Εκλέγει 12 ή 11 συμβούλους ο Κασιδόκωστας στη

Βούλα; Αν εκλέγει 12 μπαίνει στο συμβούλιο και η Α. Σκουλούδη και 3 από τη

Βουλιαγμένη (Σκουζής, Πανάς, Κοντονής). Αν εκλέγει 11 δεν βγαίνει η Σκου-

λούδη και βγαίνει η Μ. Σίνα από τη Βουλιαγμένη.

Αυτό ισχύει και για τις Περιφέρειες βεβαίως.

Ομως σε λίγες ημέρες θα πρέπει να αναλάβουν καθήκοντα και πρέπει οπωσδή-

ποτε να ξεκαθαρίσει το τοπίο από το Πρωτοδικείο. Ως τότε λίγη υπομονή.



Ο “Καλλικράτης” νόμος πλαίσιο

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος «Δημοσθέ-

νης» σε συνεργασία με τον Δήμο Κρωπίας, θα οργανώ-

σει ομιλία αναφορικά με τον «Καλλικράτη» το νέο νόμο

πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση.  

Η ομιλία θα γίνει στις 12 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00

στην αίθουσα του θεάτρου του Δήμου Κρωπίας. 

Ομιλητής θα είναι ο  Φαίδων Σοφιανός. Θα ακολουθή-

σει ανοιχτή συζήτηση.  

ΡΟΤΑΡΥ ΓΕΡΑΚΑ
2500 χρόνια Μάχη Μαραθώνα

Περσικός Πολιτισμός

Ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα, οργανώνει εκδήλωση

για τις 13 Δεκεμβρίου στο Περσικό εστιατόριο "ΑΝΑΧΙ-

ΤΑ". (Χρυσοστόμου Σμύρνης 3-Χαλάνδρι Τηλ.: 210-

6891222) ώρα 21.00. Είναι μία εκδήλωση στο πλαίσιο

της συναδέλφωσης των λαών, που είναι και η βασική

αρχή του Ρόταρυ, και με την ευκαιρία συμπλήρωσης

των 2500 ετών από τη Μάχη που Μαραθώνα αντικείμε-

νο συζήτησής  μας θα είναι ο Περσικός πολιτισμός. Κύ-

ριος ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Bahman

Panahi.

Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε εγκαίρως την παρου-

σία σας για την καλύτερη οργάνωση και για την δική

σας καλύτερη εξυπηρέτηση τηλ επικοινωνίας -κρατή-

σεις 6977611968   Ν. Ευσταθιάδης, Mαρία  Θωκταρίδου

6977358355.

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

στην πλατεία Ελευθερίας

στη Βούλα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας οργανώ-

νει χριστουγεννιάτικη γιορτή, με τον Αγιο Βασίλη

να μοιράζει δώρα στα παιδιά και στους μεγάλους

τσικουδιά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Η γιορτή θα γίνει την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στις

5 το απόγευμα μέσα στην πλατεία Ελευθερίας

(Παπάγου & Καραϊσκάκη) στην Κάτω Βούλα.

“Καλικάντζαροι και

Καλικάντζαροι”
19 Δεκεμβρίου στη Βάρκιζα

Χριστουγεννιάτικη παιδική παράσταση θα πραγματοποι-

ήσει την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι

στο θέατρο του Δημοτικού Σχολείου Βάρης, ο Εξωραϊ-

στικός Σύλλογος Βάρκιζας.

Το έργο είναι “Καλικάντζαροι και Καλικάντζαροι” και εί-

ναι βασισμένο στα “θέλω να μου χαρίσεις κάτι”, της Α.

Δοξιάδη Τριπ και “Φρικαντέλα η Μάγισσα που μισούσε

τα κάλαντα”,  του Ευγένιου Τριβιζά.

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά... 
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ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ

''ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ''
Σε διασκευή και σκηνοθεσία του Δημήτρη Σεϊτάνη

στο “Θέατρο Νέων”

Το “Ασχημόπαπο” είναι ένα σύνθετο θέαμα που χρησιμο-

ποιεί το θέατρο, τη ζωντανή μουσική, το χορό και τις νέ-

ες τεχνολογίες, για να αφηγηθεί με έναν πρωτότυπο και

εντελώς ξεχωριστό τρόπο την αγαπημένη ιστορία του με-

γάλου Δανού Παραμυθά Χανς Κρίστιαν Αντερσεν.

Η ιστορία του μικρού κύ-

κνου που γεννιέται στη

φωλιά μιας πάπιας και φαί-

νεται να είναι τόσο “διαφο-

ρετικός” όσο και “άσχη-

μος” σε σχέση με τα αδέλ-

φια του, είναι ένα από τα

πρώτα παραμύθια που έκα-

ναν γνωστό τον Χανσ Κρί-

στιαν Αντερσεν, σε πολλές

χώρες του κόσμου “το

Ασχημόπαπο” έχει καθιε-

ρωθεί σαν έκφραση για κά-

ποιον που η εμφάνισή του

δεν “προδίδει” ιδιαίτερα

χαρίσματά του και γι’ αυτόν τον λόγο ο κόσμος αργεί να

τον ανακαλύψει ή ακόμη και να τον αποδεχτεί.

ΠΑΡΑΣΤΆΣΕΙΣ: ΑΠΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΆΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ: 11.30π.μ. &  3.00μ.μ. ― εισ. 15€

Παραστάσεις οργανωμένες και για σχολεία 9-11π.μ.

ΘΕΑΤΡΟ "ΑΚΑΔΉΜΕΙΑ",

Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος (κοντά στο αρ-

χαιολογικό πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος).

ΤΗΛ.: 210 51 25 600, FAX: 210 5130049

www.theatroneon.com

www.akademeia.gr, info@akademeia.gr

Μαθήματα για το περιβάλλον

και την τοπική ιστορία

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού οργανώνει δω-

ρεάν μαθήματα με θέμα: “Περιβάλλον - Οικολογία” και “Το-

πική Ιστορία”, σε συνεργασία με την  Γεν. Γραμμ. Δια Βίου

Μάθησης του ΥΠΕΠΘ.

1.Το πρόγραμμα "Περιβάλλον - Οικολογία" σχετίζεται με το

Περιβάλλον, την Οικολογία, τα Νερά, το Έδαφος, την Ατμό-

σφαιρα, τα Αστικά και στερεά Απόβλητα. Βασικό στόχο έχει

την εκπαίδευση των πολιτών  σε σχέση  με το περιβάλλον,

το οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο της

επικαιρότητας, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις για την

αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης και την οικοδόμηση

αξιών, στάσεων και συμπεριφορών ικανών να επηρεάσουν

τις κοινωνικές επιλογές προς αυτή την κατεύθυνση.

2.Το πρόγραμμα "Τοπική Ιστορία" σχετίζεται με   την οργά-

νωση συλλογικής έρευνας τοπικής ιστορίας, Εργαλεία και

μέθοδοι ιστορικής γνώσης, Γενικά περί ιστορίας, Τοπική

ιστορία, Θεματικά πεδία, Σύνθεση, Παρουσίαση. Βασικός

στόχος είναι η  γνώση της ιστορίας του τόπου των εκπαι-

δευομένων και η ενίσχυση της συμμετοχής τους στην πολι-

τιστική ζωή της περιοχής.

Διάρκεια προγραμμάτων 25 ώρες

Δηλώστε Συμμετοχή στα τηλ. 2106020026-6974380541

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ 

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσκαλεί όλους τους φί-

λους του, μικρούς και μεγάλους, να επισκεφθούν και φέ-

τος τα Χριστουγεννιάτικα παζάρια που διοργανώνει

στην Αθήνα, για την ενίσχυση του έργου του Οργανι-

σμού με στόχο πολλά παιδικά Χαμόγελα!

― Από 18 έως 20/12, στο Μετρό, στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»,

ώρες 7.30 π.μ. – 22.00 μ.μ.

Μέσα σε ένα χαρούμενο και εορταστικό κλίμα, οι επι-

σκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα

σε πολλά είδη του Οργανισμού.

Την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, ο Αγιος Βασίλης θα περι-

μένει τα παιδιά για να τα υποδεχτεί στον εορταστικό

χώρο. Επίσης την ίδια μέρα τους μικρούς φίλους θα πε-

ριμένουν πολλές-πολλές εκπλήξεις.

Μέχρι τις 8 Ιανουαρίου  στο ΜΑΡΟΥΣΙ, στο σταθμό

ΗΣΑΠ, θα υποδεχτεί τους φίλους του στο Χριστουγεν-

νιάτικο Περίπτερό του.
Ωράριο: 1.12-11.12.2010 & 3.1-8.1.2011 ώρες καταστημάτων

13.12.2010-31.12.2010 ώρες 9.00-21.00

Θα Λειτουργούν: ώρες καταστημάτων

1.12-11.12  & 3.1 -8.1  & 13.12 -31.12  ώρες 9.00-21.00

Τα events για τα παιδιά θα πραγματοποιηθούν:

Παρασκευή 17/12/2010 και ώρα 18.00

Παρασκευή 24/12/2010 και ώρα 18.00

Πέμπτη 31/12/2010 και ώρα 18.00

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή ετοιμάζει και φέτος ο

Δήμος Βουλιαγμένης, που θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα του Λυ-

κείου, σε δύο ...πράξεις.

Από 5 έως 9 για τους μικρούς και στη συνέχεια μέ-

χρι το μεταμεσονύκτιο για τους ...μεγάλους.

Μουσική, Αη-Βασίλης, θέματα και μεζέδες.



art gallery café
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα

Τηλ. 210 8958.866 - m.gyras@otenet.gr

Ρεβεγιόν με τη Ζωή Τηγανούρια

Παραμονή Χριστουγέννων
Το παραδοσιακό ελληνικό γλέντι, το παλιό λαϊκό πάλ-

κο, οι ρυθμοί της Μακεδονίας, των Νησιών, της Θρά-

κης, του Πόντου, της Ηπείρου, αλλά και των κοντινών

Βαλκανίων, ξετυλίγονται σε μια παράσταση – απόδειξη

πως η μουσική, δεν είναι κλειστή….

Την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου στις 22:30 η Ζωή Τηγα-

νούρια με την εξαιρετική μουσική της παρέα, προσκαλεί

στο καράβι  της γιορτινής ατμόσφαιρας των Χριστουγέν-

νων … όπου  το πάθος και η φωτιά του αργεντίνικου

tango ερωτοτροπούν με τη “φλόγα” του Μανώλη Χιώτη,

τη “Σεράχ” του Τσιτσάνη  και άλλων Ελλήνων συνθετών,

αλλά και με  το δυναμισμό του ζωναράδικου, γιατί…….
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Με αφορμή τον χριστουγεννιάτικο εορτασμό ο Δήμος Γέ-

ρακα και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γέρακα, διορ-

γανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων έχοντας ως στόχο τη

μετάδοση της μαγικής ατμόσφαιρας των Χριστουγέννων

και τη δημιουργία ενός γιορτινού κλίματος σε κεντρικά

σημεία της πόλης.

Ένα χριστουγεννιάτικο τριήμερο με ποικίλα δρώμενα που πε-

ριλαμβάνουν παραστάσεις, μουσική, παιχνίδια και εργαστή-

ρια που καλύπτουν όλες τις ηλικίες. Μικροί και μεγάλοι δια-

σκεδάζουν, χορεύουν και τραγουδούν στο πνεύμα των

Χριστουγέννων και μεταφέρουν το μήνυμα αγάπης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/12 – Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

ΏΡΑ:  19.30 – 21.30, ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια – Φιλαρμονική Ορχή-

στρα & Παιδική Χορωδία Δήμου Γέρακα

Παιχνίδια, Κατασκευές & Λιχουδιές
Εργαστήριο Κατασκευής Χριστουγεννιάτικης Κάρτας – Ει-

καστικά Εργαστήρια Δήμου Γέρακα

FACE PAINTING - ΚΟΥΤΑΛΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΣΤΟΛΙΔΙΑ

ΑΠΟ ΦΕΛΙΖΟΛ - ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ – ΑLΕΧ DE PARIS

Σας περιμένουν ο Αγ. Βασίλης και οι φίλοι του.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/12, ΩΡΑ 20.00,  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

«Χριστούγεννα στη Βιέννη»
Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχή-
στρας και της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Γέρακα

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/12, ΩΡΑ:  14.30 – 20.00, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙ-

ΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ        

«Σοκολατο- Χαρές»
Εργαστήρια:  Θεατρικό Παιχνίδι - Ζαχαροπλαστική 

- Μουσικοκινητική - Κατασκευές - Παραστάσεις 

Γλυπτά στον Πάγο - Χιονοπόλεμος και  πολλά παγωμένα
δώρα - Το Σπίτι των «Χάνσελ και Γκρέτελ»

Δημιουργικό Καφέ Γονέων 

Έναρξη 14:30 Kαλωσόρισμα από ηθοποιούς, εμψυχωτές 

15:00-16:00 Παράσταση για παιδιά

16:00-16:20 Xωρισμός παιδιών σε ομάδες

16:20-18:00 δραστηριότητες σε 6 δημιουργικά σημεία

18:00-19:00 Kεντρική Σκηνή- Ομαδική δράση 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σημείο 1: Γνωριμία με τη Λευκή και τη Μαύρη Σοκολάτα. 
Θεατρικό παιχνίδι –διαδραστική παράσταση. 

Σημείο 2:Σοκολατένιο Εργαστήρι για μικρούς καλλιτέχνες
Εικαστικό Εργαστήρι όπου τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν

δημιουργικά μέσα από χρώματα και  γεύσεις σοκολάτας.  

Σημείο 3: Λιλιπούτειοι Ζαχαροπλάστες εν δράσει. 
Παράλληλα θα λειτουργεί και εργαστήρι σοκολάτας και η επί-

σκεψη των παιδιών σ’ αυτό θα συνδέεται με το περιεχόμενο

των δράσεων των εργαστηρίων τεχνών. …Ο κύριος Σήφης Σο-

κολατάκης τους ταξιδεύει στα μυστικά της Σοκολάτας...

Σημείο 4: Τα ξωτικά των Χριστουγέννων.
Xώρος Παραμυθιού-Μουσικοκινητικής αγωγής και Θεατρικού

παιχνιδιού. Τι συμβαίνει όταν περάσεις από το χώρο των ξω-

τικών; Υπάρχουν και νεράιδες εκεί; Tί κάνουν τα καλικαντζα-

ράκια στη Χώρα της Σοκολάτας; 

Αρκεί να έχεις μαζί σου ένα άδειο πλαστικό μπουκαλάκι νε-

ρού...

Σημείο 5: “Χάνσελ και Γκρέτελ σε νέες περιπέτεειες...!”

Χώρος θεατρικού παιχνιδιού και δραματοποίησης. Στη συγκε-

κριμένη σκηνή οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον Χάνσελ και

την Γκρέτελ. Προσοχή!  Στο χώρο αυτό παραμονεύει μια πε-

ρίεργη...μάγισσα! 

Σημείο 6: Eργαστήρι εικαστικών και ευχών 

Σημείο: 7 Διάρκεια: 60 λεπτά Η εμφάνιση της κυρίας Δόνας

Τερηδόνας 

Στοιχεία Παράστασης (ενδιάμεση δράση-κεντρική σκηνή) 

Η «Παραμυθοσαλάτα». Ο κακός ο λύκος σχεδιάζει να φάει την
μικρή κοκκινοσκουφίτσα. 

Στο επόμενο περισσότερες λεπτομέρειες

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟ ΓΕΡΑΚΑ 

Σάββατο  18  Δεκεμβρίου, 19:00

Μια διπλή συναυλία γεμάτη από τις

μουσικές των συνθετών της Ρομαντι-

κής εποχής και τα κατανυκτικά τρα-

γούδια, ύμνους και μουσικές των Χρι-

στουγέννων, όπως ερμηνεύονται από

διαφορετικούς λαούς και γλώσσες

στο πέρασμα των αιώνων.
Θα ακουστούν έργα των: Schubert,

Schumann, Chopin, Debussy, Rachmaninoff,

Saint-Saens, Reger, Dourante, Franck, Vivaldi,

Mozart, Παπακωνσταντίνου, Χρήστου, Σφυρή

καθώς και Παραδοσιακά Κάλαντα με κιθάρα,

πιάνο, τσέλο, φωνή και τη Μικτή Χορωδία

του ωδείου "Σαπφώ".

Αίθουσα: Foyer Ισογείου

Είσοδος Ελεύθερη, Διάρκεια: 90

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, ώρα 21:00

«Οι Επόμενοι» του Θανάση Πολυκαν-
δριώτη παίζουν και τραγουδούν.
Ένα σύνολο μπουζουκιών επί σκηνής

σε μία συναυλία που θυμίζει τους με-

γάλους λαϊκούς μας δημιουργούς και

παράλληλα τιμά τον Μ. Κακογιάννη.
Στο πρώτο μέρος της Συναυλίας θα παιχτεί

όλο το έργο «Σκληρός Απρίλης του ‘45»

του Μάνου Χατζιδάκι. Πρόκειται για 11

τραγούδια των  Τσιτσάνη,  Βαμβακάρη,

Μπαγιαντέρα,  Μητσάκη,  Καλδάρα κτλ,

διασκευασμένα από τον μοναδικό Μάνο

Χατζιδάκι και σολίστ στο μπουζούκι τον

Θανάση Πολυκανδριώτη,  έργο που πρώ-

το-κυκλοφόρησε το 1972. 

Στο δεύτερο μέρος «Οι Επόμενοι» τιμούν

το στιχουργό Μιχάλη Κακογιάννη με την

παρουσίαση 4 παλαιών και 2 νέων μελο-

ποιημένων από το Θανάση Πολυκανδριώτη

τραγουδιών,  σε στίχους Μ. Κακογιάννη.

Το μουσικό Σύνολο των μπουζουκιών συ-

νοδεύει  επί σκηνής μια κιθάρα, ένα κλασι-

κό μπάσο και ένας κρουστός.  Στο τραγου-

διστικό μέρος εκτός από τα ίδια τα παιδιά

συμμετέχει και η νεαρή τραγουδίστρια

Χριστίνα Μιχαλάκη.

Διευθύνει και  συμπράττει σε ένα τραγού-

δι έκπληξη ο Θανάσης Πολυκανδριώτης.  

Αίθουσα: Θέατρο, Εισιτήριο:10€

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,

τηλ. 210 3418 550,  

φαξ.  210 3418 570

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

info@mcf.gr 

Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr 

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ και ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Συναυλίες κλασικής και έντεχνης λαϊκής μουσικής
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑΣ

Παπάγου 6, Βούλα-Τηλ. 210 8992237 - Φαξ 210-9658949

Βούλα, 2/12/2010

Προς: Δήμο Βούλας

(Δήμαρχο, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτι-

κούς Συμβούλους)

Κοιν: Ενιαίο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

1) Νεοεκλεγέντα Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους

2) Νεοεκλεγέντα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Βούλας 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑ-

ΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Παρακαλούμε όπως διακοπούν προσωρινά οι εργασίες για

την κατασκευή του ανωτέρω έργου, 

- Επειδή δεν έχει γίνει ουσιαστική διαβούλευση με τους

φορείς και τους κατοίκους της πόλης μας,

- Επειδή ανακύπτουν προβλήματα με τα όμβρια ύδατα, το

πάρκινγκ, την προσπελασιμότητα, με ταυτόχρονη επικιν-

δυνότητα τόσο για τους ποδηλάτες όσο και για τους πε-

ζούς και

- Επειδή η μελέτη που θα εφαρμοστεί είναι τροποποιημέ-

νη χωρίς όμως να είναι και προσαρμοσμένη έτσι ώστε να

εξυπηρετεί τους ποδηλάτες ή/ και τους κατοίκους, αφού

είναι αποσπασματική. 

Ζητούμε λοιπόν την αναστολή, την αναθεώρηση και επι-

καιροποίηση της μελέτης προς όφελος του γενικού συνό-

λου των κατοίκων. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή

σας. 

Το έγγραφο των κατοίκων και αλλων συλλόγων, που κατέ-

σαν στο Πρωτόκολο, γράφει μεταξύ άλλων:                                                                                                              

Εγγραφο Κατοίκων και Συλλόγων

Είμαστε κάτοικοι ακινήτων επί των οδών από τις οποίες

περνά ο  υπό διάνοιξη ποδηλατόδρομος.

Επειδή το εν λόγω έργο μας αφορά άμεσα, καθότι γίνεται

στους δρόμους και στα πεζοδρόμια  των κατοικιών μας,

παρακαλούμε:

1. Να μας χορηγήσετε άμεσα επικυρωμένα αντίγραφα (α)

των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών

οργάνων του Δήμου καθώς και όλων των εμπλεκόμενων

για τον ποδηλατόδρομο φορέων (β) των μελετών και το-

πογραφικών σχεδιαγραμμάτων καθώς και των εργολαβι-

κών συμφωνιών ανάθεσης και κατασκευής του έργου (γ)

κάθε άλλου εγγράφου και στοιχείου που αφορά το έργο.

2. Να μας ορίσετε, σε συνέχεια της χορήγησης των αιτου-

μένων,  ημερομηνία συνάντησης, κατά την οποία να μας

ενημερώσετε για το έργο και να μας απαντήσετε στα σχε-

τικά ερωτήματα, τα οποία μας έχουν γεννηθεί, καθότι

αγνοούμε πλήρως τα του έργου αυτού και όλων γενικώς

των παραμέτρων του, που μας επηρεάζουν.

Σας επισημαίνουμε ότι ουδεμία πληροφόρηση μας δόθηκε

για τον ποδηλατοδρόμο, εκπλαγήκαμε δε βρισκόμενοι προ

των συνεργείων κατασκευής του. Για το λόγο αυτό εκ-

φράζουμε τις σοβαρές μας επιφυλάξεις και ζητάμε την

άμεση ανταπόκρισή σας στα ως άνω αιτήματά μας.

Για την κατάθεση του παρόντος και την παραλαβή των ζη-

τουμένων εγγράφων και στοιχείων, ορίζουμε την εξ ημών

κυρία Αργυρώ Χερουβείμ. Αναμένοντας κατεπειγόντως

την ανταπόκριση σας,   

Οπως είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο, οι ποδηλατόδρομοι που ξεκίνη-

σαν να στήνονται στη Βούλα, δημιουργούν τεράστια προβλήματα, χωρίς - σε κα-

μιά περίπτωση - να προσφέρουν στην κίνηση και στο περιβάλλον. Μετά τις πρώ-

τες αντιδράσεις κατοίκων έρχονται μια σειρά αντιδράσεων από κατοίκους των

οδών που διανοίγονται αλλά και από τους Εξωραϊστικούς Συλλόγους.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας κατέθεσε έγγραφη διαμαρτυρία στο

Δήμο την οποία κοινοποιεί προς κάθε αρμόδιο, ζητώντας να διακόψει προσωρι-

νά τα έργα, προκειμένου να ενημερωθούν με διαβούλευση (που δεν εγινε ποτέ)

γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις.

Επιστολή διαμαρτυρίας κατέθεσαν και άλλοι σύλλογοι και κάτοικοι της Βούλας

για τον ποδηλατόδρομο. Τριάντα κάτοικοι υπογράφουν καθώς και οι Σύλλογοι

Εξοχή, Θέα, Θέμις, Πανόραμα, Πηγαδάκια, Πολιτεία και ο Σύλλογος Προστα-

σίας Περιβάλλοντος Βούλας) και έχει πρωτοκολληθεί στα Δημαρχεία Βούλας

και Βουλιαγμένης.  Τις παραθέτουμε και τις δύο ευθύς παρακάτω.

Σ.Σ.: Για το ίδιο περίπου θέμα “Ανάπλαση πρασίνου και ποδηλατόδρομοι” ο Δή-

μος Βάρης έχει προκαλέσει δύο διαβουλεύσεις, τις οποίες όχι μόνο προανήγ-

γειλε στην εφημερίδα, αλλά μοίρασε και έντυπα στις “θιγόμενες” περιοχές,

όπως επεσήμανε και ο δήμαρχος Παν. Καπετανέας.

Ο ποδηλατόδρομος Βούλας ξεσηκώνει αντιδράσεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρ. Δ4/ο/ 2847 /ΦΛΡ 6

Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)

Ταχ. Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 1& Φειδιππίδου

Ταχ.Κώδικας :115 26 Αμπελόκηποι-Αθήνα

Πληροφορίες: Κ. Τσουρέκης-Κ.Ταυλάκης

Τηλέφωνο :210 7790253- 210 7481993 ― F A X : 210 - 7790185

E-mail : d4ggde@otenet.gr

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ /Γ.Γ.Δ.Ε./Δ4 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την 4 -1-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.(ημερομηνία δημοπράτησης) τους εν-

διαφερόμενους σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με

το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.

3669/08, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑ-

ΞΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ», συνολικής δαπάνης τριακοσίων

πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε € και δεκατριών λεπτών

(355.785,13 €) συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διε-

ξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) της

ΓΓΔΕ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (οδός Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, Αμπε-

λόκηποι ΑΘΗΝΑ 4ος όροφος ΤΚ 11526).

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

της Σ.Α.Ε. 070/3 αριθμός ενάριθμου έργου 2004ΣΕ07030000.Το έργο συγχρηματο-

δοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ με ποσοστό 50%.

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών

Το έργο θα εκτελεσθεί στον Λιμένα Λαυρίου του ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης

Πρόκειται για κατασκευή περίφραξης ασφαλείας στα όρια του επιστρωμένου χερ-

σαίου χώρου των νοτίων κρηπιδωμάτων του Λιμένα Λαυρίου μήκους περ. 790μ.. Η

περίφραξη θα αποτελείται από στοιχεία που μπορούν να μετακινηθούν με περονο-

φόρο όχημα. Το τυπικό φάτνωμα διαστάσεων 2.70 x 2.50 (μήκος x ύψος) αποτελεί-

ται από στηθαίο σκυροδέματος ανεστραμμένου Τ ύψους 1.10m και σιδηρά κιγκλι-

δώματα. Η πύλη της περίφραξης διαστάσεων 10.0m x 2.50m (άνοιγμα x ύψος) θα

σύρεται μέσω μηχανισμού πάνω σε δύο ράγες κύλισης και ο σκελετός της θα είναι

κοιλοδοκοί, περιλαμβάνεται δε και η εγκατάσταση ηλεκτροκινήσεως αυτής.

Διάρκεια εκτέλεσης

Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τη-

ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η ή

2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Αττικής ή έχοντας το Νομό Αττικής

ως δεύτερο νομό δήλωσης στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν

στην Α2, 1η , 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για

τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-

γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυ-

τούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μη-

τρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι

κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτε-

λέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επιχ . των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήπο-

τε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08

(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι-

χείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του

25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατη-

γοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.

3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό

σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμ-

μετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό

κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφό-

σον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτε-

ρης κατηγορίας.

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός

κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές

επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄εφαρμογή της παρ. 9

του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι

ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι-

σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Αποδεικτικά Συμμετοχής: Τα απαιτούμενα αποδεικτικά συμμετοχής αναφέρονται

στα άρθρα 23 και 24 της Αναλυτικής Διακήρυξης . Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι

ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι-

σμούς Δημοσίων Έργων.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Έξι (6) μήνες από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους,

κατά τους όρους του άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής,

που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς ανα-

θεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 5.777,12 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευ-

θύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής,

είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να

είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της, με ελάχιστη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής

επιστολής έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον από την αναφερομένη

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 15 της

αναλυτικής Διακήρυξης.

Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα

ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.3669/2008.

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμε-

τοχής

Ελληνική

Ημέρα και τόπος

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4-1-2011 ημέρα Τρίτη Ώρα 10:00 πμ Τόπος: Διεύ-

θυνση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων Δ4 της ΓΓΔΕ του Υπουργείου

ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.(οδός Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ)

Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας: δεν απαιτούνται

Σχετικά με την σύμβαση ισχύει ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Νομοθεσίας κατα-

σκευής Δημοσίων Έργων» καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις ( εφ΄ όσον

δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) καθώς και οι λοιπές διατάξεις που διέ-

πουν την ανάθεση και εκτέλεση του παρόντος έργου.

Λοιπές πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην

Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) της ΓΓΔΕ του Υπουργείου

ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, επί της οδού Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, 4ος όροφος, ΤΚ 115

26 ΑΘΗΝΑ, τηλ.210.7790253 και 210.7481993, ΦΑΞ 210.77.90.185. Οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να προμηθευθούν μία σειρά των τευχών δημοπράτησης μέχρι και την

30-12-2010 ημέρα Πέμπτη με καταβολή αντιτίμου για

την αναπαραγωγή τους τριάντα (30,00) €, στην Γραμματεία της Δ/νσης Λιμενικών

Έργων και Έργων Αεροδρομίων Δ4 (οδός Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου Τ.Κ

115 26 ΑΘΗΝΑ) ή με καταβολή εμβάσματος στην ίδια Υπηρεσία.

Αθήνα 19 / 11 / 2010

Η Διευθύντρια Δ4

Κυριακού Τίλντα

Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α’ βαθμό

Δηλώστε τα αδήλωτα

οικόπεδα στο Κίτσι

για να προχωρήσει το σχέδιο

Ο Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Κίτσι

Κορωπίου και πέριξ η “Ανοιξη” ανακοινώνει ότι στα

γραφεία του 2ου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου

Κορωπίου στο Κίτσι, έχει αναρτηθεί χάρτης με τα

αδήλωτα οικόπεδα που αφορούν την πολεοδόμη-

ση της περιοχής μας. Παρακαλείται όποιος γνωρί-

ζει κάποιον ιδιοκτήτη από την ανάγνωση του χάρ-

τη να τον ειδοποιήσει να κάνει τη σχετική δήλωση

ιδιοκτησίας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κο-

ρωπίου.
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Ούτε δρόμοι στη Μηλαδέζα

ούτε το λιμάνι 

θα προχωρήσουν 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βαρης συνεδρίασε την πε-

ρασμένη Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου με πολλά θέματα,

που είναι κατ’ ουσίαν εκκρεμότητες.  Για να μην τα

αφήσουν και ταλαιπωρούν τον κόσμο, όπως είπε ο

Δήμαρχος Παν. Καπετανέας. Ο Δ. Αναστασίου

απουσίαζε.

Η τελευταία συνεδρίαση του έτους και της θη-

τείας της παρούσας Δημοτικής πλειοψηφίας θα

γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Προ ημερησίας αναφέρθηκαν στη διαβούλευση

που έχει δημοσιεύσει ο Δήμος για την ανάπλαση

της πλατείας της Βάρκιζας και κάποιων δρόμων

αντίστοιχα.

Η Λ. Αργυροπούλου, εκλεγμένη στην παράταξη

του Κασιδόκωστα, έφερε αντιρρήσεις για τη δια-

βούλευση στην εκπνοή της δημοτικής αρχής.

Στο θέμα αυτό απάντησε ο Δήμαρχος, ο οποίος

εξήγησε ότι είναι ένα θέμα που το δουλεύει ο

Δήμος εδώ και χρόνο τουλάχιστον και είναι η

δεύτερη διαβούλευση αυτή που δημοσιεύθηκε

στις αρχές Δεκέμβρη. Η πρώτη είχε γίνει στις 31

Ιουλίου. Απ’ αυτήν προέκυψαν κάποιες διορθώ-

σεις και γι’ αυτό γίνεται και δεύτερη.

“Εμείς θα το προχωρήσουμε και αν θέλει η νέα
Δημοτική Αρχή ας το κάνει για να μην βαλτώσει.
Εμείς δεν προλαβαίνουμε, όπως δεν προλαβαί-
νουμε ούτε το δάνειο που καταψηφίσατε για
τους δρόμους της Μηλαδέζας”, εξήγησε ο Δή-

μαρχος.

Βέβαια, τώρα που το σκέπτομαι, προσπαθώ να

θυμηθώ αν έχει κάνει ποτέ ο Δήμος Βουλιαγμέ-

νης διαβούλευση για ένα έργο που πρόκειται να

γίνει στην πόλη, αλλά παρά τη δυνατή μνήμη

μου δεν βρίσκω τίποτα.

Η δημ. σύμβουλος της μειοψηφίας Βαρβάρα Σα-

ραντίδου, ρώτησε “τα χρήματα για τα έργα στο
λιμάνι τι θα γίνουν. Θα προχωρήσει το έργο ή θα
χαθούν και τα χρήματα χωρίς να γίνει;
Γιατί δεν έγινε το έργο; ρώτησε ο Αργυρουδά-

κης.

Λόγω της “λερναίας ύδρας”, της γραφειοκρατίας

που είναι η μεγαλύτερη αιτία καθυστέρησης σε

όλα τα έργα. Και παράλληλα η αλλαγή του Περι-

φερειάρχη που καθυστέρησε πολύ, ήταν η απά-

ντηση του Δημάρχου.

Σ.Σ.: Φανταστείτε τι έχει να γίνει με τον “Καλλι-
κράτη”!

Αννα Μπουζιάνη

Από τη συνεδρίαση του
Δημ. Σ. Βάρης

Επέκταση Νεκροταφείου προς Βάρη αποφάσισε

το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης

Δεν αυξάνονται 

τα τέλη

Δεν θα αυξηθούν τα τέλη στο Δή-

μο, όπως δεν έχουν αυξηθεί εδώ

και δύο χρόνια,  όπως είπε ο δή-

μαρχος συμμεριζόμενος την οικο-

νομική στενότητα. Αυτό ισχύει για

όλα τα τέλη (καθαριότητα, φωτι-

σμός, δημοτικός φόρος κοινόχρη-

στοι χώροι κλπ.).

Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Κα-

ταστηματαρχών ζήτησε μείωση

τελών στους ακάλυπτους χώ-

ρους. 

Ο Δήμαρχος αρνήθηκε κατηγορη-

ματικά κάτι τέτοιο, γιατί όπως εί-

πε, είναι επιλογή τους αν θα κα-

ταλάβουν χώρο και πόσο. “Δεν
φτάνει που μπαίνουμε σε μια
άβυσσο οικονομική με τους άλ-
λους Δήμους· θα τον διαλύσουμε
το Δήμο”, κατέληξε ο Δήμαρχος.

Επέκταση Νεκροταφείου

Ο Δήμαρχος ζήτησε να προηγηθεί

στη συζήτηση το 15ο θέμα που αφο-

ρουσε την “Λήψη απόφασης σχετικά

με επέκταση του Δημοτικού Νεκρο-

ταφείου Βουλιαγμένης”, πράγμα που

έγινε.

Οπως ενημέρωσε το σώμα ο Δήμαρ-

χος, είναι ανάγκη να επεκταθεί το

Νεκροταφείο γιατί έχει “μπουκώσει”.

«Μέχρι τώρα αντιδρούσε η Βάρη
στην επέκταση, τώρα δεν υπάρχει
κανένας λόγος αφού είναι ενοποιη-
μένος ο Δήμος», εξήγησε και προέ-

τρεψε να προχωρήσουν οι υπηρεσίες

στην μελέτη.

Το 14ο θέμα που έμεινε σε “αναμονή”

συζήτησης αφού προηγήθηκε το 15ο

αφορούσε αιτήσεις πέντε κατοίκων

για απόκτηση οικογενειακού τάφου,

ενώ έχουν 3ετους διάρκειας.

Ετσι λοιπόν ο δήμαρχος πρότεινε να

γίνει η τροποποίηση και να ικανοποι-

ηθεί το αίτημα των κατοικων. “Αφού

λοιπόν γίνεται η επέκταση μπορεί

κάποιος από 3ετους ταφής να γίνει

οικογενειακός, γιατί αυτοί που το ζη-

τάνε είναι και μη δημότες και πληρώ-

νουν πολύ καλά”.

Ο Αντιπρόεδρος προσπάθησε να εξη-

γήσει στο δήμαρχο ότι δεν μπορεί να

παρθεί τέτοια απόφαση, γιατί δεν

υπάρχει τέτοιο θέμα στην ημερήσια

διάταξη προς συζήτηση, αλλά ο δή-

μαρχος του αντέτεινε ότι δεν έχει

σημασία, που δεν υπάρχει. Το ειση-

γείται ο ίδιος επί τόπου. Η απόφαση

πάρθηκε πλειοψηφικά· ο αντιπρόε-

δρος δεν το ψήφισε.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή απο-

φάσισε να πραγματοποιήσει ο

Δήμος με υπεύθυνη τη Μαρία Σίνα,

την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στις 5 το

απόγευμα, στο Λύκειο Βουλιαγμένης.

Αποφασίστηκε η διάνοιξη της

οδού Ορφέως μετά από αίτημα

του Ν. Πατέρα, χωρίς να χάνει την έν-

νοια του κοινόχρηστου χώρου, όπως

είπε ο Δήμαρχος.

Αναβλήθηκε η συζήτηση αίτη-

σης του Π. Κωνσταντινίδη σχε-

τικά με μερική διαμόρφωση κοινόχρη-

στου χώρου για προσβαση σε ιδιοκτη-

σια επί της οδού Ζεφύρου 15 στο Ο.Τ.

52.

Από τη συνεδρίαση του Δημ. Σ. Βουλιαγμένης

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης, Πέμπτη 9/12 με αρκετό ακροατήριο.  Ο Πρόε-

δρος του Δ.Σ. Διον. Κοντονής αν και προσήλθε, μόλις ξεκίνησε η συνεδρίαση αποχώρησε. Ετσι

προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος Διον. Γεωργουλόπουλος. Της μειοψηφίας τα έδρανα απολύτως

άδεια, αν εξαιρέσεις τον Γεωργουλόπουλο. Τα περισσότερα θέματα ήταν ρυθμίσεις διαφόρων μι-

κροθεμάτων.

Στα θέματα που αφορούσαν αναπροσαρμογή τιμών στα τέλη, απορρίφθηκε η αναπροσαρμογή.

Οπως δείχνει και το σχέδιο από το Google earth, το νεκροταφείο μόνο προς τα δεξιά -
προς Βάρη - μπορεί να επεκταθεί.



‘’Populus vult  decipi, ergo decipiatur”. 

Carlo Carrafa - Πρώσσος αναγεννησιακός Καρδινάλιος

(O λαός θέλει να εξαπατηθεί, επομένως ας
εξαπατηθεί) 

Στον ύστερο  Μεσαίωνα “το  έντιμο κέρδος”

καθόριζε την αξία του προϊόντος ανάλογα με

τη χρήση του, δηλαδή με τη φυσική του αξία

και έτσι αποθαρρυνόταν η όποια φιλοδοξία για

υπέρμετρη εκμετάλλευση.  Με τη συσσώρευση

όμως κεφαλαίου,  από αγροτικά και εμπορικά

εισοδήματα, στα χέρια ορισμένων προνομιού-

χων οικογενειών, ανοίχτηκε ένα καινούριο μο-

ντέλο οικονομίας, που γρήγορα πήρε την πρώ-

τη θέση στη σύγχρονη εποχή: “ο καπιταλι-

σμός”. 

Νέα ποσά άρχισαν να προστίθενται στην  εν

λόγω προνομιούχο οικογένεια, όπως από φο-

ρολογικά έσοδα, αποπληρωμές δανείων, εκμε-

τάλλευση ορυκτού πλούτου  κ.α.

Τώρα μια νέα τάξη κοινωνική γεννιέται, η

οποία  εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή της οικο-

νομικής ζωής.

Βρισκόμαστε στον 15-16ο αιώνα. Το παγκόσμιο

εμπόριο, τα διηπειρωτικά ταξίδια και οι εξ αυ-

τών νέες εμπορικές συναλλαγές αγορών,

παίρνουν τη θέση τους  σ’ αυτό.  Αλλά και η

παραγωγή χειροποίητων προϊόντων, τα νέα

κοιτάσματα αργύρου στην Κεντρική Ευρώπη,

αυξάνουν το κεφάλαιο των ιδιωτικών εταιρει-

ών, το οποίο   φτάνει στο απόγειο του με το

εμπόριο χρυσού και αργύρου της Αμερικής.  Το

νέο καπιταλιστικό πρότυπο “της αγοράς και ζή-

τησης”,  που καθορίζεται από τη συστηματο-

ποίηση της παραγωγής και την ασυγκράτητη

επιθυμία του όποιου και με κάθε μέσο  κέρ-

δους, θέτει εκ ποδών, εκείνο το παλιό μότο του

μεσαιωνικού “έντίμου κέρδους”, του  αναλόγου

της φυσικής αξίας του προϊόντος.

Ιδρύονται “Εταιρείες” καπιταλιστικές, όπου το

εταιρικό κεφάλαιο αποδεσμεύεται από το ιδιο-

κτησιακό και το οικονομικό προφίλ της εταιρεί-

ας, από την προσωπική οικονομική επιφάνεια

των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Οι επιχειρή-

σεις τώρα γίνονται  απρόσωπες και αυτόνομες,

οργανώνονται και υποστηρίζονται από εξελιγ-

μένες λογιστικές υπηρεσίες, ούτως  ώστε να

λειτουργούν σωστά και το χρήμα να διακινεί-

ται και  να ρέει επικερδώς, με ασφάλεια και

υπευθυνότητα. 

Προς τούτο κάνει μαζί την εμφάνισή του, το

τραπεζικό σύστημα. 

Ο τραπεζίτης διαβλέπει και προβλέπει, ότι η

αξία των νομισμάτων είναι ασταθής, αλλά και

ανασφαλής λόγω μεγάλου μεταλλικού βά-

ρους, που δυσχεραίνει την μεταφορά και την

κυκλοφορία, γι’ αυτό   ρίχνει “το σύστημα της

πίστωσης” και τον θεσμό του χρηματιστηρίου. 

Το απρόσκοπτο εμπόριο βρίσκει τη λύση του

στα “γραμμάτια”,  ήτοι έγγραφα που συνομο-

λογούν   το  μέγεθος του χρέους και της οφει-

λής, μα και την υποχρέωση εξόφλησης του δα-

νείου εντός προσυμφωνημένης τακτής ημερο-

μηνίας με προσυμφωνηθέντα τόκο.  Για την

εξασφάλιση και εγγύηση της λειτουργίας του

συστήματος, αναζητείται και επιτυγχάνεται  η

κρατική εγγύηση.  Τα απολυταρχικά μοναρχικά

καθεστώτα, σπεύδουν και παρέχουν με το αζη-

μίωτο την προστασία τους, δίδοντας  την κρα-

τική πίστωση. 

Αυτή η καπιταλιστική ευφορία, δεν άγγιξε την

μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού. Το 1525

οι Γερμανοί αγρότες, μπροστά στην εξαθλίωσή

τους με αρχηγό τον Τόμας Μούνζερ ξεσηκώ-

νονται. Το κράτος καλά κρατεί και με βίαιη

ενέργεια καταστέλλει την  διαμαρτυρία.  

H αστική κοινωνία της εποχής, προοδευτικά

διαμορφώνεται με την διακριτή πλέον εμφάνι-

ση των τάξεων: εργατών, γαιοκτημόνων, καπι-

ταλιστών.

Αυτός  ο “εμπορευματικός καπιταλισμός”  που

αναφέρθηκε, ήταν το  μεταβατικό στάδιο, το

οποίο αργότερα ανέδειξε τον “βιομηχανικό”

και κατέληξε τελικά στην συνύπαρξη του με

τον “κρατικό”  καπιταλισμό.   Ο τελευταίος  χα-

ρακτηρίζεται από την  διεύρυνση της σφαίρας

του δημοσίου, όσον αφορά το μέρος της έκτα-

σης, λειτουργίας  και εκδήλωσης του παντοει-

δούς αυταρχισμού του. 

Αντιμέτωπο στην εφαρμογή των καπιταλιστι-

κών κανόνων ζωής, υψώθηκε το δημοκρατικό

ιδεώδες με τις αρχές του σοσιαλισμού: «Ο σε-

βασμός στο συμφέρον των πολλών».

Δεν θα επεκταθώ εδώ στην ιδεολογία και

στους αγώνες του σοσιαλισμού, ή στα  αιρετι-

κά του αποπαίδια και επεκτάσεις, όπως στον

ουτοπικό, επιστημονικό ριζοσπαστικό κλπ., αλ-

λά ούτε στις αρχικές ακραίες απαξιωτικές θέ-

σεις σχολιασμού από τον Ιωνα Δραγούμη, στο

έργο του “Οσοι Ζωντανοί”. 

Βέβαιο όμως είναι, ότι ο σοσιαλισμός τελικά

παρεξέκλινε, ― ίσως  και να ταυτίστηκε εξελι-

κτικά ή κατ΄ουσίαν,  αποδιώχνοντας το κοινω-

νικό του προσωπείο ―,  σε μιμητή και οπαδό

όλων  των μακιαβελικών κακών του καπιταλι-

σμού. Μιμήθηκε και ασπάστηκε το διπλό πρό-

σωπο του ηγεμόνα που θεωρεί τον λαό «αμα-

θή ανόητο και άξιο μόνο για εξαπάτηση». (βλέ-

πε και σύγκρινε  τις πρόσφατες δηλώσεις του

Γάλλου σοσιαλιστή Στρος Καν)*

Λέγει λοιπόν ο Μακιαβέλι (1469-1527), ο γνωστός

από τη θέση  ότι “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”,

«‘Οποιος κρατεί τα ηνία μιας κυβέρνησης, όχι
μόνο δεν μπορεί, αλλά και δεν πρέπει να εγ-
γυάται τίποτα. Δεν πρέπει να τηρεί τις υπο-
σχέσεις του – ιδιαίτερα – όταν αυτές καταλή-
γουν να βλάπτουν αυτόν τον ίδιο προσωπι-
κά».

Παρακάτω: ότι «χρειάζεται κανείς  να ξέρει
και να συγκαλύπτει, αλλά  και να είναι ικανός
στην προσποίηση και υποκρισία. Οι άνθρωποι
είναι απλοϊκοί και υποτάσσονται στις τρέχου-
σες ανάγκες σε τέτοιο βαθμό, ώστε εκείνος
που εξαπατά  τεχνηέντως, πάντα βρίσκει αν-
θρώπους, οι οποίοι  αφήνονται να εξαπατη-
θούν». 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι, αν και κα-

τά πόσον πρέπει και δικαιούσαι στο λαό, εσύ ο

εκλεγμένος να λέγεις ψέματα. «Ναι» απαντά

ο Γερμανός ανθρωπιστής Σεμπάστιαν Φρανκ,

στο βιβλίο του “Παράδοξα”: «Ο κοσμος θέλει

να εξαπατηθεί» ( mundus vult decipi ). «Όλοι
όμως έχομε το δικαίωμα της ειλικρινούς πλη-
ροφόρησης», δηλώνει ο πολύς, αλλά και μαρ-

τυρικός  αγωνιστής των δημοκρατικών ιδεω-

δών του, Γάλλος  μαρκήσιος ντε Κοντορσέ..

Όμως υπεύθυνος αποδέκτης της κακής πίστης

και της πονηριάς, είναι ο ίδιος ο λαός, συμπλη-

ρώνει ο φιλόσοφος Σεζάρ Σεσνό ντι Μαρσέ

(Chesnau du Marsais) στο βιβλίο του De Pre-

juges (Περί Προλήψεων) όπου και γράφει: …

«Ο λαός έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον
ηγεμόνα, την πλήρη αλήθεια σε θέματα δημό-
σιου συμφέροντος». 
Εδώ μπαίνουν οι ευθύνες, οι δικές μας σαν

“Ελληνες”. Δεν μάθαμε ποτέ να απαιτούμε την

αλήθεια. Μας αρέσει να μας χαϊδεύουν τα αυ-

τιά· λάθος όμως.   Γιατί μόνο με την  κατάθεση

και γνώση της αλήθειας, θα μπορέσομε ενωμέ-

νοι να αγωνισθούμε για  το αύριο  αυτού του

τόπου των Θερμοπυλών,  του τόπου που η κα-

λή ή η κακή  μοίρα του Δία, μας έταξε να υπη-

ρετούμε. Σταματώ στο «ενωμένοι» και προ-

σθέτω το «ίσοις όροις» να αγωνιστούμε. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Ντομινίκ  Στρος  Καν: Γαλλοεβραίος πολιτικός. Πρώην

μαχητικός κομουνιστής. Εξελίχτηκε σε ένθερμο στελε-

χωμένο σοσιαλιστή,  Έγινε στη συνέχεια στέλεχος του

Δ.Ν.Τ. όπου και φιλοδοξεί να γίνει πρόεδρος. Σαν τεχνο-

κράτης και ονομαστός σκληρός διαπραγματευτής,  εδώ

στην Αθήνα χαϊδεύοντας  την πλάτη,  μας αποκάλυψε το

πραγματικό σοσιαλιστικό του πρόσωπο.  

―――――――――

Βοηθήματα

1) Νικολό Μακιαβέλι ‘’Ο Ηγεμών. 

2) Τζόνάθαν. Σουίφτ “Η τέχνη της Πολιτικής  Ψευδολογίας”,

Εκδ. Εφημ. “Ημερησία”.

3) Νικολά ντε Κοντορσέ “Είναι χρήσιμο να εξαπατά κανείς

το λαό”;, Εκδ. Εφημ, “Ημερησία” 

4) Παγκόσμια Ιστορία “Οι απαρχές της Σύγχρονης Εποχής”,

Εκδ. Εφημ. “Έθνος”

5) Γ. Ρούση “το Κράτος”, από τον Μακιαβέλι στον Βέμπερ.

Εκδ. Γκοβόστη.

6) Al. de Toqueville.  “Το Παλαιό Καθεστώς και η Επανάστα-

ση”, Εκδ. Πόλις

7) Π. Δούκα. “Οικονομικές Θεωρίες, Αρχές Διοίκησης κα Αρ-

χαία Ελληνική Σκέψη”, Εκδ. Λιβάνη

Η πολιτική χρησιμότητα του ψεύδους

“Είστε καλύτερα με εμάς 
μέσα, παρά έξω”!... 

Την περασμένη Τρίτη μας επισκέφθηκε ο καλός φί-

λος του Πρωθυπουργού μας Ντομινίκ, που εκτός

από καλός φίλος είναι και Γενικός Διευθυντής του

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ετσι λοιπόν μιλώντας με τα μικρά τους ονόματα

Γιώργο, Ντομινίκ, αφού εξύμνησε τον Γιώργο για το

πόσο θαρραλέα(!) ενήργησε και έβαλε τη χώρα στο

ΔΝΤ, μας είπε πολλά ωραία.  Με “ταπεινοφροσύνη”

και φιλικά αισθήματα, μας ζητάει να ομονοήσουμε

όλοι· τα κόμματα και οι πολιτικές ιδεολογίες για να

μπορέσουν οι άνθρωποι να μας βοηθήσουν. 

«Για να επιτευχθούν όλα αυτά, έχετε μια Κυβέρνηση.

Ήδη, σας είπα πόσο θαρραλέα θεωρώ την Κυβέρνησή

σας. Χρειάζεται όμως πολιτική υποστήριξη, πολιτική

υποστήριξη από τον Ελληνικό λαό και, αν είναι δυνατό,

πολιτική υποστήριξη από όλα τα πολιτικά κόμματα.

Επειδή αυτή η κατάσταση αφορά όλο το έθνος. Δεν

πρόκειται για πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κομμά-
των. Διακυβεύεται το μέλλον της Ελλάδας και, συ-
νεπώς, πρέπει το πρόβλημα να το αντιληφθούν όλα
τα στρώματα της κοινωνίας.
Εμείς – το λέω με ταπεινοφροσύνη – εμείς, στο
ΔΝΤ, βρισκόμαστε εδώ μόνο για να σας βοηθήσου-

με. Γνωρίζω ότι πολλοί, δεν θα πω η πλειοψηφία,
αλλά πολλοί Έλληνες πολίτες πιστεύουν ότι είμα-
στε οι «κακοί». Το καταλαβαίνω, αυτός είναι ο ρό-
λος μας. Το έχουμε συνηθίσει.
Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι δεν πηγαίνουμε ποτέ
σε μια χώρα, που δεν έχει προβλήματα. Πηγαίνουμε
μόνον, όταν η χώρα μάς το ζητήσει, επειδή υπάρ-
χουν προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Δεν είμα-
στε, λοιπόν, εμείς η ρίζα του κακού.
Προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να δώσουμε συμβου-
λές, πόρους, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε συ-
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε
να βρούμε, με τη βοήθεια των αρμοδίων Αρχών σας,
τον καλύτερο τρόπο για να λυθεί το πρόβλημα.
Καταλαβαίνω λοιπόν τις διαδηλώσεις που γίνονται,
τον κόσμο, με τα γνωστά συνθήματα, «έξω το
ΔΝΤ». Δεν λέω ότι αυτή η κατάσταση με ευχαριστεί.
Ειλικρινά, όμως, είστε καλύτερα με εμάς μέσα, πα-
ρά έξω».

Αυτά και άλλα πολλά μας είπε ο καλός φίλος Ντομινίκ. 

Λοιπόν, σκάστε και κολυμπήστε! Είστε χειμερινοί

κολυμβητές;

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη
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Βλέμμα αγαθών προθέσεων...



...τραγουδούσε με την συγκλονιστική φωνή του ο αξέχα-

στος Νίκος Ξυλούρης. Συνηθίσαμε ν’ ακούμε τούτο το μοι-

ρολόγι, ξαπλωμένοι αναπαυτικά μπροστά στην τηλεόρασή

μας, κάθε 20 του Ιούλη, καταπίνοντας με ουϊσκάκι και ξη-

ρούς καρπούς τις εικόνες φρίκης και ντροπής για το Γένος

των Ελλήνων, από την εισβολή των Τούρκων στην προδο-

μένη Κύπρο του 1974. Μας αρέσουν τα ντοκιμαντέρ, βρε

αδερφέ, δεν είναι κακό. Όμως, από τότε, μπήκαν πολλές

φορές στην πόλη οι οχτροί και συνεχίζουν να μπαίνουν, δί-

χως κάποιος κινηματογραφιστής να ενδιαφερθεί για να

καταγράψει την ατουφέκιστη υποταγή, υποδούλωση και

θανάσιμη παρακμή ενός από τα αρχαιότερα έθνη. Που βέ-

βαια δεν γεννήθηκε το 1821, όπως θέλουν να μας πείσουν

οι Ρεπουσο-Δραγωνο-Βερεμηδες στο βιλαέτι του ΣΚΑΪ. Η

Κερκόπορτα της Βασιλεύουσας Πόλης δεν ήταν ούτε η

πρώτη, ούτε η τελευταία πόρτα που ...«ξεχάστηκε» ανοι-

χτή στο κάστρο της Ελλάδας τα τελευταία 5.000 χρόνια.

Η σπαρτιατική, η θηβαϊκή, η μακεδονική και οι άλλες φά-

λαγγες μάχης των αρχαίων και των μεταγενέστερων Ελ-

λήνων, δεν υπήρξαν τόσο θανάσιμες όσο η προαιώνια «πέ-

μπτη φάλαγγα» των εχθρών μας και των «συμπατριωτών»

μας, που δρα πάντοτε στην ασφάλεια του φιλόξενου κι

ανυποψίαστου κόρφου μας.

Σε κάθε οντότητα, ατομική ή συλλογική, είτε αυτή ονομά-

ζεται ανθρώπινος οργανισμός, είτε επιχείρηση, δημόσια

υπηρεσία, συνεταιρισμός, στράτευμα, σχολείο κλπ, υπάρ-

χουν φύλακες, φρουροί, βιγλάτορες, καραούλια, ...«σεκι-

ούριτι» τους λέμε σήμερα, επειδή η φτωχή μας γλώσσα

διαθέτει μόνο 90 εκατομμύρια –και βάλε- λεκτικούς όρους

(συνεχιζόμενη έρευνα πανεπιστημίου Ιρμάϊν, Καλιφόρ-

νιας) κι έτσι αναγκαστήκαμε να δανειστούμε λέξεις από

την πλούσια αγγλική που διαθέτει 800.000 όρους, από

τους οποίους οι μισοί προέρχονται από την λατινική και

την ελληνική γλώσσα. Στο κορμί μας οι φύλακες ονομάζο-

νται αντισώματα και αποστολή τους είναι να εντοπίζουν

τους εχθρούς της υγείας μας, ιούς και να τους εξοντώ-

νουν. Της πατρίδας οι φύλακες περιγράφονται από τον

Κωστή Παλαμά ως «τα παληκάρια, οι λειτουργοί και του
ρυθμού οι τεχνίτες, του λόγου και οι προφήτες». Ένας

σύγχρονός μας Διογένης θα χρειαζόταν κάτι πολύ ισχυ-

ρότερο από το φαναράκι του για να τους εντοπίσει.

Στην πολιτική ηγεσία του τόπου μας, ο τελευταίος φύλα-

κας ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όποιοι ενιστάμενοι

στην άποψή μου, πριν αρχίσουν να διατυπώνουν ενστά-

σεις περί Κοσκωτάδων και λοιπών αμερικανοκίνητων φρα-

μπαλάδων, ας αναλογιστούν, με το χέρι στην καρδιά, τι θα

συνέβαινε αν την επομένη των τελευταίων βουλευτικών

εκλογών, απέναντι στις «αγορές» και στις αγοραίες ευρω-

παϊκές ηγεσίες, υψωνόταν ένας Ανδρέας Παπανδρέου και

δεν σερνόταν κάποιο από τα σημερινά, χθεσινά, ή προ-

χθεσινά κνώδαλα. Υπήρχαν κι αλλού λιμάνια, εκτός Μνη-

μονίου, που δεν ζητούσαν, για να βάλουν πετρέλαιο στο

καράβι μας, να τους μεταβιβάσουμε την κυριότητά του.

Έλληνας καπετάνιος δεν υπήρχε, να μας οδηγήσει σ’ εκεί-

να τα λιμάνια. Κι όταν δέσαμε, ή μάλλον μας δέσανε, στον

ταρσανά της Τρόϊκας κι άρχισαν να δουλεύουν τα πελέκια

και τα πριόνια, ο διεθνής Τύπος γέμισε με σχόλια: «Για κοι-
τάξτε κάτι μ.....ς!!!». 

Στην σημερινή –κατ’ ευφημισμό αποκαλούμενη- «πνευμα-

τική ηγεσία» μας, θα έπρεπε –κι ίσως να μην αρκούσε- η

γραφίδα ενός Αισχύλου, ενός Σοφοκλή, ενός Ευριπίδη,

για να διατραγωδήσει την μέχρι αποσύνθεσης παρακμή

του πνευματικού κόσμου μας, που κάθε άλλο παρά μας κο-

σμεί και μας προφυλάσσει. Φύλακες «μπάτε σκύλοι αλέ-

στε» και τούτοι. Τα σχολειά μας όλων των βαθμίδων γέμι-

σαν από “εκσυγχρονιστές” ανθέλληνες, τσιράκια του κάθε

Σόρος. Οι πατριώτες δάσκαλοι στοχοποιούνται. Γύρισε μιά

μέρα, πριν ένα χρόνο περίπου, αναστατωμένος ένας μου

γιός από το Λύκειό του...

- Ο  ... (ανέφερε έναν καθηγητή) έφαγε τη μισή ώρα από
το μάθημα για να μας λέει ότι δεν είμαστε Έλληνες, δεν
υπάρχουν Έλληνες, είμαστε απόγονοι Τούρκων, Σλάβων κι
Αλβανών.
- Σας τα ‘χει πει κι άλλες φορές αυτά; τον ρώτησα.
- Ναι, αλλά όχι μόνο αυτός. Κι άλλοι... κι άλλες...
- Και στο Γυμνάσιο τα ίδια γίνονται, συμπλήρωσε ο αδελ-

φός του.

Οι θεωρούμενοι ως πνευματικές μας κορυφές, οι ακαδη-

μαϊκοί μας, κοιμούνται εδώ και χρόνια στην ατάραχη γα-

λήνη τους, εκτός ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων. Γιατί

όχι άλλωστε; Όλα βαίνουν καλώς σε τούτο τον τόπο. Η

γλώσσα που μαθαίνουν τα παιδιά και οι νέοι μας δεν κου-

ρελιάζεται, δεν “εμπλουτίζεται” με εμφυτεύματα Φρανκεν-

στάϊν, δεν κατακρεουργείται από δημοσιογράφους και πο-

λιτικούς, δεν «έχει να κάνει» -ενορχηστρωμένη μεταφορά

στην ελληνική από το αγγλικό “has to do”- με ξαμολυμέ-

νους και λυσσασμένους βιαστές της, η γλώσσα του Ομή-

ρου, του Πλάτωνα, του Μεγάλου Βασιλείου, του Παλαμά,

του Ελύτη...Όλα καλά, όλα ανθηρά για τους ακαδημαϊ-

κούς μας, λοιπόν, και στον γενικότερο “αδερφο-ποιημένο”

πολιτισμό μας τα ίδια. Ε! Ας τους αφήσουμε απερίσπα-

στους στην συγγραφή του «Μεγάλου Λεξικού» τους, που

καλά κρατεί εδώ και κάτι δεκαετίες. 

Στην Εκκλησία της Ελλάδος, άλλη νιρβάνα κι εκεί! Οι κε-

φαλές της ελληνικής Ορθοδοξίας, ευτυχισμένοι και μακά-

ριοι ομοτράπεζοι των νεο-κατακτητών μας και των πιστών

τους κοτζαμπάσηδων. Παπα-χάφτες των πάντων γλυκε-

ρών δηλητηρίων, από τους τεμενάδες στον Παπισμό, τ’

αλοιθωρίσματα στην επερχόμενη Πανθρησκεία της Πα-

γκόσμιας Δικτατορίας (που επιφυλάσσει για το παγκόσμιο

ανθρώπινο κοπάδι, έναν τσέλιγκα, μιά  Παγκόσμια Τράπε-

ζα, ένα νόμισμα, μιά Παγκόσμια Θρησκεία ...ένα Ράϊχ του

Εξαποδώ), μέχρι τα πρόσφατα σούρτα-φέρτα του Ιερώνυ-

μου με τους μουφτήδες του τουρκικού προξενείου στη

Θράκη, παρεούλα με τον Ξυνίδη. Ελάχιστοι Παπαφλέσσες

και παπα-Ανυπόμονοι, ελάχιστοι, όπως κι επί Τουρκοκρα-

τίας και σ’ άλλους χαλεπούς καιρούς.

Ένας Θεοδωράκης, ένας Άνθιμος, ένας Γιανναράς, ένας

Σεραφείμ Πειραιώς και λίγοι ακόμα, δεν μπορούν μόνοι να

φέρουν την άνοιξη στη θανάσιμη βαρυχειμωνιά που μας

έχει πλακώσει ως ύπνος θανάτου. Ξυπνείστε και κατεβά-

στε απ’ το πατάρι τ’ αραχνιασμένα τα ΟΧΙ που μας κρατή-

σαν ζωντανούς 5.000 χρόνια. Χανόμαστε!

Πολύτιμε, αιώνιε έφηβε Μίκη! Είδαν κι απόειδαν οι Γέρο-

ντες των Ελλήνων ότι οι σαπισμένοι πενηντάρηδες της

ολέθριας Γενιάς του Πολυτεχνείου διέλυσαν την Πατρίδα

και την παρέδωσαν έρμαιο στις ορέξεις των εχθρών της.

Κι έτσι, μπήκαν μπροστά τ’ άσπρα τα μαλλιά ν’ αφυπνίσουν

και να συνεγείρουν τις γκρίζες ψυχές μας, μήπως και δού-

νε τα παιδιά μας την Ελλάδα γαλανή.

«Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί...»
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Είναι βέβαια κοιτοτυπία να επαναλά-

βουμε ότι η ζωή επιφυλάσσει σε κάθε

άνθρωπο δυσάρεστες εκπλήξεις.

Φυσικό είναι συχνά ν’ αποτυγχάνουμε

στις προσπάθειές μας. Η αποτυχία

ασφαλώς είναι κακό, γιατί προκαλεί υλι-

κές ή ηθικές βλάβες, ανατρέπει κατα-

στάσεις, ματαιώνει σχέδια, γεννά την

πίκρα και την απογοήτευση.

Στους αποτυχόντες είναι δυνατόν να

καταλογιστούν σφάλματα και να ζητη-

θούν ευθύνες. Αλλά κανένας δεν μπορεί

να τους κατηγορήσει για έλλειψη προ-

σπάθειας. Μια προσπάθεια έστω και

αποτυχημένη είναι μια αρχή για τον Αρι-

στοτέλη.

Εξάλλου μια αποτυχία δεν είναι ήττα,

αλλ’ αναστολή της νίκης, ίσως στο μέλ-

λον αποτελέσει αφετηρία επιτυχίας, εφ’

όσον βέβαια θ’ αντλήσουμε τα απαραί-

τητα διδάγματα και θ’ αποκομίσουμε πεί-

ρα. 

Είναι απαραίτητο λοιπόν, ν’ αγωνιζόμα-

στε, να προσπαθούμε και να μοχθούμε.

Σ’ αυτό βρίσκεται η χαρά της ζωής. Αν

αποτύχουμε στις προσπάθειές μας, μέ-

νει η ικανοποίηση ότι καταβάλαμε το

αντίτιμο, για να έχουμε το δικαίωμα να

υπάρχουμε. Στην ζωή, μόνο οι σκώληκες

δεν πέφτουν. Μόνον όσοι δεν προσπα-

θούν, δεν αποτυγχάνουν. Η αποτυχία

εδώ όμως οφείλεται ότι όλες οι προσπά-

θειες προσέκρουσαν σ’ ένα τοίχος

άγνοιας και προκατάληψης σ’ ένα πλέγ-

μα φανατισμού και συμφερόντων.

Σε μια αγωνιστική προσπάθεια για την

κατάκτηση ενός στόχου δεν υπάρχει μό-

νο ο κίνδυνος των αγκαθιών, αλλά και ο

φόβος των εχιδνών.

Ας είναι. Γι’ αυτό άλλωστε λένε ότι ίσως

και η ζωή να μην είχε κανένα νόημα, αν

θα ήταν αρυτίδωτη.

Γι’ αυτό ένας Γερμανός σοφός έγραψε

πως αν ο θεός του έδινε όλα τα προβλή-

ματα λυμένα και μπορούσε ν’ αρνηθεί θα

έλεγε όχι. Αλλιώς θα έχανε τη χαρά να

τα λύσει μόνος του. Το μεγαλείο δεν

βρίσκεται μόνο στην άνοδο αλλά και στη

πτώση. Τραχύς και δύσκολος της αρετής

ο δρόμος. Τραχύς και δύσκολος ο δρό-

μος της αξιοπρέπειας και του ήθους. Δυ-

στυχώς έλεγε ο Πλάτων ότι οι κόλακες

λασπολόγοι και ρουσφετολόγοι επιβιώ-

νουν. Συγχαίρουμε τον νικητή των εκλο-

γών. Δίπλα του, όλοι μαζί θα προσπαθή-

σουμε αρκεί να τον κατέχουν ιδέες και

σκέψεις για το καλό του τόπου. Εμείς

όλους τους ευχαριστούμε, ο αγώνας

μας συνεχίζεται κι ας αποτύχαμε. 

Εμείς προσπαθήσαμε, δώσαμε να κατα-

λάβουν ότι είμαστε άνθρωποι της προ-

σφοράς. Δεν ζητήσαμε τίποτε. Τρέξαμε

έναν αγώνα χωρίς τρικλοποδιές. Θέλα-

με να φθάσουμε στο τέλος αγωνιζόμε-

νοι τίμια. Διότι έτσι έχουμε μάθει στην

ζωή μας και διδάξαμε στα παιδιά μας.

Αποτύχαμε διότι αγνώμονες πίστεψαν

ότι δώσαμε πολλά. Τώρα όλοι λυπήθη-

καν που αποτύχαμε, μεγάλη η απώλεια. 

Όμως στεκόμαστε εδώ μπορστά, όρθιοι

και διδάσκουμε πως έτσι απλά, ηθικά και

με αγάπη θα παλεύουμε. Θα ‘μαστε

μπροστάρηδες σε όλους τους τομείς.

Θα ‘μαστε δίπλα στους δημότες και στα

παιδιά μας συμβουλεύοντάς τα. Θα ‘μα-

στε οι στυλοβάτες των νέων διότι αυτοί

μπορούν να οδηγήσουν, εμείς απλώς

καθοδηγούμε. Θα ‘ μαστε η σπίθα που θα

δίνει τη συνέχεια ενός τέτοιου αγώνα

τίμιου και ηθικού όπως ο δικός μας που

ποτέ δεν πρέπει να τελειώνει. 

Ευχαριστώ και συγχαίρω όσους 

με τίμησαν με την ψήφο τους

Αργύρης Αποστολόπουλος

Το τέλος μιας λύπης
αρχή μιας χαράς
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Στο συνέδριο της Ελληνοαμερικανικής

Εκπαιδευτικής Προοδευτικής Οργάνω-

σης (ΑΧΕΠΑ) που διεξήχθη στη Μελβούρ-

νη αποφασίστηκε να ξεκινήσει, δικαστικός

αγώνας για την επιστροφή των Γλυπτών

του Παρθενώνα από την Βρετανία. 

Η δικαστική εκπροσώπηση της Ελληνικής

πλευράς έχει ανατεθεί στον Αυστραλό νο-

μικό Τζέφρι Ρόμπερτον, ο οποίος είχε ανα-

λάβει και κερδίσει ανάλογη υπόθεση των

Αβορίγινων της Τασμανίας. 

Ο Εμμανουήλ Κόμηνος που ηγείται της πρώ-

της επιτροπής Επιστροφής των Γλυπτών του

Παρθενώνα μαζί με τον δικηγόρο Βίκτωρ

Μπιζάνη, μίλησαν στο συνέδριο και αναφέρ-

θηκαν αναλυτικά στην περίπτωση των Αβορί-

γινων, ή αλλιώς την περίπτωση “Μάμπο”. 

Το 1992 οι Αβορίγινες μήνυσαν την αυ-

στραλιανή πολιτεία της Κουϊνσλάνδης,

διότι όταν οι λευκοί κατέλαβαν τα εδάφη

τους με το επιχείρημα “εις ουδένα ανήκο-

ντα”, υπήρχαν ήδη οι πρόγονοί τους εκεί. 

Οι Αβορίγινες κέρδισαν τη δίκη και η Πολι-

τεία τους επέστρεψε εδάφη, που είχαν κα-

ταλάβει οι άποικοι το 1788. 

Παρόμοιες υποθέσεις, όπως υποστήριξε ο

Β. Μπιζάνης, υπάρχουν κι άλλες και μετα-

ξύ άλλων δήλωσε: “Την εποχή που ο Ελγιν
απέκοψε τα Μάρμαρα του Παρθενώνα και
τα μετέφερε στο Λονδίνο, στην Ελλάδα
ζούσαν πραγματικοί δικαιούχοι-απόγονοι
των Ελλήνων, (στη Δραγώνα πες τα αυτά),
οι οποίοι δεν ρωτήθηκαν, ούτε πούλησαν,
ούτε επέτρεψαν την αρπαγή των Γλυπτών.
Με ποιόν μίλησαν οι άνθρωποι του Έλγιν;
Με τον διορισμένο Τούρκο Αγά των Αθη-
νών; Και πώς είναι δυνατόν να νομιμοποι-
είται και να ισχύει σήμερα μια τέτοια συν-
διαλλαγή; Μια συνδιαλλαγή που διεξήχθη
χωρίς την παρουσία έστω ενός Έλληνα”.
(Εδώ κάνει λάθος ο Β. Μπιζάνης. Μεσολα-

βητής μεταξύ Ελγιν και Τούρκων υπήρξε ο

τόε επίσκοπος Αθήνας). 

Μετά την ομόφωνη απόφαση των συνέ-

δρων, η ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας ηγείται πλέον

σε παγκόσμια κλίμακα τον αγώνα κατά πα-

ντός υπευθύνου για την αρπαγή των μαρ-

μάρων του Παρθενώνα.

Κι ενώ στην άλλη άκρη της γης συνέβαιναν

αυτά, στις 11 Νοεμβρίου, στο προσωρινό

σπίτι των γλυπτών του Παρθενώνα, στο

Λονδίνο, Κύπριοι φοιτητές διαδήλωναν μέ-

σα και έξω απ’ το μουσείο με μαύρες ση-

μαίες που αναγράφανε “bring them back”

(δηλαδή φέρτε τα πίσω).

Την εκδήλωση διαμαρτυρίας οργάνωσε το

ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων φοιτητών Ηνωμένου

Βασιλείου και η μη κυβερνητική οργάνωση

“Actclick”. 

Τα φλας των τουριστών έφυγαν για λίγο

απ’ τα εκθέματα και έπεσαν πάνω στους

μαυροντυμένους διαδηλωτές που διαμαρ-

τύρονταν στον κεντρικό προαύλιο χώρο,

κρατώντας πανό και πλακάτ, μεταφέρο-

ντας έτσι το μήνυμα και την απαίτηση

όλων των απανταχού Ελλήνων: 

“BRING THEM BACK”. 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΜΕΤΩΠΟΥ

ΚΦΗΒ, Μάριος Νικολάου, “η εκστρατεία
για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώ-
να θα φτάσει στο τέλος της, μόνο όταν θα
μπορούμε να τα καμαρώσουμε, επανενω-
μένα μετά από 200 χρόνια, στο νέο και
υπερσύγχρονο Μουσείο της Ακρόπολης.
Δυστυχώς, δεν μπορούμε να μην αναφερ-
θούμε και να μην κακίσουμε  την ανυπαρ-
ξία αντιπροσώπου από το επίσημο ελληνι-
κό και κυπριακό κράτος”. 

Αφού δεν τα διεκδικούμε εμείς..., 

το κάνουν άλλοι για εμάς

Άκυρα τα Χριστούγεννα για φέτος στην Eλλάδα!!!
Με τόση μαυρίλα που έχουν φέρει τα καταναγκαστικά μέτρα τα οποία μας έχουν επιβά-

λει, ο μόνος τρόπος για να ανακουφιστούμε είναι η διακωμώδηση της καθημερινότητάς

μας. Έτσι έχει κυκλοφορήσει στο facebook η παρακάτω “ανακοίνωση ακύρωσης των Χρι-

στουγέννων”. 

Εξίσου ευρηματικές είναι και οι απαντήσεις που δίνουν οι χρήστες του facebook, παρα-

κολουθείστε διάλογο:

― Άκυρα τα Χριστούγεννα για φέτος στην Ελλάδα. Η γέννηση ματαιώνεται!!! Ο Ιωσήφ

πρέπει να πληρώσει περαίωση, η Φάτνη να τακτοποιηθεί ως ημιυπαίθριος, η Παναγία δεν

παίρνει επίδομα τοκετού, οι Άγγελοι δεν πετάνε λόγω απεργίας των ελεγκτών εναέριας

κυκλοφορίας και οι 3 Μάγοι φοβούνται ότι θα απελαθούν ως λαθρομετανάστες...!!!

― ΒΡΕΘΗΚΕ ΛΥΣΗ!!

O Ιωσήφ θα σκατζάρει την περαίωση κλέβοντας περισσότερα απ' την εφορία φέτος, στη

Φάτνη θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά για να γίνει απόσβεση της επένδυσης, η Παναγία

τα κάνει πλακάκια με το γιατρό της, ο οποίος της υπογράφει 1 χρόνο αναρρωτική λόγω

επιπλοκής στη γέννα. Επιστρατεύονται απ' την κυβέρνηση άλλοι άγγελοι - απεργοσπά-

στες. Οι 3 μάγοι λαδώνουν τους αρμόδιους και παίρνουν άμεσα την πράσινη κάρτα.....

Όλα οκ!

Μία απίστευτη ιστορία κόντρα

στους νόμους της φύσης έφε-

ρε στο φως γαλλικό περιοδικό.

Ένας θηλυκός καρχαρίας ανα-

ζητά τη στοργή και το χάδι του

ψαρά που τον έσωσε. 

Ο Arnold Pointer, επαγγελμα-

τίας ψαράς από τη νότιο Αυ-

στραλία, απελευθέρωσε από

σίγουρο θάνατο έναν μεγάλο

θηλυκό λευκό καρχαρία, που

είχε παγιδευτεί στα δίχτυα

του. Εδώ και δύο χρόνια, όμως

ο ψαράς αντιμετωπίζει ένα

πρόβλημα, αφού ο καρχαρίας,

ως ένδειξη ευγνωμοσύνης τον

συνοδεύει κάθε μέρα στο ψά-

ρεμα, τρομάζοντας, φυσικά, τα

υπόλοιπα ψάρια. Κάθε φορά

που ο ψαράς σταματά τη βάρ-

κα του, ο λευκός καρχαρίας

πλησιάζει και γυρίζει έτσι

ώστε ο ψαράς να μπορεί να

τον χαϊδέψει στην κοιλιά ή στο

λαιμό -και μετά κάνει τούμπες,

κουνάει τα πτερύγια και βου-

τάει ξανά στο νερό με έκδηλη

χαρά.
Πηγές: ΑΠΕ/ΜΠΕ

Τα περίεργα της φύσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πλ. Ελευθερίας 15351 Παλλήνη

Πληροφορίες: Β. Παπαϊωάννου, τηλ. 210 6600716

Αρ. Πρωτ. 15919

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

πρόχειρου διαγωνισμού για τις ασφάλειες των μεταφορικών μέσων (απορ-

ριμματοφόρων - αυτοκινήτων - μηχανημάτων - μοτοποδηλάτων) του Δή-

μου Παλλήνης για ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/01/2011 - 1/12/2011.

Ο Δήμρχος Παλλήνης διακηρύττει ότι:

Για την ανωτέρω παροχή των ασφαλειών εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνι-

σμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής δαπάνης εξήντα χιλιάδες ευ-

ρώ (60.000,00€).

Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα τα οχήματα (απορριμματοφόρα - αυτο-

κίνητα - μηχανήματα - μοτοποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο κατακύρω-

σης είναι η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

και Π.Δ. 28/80.

Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει:

α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους διακύρη-

ξης.

β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας 5% επί της

συνολικής δαπάνης.

γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυ-

ξης της δημοπρασίας και ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2010,

ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00.

Τεύχη θα δίνονται μέχρι και 20/11/2010.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου

τις εργάσιμες ημέρες από 08π.μ. έως 2μ.μ. και στο τηλέφωνο 210

6600.716.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βουλιαγμένη 8.12.2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10591

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη τ.κ. 16671

Πληροφορίες: Μάρκου Δήμητρα

Τηλ. 210-9673308, 210-8963636, fax: 210-8963627

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης, 

προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές επί της τιμής μονάδος του προϋπολογισμού της με αρ.

39/2010 μελέτης για την προμήθεια: «ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗ ΠΑΙ-

ΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ» (προϋπολογισμού 45.000,00€).

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.

2286/95 και του Ν.3463/06, την με αρ. Πρωτ. 10530/7.12.10 σχετική Δια-

κήρυξη που αποτελεί αναπόστπαστο κομμάτι της 131/10 απόφασης Δ.Ε.

και την Τεχνική Μελέτη με α/α 39/10.

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

γισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό 2.250,00€.

Προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τις 21/12/2010, ημέρα Τρίτη και

ώρα από 8:30 – 9:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, Αφροδίτης 2, Βου-

λιαγμένη.

Παραλαβή σχετικής διακήρυξης και πληροφορίες, καθημερινά Δευτέρα

έως Πέμπτη 08:30 – 13:00 και Παρασκευή 8:30 – 12:30, στο Γρ. Προμη-

θειών, Δήμου Βουλιαγμένης. Τηλ.: 210-8963636, 210-9673308.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Ακούγεται ως ανέκδοτο

“Μαζί ενάντια στη φτώ-
χεια”, γιατί όπως ξέρουμε

και όπως βλέπουμε, στη μά-

σα πάνε όλοι χώρια.

Ομως δεν είναι ανέκδοτο,

ούτε φάρσα. Είναι ημερίδα

που έγινε στις 29 Νοεμβρί-

ου, που οργάνωσε το

Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης με

θέμα «Μαζί ενάντια στη

φτώχεια», μια που η Ε.Ε.

έχει ονομάσει το 2010 έτος

για την για την Καταπολέ-

μηση της Φτώχειας και του

Κοινωνικού Αποκλεισμού. 

Ρε μας δουλεύουνε ψιλό

γαζί μιλάμε.

«Τουλάχιστον 1 στους 5
συμπατριώτες μας ζει με ει-
σόδημα που δεν ξεπερνά
ετησίως τα  6.000€. Η φτώ-
χεια χτυπά κυρίως τα δύο
άκρα του πληθυσμού μας,
τους νέους και τους ηλικιω-
μένους. Το ποσοστό κινδύ-
νου φτώχειας για νέα άτο-
μα μέχρι 17 ετών αγγίζει το
23%. Από την άλλη, ο κίν-
δυνος φτώχειας των ηλι-

κιωμένων αγγίζει το 22%,
μολονότι υπήρξε εμφανής
βελτίωση τα τελευταία χρό-
νια. Τα άτομα με πολύ χα-
μηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
παρουσιάζουν κίνδυνο
φτώχειας 42%».
Αυτά μας είπε η Υπουργός

Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης, Λούκα Τ. Κα-

τσέλη, χαιρετίζοντας την

ημερίδα.

Στην εκδήλωση παρέστη

βεβαίως σύσσωμη η πολιτι-

κή ηγεσία του Υπουργείου

Εργασίας και Κοινωνικής

Ασφάλισης·  διοικητές

ασφαλιστικών φορέων

κλπ.,κλπ.  

Κατέθεσαν τις προτάσεις

τους για βελτίωση πρόσβα-

σης στην πρωτοβάθμια ια-

τροφαρμακευτική περίθαλ-

ψη, στη στέγαση στην εκ-

παίδευση... 

Σ.Σ.: Είδατε τις ουρές στα
διάφορα ΙΚΑ; Εχετε προ-
σπαθήσει να κλείσετε ρα-
ντεβού να δείτε σε πόσα
τέρμινα θα σας το κλεί-
σουν; 
Τα προγράμματα συσσιτίων
και ελεημοσύνης οργανώ-
νονται σιγά - σιγά για να
“καλύψουν” τις στοιχειω-
δώς ανεκτές ανάγκες ενός
ταπεινωμένου λαού.

«Μαζί ενάντια στη φτώχεια!!!»
Ημερίδα με την Ε.Ε. και το Υπουργείο Εργασίας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγρα-

φο 2 του άρθρου 10 του Κα-

ταστατικού η Συντονιστική

Επιτροπή προσκαλεί τα μέ-

λη της Κίνησης σε Έκτακτη

Γενική Συνέλευση την 15η

Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Τε-

τάρτη και ώρα 18:00 στο

Αμφιθέατρο του Δημαρχια-

κού Μεγάρου (Β. Κωνστα-

ντίνου 47), για συζήτηση

και λήψη αποφάσεως για τα

παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση νέων μελών

2. Αποτίμηση εκλογικού

αποτελέσματος

3. Αποδοχή ή μη της πα-

ραίτησης του Προέδρου

της Συντονιστικής Επι-

τροπής

4. Εκλογή νέας Συντονι-

στικής Επιτροπής

5. Λοιπά θέματα

Κορωπί 9/12/2010

Η Συντονιστική Επιτροπή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βουλιαγμένη 8.12.10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 10584

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αφροδίτης 2, 16671 Βουλιαγμένη

Πληροφορίες: Μάρκου Δήμητρα

Τηλ.: 210-9673308, 210-8963636, fax: 210-8963627

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑ-

ΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΥ CONTAINER ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑ-

ΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΥ CONTAINER ΜΕ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜ-

ΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ (οικοδομικά προϊόντα, μπάζα, στερεά απόβλητα)»

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης, 

προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-

σφορές και με απλή συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με αρ.

96/10 Μελέτης για: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΥ CON-

TAINER ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΟΥ

CONTAINER ΜΕ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ (οικοδομικά

προϊόντα, μπάζα, στερεά απόβλητα)» (συνολικός προϋπολογισμός

70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80

του Ν. 2286/95 και του Ν. 3463/06, την με αρ. Πρωτ. 10536/7.12.10 σχε-

τική Διακήρυξη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 132 απόφασης

Δ.Ε. και την Τεχνική Μελέτη με α/α/ 96/2010. 

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

γισμού της δαπάνης, ήτοι ποσό 3.500€.

Προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τις 21/12/2010, ημέρα Τρίτη και

ώρα από 10:00 – 10:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, Αφροδίτης 2, Βου-

λιαγμένη.

Παραλαβή σχετικής διακήρυξης και πληροφορίες, καθημερινά Δευτέρα

έως Πέμπτη 08:30 – 13:00 και Παρασκευή 08:30 – 12:30, στο Γρ. Προμη-

θειών, Δήμου Βουλιαγμένης. Τηλ.: 210-8963636, 210-9673308.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αττικής 12, Κορωπί Τ.Κ. 19400

Fax: 210-6624963

Κορωπί 08/12/2010

Αριθμ. Πρωτ.: 22/80

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνι-

σμό με κριτήριο την χαμηλότερη

τιμή σε Ευρώ, σύμφωνα με τις

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε με-

ταγενέστερη απόφαση που ανα-

φέρεται στις προμήθειες και του

Ν.2286/95, για την «Προμήθεια

αποθηκευτικών συστημάτων

στήριξης τύπου dexion».

Η δαπάνη για την ανωτέρω προ-

μήθεια ανέρχεται στο ποσό των

14.986,62 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

υποβάλλουν τις προσφορές τους

μέχρι την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου

2010 και ώρα 10:00π.μ. έως

10:30π.μ. στα γραφεία του Δή-

μου, τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδο-

νται στα γραφεία του Δήμου Κρω-

πίας τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες στο τηλ. 210-6625682 εσωτ.

163.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΒ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

& Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΖΕΦΎΡΟΥ 2, 16673

Κονδύλια για

μισθοδοσίες

στους ΟΤΑ

από το 

Υπ. Εσωτερικών

Με 160 εκ ευρώ (160.332.985)

ενισχύει του δήμους και τις

κοινότητες της χώρας το

υπουργείο Εσωτερικών.

Με απόφαση που υπέγραψε ο

υφυπουργός Εσωτερικών

Γιώργος Ντόλιος 160 εκατομ-

μύρια ευρώ δίνονται στους

Δήμους και Κοινότητες της

χώρας για την κάλυψη βασι-

κών αναγκών, όπως σημειώνε-

ται στην απόφαση:  

«στο ποσό αυτό συμπεριλαμ-
βάνονται οι δαπάνες μισθοδο-
σίας του προσωπικού των παι-
δικών και βρεφονηπιακών
σταθμών και των χώρων άθλη-
σης που μεταφέρθηκαν σε δή-
μους και κοινότητες, βάσει
των ν.  2880/2001 και ν.
3106/2003 καθώς επίσης και οι
δαπάνες μισθοδοσίας των κα-
τατασσόμενων σε θέσεις ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρό-
νου, Σχολικών Φυλάκων και
εργαζομένων σε προγράμμα-
τα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνι-
κή Μέριμνα και για ΑμεΑ, βά-
σει των διατάξεων του π.δ.
164/2004 καθώς και των άρ-
θρων 16 του ν.3491/2006 και
27 του ν.3613/2007».
Οσο για το ύψος του ποσού

που θα αποδοθεί στους ΟΤΑ

θα προσδιοριστεί με Κοινή

Υπουργική Απόφαση.  
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Συνάντηση με εκπροσώπους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατο-

λικής Αττικής, με τους Διευθυντές των Γυμνασίων και των Λυκείων του Δήμου Σα-

ρωνικού και εκπροσώπους των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείων αυ-

τής της βαθμίδας, είχε τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010 στο Δημαρχείο Καλυβίων ο

Δήμαρχος Καλυβίων και νέος Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Πέτρος Φιλίππου, προκειμέ-

νου να συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης στην περιοχή και να αναζητηθούν λύσεις για την αντιμετώπισή τους

ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων προς όφελος των μαθητών. 

Στη συζήτηση τέθηκαν θέματα που αφορούν στην κατάσταση των σχολείων (κτιρια-

κές εγκαταστάσεις, συντήρηση και  φύλαξη των σχολικών μονάδων), λειτουργικά

θέματα (ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, μεταφορά μαθητών) καθώς και η

εξασφάλιση επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων των σχολείων με δεδομέ-

νη την μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-

διοίκησης. 

Η συνάντηση, στην οποία έγινε μια πρώτη καταγραφή των προβλημάτων των σχο-

λείων, διεξήχθη σε απόλυτα θετικό κλίμα και έκλεισε με τη δέσμευση όλων όσων

συμμετείχαν σε αυτήν για στενή συνεργασία  για την άμεση αντιμετώπιση και επί-

λυση των προβλημάτων αυτών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες, συμφώνησαν ότι σε κα-

μία περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στο δήμο Σαρωνικού η πολιτική των συγ-

χωνεύσεων των σχολικών μονάδων που αποτελεί βασική κυβερνητική επιλογή στο

πλαίσιο του Μνημονίου, καθώς λόγω της πληθυσμιακής ανάπτυξης στην περιοχή κά-

θε χρόνο παρατηρείται μεγάλη αύξηση μαθητών στα σχολεία. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης Ανατολικής Αττικής κ. Στέφανος Καπέλλας, η Προϊσταμένη του 3ου Γραφεί-

ου Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής Αθηνά Πέτρου, η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων

της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής  Άννα Μπαράτση, ο

Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Καλυβίων Τάσος Οικονομόπουλος, η Δ/ντρια του 2ου

Γυμνασίου Καλυβίων (Λαγονήσι)  Σοφία Γαλιατσάτου, ο Δ/ντης του 1ου Λυκείου Κα-

λυβίων  Γιάννης Ασημακόπουλος, η Δ/ντρια του 2ου Λυκείου Καλυβίων (Λαγονήσι)

Μαρία Μπούρικα, η Δ/ντρια του Γυμνασίου Αναβύσσου Σοφία Χανιώτη, ο Δ/ντης του

Λυκείου Αναβύσσου Γιάννης Σπέντζος, η Δ/ντρια του Γυμνασίου Σαρωνίδας Πολυ-

ξένη Μαλλιαρού και η Δ/ντρια του Γυμνασίου Κουβαρά  Πηνελόπη Γεωργίου.  

Τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων εκπροσώπησαν στη συνά-

ντηση: το 1ο Γυμνάσιο Καλυβίων η  Ελένη Δέδε, το 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων (Λαγο-

νήσι) ο Πρόεδρος του Συλλόγου  Βαγγέλης Κουκούλης, η ταμίας κα Μιχέλα Τέκου,

τα μέλη του Δ.Σ.  Ελένη Αλεξανδροπούλου και κα Βάσια Κατσάμπα, το 2ο Λύκειο

Καλυβίων (Λαγονήσι) ο Πρόεδρος του Συλλόγου  Δημήτρης Ρεκλίτης και το Γυμνά-

σιο Σαρωνίδας η Πρόεδρος του Συλλόγου  Ιωάννα Μικρού και η Αντιπρόεδρος Λου-

ίζα Τσεριώτη. 

Υπάρχει μεγάλη ανισοκατανομή του πλούτου στον πλανή-

τη και ενώ πολλοί άνθρωποι λιμοκτονούν άλλοι όχι μόνο

ζουν με χλιδή  αλλά και εκμεταλλεύονται ασύστολα  τους

αδυνάτους. Τα μεγάλα διεθνή συμφέροντα ελέγχουν την

παγκόσμια παραγωγή αγαθών και διατηρούν μία ανισότη-

τα πλούτου που τους εξασφαλίζει τη διατήρηση της δικής

τους υπεροχής και ισχύος. Η σχεδιαζόμενη από τους

εξουσιαστές παγκοσμιοποίηση έχει αυτόν ακριβώς το σκο-

πό και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην υλοποίηση

των σχεδίων  τους είναι οι ιδιαιτερότητες των λαών όπως,

η γλώσσα, η ιστορία, ο πολιτισμός και η θρησκεία τους,

που τους συγκροτούν και τους διατηρούν ως έθνη κράτη.

Ένα από τα μέσα που έχουν επιστρατεύσει για να μηδενί-

σουν τα έθνη κράτη, να ομοιογενοποιήσουν τους λαούς

και να τους μετατρέψουν σε μία άμορφη μάζα είναι και η

λαθρομετανάστευση, που την εφαρμόζουν και στην Ελλά-

δα. Ουσιαστικά αυτή αποτελεί εισβολή αλλοφύλων στο

έδαφος μας. Παλαιά οι εισβολείς ήρχοντο οπλισμένοι και

τους αντιμετωπίσαμε στον Μαραθώνα, στις Θερμοπύλες

και στη Σαλαμίνα δημιουργώντας σελίδες δόξας στην

ιστορία και τον πολιτισμό μας, σήμερα που έρχονται ξυπό-

λυτοι τους ανοίγουμε διάπλατα τις κερκόπορτες για να

διέλθει ο Δούρειος Ίππος με το όνομα της ‘Αγάπης’. 

Σαν παράδειγμα θα αναφέρω την Ινδία και το Πακιστάν

όπου ζουν δύο δισεκατομμύρια εξαθλιωμένων ανθρώπων.

Δέκα εκατομμύρια από αυτούς, όσοι είναι και οι Έλληνες

στην Ελλάδα, αποτελούν το 0,5% του πληθυσμού των χω-

ρών αυτών. Εάν αυτοί έλθουν στην Ελλάδα θα παραμείνει

στην εξαθλίωση το υπόλοιπο 99,5% και η ανακούφιση που

θα έχουν οι παραμένοντες στις χώρες αυτές θα είναι μη-

δαμινή. Όμως τα δέκα αυτά εκατομμύρια ερχόμενα στην

Ελλάδα θα την διαλύσουν όχι μόνο οικονομικά αλλά ακό-

μη γλωσσικά, πολιτισμικά, εθνικά και θρησκευτικά. 

Εάν η Ελλάδα θέλει πράγματι να δείξει ουσιαστική αγάπη

προς τους φτωχούς και τους εξαθλιωμένους της γης θα

πρέπει να πολεμήσει εκείνους που κρατούν αυτούς τους

ανθρώπους σε εξαθλίωση μέσα στην ίδια τους τη χώρα.

Στην Ινδία π.χ. υπάρχει μία τάξη από βαθύπλουτους αν-

θρώπους που ο πλούτος του καθενός  υπερβαίνει κατά πο-

λύ τον πλούτο όλης της Ελλάδας και θα μπορούσαν να

βοηθήσουν ουσιαστικά τους συμπατριώτες τους με ανα-

διάρθρωση των κοινωνικών τάξεων και δικαιότερο καταμε-

ρισμό των παραγομένων αγαθών. Το γεγονός ότι οι σχε-

διαστές της παγκοσμιοποίησης επιμένουν να στέλνουν

εξαθλιωμένους στην Ελλάδα, δείχνει άμεσα ότι δεν απο-

σκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αν-

θρώπων του πλανήτη αλλά χρησιμοποιούν μερικούς από

αυτούς ώστε με το πρόσχημα της δήθεν αγάπης και αλλη-

λεγγύης να γίνουν τα μέσα αλλοίωσης των λαών και βαθ-

μιαίας εξαφάνισης των εθνών κρατών.   

Δυστυχώς, εκτός από την Αριστερά που σχεδιάζει το διε-

θνές προλεταριάτο και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος

που επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι πρέπει να θυσιάσου-

με μέρος από τα εθνικά μας συμφέροντα υπέρ μίας πα-

γκόσμιας κυβέρνησης και με την υπογραφή της δανειακής

σύμβασης και του μνημονίου έχει παραχωρήσει τα κυριαρ-

χικά μας δικαιώματα σε ξένους, έρχεται τώρα και η Εκ-

κλησία της Ελλάδος με τον σιωπηλό Αρχιεπίσκοπο να

συμβάλει στην αλλοτρίωση μας, υποπίπτοντας στο Θεομί-

σητο αμάρτημα του συγκρητισμού. Εμείς από τους θεολό-

γους μάθαμε τι πάει να πει συγκρητισμός (συγκερασμός

θρησκευτικών τάσεων) και να που τώρα η ίδια η Εκκλησία

της Ελλάδος, υποτασσόμενη στην εξουσία, έρχεται σαν

δεύτερος Σολομών να θυσιάσει στα είδωλα. Αντί λειτουρ-

γίας οργανώνει συναυλία στον Άγιο Παντελεήμονα προ-

σκαλούσα όλη την διεφθαρμένη εξουσία και τους πουλη-

μένους αηδούς να ψάλουν ύμνους στον Βάαλ μέχρι να μά-

θουμε και τη γλώσσα των ιερέων του και να του κτίσουμε

ναούς όπου θα τον δοξάζουν και θα τον δοξάζουμε. Όλα

αυτά με το ψευδώνυμο της αγάπης.

Όταν οι Έλληνες πήγαιναν μετανάστες στη Γερμανία, το

Βέλγιο, την Αμερική και την Αυστραλία τους εξέταζαν και

στα δόντια εάν είναι ικανοί για δουλεία και τους έστελναν

συστημένους να επανδρώσουν ανθρακωρυχεία, βαριές

βιομηχανικές και κατασκευαστικές μονάδες αναπτυσσομέ-

νων χωρών. Σήμερα η Ελλάδα δεν έχει εκείνες τις παρα-

γωγικές προϋποθέσεις για να δεχθεί τα στίφη των βαρβά-

ρων. 

Εάν η εκκλησία εθελοτυφλεί στον Δούρειο Ίππο τότε ας

ανοίξει τους ναούς του Κυρίου να φιλοξενήσει τους άστε-

γους εισβολείς και να μην παραβιάζει τους οίκους των νοι-

κοκυραίων που θέλουν να ζήσουν στον τόπο τους με τον

τρόπο που μάθανε από τους πατεράδες τους. Όπως είπε

και ένα παπαδοπαίδι, ‘Είχαμε δει τη σιωπή των αμνών, τώ-

ρα βλέπουμε και τη σιωπή των Ποιμένων στη σφαγή των

Αμνών’.

Ηλίας Σταμπολιάδης 

Καθηγητής  Πολυτεχνείο Κρήτης

Η σιωπή των Ποιμένων στη σφαγή των Αμνών

Τα προβλήματα λειτουργίας των σχολείων  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

επί τάπητος στο νέο Δήμο Σαρωνικού
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Τους στόχους για την αναβάθμιση, τη

βελτίωση της ελκυστικότητας και της

αποτελεσματικότητας της Τεχνικής και

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς

και για τη  σύνδεσή της με την αγορά ερ-

γασίας, έθεσε η Υπουργός Παιδείας, Διά

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα

Διαμαντοπούλου, κατά τη διάρκεια της

ομιλίας της, στις 8 Δεκεμβρίου, σε ημε-

ρίδα που πραγματοποιείται στο Υπουρ-

γείο, με θέμα   «Η θέση της Δευτερο-
βάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει».
Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την

εποπτεία του Ειδικού Γραμματέα Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης του Υπουργείου, Μιχάλη Κοντογιάν-

νη και του Προέδρου του Τμήματος Δευ-

τεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστι-

τούτου( Π.Ι.) και Αντιπροέδρου του Π.Ι.,

Περικλή Λατινόπουλου.

«Η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση στη χώρα μας - παρά
τις προσπάθειες και τις μεταρρυθμίσεις
που έγιναν - παραμένει ένας χώρος με
τεράστια προβλήματα. Ζητούμενο σήμε-
ρα είναι η αναβάθμισή του, με την προ-
σέλκυση μαθητών και εκπαιδευτικών
υψηλού επιπέδου, με προγράμματα που
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
σύγχρονης εποχής και της αγοράς εργα-
σίας», τόνισε η Υπουργός.     

Προτάσεις 

για διαβούλευση 

Τεχνολογικό Λύκειο, που θα ενσωματώ-

νει τα ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικά Λύκεια)

και τις ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές σχολές).

Θα είναι ισότιμο με όλους τους άλλους

τύπους λυκείων και θα είναι τριετούς

διάρκειας. Γίνεται αξιολόγηση του κάθε

ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. χωριστά.  

― Θα εξασφαλίζει στους αποφοίτους

του γενικές γνώσεις, αλλά και ολοκλη-

ρωμένη Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαί-

δευση. Θα παρέχει τίτλους ανάλογου

επιπέδου, που καθορίζονται από τις σχε-

τικές οδηγίες και το Εθνικό Πλαίσιο Προ-

σόντων. 

― Θα δίνει τη δυνατότητα επαγγελματι-

κής ανέλιξης  των αποφοίτων, μέσω των

δυνατοτήτων που παρέχει η Διά Βίου Μά-

θηση και οι σπουδές στην Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση. 

― Τμήματα Μεταδευτεροβάθμιας Τεχνι-

κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα

οποία θα είναι ενταγμένα στο λειτουργι-

κό πλαίσιο του Τεχνολογικού Λυκείου και

θα έχουν διάρκεια ενός σχολικού έτους.

Σκοπός των τμημάτων αυτών θα είναι η

παροχή ειδικών γνώσεων και δεξιοτή-

των, ώστε να εξασφαλίζονται περισσό-

τερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχό-

λησης για τους αποφοίτους. Θα παρέ-

χουν, επίσης, Πτυχίο ανώτερου επαγγελ-

ματικού επιπέδου από αυτό του Τεχνολο-

γικού Λυκείου.

Κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δι-

καιώματα των αποφοίτων του Τεχνολο-

γικού Λυκείου, ώστε όλοι να έχουν άμε-

ση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην αγο-

ρά εργασίας. 

― Ο νεοσυσταθείς Εθνικός Οργανισμός

Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π) θα

έχει ως βασική του προτεραιότητα την

αντιστοίχιση επαγγελματικών δικαιωμά-

των στις ειδικότητες, που δεν έχουν

αντιστοιχιστεί ή για τις οποίες δεν έχουν

θεσπιστεί επαγγελματικά δικαιώματα.

― Από τον Ιούνιο του 2010 η Επιτροπή

Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμά-

των (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.) ξεκίνησε τη διαδικασία

αντιστοίχισης επαγγελματικών δικαιω-

μάτων και ολοκλήρωσε το έργο της αντι-

στοίχισης, με αποτέλεσμα να αποκτή-

σουν  επαγγελματικά δικαιώματα 10 ει-

δικότητες των ΕΠΑ.Λ. και 16 ειδικότητες

των ΕΠΑ.Σ., οι οποίες μέχρι τότε βρίσκο-

νταν σε εκκρεμότητα. 

― Οι ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυ-

κείου θα προσδιορίζονται με βάση τις

αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και

των τοπικών και των περιφερειακών κοι-

νωνιών και σε συνεργασία με τους κοι-

νωνικούς εταίρους.

Τα προγράμματα σπουδών θα είναι συμ-

βατά με τα εθνικά πρότυπα Επαγγελματι-

κών Περιγραμμάτων, που θα καθοριστούν

για όλες τις ειδικότητες. Παράλληλα, θα

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της πε-

ριττής ύλης και των επικαλύψεων μεταξύ

των μαθημάτων.

Μελετώνται υποστηρικτικές δράσεις, με

κυρίαρχη την επιμόρφωση των καθηγη-

τών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαί-

δευσης, τόσο σε θέματα της ειδικότητάς

τους, όσο και σε νέες μεθόδους διδασκα-

λίας, με βάση το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό

περιβάλλον της ΤΕΕ.  Στον τομέα της ερ-

γαστηριακής επιμόρφωσης των καθηγη-

τών θα μπορούν να παίξουν σημαντικό

ρόλο επιλεγμένα Σχολικά Εργαστηριακά

Κέντρα, που διαθέτουν τον απαιτούμενο

σύγχρονο εξοπλισμό.

Δέσμη υποστηριχτικών μέτρων

στο Δημοτικό

και στο Γυμνάσιο  

― Ενισχύεται ο ρόλος του μαθήματος

της Τεχνολογίας στα Γυμνάσια, ώστε οι

μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εκτι-

μήσουν έγκαιρα τα οφέλη της ανάπτυξης

και της χρήσης της τεχνολογίας και πα-

ράλληλα να βοηθηθούν στον τομέα του

επαγγελματικού προσανατολισμού τους.

Επανασχεδιάζονται οι διαδικασίες του

Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατο-

λισμού, με στόχο την καλύτερη πληρο-

φόρηση  και συμβουλευτική των μαθη-

τών.  Το επόμενο διάστημα θα παρουσια-

στεί το πρόγραμμα του Ε.Κ.Ε.Π. (Εθνικό

Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολι-

σμού). 

― Η ποιοτική αναβάθμιση της υποχρεω-

τικής Εκπαίδευσης θα ενισχύσει σημαντι-

κά το σύνολο της Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης.

― Τα Τεχνολογικά Λύκεια, σε συνδυα-

σμό με τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέ-

ντρα, δημιουργούν ισχυρούς και πολυδύ-

ναμους πόλους παροχής γνώσεων και

δεξιοτήτων, για την κάλυψη των τοπικών

εκπαιδευτικών αναγκών και στον τομέα

της Διά Βίου Μάθησης. Προτείνεται η

λειτουργία Πειραματικών Τεχνολογικών

Λυκείων, ενώ αναμένονται τα αποτελέ-

σματα από την πιλοτική συνεργασία των

ΕΠΑ.Λ. με τα αντίστοιχα τμήματα ΤΕΙ.  

Η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μά-

θησης και Θρησκευμάτων, Εύη Χριστο-

φιλοπούλου, τονίζει: 

«Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαί-
δευση σημαίνει να κάνουμε πιο ελκυστι-

κή την μαθησιακή διαδικασία για τους
εκπαιδευόμενους,  αλλά να τη συνδέ-
σουμε και με τις  τοπικές αγορές εργα-
σίας.  
Η διασφάλισης της ποιότητας στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση αφορά σε
όλους και σε όλα: εκπαιδευτικούς, επι-
μορφωτές, προγράμματα σπουδών, εκ-
παιδευτικές μεθόδους, συστήματα αξιο-
λόγησης και παρακολούθησης. 

Δεν θα υπολογίσουμε το πολιτικό κό-
στος στην προσπάθειά μας να διασφαλί-
σουμε την ποιότητα.
Χρειάζεται συστράτευση όλων μας.
Εξάλλου, η συναίνεση που δημιουργείται
στην Ευρώπη έχει δύο κατευθύνσεις για

την επίτευξη των στόχων μας. Η μία είναι
η δυνατότητα σύνδεσης των εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων και βαθμίδων,  κάτι που
έχουμε ήδη ξεκινήσει με τη συνεργασία
ΕΠΑ.Λ. και ΤΕΙ σε 5 πόλεις της χώρας. 
Η δεύτερη είναι η συνεργασία κρατών -
μελών και προς αυτήν την κατεύθυνση,
πέρα από τη συμμετοχή μας στα ευρω-
παϊκά φόρα. Δρομολογούμε  διμερείς
συνεργασίες, ώστε η αναδιάρθρωση του
συνολικού συστήματος της Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να
αντλήσει από τις καλύτερες πρακτικές
στην Ευρώπη.
Έχει μεγάλη σημασία να συνδυάσουμε
τις βασικές ικανότητες και τη γνώση που
πρέπει να παίρνει κάθε παιδί στο σχο-
λείο, με τις τεχνικές δεξιότητες που πρέ-
πει να αναπτύσσει η Τεχνική Επαγγελμα-
τική Εκπαίδευση στη χώρα μας.

Σ.Σ.: Εν τω μεταξύ οι αντιδρασεις  γε-

νικεύονται με καταλήψεις σε πολλά

σχολεία της χώρας.  

Νέο Σχολείο - Πρώτα ο Μαθητής και στην Τεχνική Εκπαίδευση

Διαβούλευση για την Αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας 

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
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Ενα παζάρι με πολύ αγάπη
Την περασμένη Κυριακή, επισκέφθηκα το ΚΑΑΠΒ (ΠΙΚΠΑ) Βούλας, πα-

ρακινούμενη από το δελτίο τύπου, για ένα παζάρι με πολύ εθελοντισμό

και αγάπη.

Η μεγάλη αίθουσα εντευκτήριο ήταν γεμάτη πάγκους στολισμένους με

χίλιων λογιών δωράκια, για το δέντρο, για το σπίτι, λιχουδιές, αλλά και

καλτσούνια.

Πολλά από αυτά ήταν φτιαγμένα από τα χέρια των παιδιών με τη βοήθεια

των εθελοντριών.

Με εκπλήσσει κάθε φορά, η δύναμη της συμμετοχής αυτών των παιδιών.

Των παιδιών που η φύση δεν τους χάρισε όλα της τα καλά, αλλά τους

έδωσε μία δύναμη ψυχής αστείρευτη!

Η διοικήτρια Ευαγγελία Χαλβατζά παρούσα, να συνομιλεί με τον κόσμο,

που όπως μας είπε ήταν πάρα πολύς και τις τρείς ημέρες που λειτούρ-

γησε και πήγε και πάρα πολύ καλά σε έσοδα.

Είναι αλήθεια ότι η διοικήτρια έχει κάνει ένα “άνοιγμα” στο ΠΙΚΠΑ και

έχει προγραμματίσει μία σειρά εκδηλώσεων.

Εκεί και η πρόεδρος των φίλων του ΠΙΚΠΑ Φωτεινή Ψυλλάκη με την κό-

ρη της Μαρία Ψυλλάκη και την κα Κανέτου συμμετείχαν ουσιαστικά στο

τριήμερο της εκδήλωσης, αφού ο Σύλλογος ήταν ένας από τους οργα-

νωτές της.                                                                       Αννα Μπουζιανη

«Οδός Ελευθερίας»
Ποιητική Συλλογή του Κώστα Νούσια

Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Ελληνογεωργιανού Συλλόγου «Ο Καύκα-

σος» πραγματοποιήθηκε 4 Δεκεμβρίου, η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Οδός

Ελευθερίας» του ποιητή-μουσικού Κώστα Νούσια.

Παρευρέθηκαν πολλοί βορειοηπειρώτες, μέλη της ΕΚΑΒΗ, συνεργάτες και φίλοι του ποι-

ητή, μέλη του Συλλόγου «Ο Καύκασος»,

μέλη του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών,

Λόγου και Επιστημών Ελλάδος και εξέχου-

σες προσωπικότητες των γραμμάτων και

των τεχνών.

Για το έργο του ποιητή μίλησαν ο ποιητής και

εκδότης  Γιώργος Χρονάς, ο φιλόλογος  Γιώρ-

γος Κατεμής, η ποιήτρια Στέλλα Λεοντιάδου

και ο λογοτέχνης Μάριος Μιχαηλίδης.

Ποιήματα απήγγειλε ο μουσικός-καθηγη-

τής Γρηγόρης Κακούρης.  

Η βραδιά έκλεισε με τραγούδια ερμηνευ-

μένα από το Μουσικό Σύνολο ΗΧΩ Αθη-

νών.

Η διευθύντρια (όρθια) Ευαγγελία Χαλβατζά με τις κυρίες του Συλλόγου Φίλων του
ΠΙΚΠΑ. Από αριστερά Μαρία Ψυλλάκη, Φωτεινή Ψυλλάκη, και Ι. Κανέτου.

Τα παιδιά καμαρώνουν για το δέντρο που στόλισαν με τη βοήθεια των εθελοντών.
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3 & 4  Χριστούγενα-Πρωτοχρονιά  στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

KALAVRITA CANYON HOTEL & SPA 4* 

Στην ιστορική πόλη των Καλαβρύτων, με απεριόριστη θέα το απέραντο πράσινο του

όρους Χελμός το νεόδμητο ξενοδοχείο 4 αστέρων ανοίγει τις πύλες του το τελευταίο

10ήμερο του Νοεμβρίου, και αποτελεί την ιδανική επιλογή ήσυχης διαμονής σε ένα φι-

λόξενο περιβάλλον, απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας. Επιβλητικό και κομψό χτισμένο

στο κέντρο της πόλης προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Διαθέτει 35 δωμάτια

deluxe & superior όλα με θέρμανση, mini bar, χρηματοκιβώτιο ασφαλείας, απευθείας τη-

λεφωνική γραμμή, TV με δορυφορικά και ελληνικά κανάλια, δωρεάν ασύρματη σύνδεση

internet, είδη προσωπικής φροντίδας Hermes, σεσουάρ μαλλιών, βαμβακερά μπουρνούζια

και παντόφλες. 

Εορταστικό Πρόγραμμα

* Ποτό καλωσορίσματος * Εορταστικός στολισμός ξενοδοχείου

* Πλούσιο εορταστικό πρόγευμα-μπουφέ * Διαμονή στο ξενοδοχείο

Τα κοστολόγια διαφέρουν ανάλογα με τις ημερομηνίες που θα επιλεξετε. Ενημερωθει-

τε σχετικά στο 210 8951.348 ή www.dynatravel.gr

Γιορτές στην ΒΙΕΝΝΗ 4 & 5 Hμέρες

Αναχωρήσεις: 23, 24, 30, 31/12 & 6/1

Ένας από τους πιο κλασσικούς, Χριστουγεννιάτικους προορισμούς. Στη Βιέννη, τα Χρι-

στούγεννα είναι πανέμορφα, παραμυθένια.

Η αγορά, τα μαγαζιά, τα αυτοκρατορικά παλάτια με τους πανέμορφους κήπους, τα γρα-

φικά της σοκάκια, οι λαμπεροί δρόμοι της, γεμίζουν με χιλιάδες λαμπάκια, πολύχρωμα

στολίδια. Η Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση είναι εντυπωσιακή και η Αυστριακή πρωτεύ-

ουσα μοιάζει κυριολεκτικά σα να βγήκε από ένα παραμύθι... Το απόλυτο Χριστουγεννιά-

τικο κλίμα!

1η ημέρα: Αθήνα-Βιέννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση με για Βιέννη. Άφιξη, τακτοποίηση επιλεγμένο

κεντρικό ξενοδοχείο FALKENSTEINER PALACE 4* www.falkensteiner.com ή ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5*

Χρόνος ελεύθερος για πρώτη γνωριμία με την πόλη. 

2η ημέρα: Βιέννη (ξενάγηση)  Πρόγευμα και ξενάγηση. Στο ring με την όπερα, τα μουσεία φυ-

σικής ιστορίας και ιστορίας της τέχνης, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, την Όπερα και το Πανεπιστήμιο.

Στα ανάκτορα Μπελβεντέρε,  Στον Καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. 

3η ημέρα: Βιέννη-Βιεννέζικα δάση- ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
Περιπλάνηση στα Βιεννέζικα δάση, Στο Κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ όπου εξελίχθηκε το

ερωτικό δράμα του πρίγκιπα Ιωσήφ και της Μαρία Βετσέρα, και το Μπάντεν. 

4η ημέρα: Βιέννη-Σάλτσμπουργκ (προαιρετική)  Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσετε

την γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης.   

5η ημέρα: Βιέννη-Αθήνα  Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη μέχρι το απόγευμα, μεταφορά στο

αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βιέννη-Αθήνα με ΟΑ & έκτακτη ναυλωμένη πτήση 

• 4 διανυκτερεύσεις στο FALKENSTEINER PALACE 4* www.falkensteiner.com ή ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5* (Για την

αναχώρηση 23 & 24/12) 

• 3 διανυκτερεύσεις για τις αναχωρήσεις 30, 31/12 & 6/1 Πρωτοχρονιά & Θεοφάνεια

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά σε όλα τα ξενοδοχεία

• Ξενάγηση πόλης & Εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση 

• Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε μπουφέ & 1 ποτό 24/12 με μουσική στο PASSAUERHOF RESTAURANT στο Γκρί-

ντζιχ με μεταφορά (για όσους το επιλέξουν)

• Μεταφορές/ ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα για όλα τα ξενοδοχεία 

• Συνοδός του γραφείου για την αναχώρηση 23 & 24/12 - Τοπικός ξεναγός στην Βιέννη 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών.  • Ταξιδιωτική τσάντα

Τα κοστολόγια διαφέρουν ανάλογα με την πτήση και το ξενοδοχείο. Ενημερωθειτε σχετικά στο 210 8994.930 ή

www.dynatravel.gr

Χριστουγενιάτικες προτάσεις για ...εξορμήσεις

Οι Ροταριανοί Όμιλοι Γέρακα και Αγ. Πα-

ρασκευής διοργάνωσαν ομιλία με θέμα:

«Σταυροφόροι χωρίς Σταυρό, Ισλάμ,
Τρομοκρατία, ΗΠΑ, Νεοοθωμανισμός»,
με τον Δημοσιογράφο Σταύρο Λυγερό,

στον Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου την (24

Νοεμβρίου). 

Την εκδήλωση προλόγισε ο Καθηγητής

του Πάντειου Πανεπιστημίου Διεθνών

Σχέσεων Κων/νος Αρβανιτόπουλος! 

Τόσο ο Κ. Αρβανιτόπουλος όσο και ο Στ.

Λυγερός μίλησαν από στήθους με παρα-

δείγματα, ιστορικά γεγονότα και με τρό-

πο σαφή, περιεκτικό και κατανοητό εξή-

γησαν τις λεπτές ισορροπίες που δια-

δραματίζονται στη διεθνή σκακιέρα σε

διπλωματικό επίπεδο και πώς αυτό αντα-

νακλά στη χώρα μας. Οι παρευρισκόμε-

νοι έμειναν κατενθουσιασμένοι με την

όλη παρουσίαση του θέματος.

Οι Ροταριανοί όμιλοι Αγ. Παρασκευής

και Γέρακα, παρέδωσαν αναμνηστικές

πλακέτες στους δύο ομιλήσαντες (Λυγε-

ρό και Αρβανιτόπουλο)  και έλαβαν επί-

σης το μετάλλιο του Ομίλου της Αγ. Πα-

ρασκευής και τις Συλλεκτικές Κούπες

του Ομίλου Γέρακα καθώς και τα ειδικά

banners των ομίλων... Συλλεκτική κούπα

και banners των Ομίλων Γέρακα και Αγ.

Παρασκευής έλαβε και ο Δήμαρχος Γέ-

ρακα και νυν του ενιαίου Δήμου Παλλή-

νης Αθανάσιος Ζούτσος, ο οποίος πα-

ρευρέθη στην εκδήλωση.

«Σταυροφόροι χωρίς Σταυρό, Ισλάμ, Τρομοκρατία, ΗΠΑ, Νεοοθωμανισμός»

Εκδήλωση των Ροταριανών Ομίλων 

Γέρακα και Αγ. Παρασκευής

Ο Δήμαρχος Γέρακα Αθ. Ζούτσος και νέος Δήμαρχος του ενιαίου Δήμου Παλλήνης-Γέρακα χαιρε-
τίζει την εκδήλωση.
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ΔΩΡΕΑΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για

το πρόγραμμα «Εκπαίδευ-

ση των μεταναστών στην

ελληνική γλώσσα, την ελ-

ληνική ιστορία  και τον ελ-

ληνικό πολιτισμό –ΟΔΥΣ-

ΣΕΑΣ». Τα μαθήματα γίνο-

νται δωρεάν και απευθύνο-

νται σε πολίτες ανεξαρτή-

του καταγωγής άνω των 16

ετών που διαμένουν νόμιμα

στη χώρα μας.

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο

σπουδών οι εκπαιδευόμενοι

μπορούν να συμμετέχουν

στις Εξετάσεις Πιστοποίη-

σης Ελληνομάθειας της

Γ.Γ.Δ.Β.Μ., απαραίτητη

προϋπόθεση για την από-

κτηση του καθεστώτος του

επί μακρόν διαμένοντος. 

ΕΠΙΠΕΔΑ:

Επίπεδο Α1 (125 ώρες): Ει-

σαγωγικά μαθήματα στην

ελληνική γλώσσα, την ιστο-

ρία και τον πολιτισμό, κα-

θώς και στον τρόπο ζωής

της ελληνικής κοινωνίας. 

Επίπεδο Α2 (175 ώρες):

Μαθήματα ελληνικής γλώσ-

σας, στοιχείων της ελληνι-

κής ιστορίας και του ελληνι-

κού πολιτισμού. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Τα τμήματα μπορούν να λει-

τουργούν πρωινές ή απο-

γευματινές ώρες, ανάλογα

με την επιθυμία των εκπαι-

δευομένων και εφόσον συ-

γκεντρωθεί ο απαραίτητος

αριθμός υποψηφίων. Τα μα-

θήματα διαρκούν τρεις

ώρες και διεξάγονται δύο

έως τρεις ημέρες κάθε

εβδομάδα.
Το πρόγραμμα  οργάνωσε και

λειτουργεί η Γενική Γραμμα-

τεία Δια Βίου Μάθησης του

Υπουργείου Παιδείας Διά Βί-

ου Μάθησης και Θρησκευμά-

των. Η υλοποίηση του Έργου

έχει ανατεθεί στο Ινστιτούτο

Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλί-

κων. Το Έργο εντάσσεται στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Εκπαίδευση και Δια Βίου

Μάθηση» του Υπουργείου

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης

και Θρησκευμάτων και συγ-

χρηματοδοτείται από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση και το Ελλη-

νικό Δημόσιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δ. ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 

213 2030471/470/401
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Αγαπητοί Συμπολίτες!

Εν’ όψει της ανάληψης των καθηκόντων μας ως Δημοτική

Αρχή, από την 1η Ιανουαρίου 2011, θα θέλαμε να σας ενη-

μερώσουμε, για τις εξής ενέργειες και αποφάσεις μας:

1) Ήδη έχουν εκλεγεί με τις σχετικές εσωπαραταξιακές

ψηφοφορίες, οι Σύμβουλοι που  σύμφωνα με τον Νόμο, εί-

τε θα προταθούν προς περαιτέρω εκλογή απ’ το Δημοτικό

Συμβούλιο (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), είτε θα ορι-

στούν απ’ τον Δήμαρχο ως Αντιδήμαρχοι, για να ασκήσουν

τα καθήκοντα, που θα τους ανατεθούν.

2) Οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, όπως είχαμε δεσμευτεί και

προεκλογικά, θα βρίσκονται καθημερινά, από την Δευτέ-

ρα 10 Ιανουαρίου 2011 και από τις 7:30 π.μ. έως και τις

2:30 μ.μ. στις θέσεις τους, για να ασχολούνται με το αντι-

κείμενό τους και να προετοιμάζουν τις λύσεις, στα εκατο-

ντάδες προβλήματα των συμπολιτών μας.

Ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό, δίπλα σε κάθε Αντιδήμαρχο,

θα λειτουργήσει η αναγκαία ομάδα στήριξης του έργου

του, αποτελούμενη από εκλεγμένους και μη, Συμβούλους

της Παράταξής μας.

Επίσης ο Αντιδήμαρχος που στα καθήκοντά του, προβλέπεται

και η ενασχόλησή του, με τα προβλήματα της καθημερινότη-

τας των συμπολιτών μας στο Πόρτο – Ράφτη, για την  δική

τους εξυπηρέτηση και άμεση πρόσβασή τους, θα βρίσκεται

στο Γραφείο του στο Πόρτο - Ράφτη, καθημερινά από την

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011 και από τις 8:30 π.μ. έως και

τις 2:30 μ.μ., συνεπικουρούμενος στο έργο του, από εθελο-

ντές συναδέλφους, μέλη του Συνδυασμού μας.

Νωρίτερα, 7:30 π.μ. έως 8:30 π.μ., θα έχει προηγηθεί συ-

νάντηση και συνεργασία του, με τους υπηρεσιακούς πα-

ράγοντες του Δήμου Μαρκοπούλου και τον Δήμαρχο.

Ακόμα, στα μέσα έως τέλη Φεβρουαρίου 2011, θα γίνει ει-

δική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πόρτο –

Ράφτη, με μοναδικό θέμα, τα ειδικότερα προβλήματα της

περιοχής και τις προτεινόμενες λύσεις τους. Σ’ αυτήν την

συνεδρίαση, θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς

και οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της περιοχής.

3) Όλοι οι Αντιδήμαρχοι, έχουν ήδη ξεκινήσει την ενημέ-

ρωσή τους από τα στελέχη της σημερινής Δημοτικής Αρ-

χής, για τα θέματα του τομέα αρμοδιότητάς τους.

4) Όλα τα θέματα που θα εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο, θα προετοιμάζονται από τους Αντιδημάρχους και

τις ομάδες στήριξης του έργου τους και θα ολοκληρώνο-

νται σε επίπεδο εισήγησης στα Προσυμβούλια, στα οποία

θα συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και παρέμβασης, όλα

τα μέλη του Συνδυασμού μας και με δικαίωμα λόγου και

ψήφου, οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

5) Με δική μας πρωτοβουλία, μοιράστηκε στην απερχό-

μενη Δημοτική Αρχή και σε όλες τις Δημοτικές Παρατά-

ξεις, ο “Οδικός Χάρτης Άμεσων Ενεργειών, μέχρι την 31η

Μαρτίου 2011”, μια έκδοση του Υπουργείου Εσωτερικών,

που προβλέπει πάνω από είκοσι (20) ενέργειες προετοι-

μασίας εφαρμογής του “Καλλικράτη”, μέχρι την 10η Ια-

νουαρίου 2011 και περισσότερες από εβδομήντα (70)

αντίστοιχες, μέχρι την 31η Μαρτίου 2011! 

Ήδη, ειδική επιτροπή του Συνδυασμού μας, μελετά και

προετοιμάζεται και πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

6) Μετά την εφαρμογή του “Καλλικράτη”, το όποιο δημοτι-

κό αυτοκίνητο επρόκειτο να δοθεί στο Δήμαρχο, θα διατε-

θεί αμέσως μαζί με τον οδηγό του, αποκλειστικά και μό-

νο, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας και θα έχει

σαν στόχο μέσα από ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό,

να λειτουργήσει καθημερινά ως μέσο μεταφοράς και εξυ-

πηρέτησης πασχόντων και οικονομικά δοκιμαζόμενων συ-

νανθρώπων μας, οι οποίοι ζουν σε απομακρυσμένες πε-

ριοχές στο Μαρκόπουλο και στο Πόρτο - Ράφτη και χρειά-

ζονται τουλάχιστον εβδομαδιαία πρόσβαση σε γιατρούς,

φαρμακοποιούς και στο Κέντρο Υγείας της πόλης μας. 

7) Η Τελετή Ορκομωσίας της νέας Δημοτικής Αρχής, εφ’

όσον έχει γίνει η δικαστική ανακήρυξη των Συνδυασμών

και των επιτυχόντων Συμβούλων, θα γίνει την Τετάρτη, 15

Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 7 μ.μ., στο χώρο συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμο Μαρκοπούλου.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης.

Ο νέος Δήμαρχος Μαρκοπούλου

Σωτήρης Μεθενίτης οργανώνεται
“Σηκωσε” μανίκια κιόλας ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, έτσι ώστε την
1η Ιανουαρίου να τον βρει πανέτοιμο κι αυτόν και το επιτελείο του για να πέσουν αμέσως στη δου-
λειά.
Ετσι την προσεχή Τετάρτη ετοιμάζεται για την ορκομωσία  και έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες
ενέργειες που θα πραξει. Δημοσιεύουμε παρακάτω:
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ΔΥΝΑΜΗ

ΠΟΛΙΤΩΝ 

Η Δημοτική Κίνηση

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

καλεί τους δημότες

του νέου Δήμου

Μαραθώνα στη

συνδιάσκεψη που

πραγματοποιεί την 

Κυριακή 12 

Δεκεμβρίου 2010

στις 10.30 πμ

στο εντευκτήριο

του Συνεται

ρισμού Δικα

στικών Υπαλλήλων

Η ΤΡΙΚΟΡΥ

ΘΟΣ στο Σχινιά,

Ροδάνθης     και

Αλέας 

(Λ. Σχινια, πίσω

από το κωπηλατο-

δρόμιο)

Αντικείμενο της

συνδιάσκεψης:

Οι Προοπτικές του

Δήμου Μαραθώνα

και η δραστηριότη-

τα της Δύναμης 

Πολιτών στη νέα

δημοτική περίοδο.

Καλούμε κάθε 

πολίτη να παραβρε-

θεί και να συμβάλει

με τις απόψεις του.   

Για τη Δύναμη 

Πολιτών

ΦΩΤΗΣ 

ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

τηλ. 2294095748

κιν.6974885399,

6978595648
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ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΒΟΥΛΑΣ

Πρόσκληση  

Ετήσιας  Τακτικής

Γενικής 

Συνέλευσης  

Μελών

Το  Δ.Σ. του  Σωμα-

τείου  ΕΝΩΣΗ  ΠΟ-

ΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

προσκαλεί  τα  μέλη

του  στην  Ετήσια

Τακτική  Γενική  Συ-

νέλευση  την  Κυρια-

κή,  19 Δεκεμβρίου

2010  και  ώρα  11:00

π.μ.,  στην  οικία  κ.

Δ. Θεοχαρίδη,

Απόλλωνος 10,

Βούλα. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  

ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Πεπραγμένα  2010

2. Οικονομικός  απολο-

γισμός

3.  Υποβολή – έγκριση

Έκθεσης  Εξελεγκτι-

κής  Επιτροπής

4.  Έγκριση  πεπραγμέ-

νων  και  απολογισμού.

Απαλλαγή  Δ.Σ.

5.  Θέσεις  Ένωσης

Πολιτών  Βούλας:

(α)  Τοπικό  επίπεδο

(β)  Εθνικό  επίπεδο

6. Προτεινόμενο  πρό-

γραμμα  δράσης  2011

7.  Άλλα  θέματα

8.  Αρχαιρεσίες  για

την  εκλογή  του  νέου

Δ.Σ.  για  τη  διετία

2011-2012

9.  Ανακήρυξη  των  τα-

κτικών  και  αναπληρω-

ματικών  μελών  του

νέου  Δ.Σ.  και  της

Εξελεγκτικής  Επιτρο-

πής.

Για  το  Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος

Ι. Δημητριάδης

Ο  Γεν. Γραμματέας

Δ. Μακρυνικόλας   

Πληροφορίες:

www.enosipolitonvou

las.blogspot.com
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 7/12/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8136

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήρια κατακύρωσης την χαμηλότερη

τιμή, για την «Προμήθεια Σωληνών ύδρευσης», αρ. Προμ. 41/2010, σύμ-

φωνα με την υπ’ αριθμ. 220/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής

του Δήμου Γέρακα. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ-

χεται στο ποσό των 32232,29 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 14η του μηνός Ιανουαρίου

του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφο-

ρών 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που

είναι ανγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και

παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης,

δηλαδή 1.611,62€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη-

κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή έως και την Πέμπτη

13 Ιανουαρίου 2011, ώρες 10:00 – 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πληροφο-

ρίες: κ. Τσαντήλα Ελένη τηλ.: 210-6604654.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 8/12/2010

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 14369

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ & ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τ.Κ. 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΤΗΛ.: 210-7292601 έως 608

Αρμόδιος: Σκαροπούλου Εύη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την προμήθεια καυσίμων έτους 2011

Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

μυστική δημοπρασία με «ανοιχτό διαγωνισμό» όπως

αυτός καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του

Ε.Κ.Π.ΟΤΑ (απόφαση αριθμ. 11389/93 ΦΕΚ 185Β)  με

σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011, ενδεικτικής δαπάνης 197.600,00

ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει στο Δη-

μαρχιακό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνι-

σμού, στις 29 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Τετάρτη στις

11:00π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 12.153 ευρώ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό

πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το αργό-

τερο μέχρι το μεσημέρι (13.00μ.μ.) της 28ης Δεκεμβρί-

ου 2011 ημέρα Τρίτη.

Αν η προσφορά σταλεί ταχυδρομικά ισχύουν όσα ανα-

φέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι

επαγγελματίες των υπό προμήθεια αγαθών, με την έν-

νοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό

ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται

από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.  

Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται

από το Εμπορικό Επιμελητήριο και  για τις άλλες χώ-

ρες – μέλη της Ε.Ο.Κ. από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια

(άρθρο 7 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). 

Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζη-

τηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγρα-

φα, αυτά θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται σε αυ-

τούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την λήψη

της σχετικής αίτησης.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πλη-

ροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού,

αυτές θα παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν

από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή

των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα

αποστέλλονται ή θα παραδίδονται τέσσερις (4) εργά-

σιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Αρμόδια υπάλληλος για την χορήγηση των εγγράφων

του διαγωνισμού είναι η κα Σκαροπούλου Εύη (Τηλ.

210-7292601 έως 608 fax 210.7292621) για τα οποία

απαιτείται η έκδοση σχετικού παραβόλου σύμφωνα με

το άρθρο 2 της διακήρυξης και χορηγούνται από τις

13/12/2010 έως 23/12/2010. 

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Τζόκας 

Προνοιακά

επιδόματα

από τη 

Νομαρχία

Από την υπηρεσία

Πρόνοιας της Νομαρ-

χίας Ανατολικής Αττι-

κής ανακοινώνεται ότι

μετά την αποστολή

των χρημάτων από το

Υπουργείο Οικονομι-

κών τα προνοιακά επι-

δόματα θα αποδίδο-

νται στους δικαιού-

χους από την Πέμπτη

2/12/2010 μετά τις

11:00 πμ από τα ΕΛ-

ΤΑ.

«Μέντορας
νεοδιοριζόμενου 

εκπαιδευτικού»

Εχει ξεκινήσει δημόσια

διαβούλευση για τον

προσδιορισμό του θε-

σμού «Μέντορας νεοδιο-
ριζόμενου εκπαιδευτι-
κού» από τις 29/11/2010,

και για 15 ημέρες θα βρί-

σκεται στο διαδίκτυο: 

www.opengov.gr . 

Το κείμενο για τη διαβού-

λευση για τον προσδιορι-

σμό του θεσμού «Μέντο-

ρας νεοδιοριζόμενου εκ-

παιδευτικού» είναι αναρτη-

μένο στην παρακάτω ιστο-

σελίδα: 

http://www.opengov.gr/ype

pth/?p=365.
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Όπως  αναμενόταν  από  τους
γνωρίζοντες  πρόσωπα  και  κατα-
στάσεις,  η  φετινή  προεκλογική
περίοδος  στα  3Β  είχε  όλα  τα
χαρακτηριστικά  ενός  καλοστη-
μένου  «θρίλερ».  Διάχυτη  έντα-
ση,  διαμάχες  τοπικιστικού  χαρα-
κτήρα, παραπληροφόρηση  σε
επίπεδα  επιστημονικής  φαντα-
σίας,  λάσπη  και  χτυπήματα  κά-
τω  από  τη  μέση,  «ακροβατικά
άλματα»  ορισμένων  από  συν-
δυασμό  σε  συνδυασμό,  πάσης
φύσεως  ανατροπές  και  πολλές -
πολλές  υπερβολές  (φραστικές,
οικονομικές, κ.α.)  ήταν  μερικά
από  τα  χαρακτηριστικά  αυτά,  τα
οποία  επισκίασαν  τις  όποιες
προσπάθειες  για  πολιτισμένο
διάλογο  και  δημιουργική  αντιπα-
ράθεση  πάνω  σε  προγραμματι-
κές  θέσεις.  Συμπερασματικά,  θα
μπορούσε  να  πει  κανείς  ότι,  πέ-
ραν  της  κακής  οικονομικής  συ-
γκυρίας  και  της γενικευμένης
αβεβαιότητας  για  το μέλλον,
όλα  τα  παραπάνω  συνέβαλαν
στην  τεράστια  αποχή  του  κό-
σμου  από  τις  κάλπες. Είναι  προ-
φανές  ότι,  οι  πολίτες  δεν  αντέ-
χουν  πια  τον  ξύλινο  πολιτικό
λόγο και  στρέφουν  μαζικά  την
πλάτη  τους  προς  όλους  τους
πολιτικούς,  σε όλα  τα  επίπεδα.
Ήταν,  πράγματι,  μια  πολύ  δύ-
σκολη  συγκυρία  να  είναι  κανείς
υποψήφιος  δήμαρχος,  ακόμη  και
απλός  υποψήφιος  δημοτικός
σύμβουλος,  στις  εκλογές  της
7ης  Νοεμβρίου,  2010.
Με  καθαρό  μυαλό,  λόγω  της
χρονικής  απόστασης  από  τις
εντάσεις  της  προεκλογικής  πε-
ριόδου,  και  ήσυχη  τη  συνείδησή
μου  ότι  έπραξα  το καθήκον μου
(ανεξάρτητα  από  το  εκλογικό
αποτέλεσμα)  ως  ενεργός  πολί-
της  και,  ειδικότερα,  ως  υποψή-
φιος  δημοτικός  σύμβουλος  στην
εκλογική  περιφέρεια  Βούλας  (με
το  συνδυασμό  «Δ.Α.Δ.Α. με
όραμα»),  θα  ήθελα  να  διατυπώ-
σω  μερικές  προσωπικές  σκέ-
ψεις,  ως  απόσταγμα  της  συγκε-
κριμένης  εμπειρίας.  Μιας  εμπει-
ρίας  δύσκολης  μεν,  από  πολλές
απόψεις,  αλλά,  ταυτόχρονα,
ωραίας,  διότι  ο  ίδιος  ο  σκοπός
της  ήταν  ωραίος.

1.  Η  επιλογή  μου  να  συμπαρα-
ταχθώ  από  την  αρχή  με  τον
υποψήφιο  δήμαρχο  Άγγελο
Αποστολάτο  ήταν  επιλογή  αξιο-
λόγησης  δεδομένων. Ο Αποστο-
λάτος  ήταν  ο  δήμαρχος  των
έργων  (Δήμαρχος  Βούλας: 1986-
1996),  με  βαθιά  γνώση  των  ση-
μερινών  προβλημάτων  της  πε-
ριοχής,  με  συγκεκριμένες  προ-
τάσεις  για  την  αναβάθμισή  της
και  θέσεις  πάνω  σε  όλα  τα  ση-
μαντικά  θέματα  που  συνέπιπταν
σχεδόν  απόλυτα  με τις  δικές
μου.  Επίσης,  ήταν  ο  δυναμικός
δήμαρχος  που  ήξερε  να  μάχε-
ται  με  επιτυχία  για  τα  συμφέ-
ροντα  του  Δήμου,  χαρακτηριστι-
κό  γνώρισμα  ιδιαίτερα  χρήσιμο
στη  σημερινή  δύσκολη  οικονομι-
κή  και  διοικητική  συγκυρία
(«Καλλικράτης»),  όπου η  εμπει-
ρία  και  ο  δυναμισμός  θα  παί-
ξουν καταλυτικό  ρόλο  για  την
επιτυχή  και  γρήγορη  μετάβαση
από  το  παλιό  στο  νέο  καθε-
στώς.  Προφανώς,  το  εκλογικό
σώμα  δεν  έκρινε,  κατά  πλειο-
ψηφία,  όπως  έκρινα  εγώ  και,  πι-
θανότατα,  έκρινε  με  τελείως

διαφορετικά  κριτήρια.  Φυσικά,
σε  κάθε  περίπτωση,  το  εκλογι-
κό  αποτέλεσμα  είναι  απολύτως
σεβαστό  και  αυτό  που  προέχει,
στο  εξής,  είναι  η  συστράτευση
όλων  των  δυνάμεων  της  τοπι-
κής  κοινωνίας  (ο  καθένας  από
το  πόστο  που του  αναλογεί)  για
την  επίτευξη  του  κοινού  στό-
χου,  που  είναι  η  δημιουργία
ενός  ενιαίου  δήμου,  πρότυπου
για  όλη  την  Ελλάδα,  με  κοινω-
νική  συνοχή,  χωρίς  διαχωριστι-
κές  γραμμές  και  με  ειδική  μέ-
ριμνα  για  όσους  εκ  των  συ-
μπολιτών  μας  πλήττονται  ιδιαί-
τερα  από  την  πρωτόγνωρη  οι-
κονομική  κρίση  που  μαστίζει
την  πατρίδα  μας. 
2.  Η εμμονή  μου  σε  κάποιες  τε-

χνοκρατικές  θέσεις,  όπως  είναι
η  αναγκαιότητα  για  την  υλοποί-
ηση,  στον  ενιαίο  δήμο,  ενός
προγράμματος  ολοκληρωμένου
πολεοδομικού  σχεδιασμού  (το
οποίο  συμπεριλήφθηκε  και  στο
πρόγραμμα  του  συνδυασμού
μας),  είχε  αμφίβολα  αποτελέ-
σματα.  Και  αυτό  διότι,  ο  άκρα-
τος  λαϊκισμός  και  η  συστηματι-
κή  παραπληροφόρηση  από  ορι-
σμένους,  γνωστούς  πλέον,  λα-
σπολόγους,  δημιούργησε  σύγχυ-
ση  πάνω  στο  θέμα  αυτό  και
επισκίασε  το  αυτονόητο:  ότι,
δηλαδή,  χωρίς  σχεδιασμό  και
χωρίς  ολοκληρωμένο  και  συντο-
νισμένο  πρόγραμμα  έργων  και
δράσεων  δεν  είναι  δυνατόν  να

επιτευχθούν  οι  επιδιωκόμενοι
στόχοι  για  λειτουργική,  περι-
βαλλοντική  και  οικιστική αναβάθ-
μιση  του  ενιαίου  δήμου.  Για
όσους,  δε,  διέδιδαν  (ή  και  που
συνεχίζουν να διαδίδουν)  ότι  πί-
σω  από  την  πρότασή  μας  για
ένα  ολοκληρωμένο  πολεοδομικό
σχεδιασμό  κρύβονται  ιδιωτικά
συμφέροντα,  προσωπικά  έχω
βγάλει  το  συμπέρασμα  ότι  τα
άτομα  αυτά  μάλλον  κρίνουν  εξ
ιδίων  τα  αλλότρια.  

3.  Ο  συνδυασμός  μας  έδωσε
ιδιαίτερη  έμφαση  στην  εκπόνη-
ση  ενός  ολοκληρωμένου  προ-
γράμματος,  με  συγκεκριμένες
προτάσεις  ανά  τομέα  ενδιαφέ-
ροντος  και  με  ιδιαίτερη  έμφαση
στο  σύνολο  της  παραλιακής  ζώ-
νης  (από  το  ΠΙΚΠΑ  μέχρι  και  τη
Βάρκιζα).  Δυστυχώς,  όπως  προ-
αναφέρθηκε,  το  προεκλογικό
κλίμα  ήταν  τέτοιο  που  δεν  άφη-
νε  πολλά  περιθώρια  για  ένα  νη-
φάλιο  και  δημιουργικό  διάλογο
πάνω  στα  προτεινόμενα  από
τους  δημοτικούς  συνδυασμούς
προγράμματα.  Προσωπικά  πι-

στεύω  ότι,  εξ  αιτίας  αυτού  του
γεγονότος,  οι  προγραμματικές
θέσεις  των  συνδυασμών  έπαι-
ξαν  ελάχιστο  ρόλο  στη  διαδικα-
σία  επιλογής  από  τους  ψηφο-
φόρους.

4.  Πέραν  του  γενικότερου  αρ-
νητικού  προεκλογικού  κλίματος,
θα  πρέπει  να  επισημανθεί  και
ένα  άλλο  αρνητικό  φαινόμενο
των  εκλογών,  που,  δυστυχώς,
είναι γενικευμένο  και  δεν  αφο-
ρά  μόνο  τις  πρόσφατες  εκλογές
στα  3Β.  Πρόκειται  για  το  «κυ-
νήγι  του  σταυρού»,  το  οποίο
αποτελεί  σχεδόν  αυτοσκοπό  για
πολλούς  από  τους  υποψηφίους
δημοτικούς  συμβούλους  και  το
οποίο  δεν  συμβιβάζεται  με  το
ομαδικό  πνεύμα  που  πρέπει  να
επικρατεί  σε  ένα  δημοτικό  συν-
δυασμό,  ο  οποίος  προσπαθεί  να
κάνει  μια  σοβαρή  προετοιμασία
για  την  «επόμενη  μέρα»,  μετά
τις  εκλογές.  Βέβαια,  και  αυτό,
όπως  τόσα  άλλα,  είναι  ένα  από
τα  σημεία  των  καιρών,  όπου  το
«Εγώ»  κατισχύει  του  «Εμείς».
Σε  κάθε  περίπτωση  και  για  το

καλό  του  νέου  δήμου,  εύχομαι
Καλή  Επιτυχία  στον  νεοεκλεγέ-
ντα  δήμαρχο  Γρηγόρη  Κασιδό-
κωστα  και  καλή  δύναμη  στον
ίδιο  και  στους  συνεργάτες  του,
διότι  το  έργο  που  αναλαμβά-
νουν  είναι  πραγματικά  τιτάνιο,
τόσο  από  πλευράς  ριζικής  και
υποχρεωτικής  διοικητικής  μεταρ-
ρύθμισης  («Καλλικράτης»)  και
μάλιστα  υπό  φοβερά  αντίξοες
οικονομικές  συνθήκες, όσο  και
από  πλευράς  διαφορετικότητας
χαρακτηριστικών  και  προβλημά-
των  μεταξύ  των  τριών  δήμων
που  συνενώνονται  (Βάρη – Βού-
λα – Βουλιαγμένη).  Σε  ό,τι  με
αφορά  προσωπικά,  αφού  ευχα-
ριστήσω  θερμά  όσους  με  τίμη-
σαν  με  το  σταυρό  προτίμησης,
θα  ήθελα  να  τους  διαβεβαιώσω
ότι  θα  συνεχίσω  να  είμαι  ο
ενεργός  πολίτης  που υπήρξα  τα
προηγούμενα  πολλά  χρόνια,  με
γνώμονα,  πάντοτε,  το  δημόσιο
συμφέρον  και  το  συμφέρον  του
κοινωνικού  συνόλου.

ΜΕ  ΚΑΘΑΡΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΗΣΥΧΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ:
ένα μήνα μετά τις δημοτικές εκλογές στα 3Β

Άρθρο  του  Γιάννη  Δημητριάδη
πολεοδόμου - χωροτάκτη



Παρόλο που η πολιτική της

ΕΕ για τα άτομα με ειδικές

ανάγκες έχει στόχο να εγ-

γυάται ότι κανένα άτομο δεν

υπόκειται σε διακρίσεις ως

προς την επιλογή, πρόσληψη

ή εξέλιξη της σταδιοδρομίας

του λόγω αναπηρίας, μόνο

το 1% του προσωπικού των

ευρωπαϊκών οργάνων αντι-

στοιχεί σε άτομα που έχουν

κάποια αναπηρία και αυτό

σύμφωνα με στοιχεία του

2004, καθώς δεν υπάρχουν

πιο πρόσφατες πληροφο-

ρίες, ανέφερε η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή απαντώντας σε

γραπτή ερώτηση του Ευρω-

βουλευτή της ΝΔ, Καθηγητή

Ιωάννη Α. Τσουκαλά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ευ-

ρωπαίων πολιτών, η ίδια η

Επιτροπή θέτει εμπόδια και

υιοθετεί διακριτικές συμπε-

ριφορές εις βάρος των ατό-

μων με αναπηρία καθώς δε

διαθέτει τις κατάλληλες υπο-

δομές ώστε να δώσει την ευ-

καιρία σε άτομα με ειδικές

ανάγκες (πχ. τυφλούς, κω-

φάλαλους) να συμμετά-

σχουν στην εσωτερική της

λειτουργία. Λαμβάνοντας

υπόψη τα παραπάνω, ο Έλ-

ληνας Ευρωβουλευτής θέλη-

σε να πληροφορηθεί κατά

πόσο προβλέπεται η δυνατό-

τητα συμμετοχής των συγκε-

κριμένων ατόμων στους ευ-

ρωπαϊκούς διαγωνισμούς

(EPSO) παρέχοντας κατάλ-

ληλο εξοπλισμό και σε ποιο

βαθμό υπάρχει η δυνατότη-

τα κάλυψης θέσεων εργα-

σίας στα ευρωπαϊκά όργανα

από άτομα με ειδικές δεξιό-

τητες.

«Εδώ και πολλά χρόνια, η

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλο-

γής Προσωπικού έχει καθιε-

ρώσει δέσμη μέτρων για να

ανταποκριθεί στις ειδικές

ανάγκες ορισμένων υποψη-

φίων και να καταστήσει δυ-

νατή τη συμμετοχή τους

στους κοινοτικούς διαγωνι-

σμούς επί ίσοις όροις με

τους άλλους υποψήφιους.

Για τους τυφλούς υποψηφί-

ους, τα μέτρα που έχουν ήδη

εφαρμοστεί, περιλαμβάνουν,

μεταξύ άλλων, δοκιμασίες σε

Μπράιγ, παρουσία βοηθού

αναγνώστη αν παρίσταται

ανάγκη ανάγνωσης ερωτή-

σεων και απαντήσεων, (και

κάνει μία αναλυτική αναφο-

ρά) κλπ. Για τους κωφάλα-

λους υποψήφιους, τα ήδη

εφαρμοζόμενα μέτρα προ-

βλέπουν, μεταξύ άλλων, τη

θέση του εξεταστή ακριβώς

απέναντι από τον υποψήφιο

ώστε να διευκολύνεται η

ανάγνωση των χειλέων, η δυ-

νατότητα γραπτής απάντη-

σης των ερωτήσεων κατά τη

διάρκεια της προφορικής

εξέτασης, χορήγηση συ-

μπληρωματικού χρόνου, κλπ.

Εξάλλου, πρέπει να τονιστεί

ότι όλα τα ληφθέντα από την

EPSO μέτρα βασίζονται στις

βέλτιστες υφιστάμενες πρα-

κτικές, και ότι η Ευρωπαϊκή

Υπηρεσία Επιλογής Προσω-

πικού εξακολουθεί να βελ-

τιώνει και να αναπτύσσει τα

ισχύοντα μέτρα επί τακτικής

βάσεως με στόχο την αυστη-

ρή τήρηση της αρχής της μη

δημιουργίας διακρίσεων»,

τόνισε ο Αντιπρόεδρος της

Ευρ. Επιτροπής αρμόδιος για

θέματα διοργανικών σχέσε-

ων και διοίκησης κ. Σέφτσο-

βιτς.

«Το γεγονός ότι μόλις το 1%

του προσωπικού των ευρω-

παïκών θεσμών είναι άτομα

που έχουν κάποια αναπηρία

και ότι δεν υπάρχουν πρό-

σφατα στατιστικά στοιχεία

δεν καθιστά την ΕΕ παρά-

δειγμα προς μίμηση για τα

κράτη μέλη. 

Οι αρχές της μη διάκρισης

και της εύλογης προσαρμο-

γής δε θα πρέπει να μένουν

κενό γράμμα αλλά να εφαρ-

μόζονται όσο το δυνατό απο-

τελεσματικότερα ώστε να

επιτευχθεί επαρκής αξιοποί-

ηση όλων των ευρωπαίων

πολιτών», σχολίασε ο ευρω-

βουλευτής.

Ίσα δικαιώματα απασχόλησης για όλους τους πολίτες στους ευρωπαϊκούς θεσμούς 

Απάντηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή  Ιωάννη Α. Τσουκαλά 
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• Μόλις στο 6,2% είναι η απορρόφηση

κονδυλίων από την Ελλάδα για την

ανεργία και την απασχόληση, ενώ  δι-

σεκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής

Ένωσης μένουν στα αζήτητα.  

Πρόκληση για την Ελληνική κοινωνία,

τους ανέργους, την νεολαία και όλους

τους εργαζόμενους,  αποτελούν τα στοι-

χεία που δίνει στην απάντησή του ο Ευ-

ρωπαίος Επίτροπος για την Απασχόληση

κ. Andor, πως τα κονδύλια του ΕΣΠΑ στην

Ελλάδα για την ενίσχυση της απασχόλη-

σης έχουν απορροφηθεί μόλις σε ποσο-

στό 6,2%. 

Σε ερώτησή του ο Ευρωβουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής, ζητούσε να πληρο-

φορηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για

όλα τα προγράμματα που συγχρηματοδο-

τούνται από πόρους της ΕΕ και αφορούν

στην στήριξη της εργασίας στην Ελλάδα

αλλά και για τους σχετικούς δείκτες

απορροφητικότητας.

Πιο συγκεκριμένα,  ο αρμόδιος Επίτροπος

κ. Andor, απαντώντας στο ερώτημα του

Ν. Χουντή, αφού σημείωσε ότι «Το Ευρω-

παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) συγχρημα-

τοδοτεί τέσσερα επιχειρησιακά προγράμ-

ματα στην Ελλάδα κατά την προγραμματι-

κή περίοδο 2007-2013.» έδωσε τις εξής

λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία ενός

εκάστου προγράμματος. 

1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την

«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»,

με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ συνολικού

ύψους 2,26 δισεκατομμυρίων ευρώ ….

«ρυθμός απορρόφησης της συνολικής δη-

μόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο του

εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος

ήταν 9,6% στα μέσα Οκτωβρίου του

2010.» Το εν λόγω πρόγραμμα μεταξύ άλ-

λων έχει σκοπό να «διευκολύνει την πρό-

σβαση στην απασχόληση μέσω ενεργητι-

κών μέτρων πολιτικής για την αγορά ερ-

γασίας». 

2. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαί-

δευση και Διά Βίου Μάθηση», με χρημα-

τοδότηση από το ΕΚΤ συνολικού ύψους

1,44 δισεκατομμυρίων ευρώ…. «ο ρυθμός

απορρόφησης της συνολικής δημόσιας

χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εν λό-

γω επιχειρησιακού προγράμματος ήταν

3,3% στα μέσα Οκτωβρίου του 2010». Αυ-

τό το πρόγραμμα έχει μεταξύ άλλων ως

σκοπό «την εκπαίδευση και την κατάρτιση

σε όλη τη διάρκεια του βίου και να ανα-

πτύξει το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα

της έρευνας και της καινοτομίας» 

3. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη

«Διοικητική Μεταρρύθμιση», με χρηματο-

δότηση από το ΕΚΤ ύψους 505 εκατομμυ-

ρίων ευρώ…. «ρυθμός απορρόφησης της

συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης στο

πλαίσιο του εν λόγω επιχειρησιακού προ-

γράμματος ήταν 1,9% στα μέσα Οκτωβρί-

ου του 2010.». Το πρόγραμμα αυτό προ-

βλέπει μεταξύ άλλων «να αναπτύξει τους

ανθρωπίνους πόρους στον δημόσιο τομέα

και να βελτιώσει τη θέση της γυναίκας…»

4. «Το επιχειρησιακό πρόγραμμα για το

«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», με

χρηματοδότηση από το ΕΚΤ συνολικού

ύψους 158,8 εκατομμυρίων ευρώ, απο-

σκοπεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες το-

πικών ή τομεακών κρίσεων στους ανθρώ-

πινους πόρους λόγω οικονομικών και κοι-

νωνικών αναδιαρθρώσεων ή λόγω ανοίγ-

ματος του εμπορίου, με τη λήψη σφαιρι-

κών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθε-

σμων μέτρων. Σήμερα, η εκτέλεση του

προϋπολογισμού αυτού του επιχειρησια-

κού προγράμματος, που επρόκειτο να θε-

σπιστεί μεταγενέστερα από τα υπόλοιπα

είναι μηδενική (σύμφωνα με τα στοιχεία

που λάβαμε από τις ελληνικές αρχές, ο

ρυθμός απορρόφησης ήταν 0% στα μέσα

Οκτωβρίου του 2010)»

Ταυτόχρονα ο αρμόδιος επίτροπος στην

απάντησή του δεν περιορίζεται μόνο στα

προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά πληροφο-

ρεί ότι «Πέρα από τα επιχειρησιακά προ-

γράμματα που συγχρηματοδοτούνται από

το ΕΚΤ στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένω-

ση συγχρηματοδοτεί την ανάπτυξη υπο-

δομής και σειρά άλλων έργων από τα

οποία θα ωφεληθούν μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις και τα οποία αναμένεται να δημι-

ουργήσουν θέσεις απασχόλησης στις

ΜΜΕ μέσω του Ταμείου Συνοχής (περίπου

3,7 δισεκατομμύρια €) και του Ευρωπαϊ-

κού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

(περίπου 12,15 δισεκατομμύρια €).» τα

οποία και αυτά προφανώς λιμνάζουν. 

Τέλος, απαντώντας στο αίτημα του Ν.

Χουντή για παρουσίαση ποιοτικών δει-

κτών/ αποτελεσμάτων, ο κ. Andor έκανε

το ακόλουθο σχόλιο «Λόγω του πολύ χα-

μηλού ρυθμού απορρόφησης που παρα-

τηρείται και στα τέσσερα επιχειρησιακά

προγράμματα του ΕΚΤ, η πρόοδος όσον

αφορά τους υλικούς δείκτες είναι εξίσου

μικρή».

«Αποτελεί ντροπή και ύβρη το γεγονός

ότι αυτή η κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει

κατά γράμμα, με θρησκευτική ευλάβεια,

τις επιταγές του Μνημονίου, αδιαφορεί

πλήρως για την απορρόφηση κονδυλίων

από προγράμματα που προορίζονται για

την καταπολέμηση της ανεργίας και την

στήριξη της εργασίας, τα οποία μάλιστα

χρηματοδοτούνται με πολλά δισεκατομ-

μύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση»,

δήλωσε ο Ν. Χουντής.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ

ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ

Άκουσα με προσοχή τις παρεμβάσεις των συναδέλ-
φων μου Βουλευτών του ΠΑ-
ΣΟΚ, Βάσω Παπανδρέου και
Μίμη Ανδρουλάκη στην Επιτρο-
πή Οικονομικών της Βουλής
κατά την επίσκεψη του Γενικού
Διευθυντή του ΔΝΤ, κ Στρος
Καν. Συμφωνώ απολύτως με
τις διαπιστώσεις τους για τα
αρνητικά και θλιβερά αποτελέ-
σματα από την πολιτική του Μνημονίου, που εκτε-
λεί η κυβέρνηση. Απλώς θέλω να απευθύνω το εξής
ερώτημα στον κ Γ. Παπανδρέου: «Για ποιο λόγο τό-
τε με διέγραψε, αφού σήμερα οι Βουλευτές του λέ-
νε τα ίδια και χειρότερα από αυτά που είπα εγώ
εχθές». 
Θα περιμένω με υπομονή την απάντηση.   

Δισεκατομμύρια ευρώ για την ανεργία 

μένουν στα αζήτητα
6,2% μόνον η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ

Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Ν. Χουντή



ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά

διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθη-

τών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 6936503199 

ΚΟΡΩΠΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση

17,5 στρεμ. Αποτε-

λούμενη από 6 εφα-

πτόμενα αγροτεμάχια

στην θέση Αγ. Δημή-

τριος – Μπουρμπου-

τσάνα. Περιοχή γρή-

γορης εξέλιξης, πάνω

σε αγροτικό δρόμο.

Τιμή συζητήσιμη, χω-

ρίς μεσιτικά. Τηλέφω-

νο: 6946-959354
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Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων, μόνο με

τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας, σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375



ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 
με 10ετή εμπειρία, από-
φοιτη της φιλοσοφικής
σχολής Αθηνών, ανα-
λαμβάνει τη μελέτη μα-
θητών του δημοτικού
και γυμνασίου καθώς
και μαθήματα υπολογι-
στών για ECDL. Στα φι-
λολογικά μαθήματα πα-
ραδίδονται αναλυτικές
σημειώσεις.

Τηλέφωνο: 
6981 644 618

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή,

με προϋπηρεσία στη

Γαλλία, προετοιμάζει

ατομικά ή ομαδικά, για

όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 -

6932048224

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βιολόγος - Ερευνη-

τής με πολυετή

εμπειρία στην προε-

τοιμασία μαθητών

για τις πανελλαδικές

εξετάσεις παραδίδει

μαθήματα Βιολογίας

σε μαθητές Β’ και Γ’

Λυκείου. 

Τηλέφωνο επικοινω-

νίας: 6948211925.

ΙΤΑΛΙΚΑ
Εμπειρη καθηγήτρια

ιταλικών παραδίδει 

ιδιαίτερα μαθήματα

όλων των επιπέδων.

Πολύ λογικές τιμές.

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ. 

� 6945897273
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ



τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΣΑΒΒΑΤΟ 11, ΤΡΙΤΗ 14 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ

- ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη

� Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες

� Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών

� Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα

τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907
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ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ!

. . . γ ια την υγειά μας

Σε ακρωτηριασμό ενός η και των δυο άκρων υπο-

βάλλονται κάθε χρόνο περίπου πέντε χιλιάδες άν-

θρωποι στην Ελλάδα. Απ αυτούς το 80 - 85% ακρω-

τηριάζονται στα κάτω άκρα και το 15-20% στα άνω

άκρα! 

Η πλειοψηφία των ακρωτηριασμών οφείλεται σε διά-

φορες ασθένειες, (όπως ο σακχαρώδης  διαβήτης

2.500 – 3500 ακρωτηριασμοί το χρόνο), σε τροχαία

αλλά και σε εργατικά ατυχήματα. 

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν από την Ελληνι-

κή Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

σε μετεκμπαιδευτική ημερίδα.

Το κόστος,   σε απώλεια ανθρώπινου δυναμικού,

όπως ανέφεραν οι Φυσίατροι, είναι σημαντικό  κα-

θώς  η πλειοψηφία των ακρωτηριασμών γίνεται σε

άτομα ηλικίας από 21 μέχρι 65 χρόνων.

Πολλοί από τους ακρωτηριασμούς θα μπορούσαν να

είχαν αποφευχθεί, όπως στην περίπτωση του σακχα-

ρώδη διαβήτη, ενώ άλλοι (τροχαία και εργατικά ατυ-

χήματα) θα μπορούσαν να προβλεφθούν με την λή-

ψη μέτρων. 

Εάν ωστόσο  οι ακρωτηριασμοί κρίνονται αναγκαί-

οι για την προστασία της ζωής των πασχόντων, άλ-

λο τόσο σημαντική είναι και  η μετεγχειρητική τους

διαχείριση για την καλύτερη ποιότητα του υπόλοι-

που της ζωής τους. 

Καταλυτικό ρόλο,  κατά την απαραίτητη  μετεγχει-

ρητική  περίοδο νοσηλείας των ακρωτηριασμένων,

παίζουν οι φυσίατροι που καλούνται με την επιστη-

μονική τους γνώση να οργανώσουν  «την εκπαίδευ-

ση των πασχοντων» για το νέο τρόπο ζωής τους. 

«Βασικοί μετεγχειρητικοί στόχοι μετά από κάθε

ακρωτηριασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η

φυσίατρος Αικατερίνη Κοτρώνη είναι: 

― Η Πρώιμη κινητοποίηση του ακρωτηριασμένου με

την εφαρμογή προσωρινής πρόθεσης (τεχνικού

μέλους).

― Η πρόληψη των επιπλοκών από τον κλινοστατι-

σμό και την ακινησία.

― Η αντιμετώπιση του πόνου.

― Η εκπαίδευση του ατόμου ώστε να καταστεί ανε-

ξάρτητο παρά τον ακρωτηριασμό. 

― Η εκπαίδευση στην σωστή φροντίδα του κολο-

βώματος και η προετοιμασία του κολοβώματος

να δεχτεί το πρόσθετο μέλος.

Όπως είναι φυσικό κάθε ασθενής μετά τον ακρωτη-

ριασμό νιώθει απογοήτευση, άγχος, μη αναγνώριση

του σωματικού ειδώλου και κατάθλιψη. 

Η ψυχολογική αυτή κατάσταση προκύπτει  από τα

αμείλικτα ερωτήματα, στα οποία καλείται να δώσει

απαντήσεις ο γιατρός. 

― Πώς θα κινείται στο μέλλον. 

― Πώς θα  επηρεαστεί η σεξουαλική του ζωή. 

― Θα  μπορεί να ανταποκριθεί στον κοινωνικό, οι-

κογενειακό και επαγγελματικό του ρόλο.

Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αυτών είναι βα-

σική προκειμένου ο ασθενής να μπορέσει να συμφι-

λιωθεί  αρχικά με τη νέα σωματική του κατάσταση

και στη συνέχεια να διαχειριστεί με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο τη φροντίδα του ακρωτηριασμένου

μέλους του. 

Στη φάση αυτή η βοήθεια του φυσίατρου είναι κα-

θοριστική και μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση

ενός καλού επιπέδου ποιότητας ζωής του ασθενούς. 

Η εκπαίδευση του ασθενούς, αφορά: 

― Απλές καθημερινές δραστηριότητες. 

― Μετακινήσεις, μεταφορές, έγερση από το δάπε-

δο. 

― Κατάλληλες θέσεις στο κρεβάτι. 

― Χρήση βοηθημάτων μετακίνησης- βάδισης. 

Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν άμεσα, οι

μισοί τουλάχιστον από όσους υποβάλλονται σε ακρω-

τηριασμούς, είναι οι αφόρητοι πόνοι και ο τρόπος

ανακούφισή τους. 

Ο μετεγχειρητικός πόνος μετά  από κάθε ακρωτη-

ριασμό αντιμετωπίζεται με ναρκωτικά αναλγητικά,

ειδική αντλία χορήγησης φαρμάκου που χειρίζεται ο

ασθενής  και επισκληρίδια. 

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΑΤΡΟΥ 

«Η σκληρή αυτή πραγματικότητα ομολογεί ότι είναι

απαραίτητη η παρουσία Φυσιατρου ως συνεργάτη

και συμβούλου σε όλα τα Νοσηλευτικά  Ιδρύματα

όπου αντιμετωπίζονται ασθενείς που αναπόφευκτα

καταλήγουν σε ακρωτηριασμό», τόνισε η καθηγή-

τρια Ξανθή Μιχαηλ, Πρόεδρος της Ελληνικής Εται-

ρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

Η Ξ. Μιχαήλ ενημέρωσε πως  «στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες η αντιμετώπιση των ασθενών
που πρόκειται να ακρωτηριασθούν γίνεται από διεπι-
στημονική ομάδα ειδικών. Οι ασθενείς άμεσα μετεγ-

χειρητικά διακομίζονται σε Ειδικά Κέντρα Αποκατά-
στασης ( Limb fitting Center), όπου όλοι οι εμπλεκό-
μενοι επιστήμονες είναι εξειδικευμένοι στις σύγχρο-
νες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις  των
ακρωτηριασμών και των προθέσεων». 
Στις χώρες ευρωπαϊκές αυτές υπάρχουν, ειδικές

υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σχολές για την εκ-

παίδευση των ειδικών που κατασκευάζουν και εφαρ-

μόζουν τις προσθέσεις (τεχνητά μέλη) και που ονο-

μάζονται Προσθετιστές. 

Στην Ημερίδα αναφέρθηκε ακόμη πως  είναι  λυπη-

ρό ότι  δεν υπάρχει  στην Ελλάδα καμία αμιγώς

εξειδικευμένη νοσηλευτική μονάδα που να καλύ-

πτει  διεπιστημονικά  από την πρόληψη μέχρι και

την αποκατάσταση των ακρωτηριασμένων. (συμπε-

ριλαμβανομένων των ειδικών  χειρουργικών τεχνι-

κών και των συγχρόνων προσθέσεων που επιλέγο-

νται εξατομικευμένα από τον χειρουργό σε συνερ-

γασία  με τον Φυσίατρο και τον Προσθετικό τεχνικό

συνεκτιμώντας τις δυνατότητες και τους εφικτούς

λειτουργικούς στόχους). 

Είναι παγκόσμια παραδεκτό ότι η σωστή επιλογή,

κατασκευή και εφαρμογή των συγχρόνων προσθέ-

σεων σε συνδυασμό με ένα εντατικό πρόγραμμα κι-

νητικής και λειτουργικής επανεκπαίδευσης του

ακρωτηριασμένου ασθενούς, θα βοηθήσουν ώστε η

πρόθεση και το κολόβωμα να λειτουργήσουν σαν

ένα ενιαίο δίπολο που θα δώσει έτσι την ευκαιρία

στους ακρωτηριασμένους- ιδίως των κάτω άκρων-να

βαδίζουν και να μη γίνεται αντιληπτό ότι φέρουν

πρόσθεση. 

Το καλύτερο παράδειγμα άρτιας προσθετικής εφαρ-

μογής σε ακρωτηριασμένους και αρίστης λειτουργι-

κής αποκατάστασης και Κοινωνικής Επανένταξης εί-

ναι οι αθλητές δρόμου στους Παρολυμπιακους αγώ-

νες! 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Όπως τονίστηκε η βασική αιτία ακρωτηριασμού σε

παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στη χώρα μας είναι ο

σακχαρώδης διαβήτης.  Η πιο σοβαρή επιπλοκή της

ασθένειας  είναι το «πόδι του διαβητικού», στο

οποίο συνήθως δημιουργείται φλεγμονή από την εί-

σοδο μικροβίων, η οποία μπορεί να εξελιχθεί προς

το χειρότερο με κατάληξη τον ακρωτηριασμό του

σκέλους. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 70% των ακρωτηριασμών

των κάτω άκρων γίνονται σε διαβητικούς ασθενείς,

ενώ σημαντικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι

ακρωτηριασμοί μπορούν να μειωθούν κατά 50% αν

ακολουθηθούν  σωστές στρατηγικές. 
COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 7-12-2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8138

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟ-

ΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την

«Προμήθεια χυτοσιδηρών υλικών Ύδρευσης», αρ.

Προμη. 40/2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 219/2010

απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γέ-

ρακα. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας

ανέρχεται στο ποσό των 49.996,39 ευρώ με Φ.Π.Α.

23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας

επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθά-

κης 12, την 12η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφο-

ρών 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή

νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμη-

θευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέ-

χουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπο-

λογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 2.499,82€ και κατατί-

θεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και

Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά-

πεζας. 

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή

έως και την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011, ώρες 10:00 –

13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε

όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γρα-

φεία, της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πληροφορίες: κ. Τσα-

ντήλα Ελένη τηλ.: 210-6604654.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΑΚΑΘΕΚΤΗ

Η ΟΜΑΔΑ 

ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ
Η σχολική ομάδα μπάσκετ κοριτσιών γενικού Λυκείου Βάρης, πέρασε στον τε-

λικό Ανατολικής Αττικής κερδίζοντας στον ημιτελικό το πρώτο λύκειο Παλλή-

νης με 36 – 30 στον πρώτο αγώνα νίκησε το 1ο Καλυβίων 34 – 31 και στον

δεύτερο αγώνα νίκησε το 2ο Βούλας με 38 – 28. Την Πέμπτη 16/12 θα διεξα-

χθεί ο τελικός στο κλειστό γυμναστήριο του Γέρακα με το 1ο Λύκειο Ωρωπού. 

Την ομάδα αποτελούν οι: Αλοϊζου Σαμάνθα, Βουργουτζή Ειρήνη, Βρυώνη

Ρεγγίνα, Δημητριάδου Σταυρούλα, Ζορμπά Παναγιώτα, Καλογεροπούλου

Ντέμη, Καψάλη Αναστασία, Καραμέτου Στεφανία. 

Υπεύθυνος της αποστολής είναι ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Ιωάννης Κα-

ραγιάννης.

Σ ΧΟΛ Ι Κ Ο  Μ Π Α Σ Κ Ε Τ  Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Ω Ν
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Βόλεϊ
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ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Άλλη μια νίκη για τις κο-

ρασίδες το Σάββατο 4/12

με αντίπαλο τη Βουλιαγ-

μένη και με σκορ 3-1. Οι

κορασίδες δεν αντιμετώ-

πισαν με τη δέουσα προ-

σοχή και σοβαρότητα τον

αγώνα με τη Βουλιαγμένη

και έτσι έχασαν το 2ο σετ

τους σε αυτή τη φάση, με

αντίπαλο την πιο αδύναμη

ομάδα του ομίλου. Παρ'

όλ' αυτά η νίκη είναι νίκη

και μετράει ακριβώς το

ίδιο, ανεξάρτητα με το αν

κατακτάται εύκολα ή δύ-

σκολα, σημασία έχει το

ότι κατακτάται. Αυτό το

Σάββατο η Θέτιδα φιλοξε-

νεί το Λαύριο, στοχεύο-

ντας την 8η σερί νίκη της.

´

ΠΑΙΔΕΣ

Άλλη μια νίκη και για τους

παίδες με αντίπαλο την

ομάδα του Κτισηφώντα

με σκορ 3-0 στη Βούλα,

την Κυριακή 5/12. Αυτό

ήταν το τελευταίο παιχνί-

δι της Α' Φάσης ,με το

οποιο ολοκληρώθηκε και

τυπικά. Τώρα οι παίδες

περιμένουν την κλήρωση

για να δουν τους αντιπά-

λους τους στην 1η 12αδα

της Αθήνας.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Νίκη και για τις γυναίκες.

Την 8η σερί νίκη τους κα-

τέκτησαν και οι γυναίκες

της Θέτιδας στην Κηφισιά

(Ζηρίνιο)με αντίπαλο την

ομάδα της Σχολής Μω-

ραϊτη και με σκορ 3-1(10-

25, 21-26, 26-24, 13-25).

Στη μεγαλύτερη πρόκλιση

της χρονιάς έως τώρα κα-

λείται να ανταπεξέλθει η

Θέτδα, την επόμενη Δευ-

τέρα 13/12. Αντίπαλός

της θα είναι η επίσης αήτ-

τητη ομάδα της Νίκης

Αμαρουσίου. Ο αγώνας

θα διεξαχθεί στο γήπεδο

της Βούλας στις 21:00.

Αυτό το παιχνίδι θα ξεκα-

θαρίσει σε πρώτη φάση

την 1η θέση της κατηγο-

ρίας και με ενδεχόμενη

νίκη της ομάδας μας θα

μπορούμε να στοχεύουμε

στην Α2 με μεγαλύτερες

πιθανότητες και από θέση

ισχύος.

Υποστηρίξτε την προσπά-

θεια της Θέτιδας και ελάτε

όλοι στο γήπεδο  ΔΕΥΤΕ-

ΡΑ 13/12 στο κλειστό ΓΗ-

ΠΕΔΟ ΒΟΥΛΑΣ Α.Σ.Π.Ε

ΘΕΤΙΣ Α.Σ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥ-

ΣΙΟΥ!!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βού-

λας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις  5 Ιανουα-

ρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στις εγκατα-

στάσεις του Ομίλου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Ι. Απολογισμός 1-1-2010 έως 31-12-2010

ΙΙ. Προϋπολογισμός 2011

ΙΙΙ. Διάφορες Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει

την επόμενη ημέρα, ήτοι την Πέμπτη  06/1/2011 την ίδια ώρα

και στον ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία

ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου

που είναι ταμειακώς ενήμερα.

Βούλα, 6 /12/10

Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β.

3 στα 3 για τη ΘΕΤΙΔΑ
Τη Δευτέρα 13 στο γήπεδο Βούλας με το Μαρούσι

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το περασμένο Σαββατο-

κύριακο, το ανοικτό πρωτάθλημα μικρών ηλικιών που

πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στη μνήμη του Ι.

Ασημακόπουλου. 

Έλαβαν συνολικά μέρος 121 αθλητές και αθλήτριες

και η Βούλα συμμετείχε με 3 αθλητές και 2 αθλή-

τριες. 

Στην κατηγορία των Νε4ανίδων η αθλήτρια της Βού-

λας Αρτσέπου κατέλαβε την 2η θέση και η Νίνου την

4η.

Στους παμπαίδες ο Γενεράλης κατέκτησε την 7η θέ-

ση ανάμεσα στους 35 αθλητές που αγωνίστηκαν

στην καηγορία αυτή. Ο Σκουτέρης ήρθε 10ος στην

κατηγορία των παίδων ανάμεσα σε 33 αθλητές, ενώ

ο Τσαπόγας αρκετά άτυχος σε μερικούς αγώνες του

κατέλαβε την 25η θέση στην ίδια κατηγορία.

Στην Βούλα οι περισσότερες διακρίσεις

από το τουρνουά Βετεράνων 

της Θεσαλλονίνκης

Χωρίς πολλές συμμετοχές και με μέτρια διοργάνωση

πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή το 1ο

φετινό τουρνουά της Θες/νίκης.

Οι Βετεράνοι της Βούλας έδειξαν για μια ακόμη φο-

ρά τις ικανότητές τους αφού τα περισσότερα έπαθλα

ήρθαν στην πόλη μας στην κατηγορία των βετερά-

νων 50-59 ετών, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Άγγε-

λος Μακρής και την 3η ο Νίκος Δούης.

Στην κατηγορία άνω των 60 ετών ο Στ. Πλακαντωνά-

κης ήρθε δεύτερος, χάνοντας στον τελικό με 3-2

σετ. 

Στην κατηγορία ανεξαρτήτων 41-50 ετών ο Κώστας

Κουμπής κατέκτησε την πρώτη θέση και ο Παναγιώ-

της Παγουρτζής την 3η.

Όλοι οι παραπάνω προπονούνται στην αίθουσα που

έχει παραχωρήσει ο Δήμος στον Γ.Σ. Αρη Βούλας. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

NAYTIKOΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΙΑΙΝΑ

Ο ναυτικός Όμιλος

Τρίαινα Βούλας με το

τμήμα του Πόλο συμ-

μετέχει στα Πανελλή-

νια Πρωταθλήματα

από το 1988 και φέ-

τος κατέκτησε την 5η

θέση.

Για περισσότερες

πληροφορίες επισκε-

φτείτε την ιστοσελί-

δα του Ναυτικού Ομί-

λου 

www.triainavoulas.gr

ή την ομάδα ΤΡΙΑΙΝΑ

ΒΟΥΛΑΣ στο Face-

book ή στο τηλέφωνο

του προέδρου Κώστα

Αναγνώστου  210-

9600915 

& Costas@anaco.gr
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