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Η τήρηση του Συντάγματος επαφίε-

ται στον πατριωτισμό των Ελλή-

νων, που δικαιούνται και υποχρε-

ούνται να αντιστέκονται με κάθε

μέσο εναντίον οποιουδήποτε επι-

χειρεί να το καταλύσει με την Βία».

Η «Σπίθα» θέλει

καρδιές για να φουντώσει

Η μικρή καθυστέρηση στην οργάνωση και δραστη-

ριοποίηση του Κινήματος Πολιτών Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης, δεν σημαίνει ότι δεν φου-

ντώνει η «Σπίθα» που άναψε ο Μίκης των Ελλή-

νων. Απλά είχαμε άλλες φωτιές στα μπατζάκια

μας χρονιάρες μέρες. Ορκωμοσίες

Δ.Σ., εκλογές προέδρων, επιτρο-

πών… τα γνωστά.  Είχα και κάποια

προσωπικά προβλήματα υγείας, με

το έμπα του χρόνου… Περάσανε.

Υπάρχουν και οι προσωπικές μά-

χες…

Με χαρά βλέπω ότι η ανταπόκριση

των πολιτών στο εθνεγερτήριο

σάλπισμα του Μίκη Θεοδωράκη κατανικά τις ανα-

στολές που ‘χουν μπολιαστεί μέσα μας από τη μο-

νοδιάστατη τρομοκράτηση και τον «πραγματιστι-

κό» ευησυχασμό μας.

Είναι θέμα χρόνου, η εθνική κατήφεια και απο-

γοήτευση να δώσει την θέση της στην οργή και

την δράση. Έμεινε μια γενιά στέρφα στο κύλισμα

του χρόνου! Η περιλάλητη γενιά του Πολυτεχνεί-

ου. Και για ν’ ακριβολογήσω, γέννησε εκμαυλι-

σμό, αφελληνισμό την υποταγή και τη «βόλεψη».

Ένα παράξενο αντάμωμα «πυκνώνει», ως θα ‘λε-

γε κι ο Διονύσης Σαββόπουλος, πάνω από τις σκυ-

φτές πλάτες της μοιραίας γενιάς. Γέροντες από

τη μια, νέοι και παιδιά από την άλλη δίνουν τα χέ-

ρια για την Ελλάδα… «ρε γαμώ το». Κι όσοι πι-

στοί, ηλικιακά ενδιάμεσοι, προσέλθετε. 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

Ο έλεγχος του χρήματος ως προϋ-

πόθεση ελευθερίας των λαών
του Ηλία Σταμπολιάδη Σελ. 14

Σημαντικό Δημοτικό Συμβούλιο 3Β
Σελίδα 21

Γερμανο-Ελληνικός

επιστολικός διάλογος

Ποιός βοηθάει ποιόν!
Σελίδες 22, 23

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ, 3Β εσωτερικές σελίδες

Φωτογραφικό στιγμιότυπο με το σύνολο του Δημο-

τικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού.

Ολοι παρόντες στην ορκωμοσία του Δήμου Παλλή-

νης. Στην φωτογραφία υπουργοί και βουλευτές.

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπού-

λου στην πρώτη του συνεδρίαση.

Η πρώτη συνεδρίαση των νέων Δημοτικών Αρχών
Εκλογές προεδρείων και επιτροπών

Μια διαφορετική γιορτή έζησαν οι κάτοικοι της Κερατέας των ημέρα των Θεοφανείων. Μια γιορ-
τή που το επέλεξαν οι ίδιοι να το γιορτάσουν έτσι· ομονοούντες άπαντες, καυτηριάζοντας την
επιμονή της πολιτείας να κάνει χωματερή στο Οβριόκαστρο.                                     Σελίδα 24
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Η Κερατέα 19η ημέρα αγώνα Σελ. 8

Περί ανθρωποθυσιών 
με τον Γιάννη Κορναράκη Σελ. 8

Χαρμολύπες 2 Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Περί ορθολογισμού 
με την Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Οι αναγνώστες γράφουν Σελ. 11

Ο έλεγχος του χρήματος ως προ-
ϋπόθεση ελευθερίας των λαών
Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 14

Βιβλιοπαρουσιάσεις Σελ. 15

Ανθρωπιστική βοήθεια με τον Ομι-
λο “Νέοι Ορίζοντες Φιλίας” Σελ. 16

Το Σωματείο Δημοτικών Υπαλ-
λήλων Αρτέμιδας συζητά με τη
νέα ηγεσία Σελ. 16

Μηνύματα για το νέο έτος, Πρωθυ-
πουργού & Αντώνη Σαμαρά Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΗ «Σπίθα» θέλει καρδιές για να φουντώσει

Δελτίο τύπου λάβαμε από την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, με

αφορμή δημοσίευμά μας σχετικά με την ορκωμοσία στα 3Β,

που δεν παρέστη ο Μητροπολίτης· ούτε εκπρόσωπός του. Ο

Δήμαρχος των 3Β Γρ. Κασιδόκωστας είχε ενημερώσει το

ακροατήριο - στην απαρχή της ορκωμοσίας - ότι έχει ειδο-

ποιηθεί ο ίδιος ο Μητροπολίτης κ. Παύλος και αν  δεν έρθει

σε λίγα λεπτά θα προχωρήσουμε στην ορκωμοσία.

Αυτό είχαμε αναπαράξει στην εφημερίδα μας και αν δεν εί-

ναι έτσι, όπως σημειώνει το δελτίο τύπου της Μητρόπολης

ζητούμε συγνώμη, αλλά η λάθος πληροφόρηση δεν ανήκει

σε εμάς. Ηρθε από το Δήμαρχο.

Δημοσιεύουμε λοιπόν το δελτίο τύπου, όπως μας εστάλη από

την Μητρόπολη:

«Η Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας, γνωστοποιεί, ότι για την Ορ-

κωμοσία του νεοεκλεγέντος Δημάρχου και των Δημοτικών

Συμβούλων του ενιαίου Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,

ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος, ενημερώθηκε για

πρώτη φορά, τηλεφωνικώς, από μία υπάλληλο του Δημου Βου-

λιαγμένης: “Σας περιμένουμε για την ορκωμοσία”, την 11.20

πρωινή της Δευτέρας 27ης Δεκεμβρίου 2010, δηλαδή είκοσι

λεπτά έπειτα από την προγραμματισμένη έναρξη Τελετής Ορ-

κωμοσίας και ενώ η αίθουσα του Δημαρχείου Βούλας ήταν κα-

τάμεστη από αδημονούντες προσκεκλημένους.

Λόγω της καθυστερημένης ενημέρωσης ήταν αδύνατον να

παρευρεθεί στην τελετή ο Σεβασμιώτατος, επειδή κατά την

ώρα εκείνη, μαζί με συνεργάτες του, παρευρισκόταν σε άλ-

λο λατρευτικό - Ποιμαντικό καθήκον και η προσέλευσή του

στη Βούλα, θα αναμενόταν μετά από μία ώρα περίπου.

Η Ιερά Μητρόπολις Γλυφάδας, χωρίς να έχει καμιά ευθύνη

για την εκπρόθεσμη ενημέρωσή της, εύχεται κάθε ευλογία

και προκοπή στον Δήμαρχο και τα μέλη του νέου Δημοτικού

Συμβουλίου.

Δεν ειδοποιηθήκαμε για την ορκωμοσία των 3Β

απαντά η Μητρόπολη Γλυφάδας

Καταργείται η 

κλιμακωτή 

χρέωση στα 

τιμολόγια της ΔΕΗ

Ανακοινώθηκε προχθές, μετά την

αποκάλυψη από τα ΜΜΕ, ότι καταρ-

γείται η κλιμακωτή χρέωση στα τι-

μολόγια της ΔΕΗ

Αυξάνεται ο συντελεστής του ΦΠΑ

σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας, κό-

βουν την κλιμακωτή χρέωση, κόβουν

τους μισθούς και τους συντάξεις.

Οι αποφάσεις της κυβέρνησης, μ’

αυτές τις ανερμάτιστες τακτικές, με

τις υπέρογκες αυξήσεις και μειώ-

σεις μισθών απ’ την άλλη, βάζουν

οριστικά “λουκέτο” στις μικρομεσαί-

ες επιχειρήσεις, που είναι η κινητή-

ρια δύναμη της οικονομίας.

Συνέχεια από τη σελ.1

Κάναμε το λάθος να πιστέψουμε ότι δεινά όπως η Κατοχή μπήκαν οριστικά στο χρονοντούλαπο της Ιστο-

ρίας (Ανδρέας Παπανδρέου). Τώρα βιώνουμε τραγικά τις συνέπειες του εφησυχασμού και της χαλάρωσής

μας. Και αντί να έχουμε ετοιμάσει μια καλύτερη Πατρίδα για τα παιδιά μας, τους την παραδίδουμε υποτε-

λή, μίζερη και υποθηκευμένη. 

Κανενός άλλου δεν πέφτει ο κλήρος για την επανόρθωση. Δικός μας είναι. Στις δικές μας και μόνο δυνά-

μεις οφείλουμε να στηριχτούμε. Εμείς αφήσαμε τα τσακάλια να μπουν στην αυλή μας, εμείς πρέπει και να

τα διώξουμε. 

Το «δεν βαριέσαι, περνώ και με τόσα» δεν πρόκειται να κάνει τα τόσα, άλλα τόσα. Μισά θα τα κάνει. Δεν

χρειάζεται να περιμένουμε κι άλλο για να επαληθεύσουμε τον Παλαμά και να μην έχουμε άλλο σκαλί να κα-

τρακυλήσουμε πιο βαθιά στου κακού τη σκάλα. Ας αφουγκραστούμε τον Ελύτη: «Έλληνες μεσ’ στα σκοτει-

νά δείχνουν τον δρόμο. Ελευθερία! Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο Ήλιος».

Χαρακτηριστική η χειροποίητη αφίσα για τα αισθήματα του λαού· και για τον Υπουργό και για τα μέτρα. Είναι κολλημένη πά-
νω στο ξύλινο “τείχος” των κατοίκων που αγωνίζονται για την αποφυγή της χωματερής στην πόλη τους· την Κερατέα.
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΟΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Αγαπητοί Συνδημότες και Συνδημότισσες,

Υποδεχόμαστε το 2011 με αισιοδοξία, ώστε η

καινούργια χρονιά να φέρει υγεία, ευτυχία και

ειρήνη για όλο τον κόσμο. 

Στέλνω σε όλους τις πιο θερμές ευχές μου για

προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, για επαγ-

γελματική επιτυχία, για προκοπή και ευημερία. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Δη-

μάρχου, θέλω να σας διαβεβαιώσω για ακόμα

μία φορά, ότι στόχος της νέας Δημοτικής Αρχής

είναι η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και

το μέσο για την επίτευξή της, η συλλογική δου-

λειά. Παρ’ όλο το δύσκολο οικονομικό, κοινωνι-

κό και θεσμικό περιβάλλον, που έχει διαμορφω-

θεί, όλοι μας θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή

προσπάθεια για να κάνουμε πράξη τα οράματα

μας.

Σε αυτό το νέο ξεκίνημα του Δήμου Κορωπίου,

εμείς θα αγκαλιάσουμε την αμφισβήτηση και

την αγανάκτηση των πολιτών και θα προσπαθή-

σουμε να την μετατρέψουμε σε δύναμη προό-

δου και ενεργητικού αγώνα.

Για μια αυτοδιοίκηση διανθισμένη με ανθρωπιά

και ειλικρινές χαμόγελο, με συλλογικές αξίες

και νέες δυνατότητες, για να αντιμετωπιστούν

αποτελεσματικά τα προβλήματα της καθημερι-

νότητας, για να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής

του τόπου μας, για τη δημιουργία ενός Δήμου

πραγματικά φιλικού προς τον Δημότη και τον

επισκέπτη. 

Πιστεύω ότι το 2011 θα είναι καρποφόρο και πα-

ραγωγικό με τη συνεργασία όλων μας, ώστε ο

νέος Δήμος Κορωπίου να γίνει «εργαλείο» ου-

σιαστικής εφαρμογής της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Δημήτριος Ν. Κιούσης

Πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Κρωπίας, την Κυριακή 2 Ια-

νουαρίου, οι δημαιρεσίες για την ανάδειξη του Προεδρεί-

ου και των Επιτροπών (Οικονομική και Ποιότητας ζωής).

Το κλίμα ιδιαίτερα συναινετικό και από τις τρεις παρατά-

ξεις. Το σώμα είχε πλήρη απαρτία, αποτελούμενη από 27

συμβούλους. Ενας πλούσιος μπουφές με καφέδες και

γλυκά πρόσθετε στο γιορταστικό κλίμα.

Ο νέος Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης, καλωσόρισε το σώ-

μα και απηύθυνε ευχές για το νέο χρόνο. Στη συνέχεια

πήραν το λόγο για ευχές επίσης, και οι επικεφαλείς των

δύο άλλων συνδυασμών, Αριστείδης Γκίκας και Βαγγέ-

λης Ρεμπάπης.

Κρατήθηκε η τυπική κατά το νόμο διαδικασία· διαβάστηκε

το σχετικό άρθρο και προχώρησαν στις προτάσεις. 

Πρόεδρος ο Γεώργιος Σπέλλας

Ο Δήμαρχος πρότεινε για πρόεδρο του

Δ.Σ. τον Γεώργιο Σπέλλα, ο οποίος έγινε

αποδεκτός και από τις δύο παρατάξεις.

Εξελέγη με σχετική πλειοψηφία παίρνο-

ντας 27 ψήφους.

Ακολούθησε η εκλογή Αντιπροέδρου, από

την αξιωματική αντιπολίτευση. Η πρόταση

για την Ελένη Τσεβά, έγινε αποδεκτή και

εξελέγη με 22 ψήφους.

Τη θέση του γραμματέα, που βάσει του κώδικα έπρεπε να

καταλάβει η ελάσσονα μειοψηφία, δεν την αποδέχθηκε

με την αιτιολογία ότι “ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας

έχουν διακοσμητικό ρόλο”!!

Ετσι και οι δύο παρατάξεις πρότειναν το ίδιο πρόσωπο για

γραμματέα· τον Ιωάννη Σταύρου από την πλειοψηφία, ο

οποίος και εξελέγη με 23 ψήφους.

Οικονομική Επιτροπή
Γιάννης Σταύρου, Αδαμαντία Μάλλιου, Αντώνης Κορω-

νιάς, Βασίλης Γούλας, Γκίκας Αριστείδης, Γκίκα Μαρία.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Κώστας Δήμου, Νίκος Γιαννάκος, Παναγιώτης Πολίτης,

Σπύρος Κόλλιας, Πέτρος Σουρλαντζής, Αθηνά Ψιλάκη –

Σοφρώνη. 

Η πλειοψηφία έγινε μειοψηφία. Αλλαξαν οι ρόλοι. Προστέθηκε ακόμη ένας συνδυασμός της (Λαϊκής Συσπείρωσης). Αριστερά πρώ-
το πλάνο ο Θ. Γρίβας, σύμβουλος της πλειοψηφίας και τέως νομαρχιακός σύμβουλος.

Δημαιρεσίες στο Κορωπί

σε πολύ συναινετικό κλίμα

Ανδρέας Ντούνης

Παιδείας - Αθλητισμού -

Κοινωνικής Πολιτικής

Μανώλης Γρινιεζάκης

Καθαριότητα

Περιβάλλον

Θανάσης Πουλάκης

Διοικητικών και 

Οικονομικών υπηρεσιών

Θοδωρής Γρίβας

Τεχνικών υπηρεσιών 

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι
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Κάλεσμα για βασιλόπιτα

Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος “ΛΥ-

ΚΟΥΡΙΖΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ” καλεί τα μέλη και

τους φίλους του στην καθιερωμένη βασιλόπι-

τα την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2011 στις 11 το

πρωί στο παραλιακό κέντρο “Φωλιά” στην

Αγία Μαρίνα.

Σποροφύτευση στο Πικέρμι

στο Δασαμάρι 

9 Γενάρη, 11πμ

Το “Δασαμάρι” ξεκινάει την σποροφύτευση,

την Κυριακή 9 Γενάρη με προβλαστημένους

σπόρους ήμερης και χνοώδους βελανιδιάς,

στις καμένες πλαγιές στα βόρεια του Πικερμί-

ου, στο Δασαμάρι. Οι σπόροι προέρχονται

από τις συλλογές των φθινοπωρινών εξορμή-

σεων στην Αττική καθώς και από την προσφο-

ρά του Απόστολου Τζογάνη (Σύλλογος Φίλων

της Βελανιδιάς) με σπόρους από το βελανιδο-

δάσος Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Ολοι οι

σπόροι έχουν διατηρηθεί σε χώμα περλίτη για

να προβλαστήσουν.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ. και θα

διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Πάρτε το σκαλι-

στήρι σας και εμπρός!

― Σκάβουμε ένα λάκκο 5 εκατοστών και αφαιρούμε

τις πέτρες, ώστε το χώμα στο λάκκο να είναι όσο γί-

νεται πιο μαλακό. 

― Τοποθετούμε τον σπόρο πλαγιαστά και προσεκτι-

κά ώστε να μη σπάσει η ρίζα.  Σκεπάζουμε με χώμα

και πιέζουμε ελαφρά από πάνω. 

― Σημαδεύουμε το σημείο της φύτευσης με ένα κα-

λαμάκι (τα προμηθευτήκαμε ήδη από το σούπερ-μάρ-

κετ).

― Η απόσταση μεταξύ των λάκκων να είναι περίπου

4-5 μέτρα.

Πεινάει Κανείς? 
Θεατρική Ομάδα "ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ..."

"Πεινάει κανείς?  Όλοι πεινάμε. Η πείνα φαίνεται στα

πρόσωπά μας, στα πρόσωπά τους, στα μάτια τους, στα

μάτια μας, στα μάτια όλων"!  "ΠΕΙΝΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ"?  Μία

"μη αναμενόμενη" παράσταση της Αθηνάς Παππά με τη

θεατρική ομάδα "ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ..."   για περιορισμένο

αριθμό παραστάσεων.

Κοινωνική και συναισθηματική πείνα, κανιβαλισμός!   Αλ-
ληγορία και ρεαλισμός, γερμανικός εξπρεσιονισμός και
νατουραλισμός,  σκληρός και ποιητικός λόγος  καθημε-
ρινός και ακαδημαϊκός!  Κίνηση και έκφραση σώματος,
ήχος και μουσική, σκοτάδι και φως, hosts and guests, με
πολύ χιούμορ αλλά και πολλές εκπλήξεις και ανατρο-
πές, γιατί "όσο πεινώ ελπίζω, όσο ζω πεινώ"!
Κατάλληλο: από 16 χρονών και άνω

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Αθηνά Παππά

Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από 13/1 έως

30/1, 21:30

Εισιτήρια: 15€ Κανονικό, 10€ Φοιτητικό, Σπουδαστικό, Μαθητι-

κό, Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ) & Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ) &

Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος,  τηλ. 210 3418 550

info@mcf.gr Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

Κυριακή 9 Ιανουαρίου

Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου, ο σύλλογος ¨ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙ-
ΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ¨ σε συνεργασία με την συντονι-
στική επιτροπή αγώνα κατά της εγκατάστασης ΧΥΤΑ
στο Οβριόκαστρο, που τον τελευταίο καιρό απειλεί
έντονα τον Δήμο Λαυρεωτικής, πραγματοποιεί Εθε-
λοντική Αιμοδοσία, στο χώρο δεξιώσεων δίπλα στον
κόμβο του ΒΙΟ.ΠΑ, από τις 9 π.μ έως 1μ.μ.
Το αίμα είναι ο φορέας της ζωής και ως  αναντικατά-
στατο θεραπευτικό μέσο, η μόνη πηγή του είναι ο άν-
θρωπος. Ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, ούτε
αγοράζεται, ούτε πωλείται, ούτε πιστώνεται, μόνο
προσφέρεται!
Όπως  η ανάγκη σε αίμα αφορά όλους σχεδόν σε κά-
ποια φάση της ζωής μας, έτσι κι η αιμοδοτική προ-
σφορά πρέπει να είναι υποχρέωση όλων μας. Κάθε
μονάδα αίματος παραπάνω είναι νίκη. 

Τρανός γάμος  θα γίνει στο χωριό! Η Φρόσω, η κόρη

του κυρ Θύμιου του Μπαρμπέρη, παίρνει επιτέλους

τον Μιχαλάκη τον γιο του Κυρ Ζαχαρία του Ράφτη.

Έρωτας μεγάλος βλέπετε...

Δύο χρόνια τα μαγείρευαν τα παιδιά και δώστου κλε-

φτές ματιές, αλλά κανείς δεν είχε πάρει μυρουδιά...

Ώσπου ο Μιχαλάκης πήρε το θάρρος και πήγε στον

κυρ Θύμιο... Τώρα όλοι οι επαγγελματίες του χωριού

δουλεύουν πυρετωδώς για το μεγάλο γεγονός.

Ο μπάρμπα Μελέτης ο Μαραγκός, με τα νταβίδια, με

τις πλάνες και με τα σκαρπέλα να μαστορέψει τα

έπιπλα για τα παιδιά, ο κύριος Ζαχαρίας ο Ράφτης να

ράψει στο χέρι το κοστούμι το γαμπριάτικο και να

ανάψει τα κάρβουνα στο σίδερο για τα κυριακάτικα

ρούχα των συγχωριανών του, η θεια Μερόπη η Υφά-

ντρα να αφήσει το κουτσομπολιό και να υφάνει στον

αργαλειό της φλοκάτες και χράμια για το καινούριο

σπιτικό, ο κυρ Ανέστης ο τσαγκάρης πωπω! παπού-

τσια που έχει να μπαλώσει με τα κατσαπρόκια και ο

Θύμιος ο μπαρμπέρης όλους να τους συμμαζέψει,

λίγο κούρεμα λίγο ξύρισμα...

Αχ! Να δείτε δε θα προλάβουμε. 

Μικροί - μεγάλοι όλο και κάποια βοήθεια θα μπορέ-

σετε να δώσετε στους Παλιούς Επαγγελματίες να

ετοιμάσουν ό,τι χρειάζεται για τους νιόνυμφους.

Ο καιρός πλησιάζει...

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την σπάνια ευκαιρία

από 10 Ιανουαρίου μέχρι 4 Μαρτίου να συμμετέχουν

σε αυτό το διαδραστικό παραμύθι,  αλλά και να έρ-

θουν σε επαφή με τον μουσειακό εξοπλισμό επαγ-

γελμάτων που έχουν χαθεί..

Γύρω από την πλατεία του χωριού λοιπόν ανοίγουν

καθημερινά τα ρολά τους ο τσαγκάρης, ο σιδεράς, ο

ωρολογοποιός, ο καφετζής, ο οργανοποιός, ο πετα-

λωτής, ο ράφτης, ο μαραγκός, ο μπαρμπέρης, η υφά-

ντρα, ο λούστρος, ο ακονιστής, ο παγωτατζής, ο κα-

στανάς, ο νερουλάς, ο φωτογράφος και ο ταχυδρό-

μος.

Με αμείωτο κέφι το πρόγραμμα " ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛ-

ΜΑΤΑ"  θεατροποιήθηκε από ηθοποιούς - παιδαγω-

γούς προσδίδοντας μια ζωντάνια που θα μαγέψει μι-

κρούς και μεγάλους και θα σας ταξιδέψει σε μιαν άλ-

λη εποχή.

Διεξάγονται 2 προγράμματα καθημερινά και το κάθε

πρόγραμμα διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά,

δηλαδή   9:30 πμ - 10:45 πμ  και 11:00 πμ - 12:15 μμ.

Για τους γονείς που θέλουν να περάσουν δημιουργι-

κές στιγμές με τα παιδιά τους η Βιωματική Δραστη-

ριότητα διεξάγεται και κάθε Σάββατο (11.00 πμ).

Στην ιστοσελίδα του  "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ’’

www.politistikoparko.gr, μπορείτε να δείτε μαγνητο-

σκοπημένο μέρος του προγράμματος και επιπλέον

θα βρείτε εικόνες των εγκαταστάσεων του  "Μου-

σείου Ελληνικής Λαογραφίας" και του Πάρκου, που

βρίσκονται σε έναν καταπράσινο χώρο 25.000 τμ μέ-

σα στη φύση.

Ζήστε τα παλιά επαγγέλματα εσείς και τα παιδιά σας με την “ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ”



ΕΒΔΟΜΗ  8  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Εκδρομή με την “Κάτω Βούλα”

30 Ιανουαρίου, Ερέτρια

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλας οργανώνει μο-

νοήμερη εκδρομή την Κυριακή  30 Ιανουαρίου 2011 στην

Ερέτρια και τον Αμάρυνθο. Θα περιηγηθούν τα αρχαία

με ξεναγό και θα καταλήξουν στην Αμάρυνθο για φαγη-

τό.

Η εκκίνηση θα γίνει από την πλατεία έναντι του φούρ-

νου Στεργίου (Σωκράτους και Παπάγου) στις 8 το πρωί.

Πληροφορίες: Γωγώ Βικελή 210 8990.147 - 6946465294

& Εφη Γαβριλάκη 210 8951.632

ΑΤΗΕΝΑΕUΜ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΟΥΡΓΟΣ

Το Ωδείο Athenaeum διοργανώνει σεμινάριο για τη μου-
σική στον κινηματογράφο, με τον Νίκο Κυπουργό.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε συνθέτες, κινηματογραφι-
στές, σκηνοθέτες, καθώς και σε μουσικούς και ενδιαφε-
ρόμενους ακροατές.
Θα αναλυθούν η τεχνική της σύνθεσης, τα διάφορα είδη
της, οι σύγχρονες τάσεις και θα συζητηθούν παραδείγ-
ματα κινηματογραφικής μουσικής.
Κύριο τμήμα του σεμιναρίου θα είναι η συνεργασία των
ενεργών μελών με στόχο τη σύνθεση πρωτότυπης μου-
σικής για επιλεγμένες σκηνές ή/και για ταινίες μικρού
μήκους.
Το σεμινάριο (36 ώρες) θα διαρθρωθεί σε 4 ενότητες:
Σάββατο- Κυριακα 15, 16 &  29, 30 Ιανουαρίου
Σάββατο- Κυριακα 12, 13 &  26, 27 Φεβρουαρίου
Για να συμμετέχετε πρέπει να στείλετε έως 10 Ιανουαρί-
ου 2011 στην τηλ. δ/νση contact@athenaeum.com.gr ή
στο Ωδείο Αthenaeum Αδριανού 3, 10555 Θησείο.  

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Βασιλόπιττα 19 Ιανουαρίου

Στις 19 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα

6μ.μ. στις ηλαχτίδες των ημερών του καινούριου

χρόνου, ως είθισται, θα κόψουμε την πατροπαρά-

δοτη βασιλόπίτα, στο Ξενοδοχείο Congo Palace,

σ’ ένα απογευματινό Τσάι - Καφέ σε ένα χαρούμε-

νο φιλικό εορταστικό περιβάλλον.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΥΡΙΑΚΗ  16/01 8μ.μ. «ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ

ΓΑΖΑ», ΓΑΖΑ ΕΡΧΟ-
ΜΑΣΤΕ των Γιώργου

Αυγερόπουλου και

Γιάννη Καρυπίδη.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με

εισηγητές τους Βαγγέλη Πισ-
σία (καθηγητή Τ.Ε.Ι. Αθήνας,

επιβαίνοντα στο πλοίο «Ελεύ-

θερη Μεσόγειος», συντονιστή

του «Free Gaza movement» και

της  πρωτοβουλίας «Ένα καρά-

βι για τη Γάζα-Ship to Gaza»),

Γιώργο Λιερό (κτηνίατρο, επι-

βαίνοντα στο πλοίο «Σφενδό-

νη») και Ισμάτ Σαμπρί (πρώην

επιτετραμμένο της Παλαιστι-

νιακής Αρχής στην Αθήνα).

Προβολή κινηματογραφικού

υλικού από το πρόσφατο τα-

ξίδι του στόλου της ελευθε-

ρίας.

Έκθεση φωτογραφικού υλι-

κού από τη δράση της πρωτο-

βουλίας «Ένα καράβι για τη

Γάζα». Σε συνεργασία με το

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

• ΚΥΡΙΑΚΗ 23/01 
ΓΕΡΜΑΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑ-

ΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο

ΛΙΜΟΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΤΟΥ

1941-42 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΜΝΗΜΗΣ του Αντώνη Πα-

παδόπουλου (ΕΛΛΑΔΑ,

2009, έγχρωμη και ασπρό-

μαυρη, 52΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση

με τους συντελεστές της

ταινίας.  

ΕΞΩ ΚΑΡΔΙΑ 
στο «ΘΕΑΤΡΟ ΧΥΤΗΡΙΟ»

Ιεράς Οδού 44 ― τηλ. 211.012.44.01.

Παντελής ΑΜΠΑΖΗΣ
Γεράσιμος ΓΕΝΝΑΤΑΣ Γιάννης ΜΠΟ-

ΣΤαντζόγλου
η τρόικα του χαμόγελου - το τρίο της χαράς

η τριανδρία του μεσονυκτίου
οι «έξω καρδιά» αιδοιοαοιδοί…

Κωμικές πρόζες & σπαραξικάρδιες ατάκες. Τραγούδια
με χαμόγελο για όλη την οικογένεια. Πικάντικα σχόλια
για τα λαϊκά κορίτσια και τ’ αγόρια με κοιλίτσα. Αφιέρω-
μα στη βλακεία που τελικά είναι ανίκητη. Τραγούδια χι-
ουμοριστικά και εύθυμα. Παντελώς χειροποίητα. Για να
σκάσει επιτέλους το πικραμένο χείλι του πελάτη… Γιατί
αυτή η ρημάδα η κρίση, μόνο με χιούμορ, χαρά και χα-
μόγελο παλεύεται!
Μεικτό θέαμα βασισμένο σε τραγούδια και κείμενα με θέ-
μα τα λαϊκά κορίτσια της διπλανής πόρτας. Μουσική πα-
ράσταση γένους θηλυκού, με πρόζες, μουσικές, και τρα-
γούδια! Χαρούμενα, χιουμοριστικά, χειροποίητα, παντε-
λώς ντεμοντέρνα. Ελαφρά τραγούδια & βαριά λαϊκά,
με jazz διάθεση & rock άποψη!

Όταν ο μποέμ τραγουδοποιός συναντά επί σκηνής δύο
χαρισματικούς ηθοποιούς και όλοι μαζί παιζοτραγουδούν
και «πειράζουν» τα θρυλικά πια «λαϊκά κορίτσια», τότε μι-
λάμε απλώς για ένα ντεμοντέρνο θέατρο τραγουδιών

Το τραγούδι πάει θέατρο! Μια δίωρη μουσικοθεατρική παράστα-
ση που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Ένας μοναδικός συνδυασμός
μουσικού θεάτρου, καμπαρέ, μουσικής σκηνής, μπουάτ, επιθεώ-
ρησης, οπερέτας, πίστας, λαϊκού πάλκου, αναψυκτηρίου, χορο-
θέατρου και stand up comedy που σε κάνει να γελάς με την
καρδιά σου, να ξεφαντώνεις κάθε λεπτό και να παρακαλάς να
μην τελειώσει. Ένα μεικτό θέαμα που ισορροπεί θαυμάσια ανά-
μεσα στα επιμέρους στοιχεία του και προσφέρει στιγμές μοναδι-
κές, όπως, για παράδειγμα, τις επιθεωρησιακές «θηλυκές ορμό-
νες», το «κούρεμα», τους «ν το πλήθος γυναικείους οργα-
σμούς», τις «σοκολάτες» κ.ά.

Παρασκευή & Σάββατο: 21/1 έως 19/2
Πέμπτη & Παρασκευή: 24/2 έως 18/3
Ώρα προσέλευσης: 23.15 Διάρκεια παράστασης: 2 ώρες
(με διάλειμμα για ποτό & τσιγάρο στο φουαγιέ)

Art gallery cafe

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ - Τηλ.: 210 8958866 

Εγκαίνια Κυριακή 9 Ιανουαρίου, 8 μ.μ.

Για την εξαφάνιση της ανή-

λικης ενημερώθηκε το “Χα-

μόγελο του Παιδιού”, από

τον Οργανισμό Telefono Az-

zurro της Ιταλίας ο οποίος

είναι μέλος του Missing

Children Europe ενώ παράλ-

ληλα έχουν ενημερωθεί και

οι Ελληνικές Αστυνομικές

Αρχές.

Κινηματογραφική Λέσχη

Ηλιούπολης (Μ.Αντύπα 86, τηλ. 210 9941199)

Είσοδος ελεύθερη
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Δημαιρεσίες στο Δήμο Σαρωνικού
η Χριστίνα Χριστοφάκη έμεινε εκτός

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νεο-

κλεγέντος δημοτικού συμβουλίου  για την εκλογή

του Προεδρείου  και των μελών της Οικονομικής

Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο

Δήμο Σαρωνικού την  Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011

Ευρεία συναίνεση χαρακτήρισε τις εκλογές και του

Προεδρείου και των Επιτροπών. Παρόντες 26 σύμ-

βουλοι. Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε την απου-

σία ανάληψης θέσης ευθύνης και στο Προεδρείο και

στις Επιτροπές της επικεφαλής της μείζονος μειο-

ψηφίας Χριστίνας Χριστοφάκη.

Προεδρείο
Πρόεδρος του Δ. Σ. ανεδείχθη η Μαρία Κόλλια, με

24 ψήφους. Αντιπρόεδρος η Αναστασία Τσιακάλου

(του συνδυασμού της Χριστοφάκη - μείζονος μειο-

ψηφίας) με 23 ψήφους

Γενικός γραμματέας ο Δημήτριος Σόφος (της ελάσ-

σονος μειοψηφίας) με 25 ψήφους. 

Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη: Aθανασόπουλος Αλέξανδρος - Από-

στολος, Δημητρίου Σπύρος, Μακροδημήτρης Σωτή-

ριος, Μπούκης Κωνσταντίνος (της πλειοψηφίας) και

Γκέραλης Σάββας, Καρακασίλης Κωνσταντίνος (της

μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη: Πέγκας Ανδρέας, Πρίφτη
Αικατερίνη, Σωφρόνης Γεώργιος (της πλειοψη-
φίας) και 

Γκίνης Σταμάτης και Μπιθυμήτρης  Γεώργιος (επι-

κεφαλεις των δύο μειοψηφούντων συνδυασμών)

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά Μέλη: Ζεκάκος Ευάγγελος, Καραγιάννης

Αθανάσιος, Κωνσταντέλος Ανδρέας, Λιοδακάκης

Δημήτριος (της πλειοψηφίας) και Πουλόπουλος Νι-

κόλαος του Ηλία, Σαρρής Σοφοκλής (της μειοψη-

φίας)

Αναπληρωματικά Μέλη: Αδάμης Μιχάλης, Δημητρί-

ου Σπυρίδων, Περπερίδου Διονυσία - Γεωργία (της

πλειοψηφίας) και Σόφος Δημήτριος, Βολάκος Νικό-

λαος (της μειοψηφίας και ο Βολάκος επικεφαλής

συνδυασμού)

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, ο Δήμαρ-

χος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου απευθυνόμενος

στους δημοτικούς συμβούλους, τους ευχαρίστησε

για το πνεύμα συναίνεσης που επέδειξαν κατά τη

διάρκεια της ψηφοφορίας και ευχήθηκε αυτό το κλί-

μα ενότητας και συνεργασίας να συνεχιστεί καθ’

όλη τη διάρκεια της θητείας του δημοτικού συμβου-

λίου για το καλό του τόπου. 

Προεδρεία Δημοτικών Κοινοτήτων

Προεδρεία όμως εξέλεξαν και οι Δημοτικές Κοινότη-

τες (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο)· ο μεν πρόεδρος ανήκει

σε όλες τις Κοινότητες στην πλειοψηφία, ενώ ο

Αντιπρόεδρος πολλάκις στην μειοψηφία. Ισως να εί-

ναι από τους λίγους Δήμους που  ανέδειξαν αντι-

προέδρους από τη μειοψηφία. Αυτό δείχνει όμως και

την καλή πρόθεση του Δημάρχου για συναινετική δι-

οίκηση. Ετσι:

Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Χαρίτος

Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Τροχίδης 

Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων

Πρόεδρος: Γεράσιμος Κολαξής

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Πρίφτης (μείζων μειοψη-

φία)

Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας

Πρόεδρος: Γεώργιος Λάμπρου 

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μακροδημήτρης  

Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας

Πρόεδρος: Αικατερίνη Παπασταμέλου – Γκούμα

Αντιπρόεδρος: Ηλιάνα Παϊδούση (ελάσσων μειοψη-

φία)

Τοπική Κοινότητα Κουβαρά

Πρόεδρος: Ιωάννης Κίτσος

Και οι Αντιδήμαρχοι

Στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών  ο Δήμαρχος  Πέτρος

Φιλίππου, ανακοίνωσε τα ονόματα των αντιδημάρ-

χων που αναλαμβάνουν καθήκοντα για το έτος

2011, και είναι:

Εμμανουήλ Τσαλικίδης - Αναπληρωτής Δημάρχου

(τ. πρόεδρος Παλαιάς Φώκαιας)

Γεώργιος Τζιβίλογλου (Ανάβυσσος)

Μιχάλης Αδάμης (Καλύβια)

Γεώργιος Σωφρόνης (Καλύβια)

Ανδρέας Πέγκας (τ. πρόεδρος Σαρωνίδας) και

Αικατερίνη Πρίφτη (Κουβαράς)

Εκλογές Προεδρείου 

και στην 

Περιφέρεια Αττικής

Εκλογές για το προεδρείο είχε και η Περιφέρεια

Αττικής  (2/1) σε πανηγυρικό κλίμα στη πρώτη συ-

νεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου

εξελέγησαν τα μέλη του προεδρείου του  και τα

τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομι-

κής Επιτροπής.

Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εξελέ-

γη ο Κ. Καράμπελας, Αντιπρόεδρος  ο Γρηγόρης

Ζαφειρόπουλος και Γραμματέας  η Αικατερίνη Πι-

πιλή.

Η Οικονομική Επιτροπή του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου αποτελείται: 

Τακτικά μέλη: Κ. Μπάστας,  Π. Βουδούρης, Μ. Βα-

σιλάκης, Π. Αγγελόπουλος,  Κ. Κανελλάκης,  Σ.

Μαριδάκης,  Χ. Κουρούσης, Σ. Σπυρίδων, Α. Γε-

ωργιάδης και η Ελ. Ζαφειρίου.

Αναπληρωματικά:  Ι. Προμπονάς, Γ. Τσιρίδης, Αν.

Πολυζωγόπουλος, Αν. Μεθυμάκη, Β. Γιαννακός, Γ.

Γιομπαζολιάς, Χ. Δαμάσκος, Αλ. Μπάλου και ο

Χαρ. Καραθάνος.

Ο μόνος σύμβουλος της Αντιπεριφέρειας Ανατ.

Αττικής που συμμετέχει στην Επιτροπή και από

την πλειοψηφία και από τη μειοψηφία είναι ο Χά-

ρης Δαμάσκος (της μείζονος μειοψηφίας).

Τρεις οι θεματικοί  αντιπεριφερειάρχες που ορί-

στηκαν από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό. 

Λ. Βασιλάκου Οικονομικών,

Β. Κόκκαλης Διοικητικών και

Λ. Αθανασιάδης έργων (ΕΣΠΑ
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Και ο Δήμος Μαρκοπούλου, πραγμα-

τοποίησε την Κυριακή 2 Ιανουαρίου

2011 την πρώτη συνεδρίαση του νέου

δημοτικού συμβουλίου  για την εκλο-

γή του προεδρείου και των Επιτρο-

πών: Οικονομική και Ποιότητας ζωής.

Η θητεία των επιτροπών είναι διετής.

Οι Αντιδήμαρχοι, όπως μας ενημέρω-

σαν από το Δήμο, θα οριστούν την

προσεχή Δευτέρα.

Προεδρείο

Για το προεδρείο εξελέγησαν: 

Πρόεδρος: Κων/νος Αλλαγιάννης 

Αντιπρόεδρος: Μπέη Αθηνά 

Γραμματέας: Τεμπονέρα – Φουράκη

Αγγελική

Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφο-

ρία για την εκλογή των μελών των

Επιτροπών όπως παρακάτω:

Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά μέλη: 

Γέγος Σπυρίδων  

Μπαγλατζής Σπυρίδων 

Νικολάου Χαράλαμπος 

Ρούσσης Άγγελος  

Κατσίκη Παναγιώτα  

Αδάμος Γεώργιος  

Αναπληρ. μέλη: Γιαννάκης Κων/νος,

Λαϊνάς Αριστοτέλης, Ορφανίδης Στέ-

φανος, Σουλιώτης Παναγιώτης,  Συλ-

λελόγλου Ανδρέας

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Τακτικά Μέλη

Δράκος Σπυρίδων  

Δρίτσας Χρήστος 

Ευαγγελίου Ιωάννης  

Μεθενίτης Βασίλειος  

Λέκκας Νικήτας  

Μπέης Λεωνίδας 

Αναπληρωματικά Μέλη

Δρίτσα Μπίλιω, Νικολάου Χαράλα-

μπος, Ρούσσης Άγγελος, Στάθης

Σπυρίδων, Τεμπονέρα- Φουράκη Αγ-

γελική.

Πρώτη συνεδρίαση στο Μαρκόπουλο

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου.

Καλή φώτιση!
Φώτα στο Οβριόκαστρο γιόρτασαν οι Κερατιώτες. Είθε η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος να επικαθίσει των ελάχιστα

φωτισμένων –έως πολύ σκοτισμένων- κυβερνητικών κεφαλών και ν’ αποτάξουν τον εξαποδώ της χωματερής στο πα-

νέμορφο τοπίο.

Τούτη την άγια μέρα οι παραδόσεις μας θέλουν τους Καλικάντζαρους που πριονίζαν το δέντρο της Γης, να εξαφανίζο-

νται έντρομοι στα έγκατά της. «Φεύγετε να φεύγουμε κι έρχεται ο μουρλόπαπας, με την αγιαστούρα του και με τη βρε-
χτούρα του». Άμποτε να ξεκουμπιστούν και οι άλλοι καλικάντζαροι, που πριονίζουν το δέντρο της Πατρίδας. Κι επειδή

μάλλον δεν φοβούνται την αγιαστούρα και τη βρεχτούρα, ίσως να χρειαστεί μαγκούρα.

Θεοφάνεια-Επιφάνεια, με τον Θεό στην αφάνεια των γκρίζων ψυχών μας, των ολιγόπιστων. Του έχουμε γυρίσει την

πλάτη εδώ και πολλά χρόνια, τον αντικαταστή-

σαμε με είδωλα, μα ένα περίεργο πράγμα: Εκεί-

νος επιμένει να μας χτυπά την κλειστή πόρτα.

Επιφάνεια δίχως επιφανείς επίγειους σωτήρες,

με πολλούς αφανείς που δεν σώζονται με τίπο-

τε κι ελάχιστους διαφανείς, για λόγους προφα-

νείς.

Και το πνεύμα εν είδει περιστεράς, θωρεί από ψη-

λά τα μαλλιά μας που έχουν σηκωθεί απ’ το φρι-

κάρισμα των καιρών ωσάν καρφιά και το σκέφτε-

ται να επικαθισει των τρομακτικών και άδειων κε-

φαλών μας. Δύσκολη αποστολή, άλλωστε, η επι-

φοίτηση σ’ έναν τόπο όπου οι περισσότεροι βαρά-

με στον γάμο του Καραγκιόζη, αλλ’ όχι εκεί που

πρέπει.

Καλή φώτιση να ‘χουμε αδέρφια, να δούμε τα

πολύτιμα που δεν προσέχουμε και μας τα κλέ-

βουν ξεγελώντας μας σαν μικρά παιδιά. Όπως

ακριβώς ξεγελούσαν οι «πολιτισμένοι» άρπαγες τους «απολίτιστους» ιθαγενείς των πάλαι ποτέ παρθένων τόπων, παίρ-

νοντας το χρυσάφι και τα διαμάντια τους μ’ αντάλλαγμα καθρεφτάκια και χάντρες.                             Γρηγ. Ρώντας

Σε πανηγυρικό κλίμα στις

Αχαρνές οι δημαιρεσίες

Δημαιρεσίες με βασιλόπιτα πραγματοποίησε ο Δήμος

Αχαρνών την πρώτη Κυριακή του έτους (2/1).

Πανηγυρικό το κλίμα, ευχές από τον νέο Δήμαρχο Σω-

τήρη Ντούρο και όλους τους επικεφαλείς των συνδυα-

σμών της μειοψηφίας. Τον πανηγυρικό χαρακτήρα συ-

μπλήρωσαν τα κάλαντα που έψαλλαν ομάδα από το

Σύλλογο Κρητών Αχαρνών και η κοπή της βασιλόπιτας

για την καλή χρονιά και την καλή θητεία όλου του σώ-

ματος του Δ.Σ.

Μεταξύ άλλων ο δήμαρχος επεσήμανε ότι το παρόν δη-

μοτικό συμβούλιο είναι ιδιαίτερα υψηλό, αφού συμπερι-

λαμβάνει άλλους τρεις δημάρχους (Π. Φωτιάδη, Σπ.

Στριφτό & Θ. Οικονόμου)

Στη συνέχεια προχώρησαν στην εκλογή του Προεδρεί-

ου. Ο Δήμαρχος πρότεινε για πρόεδρο τον Παναγιώτη

Ντούρο, ο οποίος ψηφίστηκε από το σύνολο της πλειο-

ψηφίας (25 ψήφοι), ενώ στην γενική ψοφοφορία του

σώματος έλαβε 29, 8 λευκά και 2 άκυρα.

Στη συνέχεια  προτάθηκε από τη μείζονα αντιπολίτευ-

ση (του Παν. Φωτιάδη) για τη θέση του αντιπροέδρου η

Μαρία Χαριτίδου η οποία και ψηφίστηκε.

Για τη θέση του Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου

προτάθηκε ο Στέλιος Ελευθεριάδης της παράταξης

“ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες”, ο οποίος όμως δεν απο-

δέχτηκε και ακολούθησε νέα πρόταση για τον ο Παντε-

λή Ελευθεριάδη της παράταξης “Νέα Δύναμη”.

Επί  συνόλου 39 παρισταμένων μελών του σώματος

για την εκλογή του Προεδρείου έλαβαν:

Πρόεδρος Παναγιώτης Ντούρος: Υπέρ 29, Λευκά 8,

Άκυρα 2

Αντιπρόεδρος Μαρία Χαριτίδου: Υπέρ 26, Λευκά 12,

Άκυρο 1

Γραμματέας Παντελής Ελευθεριάδης: Υπέρ 30, Λευκά 9

Οικονομική Επιτροπή 

Στην Οικονομική επιτροπή εξελέγησαν ως τακτικά μέλη:

Φυτάς Αθανάσιος, Χριστοπούλου Σοφία, Ρούσσας Κώ-

στας, Κορνιλάκης Παναγιώτης, Σαββίδης Κώστας, Φω-

τιάδης Παναγιώτης, Κασσσαβός Ιωάννης και Οικονόμου

Θέμης. 

Αναπληρωματικά μέλη: Βρεττός Μιχάλης, Καλάργαλης

Ιωάννης, Σαββίδη Κική, Θεοδωρίδης Ματθαίος και Πολυ-

μενέας Παναγιώτης.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Τακτικά μέλη: Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Μπου-

ζιάνης Νίκος, Παντελιά Έυη, Χωριανόπουλος Κώστας,

Πετάκος Γιώργος, Γκίκας Χρήστος, Σαββίδης Σπύρος και

Χαριτίδη Μαρία. 

Αναπληρωματικά μέλη: Μπράχου Αναστασία, Κορνιλά-

κης Παναγιώτης, Γκίκας Παναγιώτης, Γρηγοριάδης Στά-

θης και Πολυμενέας Παναγιώτης.

Ο νέος Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμι-

δας, Χρήστος Μάρκου, προχώρησε

σε δημαιρεσίες, όπως άλλωστε όλοι

οι Δήμοι την 2α Ιανουαρίου.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-

ου, εξελέγη μετά από πρόταση του

Δημάρχου, ο Κώστας Γκίκας.

Αντιπρόεδρος από τη μείζονα μειο-

ψηφία εξελέγη η Εμμυ Ντουρντούρε-

κα και Γραμματέας ο Δημήτριος Στά-

μου.

Αντιδήμαρχοι

Ορίστηκαν και οι Αντιδήμαρχοι από

το Δήμαρχο Χρήστο Μάρκου και είναι

οι  παρακάτω:

Αθ.  Μαργέτης

Χρήστος Σερέτης

Χρίστος Μάρκου

Πέτρος Πουλάκης και

Γεώργιος Γκινοσάτης

Δημαιρεσίες και στο Δήμο Σπατα-Αρτέμιδα
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Και τους πληρώνουμε 

και μας πληγώνουν...
Σάλος έχει ξεσπάσει για το “τείχος” που προτάθηκε

να γίνει στα σύνορά μας με το όμορο κράτος της

Τουρκίας, μπας και ανακόψουν το κύμα παράνομης

μετανάστευσης από εκεί προς τα εδώ.

Αιχμηροί οι αριστερίζοντες κατά του αποκλεισμού

των συνόρων· εγώ να συμφωνήσω μαζί τους. Ποιος

μπορεί να ταϊζει σε καθημερινή βάση τους χιλιάδες

μετανάστες που μπαίνουν στη χώρα· να τους παρέ-

χει υγεία, αν αρρωστήσουν, και στοιχειώδεις εγκα-

ταστάσεις διαμονής. Και ποιος θα τα πληρωσει, για

άλλη μια φορά αυτά; Ο Ελληνας πολίτης, που τον

γδέρνουν από 18 πάντες.

Μας λένε ότι τα Νοσοκομεία έχουν φαλιρίσει. Πέρα

από την κακή διαχείριση που γίνεται κατα κόρον και

κανείς ποτέ δεν τιμωρείται,  έχετε σκεφτεί τί ποσά

ξοδεύονται για νοσήλεια των αλλοδαπών στα νοσο-

κομεία; Γνωρίζετε ότι έχουν προτεραιότητα και αν

μπει μέσα και πει είμαι μετανάστης, και έχω αυτό το

προβλημα, παρακολουθείται χωρίς να πληρώσει;

Τον πληρώνουμε εμείς δηλαδή.

Και αν είχαν μπει στη χώρα μας νόμιμα, είχαν χαρ-

τιά, γνώριζα πού έμεναν και δεν είχαν παραβατική

συμπεριφορά, να τους πληρώσω. 

Τώρα μπαίνουν μπουλούκια παράνομα, διαμένουν

στους δρόμους και στα παγκάκια, προβαίνουν σε

ποινικές πράξεις για να διαβιώσουν, πληρώνω δυο

φορές· και για τη διαμονή τους, αλλα πληρώνω και

το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης με την

υποβάθμιση της περιοχής μου, της πόλης μου, της

χώρας μου.

Και εκείνοι που έπρεπε να πληρώνουν δεν είμαστε

εμείς, αλλά εκείνοι που προκαλούν τους πολέμους

για να πουλάνε όπλα και ξεριζώνουν τον κόσμο από

τις εστίες τους...

Ευτυχώς, 
αντέχουμε ακόμη...

Με έρευνα που έγινε, λέει, σε 50 τόσες χώρες για

το πόσο απογοητευμένοι είναι οι Ευρωπαίοι πολί-

τες, πρώτη έρχεται η Γαλλία με τους Γάλλους στο

60% να βρίσκονται στα πρόθυρα κατάθλιψης από τα

οικονομικά μέτρα που θίγονται.

Εμείς βρισκόμαστε πολύ μακράν των πρώτων· ούτε

καν στη δεύτερη δεκάδα. 

Ευτυχώς· φαίνεται ότι ο Ελληνας κρατάει λίγο ακό-

μη από την αρχαιοελληνική φιλοσοφία, που χόρευε,

στολιζόταν και τραγουδούσε όταν ετοιμαζόταν για

...πόλεμο.

Να κρατήσουμε γερά την ελπίδα μέσα μας· όχι μοι-

ρολατρικά, αλλά αγωνιστικά. 

Με συμμετοχή και κοινωνικότητα, με σύμπνοια και

αποκομμένοι από χρωματιστές σημαίες για να στα-

θούμε στα πόδια μας και να τα βγάλουμε πέρα...

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

Η ανθρωποθυσία, σαν  λέξη και σαν πράξη, πε-

ριγράφεται  και προσδιορίζεται από τα ίδια της

τα συνθετικά στοιχεία. 

Με τη θυσία προσφέρεται η ζωή ενός ή περισ-

σοτέρων ανθρώπων, δυστυχισμένων θυμάτων

θα έλεγα, για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Συνή-

θως είναι μια λατρευτική πράξη υποταγής, πα-

ράκλησης και  εξευμενισμού θρησκευτικού χα-

ρακτήρα, ή και ενίοτε μια μορφή κοινωνικού μί-

σους για ικανοποίηση ιδιοτελών επιθυμιών.

Η πρώτη, η θρησκευτικού χαρακτήρα, γίνεται

από τον άνθρωπο προς τους θεούς,  όταν επι-

ζητούμε την  επικοινωνία με την θεότητα, με

τον  απώτερο σκοπό να κερδίσομε την εύνοιά

της, ή να   κατασιγάσομε την  οργή της. 

Η δεύτερη, η κοινωνικού χαρακτήρα, γίνεται

από άνθρωπο σε άνθρωπο, για να ικανοποιη-

θούν  κάποιες ανόσιες επιθυμίες ενός κεκρυμ-

μένου  ενστίκτου, που προσβλέπουν στην κα-

ταδυνάστευση και στην εξόντωση του ετέρου. 

Ιστορικά, σχετικά θα αναφερθώ στην θυσία της

Ιφιγένειας στην Αυλίδα από τον πατέρα της

τον βασιλιά Αγαμέμνονα, για να εξευμενι-

σθούν οι θεοί και να γυρίσουν τον άνεμο σε

ούριο, ώστε να  μπορέσουν  τα ελληνικά πλοία,

να αποπλεύσουν για την Τροία.

Αργότερα,  έρχομαι στη  συμβολική θυσία των

δώδεκα νέων από την Τροία, στον τάφο του

Πατρόκλου, όπως απεικονίζονται σε  αγγεία,

τα οποία  βρέθηκαν σε μεταγενέστερο ετρου-

σκικό τάφο και  στη  θυσία της Τρωαδίτισας

Πολυξένης, εξιλαστήρια προσφορά στον τάφο

του Αχιλλέα. 

Ακόμη, αναφέρομαι  στη θυσία των τριών νεα-

ρών Περσών αιχμαλώτων στην οποία προέβη ο

Θεμιστοκλής, μετά τη μάχη της Σαλαμίνας,

ευχαριστήρια προσφορά στο βωμό των θεών,

για τη νικηφόρο έκβαση της μάχης. (Πλούταρ-

χος, Θεμ. 13).*

Με την ευκαιρία του θέματος, ξαναφέρνω στη

μνήμη μας, τη γυναίκα του πρωτομάστορα, που

την έθαψαν  ζωντανή, στα θεμέλια του γεφυρι-

ού της Άρτας, που όλο γκρεμιζόντανε και άλλη

λύση, σύμφωνα με  τα έθιμα, δεν υπήρχε.    

Και βέβαια αυτές οι θυσίες, δεν έχουν καμιά

ομοιότητα  και δεν μπορούν να βεβηλώσουν την

υπέρτατη ηρωϊκή  πράξη  του Κόρδου, βασιλιά

των Αθηνών, την πράξη “Αυτοθυσίας” για να

διασωθεί η πατρική Αθηναϊκή γη, ούτε να πλη-

σιάσουν με τη διαφορετικότητά τους, το μεγα-

λείο στις μετέπειτα και χωρίς τελειωμό ηρωικές

αυτοθυσίες των Ελλήνων, στις Θερμοπύλες,

στο Κούγκι, στο Μεσολόγγι στο Αρκάδι. 

Τις εθελοντικές θυσίες εκείνων που αρνήθη-

καν και δεν προσκήνυσαν και δεν θέλησαν να

μηδίσουν ή να τουρκέψουν. 

Οι  ανθρωποθυσίες είναι συνήθεις στην παγκό-

σμια σφαίρα  και οι  τακτικές τους γνωστές:

Θάνατος δια σφαγής, πνιγμού, ενταφιασμού,

πυράς κ.α. μετά ή άνευ βασανιστηρίων. 

Θυμόμαστε από την ιστορία των Εβραίων,  τον

πόνο του γενάρχη Αβραάμ όταν εκλήθη να

εκτελέσει  τη θεϊκή εντολή, που απέβλεπε στη

θυσία και δια της σφαγής  το θάνατο του Ισα-

άκ, του  μονάκριβου παιδιού  του·  θυσία που

επαναλαμβάνεται σαν ίδια πράξη, με τους ίδι-

ους πρωταγωνιστές  σε σελίδες στο Κοράνι.  

Διαβάζομε στο δεύτερο βιβλίο της ‘’Ίστορίας’’

του Ηροδότου, να περιγράφεται η επιβληθείσα

θυσία δύο νέων ανδρών στην Αίγυπτο, για να

φυσήξει ούριος άνεμος.

Και ερχόμαστε στο Μεξικό. Εδώ οι Ατζέκοι θυ-

σιάζουν σε μια ημέρα χιλιάδες ανθρώπους,

αποσπώντας μάλιστα ίσως και εν ζωή, τις

“σπαρταριστές” ακόμα καρδιές τους,  για να

ευφρανθεί  καλύτερα από την οσμή της καιο-

μένης σάρκας, ο θεός Κουετζολκοάτλ.

Και επανερχόμαστε στο Μεξικό  και στο ιδιαί-

τερο  νόημα αυτής της ανθρωποθυσίας. 

Οι ανθρωποθυσίες εδώ, με το πρόσχημα της

θρησκευτικής λατρείας  αποτελούν αποτρό-

παια εκδήλωση της κοινωνικής άμυνας του κα-

τεστημένου. Για το Μεξικό, όπως και για τον

χριστιανικό Μεσαίωνα, είναι μια πράξη που πέ-

ρασε στα χέρια των πονηρών και  εξελίχθηκε

σε  πράξη εκμετάλλευσης. Με το πρόσχημα

λοιπόν  της θρησκείας εξοντώνονται και οι

εχθροί της αυτοκρατορίας του Μεξικού. 

Πρώτα μειώνονται  σε αριθμό οι αντιφρονού-

ντες και δεύτερον παραδειγματίζονται οι δι-

στακτικοί  και συμμαζεύονται.

Αιώνες μπροστά, πάνω σε αυτή τη λογική, ο

Οκτάβιος μετά τη νίκη του κατά του Αντωνίου,

έσφαξε στο βωμό του θεού τριακοσίους Ρω-

μαίους αριστοκράτες, πολιτικούς του αντιπά-

λους. Αλλά και ο Νέρων, όταν τον πληροφόρη-

σαν ότι κάποιος κομήτης τον απειλεί, θυσίαζε

κάθε μέρα για εξευμενισμό των θεών, Ρωμαί-

ους πατρικίους και φυσικά αντιφρονούντες.

Αυτό το μέτρο, της δια της θανατηφόρου θυ-

σίας εξόντωσης του αντιπάλου για τη διατήρη-

ση του κατεστημένου, είναι και ελληνικό αλλά

και εκ “θεών” ορμώμενο και εκ  θεών διδασκό-

μενο θα έλεγα και μάλιστα στην ανώτερη κλί-

μακα των θεών γινόμενο.

Στη μυθολογία μας, ο Κρόνος κατάπινε τα παι-

διά του, μόνο και μόνο για να διατηρήσει την

εξουσία του. την οποία εξουσία είχε και αυτός

αρπάξει από τον πατέρα του τον Ουρανό. Τότε

ήταν που  τον εξουδετέρωσε, αποκόβοντάς

του με δρεπάνι τα γεννητικά όργανα, αφού

όποιο παιδί του γεννιόταν, από τον φόβο μή-

πως τον εκτοπίσει  το έριχνε και το φυλάκιζε

στα έγκατα της γης.   Τώρα όμως ο γιός του ο

Δίας που ξέφυγε, θέλει να τον εξοντώσει· αλ-

λά ο Κρόνος αντιστέκεται. 

Οι αντιμαχόμενες μερίδες ανοίγουν τις οικογε-

νειακές φυλακές  από τα έγκατα της γής και

επιστρατεύουν  προσκείμενες δυνάμεις που

παραταξιακά διαμοιράζονται. Απελευθερώνο-

νται  οι Τιτάνες, που ήταν αθάνατοι και είχαν

αρχηγό τον Άτλαντα, οι Κύκλωπες που ήταν

τρείς, είχαν από ένα μάτι και είχαν και όπλα

φοβερά·  την βροντή, την αστραπή, τον κεραυ-

νό, οι Εκατόγχειρες·  παιδιά του Ουρανού και

αδέλφια του Κρόνου,  ήταν τρείς και είχε ο κα-

θένας πενήντα κεφάλια και εκατό χέρια, οι Γί-

γαντες, που ήταν 134 και ήταν θνητοί  και εί-

χαν γεννηθεί μαζί με τις Νύμφες και τις Ερι-

νύες, από την πληγή και το αίμα που έτρεξε

από τα κομμένα γεννητικά όργανα του Ουρα-

νού. 

Όλοι  μπαίνουν στο χορό. Οι Κύκλωπες παρέ-

χουν στον Δία τα ισχυρά τους όπλα, τον Κε-

ραυνό την Αστραπή και την Βροντή.  Τελικά ο

Δίας βγαίνει νικητής.    

Τώρα ο Δίας  την εξουσία  τη θέλει ολόκληρη

δική του· να μην υπάρχουν μικρότερες αντίπα-

λες δυνάμεις, να καταπνιγούν τα ελεύθερα

πνεύματα.

Αλυσοδένει  τον Προμηθέα, που ήταν γιός Τι-

τάνα. Μα τη φωνή του δεν μπορεί να την κα-

ταπνίξει και αυτή η φωνή ηχεί ελπιδοφόρα

ακόμα στις μέρες μας. 

Ο Δίας  δεν αναγνωρίζει   κανένα ισάξιο του.

Δεν δέχεται μοιρασιές.   

Μα να  τα αδέλφια του, ο Ποσειδών και ο Άδης

που του συμπαραστάθηκαν, ζητούν  το μερδικό

τους. Και να ήταν μόνο αυτοί· είναι και οι Εκα-

τόγχειρες. Αυτοί είναι μόνο τρεις, αλλά είναι

όνομα και πράγμα. Εκατό χέρια ο καθένας και

πενήντα κεφάλια.

Αυτοί είναι το ένα παθητικό τού κάθε αγώνα:

Οι τρείς Εκατόγχειρες με τα συνολικά μακριά

τριακόσια χέρια, που τα χώνουν παντού και μα-

ζί τα εκατόν πενήντα λαίμαργα στόματα, που

είναι πάντα ανοικτά. 

Το άλλο παθητικό τού κάθε αγώνα είναι ο Δίας,

ο οποίος δεν έπαψε ποτέ να αλυσοδένει τον

κάθε Προμηθέα, που θέλει να δώσει τη φωτιά

της ελευθερίας στους ανθρώπους. 

Η εσκεμμένη θυσία της ζωής των άλλων, για

τον ένα ή τον άλλον δικό σου ιδιοτελή σκοπό,

κατάντησε στις μέρες μας η συνηθισμένη επω-

δός κάθε σκηνικού. Στο  σκηνικό που πρωτα-

γωνιστεί  πάντα ο ίδιος  θύτης και πάσχει πά-

ντα το ίδιο θύμα. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

――――――

* Να σημειωθεί ότι ο Λυκούργος στη Σπάρτη κατήργησε

τις ανθρωποθυσίες που γίνονταν στο βωμό της θεάς Αρ-

τέμιδος.

Βοηθήματα

1) Εγκυκλ. Πάπυρος  Λαρούς Μπριτάννικα

2) Ν. Τσιφόρου: Ελληνική Μυθολογία  Εκδ. Ερμής 1980

3) Ελληνική Μυθολογία Εκδοτική Αθηνών. 

Περί ανθρωποθυσίων
(Αλληγορική  Μυθολογία και ιστορική πραγματικότητα)
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Ν.Ε.Τ. χανούμ

Ένα τέταρτο της ώρας αφιέρωσε η ΝΕΤ στην πρωϊνή

ενημερωτική εκπομπή του Σαββάτου, 18 Δεκεμβρίου,

για ν’ αναπέμπει διθυράμβους στα τούρκικα σίριαλ του

Αντένα!!! Και να τι προσεγμένες σειρές είναι και δώ-

στου τι καλοπαιγμένες και πόσο αποδίδουν την σύγ-

χρονη κοινωνική πραγματικότητα της Τουρκίας (εδώ

έκλαψα). Κι από κοντά μιά ψυχολόγος να μας αναλύει

το τουρκικό πρότυπο του άντρα-αφέντη και άλλα χρή-

σιμα κοινωνιολογικά συμπεράσματα που μπορούμε να

εξάγουμε, όσοι τουλάχιστον φεσώνονται ανελλιπώς

από τον ΑΝΤ1. Όποιος πιθανόν αμφιβάλλει ότι η συ-

γκεκριμμένη πλύση εγκεφάλου των Ελλήνων τηλεθεα-

τών είναι στοχευμένη ενέργεια για να μας καταδείξει

πόσο υπέροχη χώρα και λαός είναι η Τουρκία, ας μάθει

ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κρατικό κανάλι κάνει

αβάντα στις τούρκικες σαπουνόπερες του ΑΝΤ1. Άφε-

ριμ γκιαούρ, άφεριμ!

Κόψε τις σλοβακίες υπουργέ μου!

Βγήκε, λέει ο υπουργός Οικονομικών της Σλοβακίας και

απεφάνθη ότι η Ελλάδα και η Πορτογαλία δεν πληρούν

τα κριτήρια της ζώνης του ευρώ, επομένως πρέπει να

επιστρέψουν πάραυτα στα εθνικά τους νομίσματα. Θα

ενθυμείσθε ίσως ότι η Σλοβακία είναι μία από τις 10 νέ-

ες χώρες που επί ημερών Σημίτη εισήλθαν στην Ε.Ε.,

ανεβάζοντας τον αριθμό των χωρών-μελών από 15 σε

25. Θα ενθυμείσθε επίσης ότι τα μόνα από τα νέα τότε

κράτη-μέλη που πληρούσαν τους ενταξιακούς όρους

ήταν η Κύπρος και η Μάλτα. Τα υπόλοιπα 8 κράτη, με-

ταξύ των οποίων και η Σλοβακία, εισήλθαν ως δορυφό-

ροι των Η.Π.Α. και της Γερμανίας. Τι μπορεί να πει κα-

νείς για την δήλωση του Σλοβάκου υπουργού; Μιλάμε

για κράτος-κολοσσό, καθίστε καλά. Τι άλλο θα μπορού-

σε να πει κανείς εκτός από το παλαιόθεν ρηθέν: «έκα-

νε κι η μύγα κώ.. κι έχ..ε τον κόσμο όλο».

Ανεξιθρησκεία αλά τούρκα

Ανήμερα Χριστούγεννα η αστυνομία του τουρκικού

ψευδοκράτους στην κατεχόμενη Κύπρο εισέβαλλε σε

χριστιανικούς ναούς και διέκοψε βίαια την Θεία Λει-

τουργία, εκδιώκοντας πιστούς και ιερείς. Σε μία μάλι-

στα περίπτωση εξανάγκασαν τον ιερέα να βγάλει τα

άμφια. Ας σημειωθεί ότι οι Ελληνοκύπριοι είχαν πάρει

άδεια από τις αρχές του ψευδοκράτους για την τέλεση

της χριστουγεννιάτικης Θείας Λειτουργίας. Να τα βλέ-

πουν αυτά όσοι «δικοί μας» προοδευτικάριοι κορυβα-

ντιούν υπέρ της ανέγερσης τζαμιών στην Ελλάδα.

Περαίωση και στη 17 Νοέμβρη

Κάποιοι στο υπουργείο Οικονομικών, δεν έχουν κατά

πως φαίνεται τον Θεό τους, εκτός του Μαμμωνά βεβαί-

ως. Έτσι έστειλαν ειδοποίηση για περαίωση και στον

...Σάββα Ξηρό γιά ένα εργαστήρι αγιογραφίας που δια-

τηρούσε. 4.770 ευρώ, παρακαλώ! Ορισμένοι την θέ-

λουν, βρε αδερφέ, την ... τους. Την αποζητά ο οργανι-

σμός τους.

Το καλό να λέγεται

Σωστή από κάθε άποψη η πρόταση του Αντώνη Σαμαρά

για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από τον Λαό με δη-

μοψήφισμα. Δεν έχει σημασία ότι δεν διατυπώνει πρώ-

τος μιά σκέψη που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στα

χείλη των περισσότερων Ελλήνων. Σημασία έχει να

υλοποιηθεί στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγμα-

τος. Χωρίς, ελπίζω, ενστάσεις περί όνου σκιάς από

τους συνήθεις κοπτόμενους για την Δημοκρατία μας,

αλλά ουσιαστικά νομοθετούντες για την διαιώνιση της

ολιγοκρατίας τους. Τα σχετικά φληναφήματα περί

«ανωριμότητας» του κατά τα άλλα «κυρίαρχου λαού»,

απλώς προδίδουν την φασιστοειδή συγκρότηση όσων

πολιτικών μας τα ενδύονται ως φύλλον συκής της βου-

λιμικής αρχομανίας τους. Αρκετά έχει ευτελισθεί το κύ-

ρος του κάθε Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με

τα πολιτικάντικα αλισβερίσια, ερήμην των Ελλήνων πο-

λιτών. Ας παραμείνει προεδρευόμενη η Δημοκρατία

μας, αλλά τουλάχιστον ας έχουμε στο κορυφαίο της

αξίωμα έναν Πρόεδρο που δεν θα είναι γλάστρα.

Και η κακή μέρα απ’ το πρωί φαίνεται

Στραβά ξεκίνησε –όπως αναμενόταν άλλωστε από πολ-

λούς- ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης.

Φοβικός, απόμακρος και αγενής ακόμα και προς τον

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο.

Εάν πιστεύει ότι τις ελιτίστικες και κοσμοπολίτικες κα-

ταβολές του, τις συμμερίζεται και η πλειονότητα όσων

τον τίμησαν με την ψήφο τους, θα διαπιστώσει λίαν συ-

ντόμως την πλάνη του. Και οι ψηφοφόροι του την δική

τους, πολύ φοβούμαι.

Χαρμολύπες 
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Πότε ήταν η τελευταία φορά, που

είδατε άνθρωπο να ακτινοβολεί από

αγάπη; Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας

Αναστάσιος. Ο ποιμένας των Ευαγ-

γελίων. Ο Άνθρωπος στα μισά και

βάλε του ανήφορου προς την θέω-

ση. Αρκεί να τον δείτε εν μέσω του

ποιμνίου του. Ανάμεσα σε παιδιά,

γέροντες και ανθρώπους κάθε ηλι-

κίας και κοινωνικής τάξης. Άλλωστε

κοντά του η τάξη είναι μία: Εκείνη

του Χριστού. Να δείτε με τι λατρεία

τον κοιτούν και με πόση αγάπη

απλώνεται το βλέμμα του και τους

αγκαλιάζει. Πόση χαρά νοιώθει, με

τη χαρά που προσφέρει ανυπόκριτα

κι ανυστερόβουλα. Πάνε 20 χρόνια

που ήρθε στην Αλβανία και συνά-

ντησε την παγωνιά του απόλυτου τί-

ποτε. Την προκατάληψη και την

έχθρα. Από τότε επισκεύασε και ξα-

ναλειτούργησε τις ερειπωμένες εκ-

κλησιές, έχτισε σχολειά, γηροκο-

μεία, παιδικούς σταθμούς, ίδρυσε

νοσοκομείο, ιατρικά κέντρα και το

πιό σύγχρονο πανεπιστήμιο στην

Αλβανία, όχι απλά εφάμιλλο, αλλά

ανώτερο των άλλων κρατικών και

ιδιωτικών. Και συνεχίζει με την ίδια

θέρμη. Όλοι, γέροντες, ενήλικοι,

παιδιά, φοιτητές, απλοί άνθρωποι

του λαού, πολιτικοί, επιστήμονες,

μιλούν γι’ αυτόν και φωτίζεται το

πρόσωπό τους.

Δεν έπεσε στη Γη από το Διάστημα.

Ξεκίνησε ως ένας από τους πάμπολ-

λους ιερείς του σεμνά μαχόμενου

εφημεριακού κλήρου, που κάποια

στιγμή, όσο ταπεινοί κι αν είναι, δεν

ανεβαίνουν μόνο στην Ιεραρχία, αλ-

λά μέσω του έργου τους ανεβαί-

νουν και τα σκαλιά της καταξίωσης

του ανθρώπου στις ψυχές των συ-

νανθρώπων του. Δεν επεχείρησε,

δεν διανοήθηκε καν να καθυποτάξει

τους Αλβανούς στον ανώτερο πολι-

τισμό μας. Απλά τους άπλωσε το χέ-

ρι και τους κάλεσε να παλέψουν

από κοινού για την ανύψωση της δι-

κής τους ζωής και ψυχής. Αποτέλε-

σμα; Τον λατρεύουν.

Η αγάπη του Χριστού προσφέρεται

χωρίς υπολογισμούς, δεν αποβλέ-

πει σε ανταλλάγματα κι ανοίγει δρό-

μους μέσα κι από τα πιο απρόσιτα

όρη. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ανα-

στάσιος. Η άλλη Ελλάδα που δεν

βολεύεται με λιγότερο ουρανό.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Η άλλη Ελλάδα

...Έστησε το άγαλμα του Φόβου ο Παπανδρέου, μέσα και πάνω

απ την Πόλη, περίτρομοι να το αντικρίζουν οι πολίτες, κι αυτό,

Μολώχ, να διαλέγει ποιους θα φάει σήμερα και ποιους θα αφή-

σει γι’ αύριο. Είναι το άγαλμα αυτό σαν τον Κολοσσό της Ρό-

δου- όχι όμως φτιαγμένο από Φως, αλλά από μοχθηρό βαθύ

σκοτάδι, μια μαύρη τρύπα που ρίχνει αδηφάγα τη σκιά της πά-

νω στην Πόλη, όπως τα αθώα και σεμνά καμπαναριά, ρίχνουν

τη δική τους στις ενορίες, ακολουθώντας αντίστροφα την τρο-

χιά του (ανίκητου κάποτε) ήλιου…. Μπροστά σ’ αυτό το άγαλ-

μα του Φόβου ο Παπανδρέου έστησε βωμό και σε αυτόν τον

βωμό οι πολίτες –πες οι υπήκοοι- καλούνται κάθε μέρα να θυ-

σιάζουν και να αποδίδουν τιμές (σε συνεχώς αυξανόμενες τι-

μές) στους θεούς του κράτους, στο Παγκόσμιον Πάνθεον των

τόκων, των κερδών και της ανταγωνιστικότητας. Ο εργάτης που

φοβάται μη χάσει τη δουλειά του, θυσιάζει. Ο υπάλληλος που

φοβάται μην του μειώσουν κι άλλο τον μισθό, θυσιάζει. Ο φοι-

τητής που φοβάται πως δεν θα βρει δουλειά, θυσιάζει. Ο πατέ-

ρας που τρέμει για το μέλλον των παιδιών του, θυσιάζει. Κι

όποιος δεν θυσιάζει, θυσιάζεται. Όποιος είναι ασεβής και δεν

αποδίδει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, οδηγείται στο αμφιθέα-

τρο. Στιγματίζεται, άλλοτε ως «τεμπέλης», άλλοτε ως «ρετι-

ρέ», άλλοτε ως «κοπρίτης» και στέλνεται στο πυρ το εξώτερον-

στα θηρία της αρένας, αποσυνάγωγος, παρίας, «κάθαρμα»,

βδέλυγμα και μίασμα…. 
Από τη στήλη «ναυτίλος» της

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» 5.1.11

Οι υπήκοοι (πολίτες) καλούνται 

κάθε μέρα θα θυσιάσουν!



10 ΣΕΛΙΔΑ - 8  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ο μύθος του χταποδιού

Η χταπόδα βοσκά στον πάτο της θάλασσας, μαζί με το

χταποδάκι. Άξαφνα το καμακίζουνε. Το χταποδάκι φω-

νάζει: «Με πιάσανε μάνα!». Η μάνα του, τού λέγει: «Μην
φοβάσαι παιδί μου!». Ξαναφωνάζει το μικρό: «Με βγά-
ζουν από την θάλασσα!». Πάλι λέγει η μάνα: «Μην φο-
βάσαι παιδί μου». Και πάλι: «Με σγουρίζουνε μάνα!».
«Μην φοβάσαι παιδί μου». 
«Με κόβουνε με το μαχαίρι!». «Μην φοβάσαι ...παιδί
μου». Με βράζουνε, μάνα!». «Μην φοβάσαι παιδί μου».
«Με μασάνε, μάνα!». «Μην φοβάσαι παιδί μου». «Πίνου-
νε κρασί, μάνα!». «Αχ! Σ’ έχασα παιδί μου!».
Ο μύθος αυτός ταιριάζει πολύ στην καημένη την Ελλάδα,

και να η εξήγηση: Το χταποδάκι είναι η Ελλάδα. Το τρυ-

πάνε οι ψαράδες με το καμάκι. Φωνάζει «με πιάσανε, μά-
να!». Και η μάνα, που είναι η μοίρα της Ελλάδας, της λέ-

γει θαρρετά: «Μην φοβάσαι παιδί μου!». Ύστερα λέγει:

«Με σγουρίζουνε, με κόβουνε, με βράζουνε, με μασάνε!».

Κ’ η μάνα του απαντά: «Μην φοβάσαι παιδί μου!». Μα σαν

φώναξε το χταποδάκι: «Πίνουνε κρασί, μά-

να!», τότε εκείνη αναστέναξε και

φώναξε: «Αχ! Σ’ έχασα παιδί

μου!». Γιατί το κρασί είναι ο

αντίμαχος του χταποδιού,

επειδή το λυώνει στο

στομάχι.

Με άλλα λόγια, η μάνα δεν

φοβήθηκε μήτε το μαχαίρι, μήτε τα

δόντια, αυτά τα φοβερά πράγματα, φο-

βήθηκε όμως το κρασί, που είναι το πιο ήμερο κι αθώο,

μπροστά στα μαχαίρια και στα δόντια. Έτσι και η Ελλάδα,

που την παριστάνει το χταποδάκι, πέρασε από πολλά σκλη-

ρά μαρτύρια, από Πέρσες, από Γότθους, Τατάρους, Τούρ-

κους κι άλλους σκληρούς κατακτητές, που την πετσοκόβα-

νε, την καίγανε, την σφάζανε, την κρεμάγανε, μα δεν πα-

ράδινε το πνεύμα, γιατί η μοίρα της που την παρασταίνει η

χταποδομάνα, της έλεγε: «Μην φοβάσαι!».

Κι αυτή αντρειευότανε και νικούσε τους βασανιστές της

και τα παιδιά της γινόντανε άγιοι μάρτυρες και ξακουστά

παλικάρια, ως που ερχότανε καιρός που έβαζε κάτω τους

τυράννους και στεκότανε πάλι ζωντανή, σαν κάστρο ακα-

τάλυτο. Τώρα, όμως, έφτασε η ώρα της να πεθάνει ως φαί-

νεται. Γιατί, ύστερα από τα σπαθιά κι από τις φωτιές κι από

τα τουφέκια, ήρθε ο χειρότερος εχθρός, που τον παριστά-

νει το κρασί που ήπιανε εκείνοι που φάγανε το χταπόδι.

Ήρθε ο λεγόμενος «πολιτισμός» με χαϊδέματα και με γλυ-

κά λόγια λέγοντάς της: «Ήρθα για να σου φέρω τα δώρα

μου, να σου δώσω λεφτά για ν’ ανακουφίσω τη φτώχεια

σου, να διασκεδάσουμε μαζί, να χορεύουμε μαζί, να έχεις

τις ευκολίες σου με τα μηχανήματά μου, ώστε να μην τυ-

ραννιέσαι όπως πριν, να μάθεις στη γύμνια και στην αδια-

ντροπιά, για να χαρείς τη ζωή σου».

Κι έτσι όπως το κρασί έλυωσε το χταπόδι μέσα στο στομά-

χι εκείνων που το φάγανε, έτσι κι η άτυχη Ελλάδα λυώνει

και πεθαίνει σήμερα και κοντεύει να χαθεί από το πρόσωπο

της γης, από το γλυκό κρασί του λεγόμενου «πολιτισμού»,

που τη μέθυσε και δεν ξέρει τι κάνει.

Φώτης Κόντογλου από το «Ασάλευτο Θεμέλιο»

Σημείωση: Ο μεγάλος ζωγράφος και λογοτέχνης Φώτης Κόντο-
γλου, πέθανε το 1965. Δεν ατύχησε, επομένως, να ζήσει και τα
σημερινά μας χάλια, αλλά σίγουρα έβλεπε πολύ μακριά, ενώ οι
περισσότεροι από εμάς αποδεικνύουμε ότι δεν μπορούμε να

δούμε πέρα από τη μύτη μας.

Όταν καθημερινά πλέον, με τις κι-

νήσεις της εξουσίας νιώθω να αυ-

ταρχούμαι, όταν ακόμα και σήμερα

οι θρησκείες λειτουργούν απολυ-

ταρχικά, όταν ακόμα πολύς κόσμος

πιστεύει σε κάτι χωρίς καν να ξέρει

γιατί... τότε μεγαλώνει η ανάγκη

για ορθολογική σκέψη. 

Κι όπως εξηγεί και παρακάτω ο

Bertrand Russel (1872-1970) είναι

πολύ εύκολο να αποθαρρύνεις κά-

ποιον να σκεφτεί, πόσο μάλλον

όταν είναι κακώς πληροφορημένος

ή και “παραμορφωμένος”.

Παρακάτω οι 10 εντολές του ορ-

θλολογισμού, όπως τις έγραψε ο

Bertrand Russel:

1. “Μην αισθάνεσαι απολύτως σί-

γουρος για τίποτα.

2. Μη νομίζεις ότι αξίζει να προχω-

ρήσεις στην απόκρυψη αποδεικτι-

κών στοιχείων, γιατί τα στοιχεία σί-

γουρα θα έρθουν στο φως.

3. Ποτέ μην προσπαθείς να  απο-

θαρρύνεις τη σκέψη, γιατί είναι σί-

γουρο ότι θα επιτύχεις.

4. Όταν σου εναντιωθούν, ακόμα

και αν είναι η ίδια η οικογένεια σου,

προσπάθησε να το ξεπεράσεις με

επιχειρήματα και όχι με αυθεντία,

γιατί μια νίκη που βασίστηκε στην

αυθεντία δεν είναι πραγματική, εί-

ναι απατηλή.

5. Μην έχεις κανένα σεβασμό για

την αυθεντία (δικαιοδοσία / εξου-

σία / αρχή) των άλλων, γιατί πάντα

υπάρχουν αντίθετες αυθεντίες που

μπορούν να βρεθούν.

6. Μη χρησιμοποιείς εξουσία για να

καταπιέζεις απόψεις που νομίζεις

επιβλαβείς, γιατί αν το κάνεις, οι

απόψεις θα καταπιέσουν εσένα.

7. Μην φοβάσαι να είσαι εκκεντρι-

κός στην άποψη σου, γιατί κάθε

"άποψη" που είναι τώρα αποδεκτή

ήταν κάποτε εκκεντρική.

8. Βρες περισσότερη ευχαρίστηση

στην ευφυή διαφωνία από την παθη-

τική συμφωνία, γιατί, αν εκτιμάς την

ευφυΐα όπως θα έπρεπε, η πρώτη

συνεπάγεται βαθύτερη συμφωνία

από την δεύτερη.

9. Να είσαι σχολαστικά φιλαλήθης

ακόμα και αν η αλήθεια είναι άβο-

λη, γιατί είναι πιο άβολο όταν προ-

σπαθείς να την κρύψεις.

10. Μην αισθάνεσαι ζήλεια για την

ευτυχία αυτών που ζουν σε παρα-

δείσους ανόητων, γιατί μόνο ένας

ανόητος θα νόμιζε ότι αυτό είναι

ευτυχία”.

Εχθρός της αλήθειας είναι η απο-

λυτότητα. 

Σε κάθε περίπτωση σαν βάση πρέ-

πει να έχουμε την αμφισβήτηση και

την ανάγκη απόδειξης κάθε πληρο-

φορίας, πόσο μάλλον όταν αυτή

προέρχεται από κάποιους άλλους

για το “καλό” μας.

Επειδή, όμως, δεν είμαστε “υπολο-

γιστές”, αφήστε ένα παραθυράκι

και στο συναίσθημα. 

Οι Δέκα Εντολές του Ορθολογισμού 
του Bertrand Russel

Χωρίς σχόλιο...

Ορθολογισμός είναι: θεωρία, πνευματική κατεύθυνση, που δέχε-
ται τη λογική σκέψη ως μοναδική πηγή της γνώσης. Η λογική
σκέψη προέρχεται από τη δύναμη του νου, την ικανότητα της αί-
σθησης να δέχεται ερεθίσματα από το (εξωτερικό ή εσωτερικό)
περιβάλλον, δηλ. να αντιλαμβάνεται διαμέσου του ορθού λόγου.
Ο όρος ορθολογισμός δημιουργήθηκε το 16ο αι. για να εκφρά-
σει την τάση να εξηγούνται διάφορα θεολογικά ζητήματα με τη
λογική. (όρος από το www.livepedia.gr)
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Ν’ αφουγκραστούμε το χτες,

πριν είναι αργά για το αύριο

«Η ΠΑΛΛΗΝΗ … ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ. Μια
τραγική αναδρομή στο χρόνο…» 

Τώρα που η αδρεναλίνη των εκλογικών αναμετρήσεων
τόσων υποψηφίων για «τον Καλλικράτειον θώκο» του
τοπικού άρχοντα, των μύριων αρμοδιοτήτων και του τε-
ράστιων προϋπολογισμών εκτονώθηκε… 
Τώρα που οι νέοι άρχοντες ψάχνουν «νέες ιδέες» για
να μας γοητεύσουν. 
Τώρα, φίλοι Παλληνιώτες, είναι η πιο κατάλληλη ώρα
να κάνουμε ένα βήμα πίσω και ν’ αφουγκραστούμε το
χτες, πριν είναι αργά για το αύριο.
Το χτες που είναι ο πιο σίγουρος, αλλά και πλέον αδιά-
ψευστος μάρτυρας της πρόθεσης, του κάθε επίδοξου
άρχοντα.
Εμείς πιστοί πάντα, στις αρχές μας, ερχόμαστε με την
νέα έκδοσή μας αυτή, να σας δώσουμε αντικειμενικές
και συμπαγείς αλήθειες.
«Η ΠΑΛΛΗΝΗ … ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ. Μια τραγική αναδρο-
μή στο χρόνο… 
1990-2010. Μέρος πρώτο!
Στο βιβλίο μου αυτό, είναι απερίφραστα, μια καταγραφή
των γεγονότων που οδήγησαν την Παλλήνη του χτες
στο σήμερα του Καλλικράτη. 
Μια Παλλήνη, «Μήλο της ‘Έριδος» για Γερακιώτες, Αν-
θούσιους και γηγενείς άρχοντες, έτοιμους να μας διοι-
κήσουν  γι’ άλλη μια φορά.
«Η ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ …» λοιπόν, έρχεται να
μας θυμίσει και να μας ξεκαθαρίσει, το γιατί δεν κάνα-
με όσα μπορούσαμε και οφείλαμε … τότε.
Τέλος, οριοθετεί και το ΤΙ είναι ανάγκη να κάνουν οι νέ-
οι άρχοντες, περιγράφοντας καθαρά το πώς  πρέπει να
‘ναι τούτοι, για να καταφέρουν να γίνουν οι πρώτοι πο-
λίτες μας!!
Εμείς γι’ άλλη μια φορά στα δύσκολα που ‘χουμε μπρο-
στά μας, προτιμήσαμε να παγιώσουμε την αλήθεια των
λόγων μας, με γεγονότα κι έγγραφες ομολογίες, για να
γίνουμε χρήσιμοι.
Τώρα το βιβλίο αυτό πρέπει να ‘ρθει στα χέρια σου «με-
γαλοδημότη», της νέας Καλλικράτειας Παλλήνης.
Η ψήφος σου εξέλεξε άρχοντες …Το βιβλίο αυτό θα σε
βοηθήσει να τους κρίνεις! 

Δρ. Ι. Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ
Πρ. Δημ. Σύμβουλος

Λογοτέχνης  & Πρόεδρος Οικολογικής Κίνησης Παλλήνης

ΤΗΛ. 210 6030353

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή αυτή η σκέψη περί της “ακα-

ταλληλότητας”, του κοινοβουλευτικού συστήματος και της αβελτη-

ρίας του συνδυάζεται με την οικονομική κατάσταση της χώρας, θα

μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τέσσερις δείκτες, που δημοσίευ-

σε πρόσφατα ο Πάσχος Μανδραβέλλης, στην «Καθημερινή», στις

12.12.10 και που πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστικοί. Πρόκειται για

τέσσερις κορυφαίους δείκτες.

Το 1974 ο Έλλην πολίτης είχε κατά κεφαλήν εισόδημα 2.722 δολά-

ρια. Σήμερα ο Έλλην πολίτης, αυτός που «πεινά», που «δοκιμάζε-

ται», που «χειμάζεται» έχει κατά κεφαλήν εισόδημα 31.670 δολάρια

από 2.722. Αυτό είναι το πρώτο αποτέλεσμα της Δημοκρατίας!

Το 1974 η Ελλάδα ήταν, από την άποψη του συλλογικά παραγόμε-

νου πλούτου, τριακοστή έκτη στον κόσμο. Σήμερα είμαστε εικοστοί

πέμπτοι, παρότι έχουν προστεθεί πάρα πολλές καινούργιες χώρες

από τότε.

Το 1974 ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα ήταν εβδομήντα τρία χρό-

νια. Σήμερα είναι εβδομήντα εννέα και μισό χρόνια.

Το 1974 το ποσοστό της απόλυτης φτώχειας, με τα κριτήρια του

OHE κι όχι τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν 23,5%. Σήμε-

ρα είναι 5%.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της λοιδορούμενης και συκοφαντούμε-

νης δημοκρατίας, χωρίς κανείς να υπολογίσει και τα τριάντα έξι χρό-

νια, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ειρηνικής ζωής, με την από-

λαυση ολοκληρωμένων δημοκρατικών ελευθεριών, ισότητας των

φύλων, ανάπτυξης της περιφέρειας και εισόδου στην κοινωνική και

στη δημόσια ζωή μεγάλων στρωμάτων που μέχρι τότε εκρατούντο

στο περιθώριο.

Είμαστε υπερήφανοι, λοιπόν, για τη δημοκρατία μας και πρέπει να

είμαστε υπερήφανοι για τη δημοκρατία μας. Πρέπει να την υπερα-

σπιστούμε· πρόβλημα; Το πρόβλημα είναι ότι από το κλίμα της αντι-

δικτατορικής συναίνεσης του 1974 προέκυψε βαθμιαία, μέσα από τη

λειτουργία των θεσμών που είχαμε προκρίνει, μία συναίνεση που

οδηγούσε σε συνενοχή. 

Μέσα από το άθλιο σύστημα του σταυρού προτίμησης διαμορφώθη-

κε μια ατομική και κομματική ψηφοθηρία, που έπρεπε να οδηγήσει

μοιραία στην αλίευση και στη διατήρηση κομματικής πελατείας. Έτσι

συγκροτήσαμε ένα τεράστιο κράτος, το οποίο δεν δικαιολογείται σε

σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας και αυτό το τερά-

στιο κράτος και το τεράστιο έλλειμμα, που η λειτουργία του συνε-

πάγεται, μας οδήγησαν στη σημερινή μας θέση.

Μια χαρά είναι η Ελλάδα. Και πλουτοπαραγωγικούς πόρους έχει και

επιχειρηματίες έχει κι έναν σκληρά εργαζόμενο λαό έχει στον ιδιω-

τικό τομέα. Το πρόβλημα μας είναι το πώς θα καταφέρουμε ο δημό-

σιος τομέας μας να καταναλώνει αυτά που έχει και όχι αυτά που

δεν έχει· να καταναλώνει το χθες και όχι να προεξοφλεί το αύριο.

Αυτή είναι η τεράστια προσπάθεια στην οποία μπορεί να αποδυθεί η

χώρα και πρέπει να αποδυθεί. Και αυτή την τεράστια προσπάθεια

προσπαθούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να φέρουμε σε πέρας. 

Νικολέττα Καπερώνη

οι αναγνώστες γράφουν

Οι νίκες των παρατάξεων που ηγού-

ντο υποψήφιοι Δήμαρχοι της πρώτης

μεταπολιτευτικής γενιάς ήταν μια δι-

καίωση της γενιάς μας. Μιας γενιάς

χαμένης και παρεξηγημένης, όπως

γράφει στο βιβλίο της η δημοσιογρά-

φος των «Νέων» Βίκυ Χαρισοπού-

λου. Η γενιά μας είχε μπροστά της

την «επαναστατημένη γενιά» του

Πολυτεχνείου, οι οποίοι αντάλλαξαν

τους «αγώνες» τους με βουλευτι-

κούς θώκους, αξιώματα και αρκετοί

από αυτούς με πολλά εκατομμύρια.

Οι περισσότεροι βέβαια είναι στα

σπίτια τους και κάποιοι στα μοναστή-

ρια του Αγίου Όρους και στα ψυχια-

τρεία, όταν κατάλαβαν το παιχνίδι

που παιζόταν.

Μετά από εμάς, η γενιά της αμφι-

σβήτησης· όλα τα κριτίκαρε και τα

ενέπαιξε. Ήταν ο προπομπός των

υποτιθέμενων «αντιεξουσιαστών»

των Εξαρχείων, όλων των επαναστα-

τών χωρίς αιτία. Στη συνέχεια ήρθε η

απολίτικη συμπεριφορά των σημερι-

νών νέων που βαριούνται· δεν «την

βρίσκουν», και για να εκτονωθούν γί-

νονται χούλιγκανς, τα σπάνε στο κέ-

ντρο της Αθήνας, πέφτουν στις ου-

σίες και στα «ξύδια» και όταν πάρουν

το πτυχίο τους γίνονται τα χειρότερα

εργαλεία των εργοδοτών, οι γιάπιδες

και τα golden boys.  Και τότε φωνά-

ζουν· κάντε την επανάσταση χωρίς

εμένα.

Η γενιά  μας, η γενιά των πολιτικών,

κοινωνικών και φοιτητικών αγώνων

των πρώτων καταλήψεων του 1979,

κατά του νόμου 815 του Κ. Καραμαν-

λή, που πάλευε για Πανεπιστήμιο

ανοιχτό στην κοινωνία και στις αντι-

φάσεις της, συνδεδεμένο με την πα-

ραγωγική διαδικασία και τις ανάγκες

της, που να παράγει και να αναπαρά-

γεται και να δημιουργεί στελέχη για

το νέο κοινωνικό και πολιτικό γίγνε-

σθαι, για μόρφωση και δουλειά για

όλους, για καλύτερες συνθήκες ζω-

ής, για ένα καθαρό και καλύτερο πε-

ριβάλλον, για μια κοινωνία χωρίς

«περιθωριακούς», για την ισοτιμία

των δύο φύλων και την χειραφέτηση

των γυναικών, χωρίς πολιτικούς που

να δημιουργούν πελατειακές σχέ-

σεις και να τα «παίρνουν» από τους

κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες.

Τώρα βέβαια που οι άνθρωποι της γε-

νιάς μας θα διαχειριστούν την εξου-

σία, η αξιοκρατία και η διαφάνεια

πρέπει να είναι σημαία τους. Τα θε-

σμικά ζητήματα που δεν έχουν οικο-

νομικό κόστος, πρέπει να είναι η

προτεραιότητά τους. Τα έργα υποδο-

μής, πρέπει να γίνονται με διαφάνεια

στην ώρα τους, όπου  χρειάζεται και

όταν πρέπει· χωρίς να υπολογίζεται

το πολιτικό κόστος. Πρόσκαιρα μπο-

ρεί να δημιουργούνται δυσαρέσκει-

ες, αλλά στην τελική ανάλυση δικαι-

ώνουν τον δημιουργό  τους. Οι πελα-

τειακές σχέσεις πρέπει να εκλείψουν

και να ισχύει η αξιοκρατία, η διαφά-

νεια, η αριστεία και οι κατάλληλοι

άνθρωποι στην κατάλληλη θέση, χω-

ρίς κατ’ ανάγκη να είναι μάνατζερς,

γιάπις ή golden boys. Η κοινωνική πο-

λιτική των Δήμων, πρέπει να περι-

λαμβάνει πρωτοβάθμια και δευτερο-

βάθμια περίθαλψη με προτεραιότητα

στην πρόληψη. Η κοινωνική επανέ-

νταξη των «περιθωριακών ομάδων»

οι εξαρτημένοι από ουσίες – ψυχικά

ασθενείς εκτός ιδρυμάτων – αποφυ-

λακισμένοι πρέπει να τύχουν ιδιαίτε-

ρης φροντίδας ειδικών. Η προστασία

του περιβάλλοντος πρέπει να είναι

σύμφωνη με την επιστημονική οικο-

λογία και όχι κατά το δοκούν των

εκάστοτε – παρά πολλές φορές –

άσχετων κυβερνητικών στελεχών. Η

δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση

θα λύσει κατά πολύ το πρόβλημα της

ανεργίας. 

Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός δεν

πρέπει να είναι το δεύτερο μέρος

του ρωμαϊκού «άρτος και θεάματα»,

αλλά να δημιουργεί πνευματική καλ-

λιέργεια και να αναπτύσσει την άμιλ-

λα ως κοινωνική διαπαιδαγώγηση και

όχι τον ανταγωνισμό, πολλές φορές

αθέμιτο, που συνθλίβει το πνεύμα και

την ψυχή των ευαίσθητων ανθρώ-

πων, όταν βάζουν τον πήχη ψηλά πέ-

ρα από τις δυνατότητές τους, με

στόχο την κοινωνική καταξίωση για

να είναι επιτυχημένοι και όχι «λού-

ζερς». 

Πρέπει να δημιουργούνται στον

αθλητικό τομέα υποδομές. Ο επαγ-

γελματικός πρωταθλητισμός είναι

έργο των οικονομικών παραγόντων

και όχι του Δήμου. 

Αυτό το κείμενο είναι μια υποθήκη

για μας που χαραμίσαμε τη νιότη μας

την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο

και τώρα που ασπρίσανε τα μαλλιά,

ας γίνουμε πραγματικά σοφοί.

Ένας ενεργός πολίτης προερχόμε-

νος από την Ανανεωτική Αριστερά, 

για την αντιγραφή 

Χρήστος Θ. Αναγνώστου

Παρατηρήσεις από την ομιλία του Θεόδωρου Πάγκαλου

για τον προϋπολογισμό στην Βουλή 22/12: Μια χαρά είναι η Ελλάδα!!!

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
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Μετά τις ορκωμοσίες,
Οπως έχει καθιερωθεί και δια νόμου διασφαλιστεί, την πρώτη Κυριακή του

έτους, που αναλαμβάνει εκάστη Δημοτική Αρχή, συνεδριάζει προκειμένου να

αναδείξει το Προεδρείο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής.

Ετσι λοιπόν στις 2 Ιανουαρίου 2011, πρώτη Κυριακή του έτους, όλοι οι ΟΤΑ

πραγματοποίησαν το πρώτο τους Δημοτικό Συμβούλιο.

Στους περισσότερους Δήμους κύλησαν χωρίς ...παρατράγουδα, ομαλά και με

συναίνεση. Βέβαια, αν θελήσει κανείς να αναλύσει λεπτομερώς τις ψηφοφορίες

ενός εκάστου Δήμου, μπορεί να βρει και κάποιες αντιθέσεις που υποκρύπτονται

σε λανθάνουσα κατάσταση, αυτή τη στιγμή.

Εντύπωση έκανε για παράδειγμα στο Δήμο 3Β η μη πρόταση του Δημάρχου για

πρόεδρο του “ενός εκ των χεριών του”, όπως ο ίδιος διετείνετο, Διονύση Κο-

ντονή. 

Να θυμίσουμε εδώ, ότι στην πρώτη συνεδρίαση, προεδρεύει ο σύμβουλος που

πήρε τους περισσότερους σταυρούς.

Αλλά ας τα πάρουμε αναλυτικά σε κάθε Δήμο.

Πραγματοποιήθηκαν οι δημαιρεσίες για την

εκλογή προεδρείου και της Οικονομικης Επιτρο-

πής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δή-

μο Παλλήνης με δηλώσεις αποχής από τις μειο-

ψηφίες. 

Πρόεδρος ο Αναστάσιος Μπουντουβάς

Η πρόταση του Δημάρχου ως προέδρου του Τάσου

Μπουντουβά, βρήκε συνολική αποδοχή, θα λέγαμε

αφού έλαβε 30 ψήφους από τις 33. Σημειωτέον ότι

στο Δήμο κατέβηκαν πέ-

ντε συνδυασμοί. Ο Τά-

σος Μπουντουβάς, να

θυμίσουμε, ότι ήταν ο

πρώτος που τάχθηκε στο

πλευρό του Αθ. Ζούτσου,

όταν ήταν υποψήφιος και

ο Ν. Εξαρχος. 

Πρόεδρος εξελέγη λοι-

πόν ο Αναστάσιος Μπου-

ντουβάς με 30 ψήφους

Αντιπρόεδρος ο Νεκτά-

ριος Καλαντζής από την παράταξη του τ. δημάρχου

Σπ. Κωνσταντά, με 28 ψήφους.

Γραμματέας ο Γεώργιος Μπουλμπασάκος, από την

παράταξη της Οικολογικής Συνεργασίας, με 28 ψή-

φους. 

Οικονομική Επιτροπή 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από 8 μέλη (5 της

πλειοψηφίας και 3 της μειοψηφίας και πρόεδρος είναι ο

δήμαρχος. Ετσι μετά τις προτάσεις αμφοτέρων απαρτίζε-

ται από:

Τακτικά μέλη: Αβαρκιώτης Φώτης, Μαντζώρος Ανδρέας,

Λεστάκης Γιάννης, Κουνενάκη Ειρήνη, Παπανικολάου Κα-

τερίνα και από τη μειοψηφία Κωνσταντάς Σπύρος, Κου-

τσικούρης Τριαντάφυλλος, Βίτσιος Αρης.

Αναπληρωματικά μέλη: Καραγιάννης Γρηγόρης, Ζινέλη

Πόπη, Δημόπουλος Γιάννης, Λάκκος Παναγιώτης, Βελιώ-

της Δημήτρης

Το παράδοξο και ίσως όχι βάσει του Κώδικα είναι ότι τα-

κτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι και Αντιδή-

μαρχοι. Ποιος θα ελέγχει ποιόν;

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Προεδρεύει ο Δήμαρχος και αποτελείται από 8 μέλη.

Τακτικά μέλη: Λεβαντή Μαρία, Δρούγκας Στάυρος, Μπά-

κας Κώστας, Σταματίου Θόδωρος, Καρκούλιας Δημήτρης

και από τις μειοψηφίες Βελιώτης Δημήτρης, Μήλας Κώ-

στας, Λάκκος Παναγιώτης 

Αναπληρωματικά μέλη: Λιακόπουλος Άγγελος, Μερτζάνος

Γιώργος, Χειλά Πόπη  και από τη μειοψηφία Μερτύρης Πα-

ναγιώτης, Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος.

Προεδρεία Δημοτικών Κοινοτήτων

Εξελέγησαν τα προεδρεία των Δημοτικών Κοινοτήτων που

αποτελούν το νέο Δήμο Παλλήνης και η θητεία των οποί-

ων είναι διετής. Ετσι:

Δημοτική Κοινότητα Ανθούσας αποτελείται από 5 μέλη.

Πρόεδρος: Μαλλής Παναγιώτης με 3 ψήφους

Αντιπρόεδρος: Μποζώνας Κωνσταντίνος 

Δημοτική Κοινότητα Γέρακα: αποτελείται από 15 μέλη.

Πρόεδρος: Μαζίτσος Φώτης με 7 ψήφους

Αντιπρόεδρος: Λουκάκη Ιωάννα με 7 ψήφους

Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης: αποτελείται από 11 μέλη.

Πρόεδρος: Ζέρβας Ιωάννης 

Αντιπρόεδρος: Σμέρος Κωνσταντίνος 

Αντιδήμαρχοι Παλλήνης

Πέντε οι Αντιδήμαρχοι στο νέο Δήμο Παλλήνης μετά το

σχέδιο Καλλικράτης και της συνένωσης δύο δήμων (Γέρα-

κα, Παλλήνης) και μίας κοινότητας (Ανθούσας).

Κρατώντας ισορροπίες και χωρίς διαχωρισμούς ο δήμαρ-

χος Αθ. Ζούτσος  όρισε αντιδημάρχους με αρμοδιότητες

σε όλη την επικράτεια του νέου Δήμου και είναι:

Γρηγόρης Καραγιάννης (από Ανθούσα) με αρμοδιότητες

το Σχέδιο Πόλης της Ανθούσας, και τη Συγκοινωνία όλου

του Δήμου.

Ειρήνη Κουνενάκη (έχει διατελέσει δημοτική σύμβουλος

Παλλήνης) αναπληρώτρια Δημάρχου, αρμόδια Κοινωνικής

Πολιτικής, Παιδείας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Γιάννης Λεστάκης, (από Γέρακα) αρμόδιος περιβάλλο-

ντος, καθαριότητας, πρασίνου και συντήρησης οδοστρω-

μάτων.  

Ανδρέας Μαντζώρος  (από Γέρακα) αρμόδιος ύδρευσης

και αποχέτευσης σε ολόκληρο το Δήμο.

Κώστας Μπάκας (από Παλλήνη) αρμόδιος τμήματος Αλ-

λοδαπών. Η θητεία των Αντιδημάρχων είναι διετής.

Στο ...παρά πέντε πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του νέου Δήμου Παλ-

λήνης, στο δημαρχείο του Γέρακα που θα γίνει και η έδρα του νέου Δή-

μου, αφού πραγματοποιήθηκε στην εκπνοή του χρόνου στις 5.30μ.μ. πα-

ραμονή της πρωτοχρονιάς.

Παρ’ όλα αυτά η αίθουσα του Δημαρχείου ήταν ασφυκτικά γεμάτη και της

ορκωμοσίας χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ.

Νικόλαος.

Παρόντες πολλοί εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου της Ανατ. Αττικής και πε-

ριφερειακοί σύμβουλοι. 

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος στη σύντομη

ομιλία του,  συνεχάρη όλους τους εκλεγμένους συμβούλους, και διαβε-

βαίωσε το κοινό ότι θα υπάρξει μία άψογη συνεργασία, για την επίλυση

των προβλημάτων του νέου Δήμου. Ακόμη, υποσχέθηκε ότι θα υλοποιή-

σει το πρόγραμμά του παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Μετά το πέρας της ορκωμοσίας ακολούθησε δεξίωση.

Ορκωμοσία στο παρά πέντε στην Παλλήνη

Προεδρείο και Επιτροπές στο Δήμο Παλλήνης
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Δυσαρέσκεια;

Η απουσία του Διον. Κοντονή, πέραν του πραγματικού γε-

γονότος, υποκρύπτει τη δυσαρέσκειά του, για την “από-

συρση” του, ως πρόεδρος από το Δήμαρχο. Βέβαια ο Δή-

μαρχος πιθανολογειται να μην το ήθελε, αφού τον έλεγε

ότι είναι ένα από τα δυο του χέρια, και να αναγκάστηκε να

“προσαρμοστεί”, στην απαίτηση της πλειοψηφίας. Και το

λέμε τούτο γιατί σε προσυνεδρίαση της πλειοψηφίας,

προτάθηκαν και τα δύο ονόματα για πρόεδρο. Του Δ. Ανα-

στασίου και του Δ. Κοντονή. Ο Δ. Κοντονής, έλαβε 7 ψή-

φους μόνο (εκ των 20), έτσι “λύθηκαν” τα χέρια του Δη-

μάρχου να τον “προσπεράσει”. Πιθανόν να τον ορίσει Αντι-

δήμαρχο Βουλιαγμένης, αν ο ίδιος ο Κοντονής αποδεχθεί

την πρόταση. Αλλως τα πράγματα δυσκολεύουν για τον

Δήμαρχο...

29 σύμβουλοι παρόντες λοιπόν, εκ των οποίων οι 19 ήταν

της πλειοψηφίας.

Καλωσορίζοντας τους συμβούλους ο Δήμαρχος είπε μετα-

ξύ άλλων: «Στόχος είναι να νοικοκυρέψουμε την κατάστα-
ση και να έρθει ομαλά η εξέλιξη του νέου Δήμου. Με αγά-
πη και συμμετοχή όλων μας θα τα καταφέρουμε. Το πρό-
γραμμά μας είναι να νοικοκυρευτούμε και γίνουμε χρήσιμοι
για την πόλη μας και τα παιδιά μας. Είμαστε όλοι μαζί,

άσχετα αν πετάμε κάποιες κορώνες, είμαστε όλοι μαζί».

Πρόεδρος ο Δημήτρης Αναστασίου

Ο Δήμαρχος Γρ.Κασιδόκωστας πρότεινε ως Πρόεδρο του

Δ.Σ. τον Δημήτρη Αναστασίου (πρώην δήμαρχο Βάρης). Η

πρότασή του βρήκε τις δύο μειοψηφίες -του Γρ. Κωνστα-

ντέλλου και του Α. Κάσδαγλη- να την αποδέχονται και να

συμφωνούν. Ετσι πήρε την ...πάσα ο δήμαρχος και είπε, να

μη μπουν σε ψηφοφορία, να πάει ομόφωνα και να συντο-

μεύουν και τη διαδικασία, αλλά βρήκε ...τοίχο από την

πλευρά του Καπετανέα, Σκουμπούρη, Πασακυριάκου (της

μειοψηφίας), που ζήτησαν να τηρηθούν οι νόμιμες διαδι-

κασίες. Οσο για την πρόταση του προέδρου, απάντησαν:

ό,τι βγάλει η κάλπη.

Η αντίδραση ήρθε από την πλειοψηφία

Στην πρώτη ψηφοφορία για ανάδειξη του προέδρου μέσα

από την πλειοψηφία, ο πρόεδρος “έχασε” έναν ψήφο, τον

οποίον πήρε η μη υποψήφια Γ. Μαρτίνου. Ελαβε δηλαδή

18 αντί 19.

Στην ψηφοφορία όλου του σώματος, δεν έλαβε την από-

λυτη πλειοψηφία. Εξελέγη με 27 ψήφους.

Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας, όπως ορίζει ο νόμος

εκλέγονται, ο μεν Αντιπρόεδρος από τη μείζονα μειοψη-

φία, ο δε Γραμματέας από τις υπόλοιπες.

Ετσι Αντιπρόεδρος προτάθηκε ο Διονύσης Γεωργουλό-

πουλος από την παράταξη του Κωνσταντέλλου, ο οποίος

έλαβε 25 ψήφους.

Γραμματέας προτάθηκε ο Παν. Σωτηρόπουλος από την πα-

ράταξη του Κάσδαγλη και έλαβε 25 επίσης ψήφους.

Ετσι το Προεδρείο αποτελείται: 

Δημήτρης Αναστασίου, Πρόεδρος 

Διονύσης Γεωργουλόπουλος, Αντιπρόεδρος και

Παν. Σωτηρόπουλος, Γραμματέας

Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή είναι 8μελής. Πέντε σύμβουλοι

από την πλειοψηφία και 3 από τη μειοψηφία.

Η πλειοψηφία πρότεινε Μ. Σίνα, Δ. Μπελετσιώτη, Χρ. Βα-

λάση, Ι. Νιτερόπουλο και Ν. Ζαχαράτο.

Ο πρώτος συνδυασμός της μειοψηφίας (του Γρ. Κωνστα-

ντέλλου), πρότεινε Γρ. Κωνσταντέλλο, Ν. Ζυγούρη και Ι.

Σκουμπούρη. Ο Κ. Πασακυριάκος (της Λαϊκής Συσπείρω-

σης) αυτοπροτάθηκε.

Στην έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας από τους συμ-

βούλους της μειοψηφίας πρώτα, ο Α. Κάσδαγλης δήλωσε

ότι αποχωρεί  και έφυγε.

Δεν αιτιολόγησε την αποχώρησή του, αλλά κατά τα φαι-

νόμενα δυσαρεστήθηκε γιατί δεν προτάθηκε ο ίδιος, παρά

προτάθηκε ο Ι. Σκουμπούρης από τον συνδυασμό του Κα-

πετανέα. (Βέβαια είχε ήδη εκλεγεί ο σύμβουλός του Π.

Σωτηρόπουλος Γραμματέας).

Η Οικονομική Επιτροπή για να συνοψίσουμε είναι:

Μ. Σίνα, Δ. Μπελετσιώτης, Χρ. Βαλάσης, Ι. Νιτερόπου-

λος, Ν. Ζαχαράτος, Γρ. Κωνσταντέλλος, Ν. Ζυγούρης και

Ι. Σκουμπούρης.

Αναπληρωματικοί: Δαβάκης, Αργυρουδάκης, Κικίλιας,

Αγαλιώτη και Πασακυριάκος.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά μέλη: Π. Σκουζής,  Γ. Γκολφινόπουλος, Λυδία Αρ-

γυροπούλου, Παντ. Κασιδόκωστας και Νανά Κάραγιαν

από την πλειοψηφία και Ι. Δήμας, Δ. Βαμβασάκης και Παν.

Καπετανέας από τις μειοψηφίες.

Αναπληρωματικά: Σπ. Πανάς, Ηλ. Τσιριγώτη, Κ.Βασιλείου

και Αικ. Αγαλιώτη, Κ. Πασακυριάκος (της μειοψηφίας).

* Το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, μέχρι ο Δήμαρ-

χος να αποδείξει αυτό που λέει, ότι τώρα είναι ένας Δήμος

και του δώσει ένα όνομα, εμείς θα τον ονομάζουμε 3Β.

Γιατί δεν νοείται ενιαίος Δήμος με τρία ονόματα, των μέ-

χρι χθες τριών Δήμων. Δικό του το πεπόνι, λοιπόν, δικό του

και το μαχαίρι..

.

Αντιδήμαρχοι

Από ανεπίσημες πληροφορίες (αλλά έγκυρες), προ-

κύπτει ότι ο Δήμαρχος των 3Β, έχει ορίσει πέντε

αντιδημάρχους· τους παρακάτω:

Σπύρος Πανάς - Διοίκησης

Δημήτρης Δαβάκης - Οικονομικών

Ηλέκτρα Τσιριγώτη - Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπη-

ρεσιών

Γεωργία Μαρτίνου - Πρασίνου & Περιβάλλοντος

Ελευθέριος Αργυρουδάκης - Συντονισμού Βάρης

οι δημαιρεσίες στους ΟΤΑ
Στα 3Β* (Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη)

Προεδρείο Κοινότητας Βάρης

Οι πρώτες αντιθέσεις φάνηκαν στην εκλογή προεδρείου

της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης, όταν  προτάθηκε από

σύμβουλο για να υπάρξει  συνεννόηση και συναίνεση στην

παραπέρα πορεία τους, να γίνει εκλογή προέδρου και αντι-

προέδρου με αναλογικότητα. Αντέδρασε στην πρόταση  η

πρώτη σε ψήφους Μαρία Κανέλλου, η οποία βεβαίως αυ-

τοπροτάθηκε για πρόεδρος και ζήτησε αντιπρόεδρο από

την παράταξη της πλειοψηφίας, για να μπορούν να συμ-

φωνούν, προτείνοντας την Θ. Δρίμη. Από τη μειοψηφία

προτάθηκε ο Σπύρος Τριβυζάς, ο οποίος καταψηφίστηκε.

Ετσι το προεδρείο αποτελείται από τις δύο γυναίκες Κα-

νέλλου Μαρία και Δρίμη Θεοδώρα.

Την ίδια ώρα έκοψαν και την παραδοσιακή βασιλόπιττα πα-

ρουσία του Δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα και του προέδρου

Δ. Αναστασίου.

Αντιθέτως, στην πρωινή δημοτική συνεδρίαση για εκλογή

προεδρείου του Δ.Σ. δεν κέρασαν ούτε ...νερό, κι ας κρά-

τησε η συνεδρίαση 4 1/2 ώρες.

Στο Δήμο 3Β προέδρευε η Γεωργία Μαρτίνου, αφού ήρθε πρώτη σε σταυρούς.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι δύο Αποστολάτοι (Αγγελος και Ευάγγελος). Επίσης

απουσίαζε ο Διονύσης Κοντονής, την απουσία του οποίου αιτιολόγησε ο Δήμαρχος, γιατί

απεβίωσε ένα θείος του και γι’ αυτό ήταν απών.
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Α
ρχικά μία ποσότητα ενός  αγαθού ανταλλάσσετο με μία

αντίστοιχη ποσότητα ενός άλλου αγαθού, που υπό συνθή-

κες ελεύθερης ανταλλαγής και οι δύο συναλλασσόμενοι

θεωρούσαν ίσης αξίας. Στη συνέχεια τα μέταλλα, κυρίως ο χρυ-

σός και ο άργυρος που ονομάσθηκαν και πολύτιμα, χρησιμοποιή-

θηκαν  σαν εμπράγματη αξία κοινής αποδοχής,  ανταλλάξιμη με

όλα τα αγαθά,  πράγμα που διευκόλυνε τις συναλλαγές και δη-

μιούργησε την έννοια του Χρήματος. Για την αποφυγή νόθευσης

της καθαρότητας των μετάλλων και επομένως και της αξίας των

νομισμάτων   η εκάστοτε εξουσία εξέδιδε νομίσματα φέροντα τη

σφραγίδα της σαν ένδειξη κυρίως  της αντιπροσωπευομένης

αξίας τους και  όχι της καθαρότητας τους.

Η νόθευση της καθαρότητας των νομισμάτων αποτέλεσε στοι-

χείο διαφθοράς της ίδιας της εξουσίας που κερδοσκοπούσε εις

βάρος των υπηκόων της, οι οποίοι εκ των πραγμάτων ήταν υπο-

χρεωμένοι να δέχονται την αναγραφόμενη αξία. Αυτό είχε σαν

συνέπεια  την εμφάνιση πληθωριστικών φαινομένων με την αύ-

ξηση της τιμής των αγαθών ενώ η μεταξύ τους σχέση, στο βαθ-

μό κυρίως που εξαρτάται από τη δυσκολία παραγωγής τους κα-

τά τόπους, παρέμενε σταθερή. Υπό αυτές τις συνθήκες ή εξου-

σία κάθε κράτους ή βασιλείου είχε το δικό της νόμισμα και ο χώ-

ρος επιρροής της ουσιαστικά ταυτίζετο με το χώρο αναγνώρισης

του νομίσματος της. Υπό τις συνθήκες αυτές στις διακρατικές,

διεθνείς συναλλαγές η ισοτιμία των νομισμάτων καθορίζετο κυ-

ρίως άμεσα από την αντίστοιχη καθαρότητα τους αλλά και έμμε-

σα  κατά ένα τρόπο με βάση την ανταλλαξιμότητα τους με αγα-

θά στον τόπο συναλλαγής .

Το χάρτινο νόμισμα επινοήθηκε σαν απόδειξη του δικαιώματος

απαίτησης της αντίστοιχης ποσότητας χρυσού ίσης αξίας με την

εμφανιζόμενη στο χαρτί. Εγγυητής της ύπαρξης της αντίστοιχης

ποσότητας χρυσού ήταν πάλι η εξουσία του τόπου στην επικρά-

τεια της οποίας αναγνωρίζετο η αξία του χαρτονομίσματος.  Η

εξουσία μέσω της κεντρικής της Τράπεζας αρχικά φύλαγε σε θη-

σαυροφυλάκια ποσότητες χρυσού αντίστοιχες με τα εκδιδόμενα

χαρτονομίσματα. Η δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας να δα-

νείζει χρήματα, για τα οποία όχι μόνο ελάμβανε τόκο αλλά  ο δα-

νειζόμενος αναλάμβανε με συμβόλαιο την υποχρέωση να επι-

στρέψει τα δανειζόμενα ποσά έναντι υποθήκης περιουσιακών

του στοιχείων, της έδινε τη δυνατότητα να εκδίδει νομίσματα

αντίστοιχης αξίας που δεν αντιπροσωπεύοντο με χρυσό στο θη-

σαυροφυλάκιο.

Η στατιστική ανάλυση και εμπειρία των συναλλαγών της κεντρι-

κής τράπεζας έδειξε ότι θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στις ανά-

γκες της διατηρώντας στα θησαυροφυλάκια της πολύ λιγότερο

χρυσό από το νόμισμα που έχει εκδώσει και ουσιαστικά να δημι-

ουργεί χρήμα από τα χρέη των δανειζομένων. Στην αρχή η σχέ-

ση νέου χρήματος προς τα δάνεια ήταν 1:1 και στη συνέχεια  θε-

ωρητικοί οικονομολόγοι υπέδειξαν ότι  η σχέση αυτή μπορεί να

γίνει 4:1, ενώ σήμερα έχει φθάσει στο 9:1. 

Το δικαίωμα χρηματικών συναλλαγών παραχωρήθηκε και σε

ιδιωτικές τράπεζες οι οποίες για κάθε μονάδα χρημάτων που

έχουν σαν καταθέσεις δικαιούνται να δανείζονται από την κε-

ντρική τράπεζα, με χαμηλό επιτόκιο, πολλαπλάσια ποσά και να

τα δανείζουν στους πολίτες με υψηλότερο. Με τον τρόπο αυτό

οι τράπεζες δανείζουν χρήματα που στην ουσία δεν είναι δικά

τους και πλουτίζουν εις βάρος των πολιτών. Σε όλα αυτά θα πρέ-

πει να υπολογίσει κανείς και τα λεγόμενα τραπεζικά προϊόντα με

τη χρήση των οποίων οι τράπεζες δημιουργούν κέρδη όπως π.χ.

οι συναλλαγές των πολιτών μεταξύ τους στις οι οποίες δεν γί-

νεται ανταλλαγή χρημάτων αλλά χρήση πιστωτικών καρτών, για

να μη αναφέρουμε τη διαχείριση των ομολόγων ακόμη και των

λεγομένων τοξικών προϊόντων που δεν αντιπροσωπεύουν παρά

αέρα κοπανιστό, καπηλευόμενες την καλλιεργούμενη κερδοσκο-

πική μανία των πολιτών όπως έγινε με το χρηματιστήριο στην

Ελλάδα και τα οικιστικά δάνεια στην Αμερική. Οι ιδιωτικές τρά-

πεζες επομένως  κερδοσκοπούν, κυρίως εις βάρος των οφειλε-

τών τους, κατά παραχώρηση της εξουσίας, μέλη της οποίας είναι

συνήθως και στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Πέρα από τον εύκολο πλουτισμό των ιδιωτικών τραπεζών δεν θα

πρέπει να διαφεύγει την προσοχή μας ο ρόλος της κεντρικής

τράπεζας και ο τρόπος που επηρεάζει την οικονομία της επικρά-

τειας με την ικανότητα της να εκδίδει νέο χρήμα. Όπως έχει ήδη

αναφερθεί, αρχικά τα εκδιδόμενα χαρτονομίσματα ανταποκρίνο-

ντο σε αντίστοιχη αξία χρυσού στα θησαυροφυλάκια και ακο-

λούθως  σε αντίστοιχα δάνεια προς οφειλέτες, επομένως  τα εκ-

διδόμενα νομίσματα αντιπροσώπευαν εμπράγματες αξίες. 

Η καλοπροαίρετη διαχείριση της  κεντρικής τράπεζας έδειξε ότι

η σχέση κυκλοφορούντος χρήματος προς την εμπράγματη αξία

που το εγγυάτο (δάνεια συν χρυσός) μπορεί να αυξάνει με βάση

τον πολύ απλό φυσικό νόμο της παραγωγικότητας μιας επένδυ-

σης. Εάν τα επιπλέον εκδιδόμενα χρήματα επενδύονται σε ανα-

πτυξιακά έργα δημιουργούν νέο πλούτο που δικαιώνει την προ-

καταβολική έκδοση των επιπλέον αυτών χρημάτων που τελικά

δεν μειώνουν την αγοραστική ικανότητα ούτε δρουν δυσμενώς

στην διεθνή ισοτιμία του νομίσματος. Εάν όμως το επιπλέον εκ-

διδόμενο νόμισμα διοχετεύεται στην κατανάλωση αυξάνοντας

τεχνητά την αγοραστική ικανότητα των πολιτών, χωρίς να αυξά-

νει την παραγωγικότητα τους, δημιουργεί πληθωριστικές τάσεις

και επιδρά δυσμενώς στην διεθνή ισοτιμία του νομίσματος. Σε

ένα ευνομούμενο κράτος η κεντρική τράπεζα με την ικανότητα

της να εκδίδει νέο χρήμα ρυθμίζει και επηρεάζει την οικονομία

της χώρας προς όφελος των πολιτών της. Όταν ο Γάλλος πρόε-

δρος de Gaulle ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογο του Eisen-

hower να εξαργυρώσει τα δολάρια που είχε διαθέσιμα η Γαλλία

με την αντίστοιχη ποσότητα χρυσού έλαβε την απάντηση ότι τα

δολάρια δεν αντιπροσωπεύουν χρυσό αλλά την παραγωγικότητα

της αμερικανικής οικονομίας. Ένα κράτος που εκδίδει περισσό-

τερα χρήματα από αυτά που αντιπροσωπεύει η παραγωγικότητα

της χώρας του τότε δημιουργεί πληθωρισμό και την υποβάθμιση

της διεθνούς ισοτιμίας του νομίσματος του.

Αντίστοιχα εάν ένα κράτος δανεισθεί συνάλλαγμα για να ικανο-

ποιήσει τις ανάγκες εισαγωγής παραγωγικών αγαθών, που θα

αυξήσουν την παραγωγικότητα του τότε η απόδοση της επένδυ-

σης εγγυάται την αποπληρωμή του δανείου και είναι επιθυμητή.

Εάν το δανειζόμενο συνάλλαγμα διατίθεται  στην εισαγωγή κα-

ταναλωτικών αγαθών που δεν παράγει η χώρα, π.χ αυτοκινήτων,

καθ’ υπέρβαση των εξαγωγών δεν εξασφαλίζει την αποπληρωμή

του  δανείου, που επαυξάνεται με τους τόκους, επιβαρύνοντας

τις μελλοντικές γενεές και θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ανε-

ξαρτησία έναντι των απαιτήσεων των δανειστών. Στην Ελλάδα

αυτό έγινε κυρίως επί κυβερνήσεων Α. Παπανδρέου που στήρι-

ξαν την παραμονή τους στην εξουσία σε μία πρόσκαιρη αύξηση

της καταναλωτικής ευημερίας των πολιτών η οποία δεν ανταπο-

κρίνετο στην αύξηση της παραγωγικότητας τους. Σήμερα η κυ-

βέρνηση Γ. Παπανδρέου δανείζεται νέα χρήματα με δυσμενέ-

στερους όρους για την αποπληρωμή των προηγουμένων δανείων

υποθηκεύοντας την εθνική μας κυριαρχία με την υπογραφή του

μνημονίου και της σύμβασης δανεισμού. 

Επί κυβερνήσεων Κ. Σιμίτη η Ελλάδα παραιτήθηκε από την δυνα-

τότητα έκδοσης δικού της χρήματος έχοντας αρνητικό ισοζύγιο

εξωτερικών συναλλαγών αλλά και ελλιπές ισοζύγιο εξόδων  του

κράτους έναντι των εσόδων του. Η αδυναμία εκτύπωσης εθνικού

νομίσματος  και η διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπε-

δα είχε σαν φυσική συνέπεια την αύξηση των αναγκών εξωτερι-

κού δανεισμού σε  ένα σκληρό νόμισμα που η Ελλάς δεν μπορεί

να αποπληρώσει με αποτέλεσμα την υποταγή της σε επιτήρηση

και την υποθήκευση της εθνικής της κυριαρχίας στην  ΕΚΤ, την

ΕΕ και το ΔΝΤ (τρόϊκα). Η αναγκαστική χρήση του σκληρού ευ-

ρώ καθιστά ακριβά τα παραγόμενα προϊόντα, π.χ τον τουρισμό,

που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα ξένα με αποτέλεσμα να

επιβραδύνεται η ανάπτυξη που θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα

από την κρίση και την υποτέλεια.

Ο φυσικός νόμος της παραγωγικότητας που αναφέρθηκε στα

προηγούμενα επιβάλει εκ των πραγμάτων την μείωση του βιοτι-

κού μας επιπέδου στο επίπεδο της παραγωγής μας. Δυστυχώς η

παρουσία της τρόϊκα στην Ελλάδα αποσκοπεί στην δημιουργία

συνθηκών που θα εξασφαλίσουν την αποπληρωμή του χρέους

εις βάρος του λαού χωρίς να εγγυάται την ανάπτυξη της χώρας.

Η τρόϊκα μέσω της, κατ’ επίφαση, κυβέρνησης επιβάλλει μέτρα

τα οποία κρίνει αναγκαία  και στα οποία το κυβερνόν κόμμα  αντι-

τίθετο σθεναρώς όταν ευρίσκετο στην αντιπολίτευση και η τότε

κυβέρνηση προσπάθησε να προτείνει αντίστοιχα μέτρα σε ηπιό-

τερο βαθμό από αυτόν της τρόϊκα.  Τελικά η ένταξη μας στην

ΟΝΕ ήταν μία ατυχής επιλογή διότι έχοντας μικρότερη παραγω-

γικότητα από τις ισχυρότερες χώρες κάναμε τη χώρα λιγότερο

ανταγωνιστική. Χάνοντας τη δυνατότητα έκδοσης δικού της νο-

μίσματος η χώρα έχασε τον έλεγχο της δημοσιονομικής της πο-

λιτικής και της  ισοτιμίας του νομίσματος της. Η δήθεν εξασφά-

λιση που θα μας προσέφερε η ένταξη μας σε ένα σκληρό νόμι-

σμα αποδείχθηκε μία ψεύτικη ελπίδα ή ακόμη και παγίδα. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες εάν δεν φύγουμε από την ΟΝΕ και

δεν επιστρέψουμε στην ανεξαρτησία που μας δίνει η δυνατότη-

τα έκδοσης  δικού μας νομίσματος όχι μόνο θα πτωχεύσουμε,

μεταπίπτοντας στο επίπεδο της παραγωγικότητας μας, αλλά θα

χάσουμε και την εθνική μας κυριαρχία. 

Επιστρέφοντας στη δραχμή, θα πτωχεύσουμε έτσι και αλλιώς

μεταπίπτοντας στο ίδιο επίπεδο της παραγωγικότητας μας, όπως

θα συμβεί άλλωστε ακόμη και αν παραμείνουμε στο ευρώ, όμως

μακροπρόθεσμα θα εξασφαλίσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία,

που είναι ο μόνος εγγυητής της οικονομικής μας ανάπτυξης  αλ-

λά και της βιωσιμότητας μας. Αυτό σίγουρα θα έχει δυσμενείς

επιπτώσεις στο ευρώ διότι θα τεθούν οι προϋποθέσεις να ακο-

λουθήσουν και άλλες χώρες με αποτέλεσμα το ευρώ θα υποχω-

ρήσει έναντι του δολαρίου και η Ευρώπη να χάσει τη δυνατότη-

τα ενός κυρίαρχου ρόλου στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα.

Βλέπουμε ότι Η Ελλάδα, στην απελπισία και την κατάντια της,

μπορεί να επηρεάσει τα διεθνή πράγματα σε μεγαλύτερο βαθμό

από αυτόν που αντιστοιχεί την οικονομική της δυνατότητα. Για

να γίνει αυτό χρειαζόμαστε έναν Θεμιστοκλή (στρατηγό), ένα

Καποδίστρια (κυβερνήτη) και έναν Σόλωνα (νομοθέτη) και όχι

τους προδότες στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση που μας

κυβερνούν σήμερα υπό τη σκέπη του ανήμπορου Προέδρου της

Δημοκρατίας.

Η μόνη ασφαλής για εμάς περίπτωση παραμονής στο ευρώ θα εί-

ναι η ίδρυση μίας ενωμένης Ευρώπης, που θα λειτουργεί ως μία

οικονομική μονάδα όπου η κεντρική τράπεζα, ως ο μόνος εξου-

σιοδοτημένος εκδότης του νομίσματος, θα έχει την οικονομική

ευθύνη για όλες τις χώρες και η κάθε χώρα δεν θα έχει ανάγκη

να δανείζεται τα χρήματα που χρειάζεται διότι οι ανάγκες της θα

ρυθμίζονται από τον ίδιο κεντρικό φορέα αδιακρίτως και ισότιμα

για όλες τις χώρες που συμμετέχουν.  Σε αυτή την περίπτωση η

Ευρώπη θα δανείζεται εάν χρειαστεί και όχι η κάθε χώρα ξεχω-

ριστά. 

Σήμερα τα ισχυρά κράτη κερδοσκοπούν εις βάρος των ασθενε-

στέρων και τα πονηρά περί δημιουργίας ενός μαλακού ευρώ για

τις χώρες του Νότου, τα επονομαζόμενα γουρούνια  PIGS (Por-

tugal, Ireland, Greece, Spain), έναντι του σκληρού ευρώ του Βορ-

ρά δεν είναι παρά προφάσεις εν ανομίαις. Εάν για την επιβίωση

των λαών της Ευρώπης η συνένωση τους σε μία οικονομική και

πολιτική οντότητα είναι ιστορικά επιβεβλημένη, όπως προβλέ-

πουν και πιστεύουν οι Ευρωπαϊστές, τότε αυτό πρέπει να γίνει

υπό ίσους όρους για όλα τα μέλη της, που δεν θα συμμετέχουν

πλέον σαν κράτη μέλη αλλά σαν πρόσωπα, Ευρωπαίοι πολίτες

και η εθνική τους καταγωγή θα αποτελεί μεν πολιτιστική αλλά

όχι και πολιτική ετερότητα. Βλέπε Η.Π.Α.

Ηλίας Σταμπολιάδης
Καθηγητής  Πολυτεχνείο Κρήτης

elistach@mred.tuc.gr

Ο Έλεγχος του Χρήματος ως Προϋπόθεση 

Ελευθερίας των Λαών



ΕΒΔΟΜΗ  8  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΠΑΝΗ

Τον Αύγουστο του 2010 το Πολιτιστικό Κέντρο του Δή-

μου Κερατέας εξέδωσε το βιβλίο 132 σελίδων του πο-

λυγραφότατου ιστορικού συγγραφέα από την Κερατέα

Κωνσταντίνου Τσοπάνη, που στην ουσία είναι ένα Ελ-

ληνο- αρβανίτικο λεξικό βασισμένο στη ντοπιολαλιά

των παλαιοτέρων γενεών της Κερατέας και ευρύτερα

των Μεσογείων.

Πολλά πράγματα γύρω

μας τοπωνύμια, επώνυ-

μα, παραδοσιακά τρα-

γούδια και χοροί, τοπι-

κές ενδυμασίες κ.α. επι-

μένουν να μας υπενθυ-

μίζουν την αρβανίτικη

καταγωγή μας με όλα

τα πλεονεκτήματα και

τα μειονεκτήματα της –

επισημαίνει ο τότε δή-

μαρχος Σταύρος Ιατρού

στο εισαγωγικό του ση-

μείωμα.

«Η γλώσσα όμως ακο-
λουθώντας την μοίρα
όλων των λιγότερο ομι-
λούμενων γλωσσών
στον αιώνα μας έσβησε.
Γι αυτό τον λόγο η κα-
ταγραφή της αρβανίτι-
κης ντοπιολαλιάς των
Μεσογείων από τον συ-
μπατριώτη μας Κωνστα-

ντίνο Τσοπάνη έχει την ιδιαίτερη σημασία της τόσο για
εμάς όσο και για τον ιστορικό του μέλλοντος που θα θέ-
λει να αναδιφήσει στις πηγές», εξηγεί ο Στ. Ιατρού.  

Ο γλωσσικός θησαυρός που διασώζεται στο βιβλίο αυτό

εκτός των λέξεων, φράσεων είναι στίχοι ποιημάτων, πα-

ροιμιών και ιστοριών του τόπου   και οπωσδήποτε είναι

ανοιχτό σε καινούργια στοιχεία σε μια δεύερη πιο ολο-

κληρωμένη έκδοση. Ο συγγραφέας στον πρόλογο του

που τον έχει μεταφράσει και στα αρβανίτικα αναφέρει:

«…Συχνά πυκνά ρωτούσα τον πατέρα μου, διηγείται ο

συγγραφέας, ο οποίος ήξερε τη γλώσσα αλλά, συνε-
πής με τα όσα πίστευε η γενιά του, αρνείτο να τη μι-
λήσει. Κι εκείνος, υποχωρώντας, μου έλεγε αυτό που
του ζητούσα, αλλά κάθε φορά δεν έπαυε να συμπλη-
ρώνει: «τι τα θέλεις αυτά τώρα, κανείς πια δεν τη μιλάει».

...Μέχρι που μία ημέρα με δική του πρωτοβουλία βάλ-
θηκε να με μάθει να μετράω σωστά στα αρβανίτικα.
Μετά την αριθμητική ακολούθησαν ιστορίες ολόκλη-
ρες και κατόπιν τραγούδια και και και γεμίζοντας τε-
τράδια επί τετραδίων.
Συνέχεια και καρπό ίσως όλων αυτών των μαθητικών
τετραδίων, αποτελεί το ανά χείρας βιβλίο, του οποίου
η συγγραφή αποτέλεσε έργο δύσκολο και επίπονο και
το οποίο δεν διεκδικεί δάφνες γλωσσολογίας και επαί-
νους επιστημονικής αρτιότητας, αφού δεν γράφτηκε
για τέτοιο σκοπό…”

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς

Πλούσια εκδοτική δραστηριότητα του Δήμου Κερατέας

Ιστορία ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ 

Ρωμαντικώς γεγραμμένη
Μια έκδοση της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής μέσα στο 2010,

κυκλοφόρησε με τίτλο “Ιστορία ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ Ρωμαντι-
κώς γεγραμμένη”, της κομίσσης της Γερσέης.
Στο βιβλίο αυτό περιέχεται σπάνιο και πολύτιμο ιστορικό και φω-

τογραφικό υλικό για τα μεταλλεία του Λαυρίου και η έκδοση έγι-

νε σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής και το

Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Το βιβλίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και εκδόθηκε για πρώτη

φορά στην Αθήνα το 1888. Είναι πόνημα της κόμισσας της Γερ-

σέης (Margaret Elizabeth Countess of Jersey) και αναφέρεται στο

αρχαίο και νεότερο μεταλλευτικό Λαύρειο. Το πόνημα κατείχε

μεταφρασμένο, πρωτότυπο ο Κώστας Γ. Μάνθου, όπως το κλη-

ρονόμησε από τον πατέρα του.

Η Αγγλίδα περιηγήτρια επισκέφθηκε το Λαύρειο το 1888, δημο-

σίευσε το κείμενό της την ίδια χρονιά στο Λονδίνο και ο Α. Κορ-

δέλλας, γενικός διευθυντής της Εταιρείας Μεταλλουργείων

Λαυρείου το έδωσε να μεταφρασθεί στα ελληνικά και φρόντισε

να τυπωθεί αμέσως με τον τίτλο: Ιστορία μεταλλείου ρωμαντικώς

γεγραμμένη υπό της κομμίσης της Γερσέης.

Επίσης ο Κ. Μάνθος  είχε ακόμη στην κατοχή του και αλληλο-

γραφία του του Α. Κορδέλλα και της Κόμισσας στη γαλλική

γλώσσα, που είχαν μεταφραστεί στα ελληνικά.

Η έκδοση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του του Γεωργίου Μάν-

θου, που δεν πρόλαβε να το εκδόσει.

“Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ”
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΤΣΗ

Μια καλαίσθητη έκδοση 80 σελίδων μ’ ένα εξαιρετικό εξώφυλλο κυκλοφόρησε τον

Οκτώβριο του 2010 από τις εκδόσεις Α-Ω.

Πρόκειται για το βιβλίο “Η ιστορία της
Ηλεκτρικής Εταιρείας Κερατέας” με υπό-

τιτλο «Από τους αρχικούς συντελεστές
μέχρι την εξαγορά από την ΔΕΗ». 
Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου αναφέρεται:

«Είναι γνωστό ότι η διάδοση της παραγω-
γής και της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ελλάδα έγινε κατά την διάρκεια του
Μεσοπόλεμου.
Όταν το 1918, στην Ελλάδα υπήρχαν 20
μονάδες, το 1929 υπάρχουν κιόλας 250
μικρά ηλεκτρικά εργοστάσια.
Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν την ταχεία διά-
δοση και πλατιά αποδοχή της εισαγωγής
της καινοτομίας του ηλεκτρισμού στις ζω-
ές των τοπικών κοινωνιών ανά την ελληνι-
κή επικράτεια, παράλληλα όμως καταδει-
κνύουν και την εκτεταμένη κατάτμηση της
παραγωγικής βάσης του Ηλεκτρισμού σε
εθνικό επίπεδο.
Η ίδρυση της «Ηλεκτρικής Εταιρείας Κερατέας» αποτελεί μέρος αυτής της ραγδαίας δημιουρ-

γίας και ανάπτυξης μικρών τοπικών μονάδων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 

ΛΑΥΡΕΙΟΥ

(Γ.Ε.Μ.Λ.)
Η εξέλιξη και η συμβολή της
στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας κατά το 19ο και
20ο αιώνα

Τον Οκτώβριο του 2010 ο

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος

Λαυρεωτικής εξέδωσε την

επιστημονική εργασία της

φιλόλογου – ιστορικού Dr.

Εθνικού Μετσόβειου Πολυ-

τεχνείου Αθανασίας Μαρ-

κουλή-Μποντιώτη από το

Λαύρειο με θέμα την Γαλλι-

κή Εταιρεία Μεταλλείων

Λαυρείου σ’ ένα βιβλίο 320

σελίδων.

Η συγγραφέας παρουσιά-

ζει αρκετά νέα στοιχεία και

προσφέρει πολλά στην βι-

βλιογραφία της Λαυρεωτι-

κής.  

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Πολιτιστικό πρόγραμμα του Λυκείου Κερατέας

Με την χορηγία του Δήμου Κερατέας και της ομάδας “Συ-

νεργασία για τα παιδιά της Κερατέας” εκδόθηκε το Νοέμ-

βριο του 2010 ένα βιβλίο 115 σελίδων που αναφέρεται

στους δρόμους της πόλης με στοιχεία για την ονοματολο-

γία τους.

Το βιβλίο, έγινε ύστερα από προσπάθεια μαθητών του Λυ-

κείου Κερατέας, στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος

και των υπεύθυνων καθηγητών, μαθηματικών Γιάννη Πανα-

γιώτου και Παναγιώτη Αντύπα.

Στον πρόλογο οι καθηγητές υπεύθυνοι του προγράμματος

αναφέρουν μεταξύ των

άλλων:

“Πιστεύουμε ότι αποκτά

ξεχωριστό ενδιαφέρον

ένας δρόμος, όταν ξέ-

ρουμε την ιστορία του

ονόματος του, αλλά και

αντίστροφα, είμαστε

πιο κοντά σε ένα ιστο-

ρικό πρόσωπο, όταν

έχει δοθεί το όνομα κά-

ποιου δρόμου στην γει-

τονιά μας.
Έτσι καταγράψαμε πάνω

από 150 δρόμους, στην πόλη και το ΒΙΟΠΑ, με ονόματα από

την μυθολογία μας, από την αρχαία Ελλάδα, από την Ελλάδα

της επανάστασης του 1821, ονόματα Βασιλέων, ονόματα από

περιοχές της Ελλάδας, ονόματα επιφανών πολιτών της Κερα-

τέας, δημάρχων, καλλιτεχνών, επιστημόνων κ.λ.π.
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Οπως μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου, το Σωματείο Δη-

μοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος (και είναι ίσως το μόνο

Δημοτικό Σωματείο που ανελλιπώς μας ενημερώνει και

τους ευχαριστούμε γι’ αυτό), η Διοίκησή του συναντήθηκε

με τη νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

στα πλαίσια μιας πρώτης γνωριμίας, αλλά και συζήτησης

των προβλημάτων που υπάρχουν και πιθανών δημιουργη-

θούν με τη συνένωση των δύο Δήμων.

Στη συνάντηση, από πλευράς Διοίκησης, παρευρέθηκαν, ο

νέος Δήμαρχος Χρήστος Μάρκου και οι Σύμβουλοι, Χρή-

στος και Πέτρος Πουλάκης και Θανάσης Μαργέτης.

Νέα Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση του Σωματειου ταυτί-

στηκαν οι απόψεις τους για  στενή συνεργασία και συλλο-

γική προσπάθεια, για να καταφέρουν να λύσουν τα προ-

βλήματα που ήδη υπάρχουν και να αντιμετωπίσουν τα

πολλά προβλήματα που θα φέρει η συνένωση των δύο Δή-

μων, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». 

Τα μέλη του Σωματείου τόνισαν  παράλληλα την αναγκαι-

ότητα, τα λόγια να γίνουν πράξεις και να μη μείνουν λό-

για. Επίσης τονίστηκε ότι, η προσπάθεια από την πλευρά

των εργαζομένων είναι δεδομένη, όπως άλλωστε έχουν

αποδείξει αρκετές φορές στο παρελθόν. «Σκοπός μας

ήταν, είναι και θα είναι, η καλύτερη εξυπηρέτηση του Πο-

λίτη και η διατήρηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρα-

κτήρα των Υπηρεσιών μας», επεσήμαναν.

Ένα από τα κυριότερα θέματα που απασχολεί τους εργα-

ζόμενους είναι το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που έχει

δημιουργηθεί, ιδιαίτερα στο Δήμο Αρτέμιδος λόγω του

χρέους στην Ε.Υ.Δ.Α.Π., την επιτακτική ανάγκη είσπραξης

των οφειλών παρελθόντων ετών αλλά και την οργάνωση

του τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Μάρκου,  ανέφερε  για επαναδια-

πραγμάτευση της συμφωνίας της προηγούμενης Διοίκη-

σης με την ΕΥΔΑΠ, η οποία αποδείχτηκε ασύμφορη και

δυσβάσταχτη για το Δήμο, ενώ πρόσθεσε ότι κατόπιν κά-

ποιας ουσιαστικής οικονομοτεχνικής μελέτης θα ερευνή-

σουν αν το δίκτυο συμφέρει να παραδοθεί στην Ε.Υ.Δ.Α.Π.

ή όχι. 

Η υποδομή στην έδρα του Δήμου (Σπάτα) είναι ένα πρό-

βλημα που απασχολεί, όπως σημειώνουν, οι εργαζόμενοι

και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί έτσι ώστε να μπορούν να

εργαστούν και να προσφέρουν οι εργαζόμενοι που θα με-

ταφερθούν, όπως π.χ. υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρε-

σίας. «Είναι άσκοπο και αντιπαραγωγικό να γίνει μεταφο-

ρά εργαζομένων χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες συν-
θήκες εργασίας, η οργάνωση των γραφείων και του χώρου
για την εγκατάστασή τους», σημειώνουν. 

Η πρότασή τους για ανέγερση ενός σύγχρονου, ευρύχω-

ρου και λειτουργικού Δημαρχιακού Μεγάρου, όπως αρμό-

ζει στους Πολίτες των Δύο Πόλεων, έτυχε θετικής αντιμε-

τώπισης από το Δήμαρχο, ο οποίος είπε ότι υπάρχει συ-

γκεκριμένος χώρος στα Σπάτα, που ανήκει στο Δήμο και

έχει χαρακτηριστεί χώρος Δημαρχείου και γι’ αυτό το σκέ-

πτονται σοβαρά να το δρομολογήσουν. Εδωσε δε κάποιες

προσωρινές λύσεις για τις διάφορες υπηρεσίες.

― Η νέα Τεχνική Υπηρεσία να στεγαστεί στο γυάλινο κτί-

ριο στην Αρτέμιδα.

Τέλος, ο Δήμαρχος Χρήστος Μάρκου, ζήτησε πίστωση

χρόνου θέτοντας ως προτεραιότητα την επίλυση των προ-

βλημάτων που θα δημιουργηθούν με τη συνένωση και κα-

τόπιν την επίλυση όλων των υπολοίπων. Δήλωσε επίσης

ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου θα έχει λόγο

σε όλα τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και τις

Υπηρεσίες του νέου Δήμου.

Περισσότερα μπορείτε να αναζητήσετε στο http://sd-

yartemidos.blogspot.com.        

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας»

στα πλαίσια της δεκαετούς συνεχιζό-

μενης πανελλήνιας κοινωνικής προ-

σφοράς και δράσης του, στηρίζει και

βρίσκεται με τους εθελοντές – μέλη

του, με τα μέσα που διαθέτει και με

ανιδιοτελή προσφορά,  δίπλα σε κάθε

πολίτη που έχει ανάγκη. 

Στα πλαίσια αυτά και λόγω των μεγά-

λων αναγκών που δημιουργήθηκαν το

τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Όμι-

λος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» συνέτα-

ξε το Νέο «Πρόγραμμα Δράσης Κατά

της Φτώχειας».  

Μέλη - εθελοντές και φίλοι του Ομί-

λου, αλλά και φορείς και σύλλογοι,

του νέου Δήμου Βούλας, Βάρης και

Βουλιαγμένης αποδέχτηκαν την πρό-

σκληση και αγκάλιασαν την προσπά-

θεια συλλέγοντας τρόφιμα.

Ετσι ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φι-

λίας» σε συνεργασία με κοινωνικές

υπηρεσίες Δήμων, πραγματοποίησε

Διήμερο Προσφοράς (28 και 29 Δε-

κεμβρίου 2010)  σε άπορες οικογένει-

ες και σε παιδιά, στην αίθουσα της

Πνευματικής Εστίας της Βούλας.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Γ. Δρίτσας

τόνισε  ότι η μεγάλη αυτή συλλογή

και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας

αποτελεί βασική και συχνή δραστη-

ριότητα του Ομίλου «Νέοι Ορίζοντες

Φιλίας» και όχι μεμονωμένο γεγονός

με αφορμή τις εορτές. 

Δήλωσε ακόμη ότι: «…Όλοι πρέπει να
στεκόμαστε δίπλα στον κάθε προβλη-
ματισμένο, δίπλα στον κάθε άστεγο,
δίπλα στον κάθε συνάνθρωπό μας με
ανάγκες. Ευχαριστώ θερμά όλα τα

μέλη του Ομίλου, όλους τους πολίτες
και τους φορείς του Δήμου μας οι
οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκλησή μας, καθώς όλοι μαζί χαρίσα-
με τα πραγματικά χαμόγελα και γίνα-
με συμμέτοχοι στη δημιουργία καλύ-
τερων στιγμών για τους συνανθρώ-
πους μας. Με αυτό το σκεπτικό συνε-
χίζουμε να προσφέρουμε, συνεχίζου-
με να αγαπάμε, συνεχίζουμε να στη-
ρίζουμε την κοινωνική πρόνοια και το
συνάνθρωπο.»  

ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ανθρωπιστική Βοήθεια του Ομίλου 

σε άπορες οικογένειες και παιδιά

Ο πρόεδρος του Ομίλου Γ. Δρίτσας
μαζί με την τ. νομαρχιακή σύμβουλο
Μαρία Φουρναράκη.

Πλούσιες οι προσφορές που κατέθεσαν πολίτες και μέλη του Ομίλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣ. ΦΟΡΕΑΣ: Δημ. Μαρκοπούλου Μεσ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠ: 45.611,00 με τον Φ.Π.Α. 23%

ΠΗΓΗ: Ίδιοι πόροι ΧΡΗΣΗ: 2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-

λεση του έργου:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ με

ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα προσφοράς με επιμέρους

ποσοστά έκπτωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. 45.611,00 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι

37.081,93 ευρώ εκ των οποίων τα 4.771,56 ευρώ είναι απρόβλεπτα.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25η του μηνός Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη,

έτους 2011 και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις

10:00π.μ.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι δύο εργά-

σιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρα-

σίας, με κόστος 20€.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτι-

κές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ

Α1 τάξεως και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος

των 90 ημερών.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 742 ευρώ

(2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς

ΔΗΜ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣ. Και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση

ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ-

νταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές δεν τίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος μι-

κρότερο των 210 ημερολογιακών ημερών. 

Ο Δήμαρχος

Φώτης Μαγουλάς

«Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων

& Αναπλάσεις Α.Ε.»

Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, και ώρα 19:30, στο ιστορι-

κό κτίριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτι-

σμού (Τριπόδων 28) στην Πλάκα, η Πρόεδρος & Διευθύνουσα

Σύμβουλος της εταιρείας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων &

Αναπλάσεις Α.Ε.»,   Ντόρα Γαλάνη, θα παρουσιάσει  το έργο και

τα νέα προγράμματα της ΕΑΧΑ Α.Ε., με έμφαση στη δημιουργία

του Αρχαιολογικού Περιπάτου της Αθήνας. 

Η προσπάθεια ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας

έχει εξαιρετική σημασία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

της πόλης. Είναι μία συγκροτημένη προσπάθεια να αναδειχθεί η

ιστορική φυσιογνωμία της Αθήνας, και τα μνημεία της να γίνουν

οικεία και να ενταχθούν στη δημιουργική διαδικασία συγκρότη-

σης μιας νέας πολιτιστικής ταυτότητας της πρωτεύουσας.  

Τηλ: + 30 210 3225 245, + 30 210 3226 693, Fax +30 210 3225

240 e-mail: elet@ellinikietairia.gr,  www.ellet.gr
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Μήνυμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας 

Αντώνη Σαμαρά 
για τη νέα χρονιά

Εύχομαι υγεία σε όλους και αγάπη στις οικογένειές σας… 

Αλλά τέτοιες ώρες, η σκέψη μου είναι με εκείνους που έχασαν τις δουλειές

τους ή τα μαγαζιά τους. Με εκείνους που είδαν το εισόδημά τους να μειώνε-

ται, τις υποχρεώσεις τους να αυξάνονται και την ανησυχία τους για το αύριο

να μεγαλώνει…  

Σε τέτοιες συνθήκες, οι καθιερωμένες ευχές των πολιτικών ακούγονται,

ίσως, κούφια λόγια. 

Αρμόζει περισσότερο η υπόσχεση ότι θα

αγωνιστούμε να φύγει το σύννεφο του

φόβου από την πατρίδα μας. 

Να φύγει το γκρίζο από τη ζωή μας. 

Να φύγει η αγωνία από την καρδιά μας

και η ανασφάλεια από την καθημερινότη-

τά μας. 

Να στρέψουμε το κεφάλι μας ψηλά, για

να πάρουμε φώτιση κι ελπίδα. Να στρέ-

ψουμε τα μάτια μας, μέσα μας, για να

αντλήσουμε κουράγιο…

Να στρέψουμε τα μάτια στον Απόδημο,

τη μεγάλη εφεδρεία του Ελληνισμού, για

να πάρουμε δύναμη.

Να αναλογιστούμε ότι η χώρα μας πέρα-

σε κι άλλα δύσκολα και τα κατάφερε…

Να γίνουμε πιο τολμηροί εκεί που πρέπει, πιο ανθεκτικοί εκεί που χρειάζεται,

πιο ειλικρινείς με τους εαυτούς μας...

Να ξαναστήσουμε την Ελλάδα στα πόδια της.

Αυτό δεν είναι καθιερωμένη ευχή… 

Είναι υπόσχεση! 

Το πιο αληθινό που μπορώ  να σας δώσω σήμερα…

Μαζί με τις καλύτερες ευχές μου για τον καθένα και την καθεμιά σας προ-

σωπικά.   

Εγκύκλιος Ραγκούση για τον περιορισμό

των προσλήψεων

Τη μείωση των προσλήψεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ

στα απολύτως απαραίτητα για το 2011 επαναβεβαιώνει με επείγουσα εγκύκλιό που

απέστειλε σε όλους τους φορείς του δημοσίου ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ρα-

γκούσης.

Στην εγκύκλιο με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011»,

επαναλαμβάνεται ότι πρέπει να τηρηθεί η αναλογία 5 αποχωρήσεις προς 1 πρόσληψη

για το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και των μετα-

τάξεων, ενώ επισημαίνεται ότι θα πρέπει «τα αιτήματα για προσλήψεις να περιοριστούν
στα απολύτως απαραίτητα».

Ακόμη σημειώνεται «οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζο-
νται κατά 15% σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010», ενώ το ίδιο ισχύ-

ει και για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου. 

Τα αιτήματα να περιορισθουν στα απολύτως αναγκαία, είναι η επιταγή του Υπουργείου.

«Αμεσα όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα θα πρέ-
πει να υποβάλουν στο υπουργείο Εσωτερικών τον προγραμματισμό των αναγκών τους
σε μόνιμο προσωπικό, σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου
καθώς και συμβάσεων μίσθωσης έργου με βάση τις ανάγκες που θεωρούνται απολύτως
απαραίτητες ενόψει των ως άνω περιορισμών», παραγγέλλει ο Υπουργός.

Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται με στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο ακρι-

βής αριθμός των αποχωρήσεων προσωπικού κατά το έτος 2010.

Κανόνες του 2000 εφαρμόζουν το 2011!!   
Απάντηση Κομισιόν στο Νίκο Χουντή

«Α λα κάρτ» εφαρμόζει η Κομισιόν τους κανόνες για την ένταξη των ελλειμματικών

ΔΕΚΟ στα ελλείμματα και χρέη της Γενικής Κυβέρνησης, που ισχύουν από το 2000, θυ-

μήθηκαν να τους εφαρμόσουν στην Ελλάδα το 2010. Αυτό προκύπτει από απάντηση

της Κομισιόν, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή, ο οποίος ζη-

τούσε να πληροφορηθεί γιατί μόνο από φέτος αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση, μα-

ζί με την τρόικα, να εντάξουν τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ, και ιδίως των συγκοινωνια-

κών ΔΕΚΟ, στον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης, με αποτέλεσμα την εκ νέ-

ου εκτίναξη του δημοσίου ελλείμματος και χρέους, αλλά και την αύξηση των εισιτη-

ρίων.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2011

Ελληνίδες, Έλληνες,

Την χρονιά που φεύγει, το 2010, ζήσαμε μια μεγάλη δοκιμασία. Την μεγαλύτερη που

πέρασε ο Ελληνισμός τις τελευταίες δεκαετίες. Και βρεθήκαμε σε τόσο μεγάλο αδιέ-

ξοδο, που μας υποχρέωσε να κάνουμε μεγάλες θυσίες. 

Ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους μας. Όμως απέδειξε κάτι σημαντικό.

Ότι μπορούμε.

Μπορέσαμε το 2010 να κάνουμε αυτό που πολλοί θεωρούσαν ακατόρθωτο. Οι θυσίες

μας έπιασαν τόπο.  Η Ελλάδα απέφυγε την κατάρρευση. 

Δουλεύοντας μαζί αντιστρέψαμε τη διεθνή κοινή γνώμη.  Στηρίξαμε την προοπτική μας

ως έθνος. Σταθήκαμε όρθιοι.  Με αυτή την παρακαταθήκη μπορούμε να κοιτάμε το μέλ-

λον με μεγαλύτερη ασφάλεια, με περισσότερη εμπιστοσύνη,  με αυτοπεποίθηση. 

Γιατί τη μεγάλη στιγμή, ήμασταν όλοι εκεί.

H χρονιά που έρχεται, το 2011, είναι η χρονιά των μεγάλων αλλαγών.

Είναι χρονιά δημιουργίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και ενότητας.  

Είναι η χρονιά που αλλάζουμε την πατρίδα μας, σε όφελος όλων των Ελλήνων.

Είναι η χρονιά που καταπολεμούμε τα βαθύτερα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση.

Αλλάζουμε το Κράτος, αλλάζουμε το ανα-

πτυξιακό μας πρότυπο, αλλάζουμε νοοτρο-

πία. Όλα αυτά για να μετατρέψουμε τις με-

γάλες ικανότητες που έχει ο Ελληνισμός σε

πραγματικές δυνατότητες. Η χρονιά που κα-

λωσορίζουμε είναι για όλους μας μια αρχή

δημιουργίας. Η συμμετοχή όλων μας είναι

προϋπόθεση για να πετύχουμε.

Και όταν λέω συμμετοχή, δεν εννοώ συμμε-

τοχή σε νέα βάρη.

Εννοώ συμμετοχή στις μεγάλες αλλαγές

που χρειάζεται η Ελλάδα.

Όλοι μας δοκιμαζόμαστε από την ένταση

της κρίσης. Κάθε ελληνικό σπίτι.   Έχουμε

όλοι αισθανθεί και δικαιολογημένα, απογοή-

τευση, πόνο ακόμα και οργή για το πώς φθά-

σαμε ως εδώ. Αυτά τα συναισθήματά μας ας

τα μετατρέψουμε, όχι σε παραίτηση, σε μοι-

ρολατρία  ή  σε αδιέξοδη εκτόνωση διαμαρ-

τυρίας, ούτε βέβαια και σε βία.  Αλλά στην πιο ξεκάθαρη συλλογική μας απόφαση: να

γίνουμε μια ζωντανή δύναμη αλλαγής της πατρίδας μας, της ίδιας μας της ζωής. 

Να σταθούμε στα δικά μας πόδια και να μην χρειαστούμε ποτέ ξανά δάνειες δυνάμεις,

επιτηρήσεις και μνημόνια. Να ενωθούμε όλοι σε μια κοινή, συλλογική προσπάθεια. Να

αλλάξουμε τον τόπο μας.  Με  δημιουργικότητα, με αλληλεγγύη. Δίνοντας φωνή στο

νέο, στο καινούριο.  Χωρίς να φοβηθούμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Πάντα με ευ-

αισθησία και δημοκρατία. Αυτή την επιλογή υπηρετώ. Αυτήν πιστεύω. Αυτή η επιλογή

οδηγεί στην αλλαγή, σε μια διαφορετική Ελλάδα.

Ζητώ όχι μόνο την συμπαράστασή σας, αλλά να δουλέψουμε μαζί.

Είμαι και θα είμαι κοντά στα καθημερινά προβλήματά.

Είμαι πιο αισιόδοξος από ποτέ ότι μαζί θα τα καταφέρουμε. 

Εύχομαι σε όλους μία χρονιά υγείας και προόδου. 

Και στο μέλλον να θυμόμαστε το 2011 ως χρονιά δημιουργίας. Δημιουργίας της Ελλά-

δας που μας αξίζει, της Ελλάδας που δικαιούνται τα παιδιά μας. 

Χρόνια πολλά.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-1-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ KΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμός  Πρωτ.: 5

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ”

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗ

TMHMA ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Δ. Σούτσου 21 ― 115 21, Αθήνα

Τηλέφωνο: 213 2023400

Πληροφορίες: Ζωή Τσιώτρα   τηλ. 213 2023464 -  Στ. Δακόπουλος τηλ. 213 2023453  ―  Fax: 2106447064

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ: ΣΟΧ 1/2010

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ   ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων  για

την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών  Σπηλιοπούλειο ¨ Η Αγία Ελέ-

νη ¨ που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,

αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙ-

ΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κωδικός Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός

θέσης υπηρεσίας σύμβασης ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

101 Π.Ν.Α  ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨¨ ΑΘΗΝΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 μήνες 1

“Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

102 Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8 μήνες 1

“Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

103 Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 8 μήνες 1

“Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ” ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης 
Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων 
ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκη-
σης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή 
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και 

101 Διαφήμισης ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων 
Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην 
Οικονομία ή Λογιστικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων  ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και

Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματο-
οικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών 
Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαικές Χώρες  
ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο 
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένου, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 Α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματο-

πιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή 
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από 
ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) 
οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή 
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:
Διοικητικών Υπηρεσιώ ν- Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή 
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων:
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή 
Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή 
Υπαλλήλων Διοίκησης ή Εμπορικών Επιχειρήσεων ή 
-Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
Β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασία κειμένου, (ii) υπολογιστικών φύλλων και 
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Γ ειδικότητας 
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου 
σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος 
και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η 
ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Γ ειδικότητας
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 
της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 
οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  
υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της 
άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Γ ειδικότητας,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισο
δύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Γ ειδικότητας,  
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 
ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του 
Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος .

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως  65  ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κρι-
τήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
Για την θέση με κωδικό: 101, 102,103 : 
(1) Προηγούνται οι δημότες των Δήμων ή των Κοινοτήτων του Νομού Αττικής (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας (Β’ βαθμός εντοπιότητας)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντι-
κείμενο της προς πλήρωση θέσης.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101, 102 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 

υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις 
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 19. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103 Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση 

άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α (1) ή Ειδικές περιπτώσεις 
απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου 
(ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 19. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση
και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοι-

χεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες

τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερή-

σια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου

Χρόνου (ΣΟΧ)» και τo Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με ημερομηνία έκδοσης «19-11-2010»]

να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δή-

μου Αθηναίων στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμ-

φωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε

στο e-mail: sox.dimosio@asep.gr είτε στο fax: 210 6420368.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν,

είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπη-

ρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕ-

ΝΗ¨ /Τμήμα Προσωπικού, οδός Δημητρίου  Σούτσου 21,  Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα ,υπόψη : Ζωής Τσιώτρα

και Στυλιανού Δακόπουλου, 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  213 2023464, 2132023453, 2132023400

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-

ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των

υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή

ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυ-

τοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω

διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας

δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και

στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δη-

μοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυν-

ση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη

διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτη-

σης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής:

Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του

ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φο-

ρέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη

λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατά-

στημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και

σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπο-
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672

τηλ./fax: 2108973.060, 6945876499

e-mail: info@bkavvalos.com

url: www.bkavvalos.com

Ιδιαίτερα Μαθήματα
Ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται σε παιδιά Δημοτι-

κού, από έμπειρη εκπαιδευτικό, απόφοιτη παιδαγωγι-

κού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Τηλ.: 6974-785682

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά

διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθη-

τών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 6936503199 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι

1. Με την υπ’ αρ. 3690/14.12.2010

Απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττι-

κής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί

όροι για την εγκατάσταση της μο-

νάδας προσωρινής αποθήκευσης

στερεών μη επικίνδυνων αποβλή-

των ΟΤΚΖ, απενεργοποιημένων

ακταλυτικών μετατροπέων, μετα-

χειρισμένων ελαστικών οχημάτων,

ΑΗΗΙ, σιδηρο΄χων μετάλλων, μη σι-

δηρούχων μετάλλων και αποβλή-

των συσκευασιών του κ. Καλογερό-

πουλου Βασιλείου που πρόκειται να

εγκατασταθεί στη θέση Σκούπερι –

Βουρλιά, στο Δήμο Κορωπίου.

2. Αρμόδια υπηρεσία για το ως άνω

θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος

της ΝΑΑΑ.

3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική

εμλέτη βρίσκεται στη διάθεση κάθε

ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση

Περιβάλλοντος της Νομαρχίας

Ανατ. Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μα-

ραθώνος, Παλλήνη) όπου μπορεί

να προσέλθει για παροχή πληροφο-

ριών και στοιχείων.

Παλλήνη 28/12/2010

Η Πρόεδρος

Μαρία Κατσιμίχα

ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ βρεφοκομικής σχολής με

3ετή εμπειρία σε παιδικό σταθμό (με συστάσεις) ανα-

λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών (και τα Σαββατοκύρια-

κα) καθώς και τη μελέτη τους.

Τηλ. 6989065004 μετά τις 14.00 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα (άνω των 22 ετών) για
εργασία από το χώρο τους, μέσω Ηλεκτρονικού Υπο-
λογιστή. Μερική ή Ολική απασχόληση. Πληροφορίες
στοτηλ. 6975593625 ή στο site www.time-for-
money.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΥΑΡΙ για ενοικίαση, περιοχή

Βουλιαγμένης, τηλ. 210 9673.350

ΒΟΥΛΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατά-

στημα επί της κεντρικής πλατείας (Βασ.

Παύλου 76) Εμπορικό κέντρο, πλησίον του

Πάρκινγκ 40τ.μ., 6,5μ. ύψος με πατάρι

36τ.μ. διαμπερές, ελεύθερο από Μάρτιο

2011, κατάλληλο για κάθε χρήση.

Ιδιοκτήτης 210 8955.134 κιν. 6938972239

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βιολόγος - Ερευνητής με πολυετή εμπειρία

στην προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδι-

κές εξετάσεις παραδίδει μαθήματα Βιολογίας σε

μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948211925.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με 10ετή εμπειρία, απόφοιτη της
φιλοσοφικής σχολής Αθηνών, αναλαμβάνει τη μελέ-
τη μαθητών του δημοτικού και γυμνασίου καθώς και
μαθήματα υπολογιστών για ECDL. Στα φιλολογικά
μαθήματα παραδίδονται αναλυτικές σημειώσεις.
Τηλέφωνο: 6981 644 618

ΚΟΡΩΠΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 17,5

στρεμ. Αποτελούμενη από 6 εφαπτόμενα αγρο-

τεμάχια στην θέση Αγ. Δημήτριος – Μπουρ-

μπουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω

σε αγροτικό δρόμο.  Τιμή συζητήσιμη, χωρίς με-

σιτικά. Τηλέφωνο: 6946-959354

Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων, μόνο με

τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας, σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝA ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

6946263867

k.gavrilaki@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

γραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο

e-mail: sox.dimosio@asep.gr είτε στο fax: 210 6420368.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία

δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλε-

ται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί,

πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οι-

κονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφε-

ται στον ενιστάμενο.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών τις αιτήσεις με τα δικαιολογη-

τικά των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ

είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,

χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρό-

νου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «19-11-2010», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για

τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επιση-

μάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις

ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους

στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο

Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Aπόδειξης Χειρισμού Η/Υ με ημερομηνία έκδοσης «19-11-2010»  μέσω του δικτυακού

τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την ανα-

ζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών φορέων à Επο-

χικού (ΣΟΧ). 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΕΡΟΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ: ΣΟΧ 1/2010

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

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 - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 10, ΠΕΜΠΤΗ 13 & ΚΥΡΙΑΚΗ 16/1

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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. . . γ ια την υγειά μας

Το κόστος αντιμετώπισης της στεφανιαίας

νόσου στην εποχή της οικονομικής κρίσης 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρεάζει σημαντικά όλα

τα συστήματα υγείας και την ποιότητα της παρεχόμενης

περίθαλψης. Ασφαλώς το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα

μας. Οι δαπάνες για την υγεία αυξάνονται αλλά η απαι-

τούμενη χρηματοδότηση ασφαλώς θα μειώνεται συνεχώς.

Οι τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις αποτελούν σοβαρό

δημοσιονομικό πρόβλημα και σε όλο τον κόσμο απειλούν

με κατάρρευση όλα τα συστήματα υγείας και ασφάλισης.

Για το λόγο αυτό σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, οι για-

τροί πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους το οικονομικό κό-

στος παράλληλα με το όφελος που αναμένεται από κάθε

εξέταση, φαρμακευτική αγωγή ή θεραπευτική παρέμβαση

που συστήνουν.

Η στεφανιαία νόσος είναι σήμερα ίσως η πιο συχνή πάθη-

ση και η πιο συχνή αιτία θανάτου, αφού σύμφωνα με στοι-

χεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας παγκοσμίως

συμβαίνει μία καρδιακή προσβολή κάθε 4 δευτερόλεπτα

και ένα εγκεφαλικό κάθε 5 δευτερόλεπτα. Είναι όμως πα-

ράλληλα ίσως η πάθηση με το μεγαλύτερο διαχρονικά κό-

στος. Είναι σημαντικό το άμεσο κόστος της φαρμακευτι-

κής αγωγής, αφού ασθενείς με έμφραγμα ή καρδιακή ανε-

πάρκεια και με βάση τις ισχύουσες επιστημονικές oδηγίες

πρέπει να παίρνουν 4-5 φάρμακα. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μεγάλη Ευρωπαϊκή μελέτη το κό-

στος αγγειοπλαστικής με τοποθέτηση φαρμακευτικού

stent υπολογίζεται σε 8.860 € και το κόστος για ένα χρό-

νο θεραπεία 10,440 €. Για την εγχείρηση bypass το άμεσο

κόστος υπολογίζεται σε 12,840 € και το κόστος για ένα

χρόνο θεραπείας σε 13,373 €. Στις ΗΠΑ η Αμερικανική

Καρδιολογική Εταιρία υπολογίζει ότι οι ετήσιες δαπάνες

για τη στεφανιαία νόσο ανέρχονται σε 156,4 δισεκατομ-

μύρια δολλάρια από τα οποία τα 90 είναι το άμεσο κόστος

και τα υπόλοιπα έμμεσο κόστος από καταβολή επιδομά-

των κα απώλεια παραγωγικότητας. 

Η στεφανιαία νόσος αποτελεί και την πρώτη αιτία αναπη-

ρίας στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες. Στην Αυστρα-

λία το κόστος από τη μείωση της παραγωγικότητας λόγω

της στεφανιαίας νόσου υπολογίζεται σε 1,79 δισεκατομ-

μύρια δολλάρια· ποσό πολύ μεγαλύτερο από το άμεσο κό-

στος. Πολύ σημαντικό είναι το κόστος από τις σύγχρονες

φαρμακευτικές θεραπείες που σίγουρα σώζουν ζωές. Στις

ΗΠΑ υπολογίζεται ότι το 20% των επιδομάτων ανικανότη-

τας παρέχεται σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Δεν

υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το μέγεθος του προβλήμα-

τος στη χώρα μας, αλλά το θέμα πρέπει να είναι πολύ σο-

βαρό, αφού η Ελλάδα είναι ακόμη η μόνη χώρα της Ευρω-

παϊκής Ένωσης όπου η συχνότητα της νόσου δεν μειώνε-

ται όπως στις άλλες χώρες.

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία δείχνουν ότι οι γιατροί σήμε-

ρα, θα πρέπει σήμερα περισσότερο παρά ποτέ να λαμβά-

νουν υπόψιν τους και το οικονομικό κόστος. Αυτό δεν ση-

μαίνει όμως ότι ο Έλληνας ασθενής θα στερηθεί από κάθε

απαραίτητη θεραπεία ή παρέμβαση. Δεν σημαίνει επίσης

ότι οι κυβερνήσεις θα προχωρήσουν σε άμετρες περικο-

πές δαπανών με πιθανή δυσμενή επίπτωση στην υγεία του

πληθυσμού.

Η στεφανιαία νόσος  αποτελεί σήμερα και την πρώτη αιτία

θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόσφατα στοιχεία δεί-

χνουν ότι πάνω από το 33% των θανάτων οφείλεται σε

καρδιαγγειακά νοσήματα, από τα οποία τα περισσότερα

στη στεφανιαία νόσο. Στην Ευρώπη συμβαίνουν 4,35 εκα-

τομμύρια θάνατοι το χρόνο από τα οποία το 1,9 εκατομ-

μύρια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θνητότητα

αυξάνεται συνεχώς και στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι το 2020

οι θάνατοι θα φθάσουν τα 25.000.000 το χρόνο. Δυστυχώς

το μεγαλύτερο πρόβλημα στο θέμα αυτό παραμένει το γε-

γονός ότι ένας στους πέντε εμφραγματίες δεν προλαβαί-

νει να φθάσει στο νοσοκομείο και να ωφεληθεί από τις μο-

ντέρνες θεραπείες και πεθαίνει από αιφνίδιο θάνατο. Το

γεγονός αυτό δείχνει τη μεγάλη σημασία που έχει η πρό-

ληψη. 

Δυστυχώς ενώ σήμερα γνωρίζουμε τα πάντα για τους πα-

ράγοντες κινδύνου και την πρόληψη οι οδηγίες των καρ-

διολόγων δεν εφαμόζονται ή ίσως και οι καρδιολόγοι δεν

επιμένουν πολύ στο θέμα αυτό. Είναι σίγουρο ότι σε λίγα

χρόνια, ίσως και μέσα στον 21ο αιώνα, η πρόληψη θα απο-

τελεί  την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.

Η η ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή θα μειωθεί  αν και

αναμένεται να αυξηθεί  η προληπτική φαρμακευτική αγω-

γή ενώ by-pass και μπαλονάκια θα περάσουν στο χρονο-

ντούλαπο της ιστορίας.Για την πρόληψη της στεφανιαίας

νόσου με τον υγιεινό τρόπο ζωής θα έχουμε την ευκαιρία

να αναφερθούμε σε προσεχές τεύχος της εφημερίδας.

――――――――――――      
* Ο Γεώργιος Χ Αντωνακούδης είναι Ειδικός καρδιολόγος

Πρίγκηπος Πέτρου 39  Γλυφάδα/Βούλα

Τηλ 212 101 5207 - 6974 83 04 87

γράφει ο Γεώργιος Χ Αντωνακούδης*

Αρωματικά και άλλα βότανα για το

κρυολόγημα και τη γρίπη, μπορεί να

χρησιμοποιήσει κάποιος που έχει τα

πρώτα δείγματα της νόσου. Είναι

πολλά τα βότανα που μπορεί κανείς

να βρει είτε στο εμπόριο είτε στα βιο-

λογικά καταστήματα, ακόμη καλύτε-

ρα.

Ευκάλυπτος, Φασκόμηλο, Μέντα,

Δυόσμος, Δρακοντιά, Ερυθραία, Εχι-

νάκεια και αμέτρητα άλλα ονόματα

που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.

Πολλοί γιατροί διαφωνούν με τη λή-

ψη βοτάνων, όμως μη ξεχνάμε ότι τα

πρώτα φάρμακα προήλθαν από τα

βότανα.

Οι παλιοί γνώριζαν το “φάρμακο” βό-

τανο για κάθε περίπτωση· το ίαμα

όπως λέει ο πρώτος ομοιοπαθητικός

φαρμακοποιός στην Ελλάδα, ο Παύ-

λος Τζιβανίδης. Αλλο ίαμα και άλλο
φάρμακο (φαρμάκι δηλαδή).
Τα βότανα χρησιμοποιούνται στα

πρώτα συμπτώματα και μπορούν να

βοηθήσουν ουσιαστικά. 

Εχινάκεια

Οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούσαν εχινά-

κεια πολλούς αιώνες για να θεραπεύ-

ουν προβλήματα, από μολύνσεις μέ-

χρι δαγκώματα φιδιών. Aπό το 19ο

αιώνα η χρήση του διαδίδεται στην

Ευρώπη και αρχίζει η καταγραφή της

δράσης του.  Το 1938, Γερμανοί επι-

στήμονες, ασχολήθηκαν σοβαρά, με

την εχινάκεια και σήμερα χρησιμο-

ποιείται ευρύτατα για την ενίσχυση

της άμυνας και την αντιμετώπιση των

λοιμώξεων του αναπνευστικού και

ουροποιητικού συστήματος. 

Tο γένος εχινάκεια (εchinacea) απο-

τελείται από 9 είδη, από τα οποία μό-

νο τρία (Echinacea purpurea, Echi-

nacea angustifolia, Echinacea pallida)

χρησιμοποιούνται για φαρμακευτι-

κούς σκοπούς.

Mερικές από τις χημικές ουσίες που

περιέχει και στις οποίες οφείλονται

οι ιδιαίτερες ιδιότητές της είναι οι

πολυσακχαρίτες, τα φλαβονοειδή, τα

αιθέρια έλαια, τα αλκαμίδια και το κα-

φεϊκό οξύ. Tο ενδιαφέρον είναι ότι η

συγκέντρωσή τους διαφέρει ανάλο-

γα με το μέρος του φυτού που χρησι-

μοποιείται. Διαφορές, ωστόσο, υπάρ-

χουν και ανάμεσα στα 3 είδη, γι’ αυ-

τό και οι ιδιότητες που παρουσιάζουν

τα διάφορα σκευάσματα δεν είναι

ίδιες.

Η εχινάκεια δεν δουλεύει όπως τα

συνθετικά φάρμακα. Τα συνθετικά

αντιβιοτικά, μπορούν να σκοτώσουν

τα βακτηρίδια που προκαλούν π.χ.

πνευμονία. Αν πάρουμε εχινάκεια, σε

μερικές εβδομάδες, διεγείρεται το

ανοσοποιητικό σύστημα και ενδυνα-

μώνεται ο οργανισμός μας ενάντια

σε κάθε είδους λοιμωξιογόνους πα-

ράγοντες, ιούς και βακτηρίδια! Η Εχι-

νάκεια, δεν σκοτώνει ούτε απενεργο-

ποιεί, ιούς και βακτηρίδια.. Ενισχύει

το άνοσο, έτσι ώστε αυτό να μπορέ-

σει να αντιμετωπίσει τους όποιους ει-

σβολείς.

Φασκόμηλα, μέντες, σκόρδα στην αντιμετώπιση 

των χειμωνιάτικων ιώσεων

Το ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ των 3Β
Συνεδριάζει ΠΕΜΠΤΗ 13/01, 8:00μ.μ

Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριαζει την Πέμπτη 13/1 με

6 θέματα, εκ των οποίων:

4. Αναστολή έκδοσης οικοδομικών εργασιών στα 3Β για 1 6μηνο.

5. Πρόταση για σύνταξη μελέτης χωροταξικού σχεδιασμού. 

6. Προγραμματισμός προσλήψεων.
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Αγαπητέ μου Walτer Wuellenweber, ονο-

μάζομαι Γεώργιος Π. Ψωμάς. Είμαι δη-

μόσιος λειτουργός κι όχι υπάλληλος,

όπως κατά κόρον τα ΜΜΕ των «συμπα-

τριωτών» σου (μου) και άλλων «συμπα-

τριωτών» σου (μου) αναφέρουν, ως ßρι-

σιά και με περίσσεια χλεύη. Ο μισθός

μου είναι 1.000 ευρώ. Το μήνα, όχι την

ημέρα, όπως ίσως σ' έχουν παρασύρει,

να νομίζεις. Ούτε 1.000 ευρώ λιγότερα

από σένα.

Από το 1981 ανήκουμε στην ίδια οικογέ-

νεια. Μόνο που σας έχουμε παραχωρή-

σει με αδιαφανείς όρους κι έναντι αυτών

των 200 δις που λέτε, ότι μας δώσατε, το

40% περίπου των αμυντικών εξοπλισμών

μας, το σύνολο σχεδόν των εθνικών τη-

λεπικοινωνιών μας, την κατασκευή 2 με-

γάλων αεροδρομίων καθώς και πολλών

χιλιομέτρων εθνικού οδικού δικτύου. Αν

ξεχνώ κάτι, ζητώ να με συγχωρέσεις.

Σημειώνω, πως είμαστε από τους μεγα-

λύτερους εισαγωγείς στα καταναλωτικά

προϊόντα που παράγουν τα εργοστάσιά

σας.

Η αλήθεια είναι, πως δεν ευθύνονται μό-

νο η πολιτικοί μας γι' αυτή την κατα-

στροφή. Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης

έχει και μια εταιρία γερμανικών κυρίως

συμφερόντων, η οποία τους λάδωνε, για

ν' αναλαμßάνει, όπως λέω παραπάνω,

δημόσια έργα (ßλ. C4Ι). Πιθανολογώ,

πως φταίνε και τα γερμανικά ναυπηγεία,

τα οποία μας πούλησαν κάτι υποßρύχια,

που γέρνουν. Είμαι σίγουρος, ότι εσύ

δεν με πιστεύεις ακόμα, αλλά δείξε λίγο

υπομονή και περίμενε, διάßασέ με, κι αν

δεν σε πείσω, τότε διώξε με από την Ευ-

ρωζώνη, τον τόπο της Αλήθειας και της

Ευημερίας, του Δίκαιου και του Σωστού.

Λοιπόν Walter, μισός αιώνας και πάνω

πέρασε από τη λήξη του Β´ Παγκοσμίου

Πολέμου, από τότε που η Γερμανία έπρε-

πε να ξοφλήσει τις υποχρεώσεις της

προς την Ελλάδα.

Οι οφειλές αυτές, που μόνον η Γερμανία

αρνείται να ξοφλήσει στην Ελλάδα (η

Βουλγαρία και η Ρουμανία, τακτοποίη-

σαν ήδη τις αντίστοιχες υποχρεώσεις

τους), συνίστανται:

α) Σε χρέη ύψους 80 εκατομμυρίων γερ-

μανικών μάρκων, από τον Α´ Παγκόσμιο

Πόλεμο.

ß) Σε χρέη από τη διαφορά του κλήριγκ

στο μεσοπόλεμο, ύψους 593.873.000

δολαρίων, που ήταν σε ßάρος της Γερ-

μανίας.

γ) Στα αναγκαστικά δάνεια, τα οποία συ-

νήψε το Γ´ Ράιχ από την Ελλάδα, ύψους

3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στη

διάρκεια της κατοχής.

δ) Στις επανορθώσεις, που οφείλει η

Γερμανία στην Ελλάδα, για τις κατασχέ-

σεις, αρπαγές και καταστροφές, που της

προξένησε το Γ' Ράιχ, την περίοδο της

κατοχής, ύψους 7,1 δισεκατομμυρίων

δολαρίων, όπως επεδίκασαν οι Σύμμα-

χοι.

ε) Στις ανυπολόγιστες υποχρεώσεις της

Γερμανίας για την αφαίρεση της ζωής

1.125.960 Ελλήνων (38.960 εκτελεσμέ-

νων, 12.000 νεκρών από αδέσποτες,

70.000 σκοτωμένων σε μάχες, 105.000

νεκρών στα στρατόπεδα της Γερμανίας,

600.000 νεκρών από πείνα και 300.000

απωλειών από υπογεννητικότητα).

στ) Στην ατίμητη ηθική προσßολή, που

προξένησε στον ελληνικό λαό και στις

ανθρωπιστικές ιδέες που εκφράζει η ελ-

ληνική ιδέα. Αυτό το πρόßλημα δεν είναι

οικονομικό, είναι ηθικής τάξης, ύψιστης

ηθικής αξίας.

Ξέρω Walτer, σε πειράζουν αυτά που

γράφω, αλλά και μένα με πείραξαν, αυτά

που έγραψες! Αλλά περισσότερο με πει-

ράζουν, αυτά που σκέφτεσαι και θέλεις

να κάνεις για μένα και τους «συμπατριώ-

τες» σου, τους Έλληνες!

Walter, φίλτατε Walter, στην Ελλάδα δρα-

στηριοποιούνται 130 γερμανικές επιχει-

ρήσεις, στις οποίες, περιλαμßάνονται

σχεδόν όλοι οι γερμανικοί κολοσσοί, οι

οποίες πραγματοποιούν ετήσιο τζίρο της

τάξης των 6,5 δισ. ευρώ.

Ξέρεις Walter, σύντομα δε θα μπορώ ν'

αγοράζω Γερμανικά προϊόντα, γιατί δεν

θα ‘χω λεφτά. Εγώ Walter μεγάλωσα στα

λίγα, θα τ' αντέξω και μην ανησυχείς για

τους νέους στην Ελλάδα, είμαστε ακόμα

πολλοί παλιοί, για να τους ßοηθήσουμε,

να εξοικειωθούν στη νέα κατάσταση, αλ-

λά εσείς ßρε Walter, τους ανέργους σας,

που θα δημιουργηθούν από την κατάστα-

ση αυτή στην Ελλάδα, πως θα τους αντι

Αγαπητοί Ελληνες, από το 1981 ανήκουε στην ίδια

οικογένεια. Μόνο που εείς έχουε συνεισφέρει,

όσο κανείς άλλος στο κοινό ταείο, δηλαδή γύρω

στα 200 δις, ενώ εσείς έχετε, αντίθετα, εισπράξει

κατά κεφαλήν, όσα κανείς άλλος, δηλαδή σχεδόν

100 δις. Ουδέποτε λαός ßοήθησε έχρι τώρα ε τη

θέλησή του, σε τέτοιο ßαθό, και για τόσο ακρύ

διάστηα, άλλον λαό. Είσαστε, κυριολεκτικά, οι πιο

ακριßοί ας φίλοι.

Το ζήτηα πάντως είναι, ότι τελικά δεν εξαπατάτε

όνο τον εαυτό σας αλλά κι' εάς. Στην ουσία, ου-

δέποτε φανήκατε αντάξιοι του ευρώ, ιας και παρά

την εισαγωγή του, δεν καταφέρατε έχρι τώρα να

εκπληρώσετε τα κριτήρια σταθερότητας. Στην ΕΕ εί-

σαστε ο λαός που ξοδεύει τα εγαλύτερα ποσά σε

καταναλωτικά αγαθά. Θα θέλαε, ο πρωθυπουργός

σας Γ. Παπανδρέου να προχωρήσει στο πρόγραά

του, όως προφανώς αυτό δεν το θέλετε εσείς,

αφού συνεχίζετε απτόητοι, ν' απεργείτε. Μη ας λέ-

τε λοιπόν, ότι όνο οι πολιτικοί ευθύνονται για την

καταστροφή.

Εσείς έχετε εφεύρει τη Δηοκρατία κι ως εκ τούτου

θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι ο λαός είναι αυτός που

κυßερνά κι εποένως, έχει και την ευθύνη. Κανείς

δεν σας αναγκάζει να φοροδιαφεύγετε, να χρηατί-

ζεστε, ν' αντιδράτε σε κάθε συνετή πολιτική και να

εκλέγετε διεφθαρένους πολιτικούς. Σε τελευταία

ανάλυση, οι πολιτικοί είναι λαϊκιστές και κάνουν, ότι

τους πει ο λαός. Θα ας πείτε, ßεßαίως, ότι κι εείς

οι Γερανοί δεν είαστε πολύ καλύτεροι, όπως θέ-

λουν κάποιοι να πιστεύουν. Κι έχετε δίκιο.

Οι Έλληνες είναι εκείνοι, που ας είχαν δείξει το

δρόο της Δηοκρατίας και της Φιλοσοφίας, καθώς

και τις πρώτες γνώσεις Εθνικής Οικονοίας. Τώρα

ας δείχνετε και πάλι το δρόο. Μόνο που αυτή τη

φορά, είναι λάθος δρόος. Κι από το σηείο που

εσείς έχετε τώρα φτάσει, δεν πάει παραπέρα.

Ο δημοσιογράφος Walter Wuellenweber, ξεσήκωσε τους Έλληνες με μια κατηγορηματική επιστολή που

έγραψε στο Περιοδικό Stern, - από τα πιο δημοφιλή περιοδικά της Γερμανίας - αφού μεταξύ άλλων γράφει

ότι δεν μπορεί να πληρώνουν οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι τα “σπασμένα” των Ελλήνων. Η επι-

στολή, που ήταν ιδιαίτερα καυστική - και στο διαδίκτυο κυκλοφορεί “κομμένη” - δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο

του 2010 και ίσως να αντιπροσώπευε την πλειοψηφία των Γερμανών πολιτών. Το κλίμα που επικρατούσε

ήταν τέτοιο ώστε, οι Έλληνες μετανάστες της Γερμανίας, έννιωσαν για πρώτη φορά ντροπή για την κατα-

γωγή τους, όπως χαρακτηριστικά μας δήλωσε Έλληνας, κάτοικος Γερμανίας.

Ο υπέρτιτλος του άρθρου αναφέρει: «Μετά τις τράπεζες, θα πρέπει τώρα οι Γερανοί να σώσουν και την
Ελλάδα. Πρώτα έκαναν αλχηείες οι Έλληνες στο ευρώ και τώρα, αντί να κάνουν οικονοίες, απεργούν».

Η απάντηση στον Walter Wuellenweber ήρθε “στερεοφωνικά”. Το ηλεκτρονικό του ταχυδρομεία κατακλύστι-

κε από απαντητικά μηνύματα Ελλήνων, μέχρι που αναγκάστηκε και απάντησε με δημοσίευση στο stern και

μάλιστα στα Ελληνικά. Αξίζει λοιπόν η αναδημοσίευση και των δύο επιστολών για δύο λόγους: πρώτον για-

τί αποδεικνύεται πως ο διάλογος μπορεί να αλλάξει μια άποψη και δεύτερον γιατί φαίνεται ο ρόλος της συμ-

μετοχής και του τελευταίου Έλληνα πολίτη σ’ αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. 

Απάντηση Έλληνα: “είσαι παραπληροφορημένος”

"Streng genommen seid Ihr pleite"  Έχετε χρεοκοπήσει!

Οι Γερμανοί βοηθούν τους Έλληνες
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Σίγουρα σας συμβαίνει ό,τι και σε εμάς

τους Γερμανούς: Όταν σκεφτόμαστε την

Ευρωπαϊκή Ένωση, το μυαλό μας πάει σε

αυτόν τον συγκεχυμένο μηχανισμό στις

Βρυξέλλες, όπου καλοπληρωμένοι γρα-

φειοκράτες, μαζί με ξεδιαλεγμένους στην

πατρίδα τους πολιτικούς, συνεχώς παρά-

γουν εκνευριστικούς κανόνες. Έτσι έβλε-

πα εγώ τα πράγματα έως τώρα. Ξαφνικά

όμως, η άποψή μου για την Ευρώπη και

την Ε.Ε. άλλαξε ριζικά. Κι αυτό το οφείλω

σε εσάς.

Όλα ξεκίνησαν με μια επιστολή προς εσάς

τους Έλληνες, την οποία έγραψα πριν από

λίγες εβδομάδες στο περιοδικό Stern.

Οφείλω να ομολογήσω: Η επιστολή περι-

είχε βαριές κατηγορίες. Και μου απαντή-

σατε, και μάλιστα σε βαθμό που το ηλε-

κτρονικό μου γραμματοκιβώτιο ακόμη ξε-

χειλίζει. Η αντιπαράθεση μεταξύ Γερμα-

νών κι Ελλήνων που έχει ξεσπάσει εδώ

και εβδομάδες, είναι σφοδρή και συναι-

σθηματικά φορτισμένη, από την άλλη

όμως, είναι απαραίτητη και προπάντων

πραγματικά γόνιμη. Και από τότε η Ε.Ε.

δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν λαβύριν-

θο διατάξεων για μένα. Τώρα, με την αντι-

παράθεση ανάμεσα σε εσάς τους Έλλη-

νες κι εμάς τους Γερμανούς, είναι που η

Ευρώπη ξεκινά πραγματικά για μένα.

Θα συμφωνήσετε πως έως τώρα τα πράγ-

ματα είχαν ως εξής: Όποτε προκύπτει κά-

ποιο θέμα μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών,

η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ συναντιέ-

ται με τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπαν-

δρέου. Εμείς οι πολίτες είμαστε μονάχα

θεατές. Μπροστά στην τηλεόραση. Τώρα,

σε αυτή την κρίση, εμείς οι πολίτες αρχί-

σαμε επιτέλους να συνομιλούμε μεταξύ

μας, χωρίς τους αρχηγούς των κυβερνή-

σεων. Η ελληνογερμανική συζήτηση απο-

τελεί την αρχή μιας πραγματικής, ευρω-

παϊκής δημόσιας σφαίρας.

Ενόψει αυτού του γεγονότος, γίνεται εμ-

φανές ότι η αντιπαράθεση είναι προτιμό-

τερη από τη σιωπή. Οι κατηγορίες που επι-

τέλους εκφέρονται, πραγματικά μας πάνε

μπροστά. Και τις δύο πλευρές.

Φυσικά πόνεσε η αντιπαράθεση αυτή.

Όταν σας κατηγορούμε ότι είστε διεφθαρ-

μένοι και εξαπατάτε την υπόλοιπη Ευρώ-

πη, βεβαίως αυτό σας χαλάει τη διάθεση.

Κι όταν ανώνυμοι επιστολογράφοι μου

προτείνουν να με επεξεργαστούν παρά-

γοντας γύρο ή όταν ελληνικές εφημερί-

δες παριστάνουν το Άγαλμα της Νίκης

στην ομώνυμη στήλη με σβάστικα, αυτά

με κάνουν να ξεροκαταπίνω. Συνολικά,

όμως, με διδάξατε πολλά: Το γεγονός ότι

γερμανικές εμπορικές αλυσίδες όπως η

Lidl και η Saturn κατέκτησαν την ελληνική

αγορά, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στη

διαμόρφωση της ελληνικής οικονομίας,

την οποία κατακρίνω, αυτό το αγνοούσα

τελείως.

Όπως επίσης αγνοούσα το ύψος των υπέ-

ρογκων κερδών που η Ελλάδα αποφέρει

στη γερμανική βιομηχανία όπλων. Το 13

τοις εκατό των συνολικών γερμανικών

εξαγωγών όπλων διοχετεύεται αποκλει-

στικά στην Ελλάδα. Αγοράζετε τόσα άρ-

ματα μάχης και τουφέκια, επειδή αντιλαμ-

βάνεστε τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Τουρ-

κία, ως απειλή. Και ποιος εφοδιάζει την

Τουρκία με όπλα; Πάλι εμείς οι Γερμανοί.

Η γερμανική αμυντική βιομηχανία λοιπόν,

επωφελείται από μια διαμάχη, την οποία η

μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών πολι-

τών θεωρεί περιττή. Οφείλω να ομολογή-

σω: Όσον αφορά αυτό το θέμα, εσείς οι

Έλληνες έχετε ένα ισχυρό επιχείρημα με

το μέρος σας.

Στην επιστολή μου είχα περιγράψει το αί-

σθημα της αδυναμίας που νιώθουμε εμείς

οι Γερμανοί, λόγω του ότι και η δική μας

οικονομική σταθερότητα εξαρτάται από

τις αποφάσεις που λαμβάνει η δική σας

κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση, την οποία

εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να εκλέ-

ξουμε. Η δημόσια συζήτηση στη Γερμανία

δεν έμεινε χωρίς αποτέλεσμα στην Ελλά-

δα. Άσκησε ακόμη περισσότερη πίεση σε

εσάς τους Έλληνες, ώστε να αντιμετωπί-

σετε τα προβλήματα. Ισχυρίζομαι το εξής:

Οι διαμαρτυρίες εκ μέρους εμάς των Γερ-

μανών διευκολύνουν την κυβέρνησή σας

να φέρει εις πέρας την εφαρμογή των

απαραίτητων, σκληρών οικονομικών μέ-

τρων. Επομένως, δεν υπάρχει μόνο μια

νέα δημόσια σφαίρα στην Ευρώπη. Αυτή

δρα κιόλας.

Φυσικά εσείς οι Έλληνες αυτό θα το θεω-

ρείτε παρέμβαση στις εσωτερικές σας

υποθέσεις. Μα αυτό ακριβώς είναι. Η γερ-

μανική δημοσιότητα επενέβη σε θέματα,

τα οποία πρέπει να αποφασιστούν στην

Ελλάδα. Αυτό άραγε είναι επιτρεπτό; Ως

νέος δημοσιογράφος έκανα ρεπορτάζ για

τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Τότε, ακόμη και σε περιπτώσεις σοβαρο-

τάτων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων, η παρέμβαση στις εσωτερικές υπο-

θέσεις ενός κυρίαρχου κράτους απαγο-

ρευόταν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Ως προς αυτό το σημείο το Διεθνές Δίκαιο

στο μεταξύ έχει τροποποιηθεί. Όσον αφο-

ρά την οικονομική και δημοσιονομική πο-

λιτική, όμως, τα κράτη εξακολουθούν να

είναι απολύτως κυρίαρχα.

Θεωρητικά. Στην πραγματικότητα με την

παγκοσμιοποίηση οι οικονομίες των χω-

ρών έχουν συνδεθεί τόσο στενά, τόσο άρ-

ρηκτα, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνει η

κυβέρνηση της μιας χώρας να έχουν ανα-

πόφευκτες επιπτώσεις στην οικονομία και

συνεπώς και στη ζωή των ανθρώπων σε

μια άλλη χώρα. Στην Ε.Ε. οι επιδράσεις

αυτές είναι ακόμη πιο ισχυρές και άμεσες.

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης

Παπανδρέου, συνεπώς, επεμβαίνει πάντο-

τε και στη γερμανική οικονομία, παρόλο

που δεν το επιδιώκει.

Και γι’ αυτό το λόγο είναι απολύτως κατα-

νοητή και δικαιολογημένη η παρέμβαση της

γερμανικής δημοσιότητας και των Γερμα-

νών πολιτών στις πολιτικές αποφάσεις της

Ελλάδας. Όπως και το αντίστροφο!

Κι ακριβώς αυτό είναι που έμαθα τις τε-

λευταίες εβδομάδες μέσα από την αντιπα-

ράθεσή μας: Στην Ε.Ε. δεν υπάρχουν πλέ-

ον εσωτερικές υποθέσεις.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

Walter Wüllenweber

μετωπίσετε;

Πες μου σε παρακαλώ, έχω απο-

ρία: εμείς οι Έλληνες πρέπει να

φύγουμε από την Ευρώπη, την

Ευρωζώνη (κι απ' όπου αλλού θέ-

λετε, εσείς, οι Γερμανοί, οι Σουη-

δοί, οι Ολλανδοί και λοιποί "συ-

μπατριώτες"). Πρέπει να φύγου-

με, για να σωθούμε από μια Ένω-

ση, κατ' επίφαση. Από μια ομάδα

κερδοσκόπων. Από μια ομάδα,

στην οποία είμαστε συμπαίκτες,

όσο καταναλώναμε τα προϊόντα

των συμπαικτών!

Εγώ φίλτατε Walter, πιστεύω, ότι

οι Έλληνες θα πρέπει να σταμα-

τήσουν ν' αγοράζουν Mercedes,

BMW, Opel, Ford, Scoda, κλπ.

συμμαχικά προϊόντα, γιατί, . δεν

μπορούν και δεν πρέπει ! ... Δεν

το αξίζουν. Θα πρέπει να σταμα-

τήσουν ν' αγοράζουν προϊόντα

από το Lidl, το Praktiker και το

IKEA. Γιατί δε θα μπορούν πια να

τ' αγοράσουν αυτά τα προϊόντα,

ßρε αδερφέ, τι να κάνουμε !

Φίλτατε Walter, θα πρέπει να κα-

νονίσουμε και κάποιες άλλες «λε-

πτομέρειες», αν μου επιτρέπεις

ßέßαια, γιατί εσύ είσαι ο «πιστω-

τής» της ζωής μου. Ξέρεις ßρε

φίλε Walter, θέλω να μου επιστρέ-

ψεις τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ μου, που

έκλεψες εσύ (όχι ΕΣΥ ßεßαίως,

αλλά κάποιοι ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ), θέλω

τα ΑΘΑΝΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΟΥ, που ßρί-

σκονται στα Μουσεία του Βερολί-

νου, του Μονάχου, του Λονδίνου,

του Παρισιού, της Ρώμης! Τα θέ-

λω τώρα, που μπορεί να πεθάνω,

αλλά θέλω να πεθάνω, κοντά

στους πατέρες μου!

Η νέα επιστολή - απάντηση - στην “επίθεση” 
των Ελλήνων επιστολογράφων, αλλάζει την άποψη του Walter

ή οι Έλληνες τους Γερμανούς
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Και οι δύο δήμαρχοι τέως (Στ. Ιατρού) και νυν Κώστας Λε-
βαντής ζητούν από τον ιερέα, κατόπιν και απαιτήσεως
του κόσμου να πλησιάσει πιο κοντά στα ΜΑΤ.

Οι ιερείς ξεκινούν την δοξολογία. Το μεγάφωνο βοηθάει να
ακούγεται στο βάθος του μεγάλου όγκου του κόσμου. Δίπλα
από τον ιερέα, ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Στάμου.

Αφού αγίασαν το πλήθος, οι ιερείς προχώρησαν στο
...τείχος των ΜΑΤ για να τους αγιάσουν κι αυτούς. 

ρεπορτάζ με τη Ρένα Αλεξούδη

Η ημέρα των Θεοφανείων στην Κερατέα είχε έναν ξεχω-
ριστό χαρακτήρα· όλοι στο Οβριόκαστρο. Μπροστά πη-
γαίνει η Φιλαρμονική.

Ακολουθούν η κολυμπήθρα, με τους επιτροόπους, τους
Δημάρχους, σύσσωμη τη Δημοτική Αρχή και ένας κόσμος
απίστευτος· λαοθάλασσα. Ολοι ντυμένοι με τα καλά τους.

Ενδειξη ότι πήγαιναν για τη μεγάλη γιορτή της χριστια-
νοσύνης, αδιαφορώντας για τα ΜΑΤ που ήταν παραταγ-
μένα φανερά και ...πίσω από τις καλαμιές.

Τα Θεοφάνεια στην Κερατέα είχαν άλλο χαρακτήρα!
Ο αγώνας για τη μη εγκατάσταση της χωματερής στην Κερατέα συνεχίζεται. Οι

κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν, στο Δήμο Ποταμίων (περιοχή

Ντάρδεζα-Μυρτέζα-Οβριόκαστρο), όπως διατείνονται οι αρχαιολόγοι, εκεί που

βρέθηκε ο Κούρος της Κερατέας, να γίνει ΧΥΤΑ. 

Ο Κούρος εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Εχει βρεθεί ακόμη μυκηναϊκός τά-

φος και πολλά άλλα ευρήματα, όπως αναφέρονται στις μελέτες των αρχαιολόγων

Παναγιώτας Μιχαηλίδη, Ιωάννας Σπηλιωτοπούλου, Ηρακλή Τσώνου με θέμα ''Πα-
λαιά και νέα ευρήματα απο την ευρύτερη" (βόρεια και ανατολικά περιοχή της Κε-

ρατέας) και της αρχαιολόγου της Β' Εφορίας Προιστορικών και Κλασικών Αρχαιο-

τήτων Ελένης Ανδρίκου ''Παράδοση αρχαίων αντικειμένων απο την Κερατέα'' .

Ολοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για ανοιχτές χωματερές·

όλοι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να γίνει ένας αρχαιολογικός χώρος, μια πε-

ριοχή με νερά και ρεματιές, που καταλήγουν στη θάλασσα χωματερή!

Τα ΜΑΤ απ’ την άλλη είναι μόνιμα εγκατεστημένα στην Λεωφόρο Λαυρίου προ-

στατεύοντας τους ...εργολάβους. (Εμείς, ο λαός, τους πληρώνουμε βέβαια).

Ετσι, αποφάσισαν να γιορτάσουν τα Θεοφάνεια στο Δήμο Ποταμίων, στο Οβριό-

καστρο. Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν με πόση μαζικότητα συμμετείχαν

όλοι στην γιορτή του αγιασμού των υδάτων.

Το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώνοντας τα Θεοφάνεια, ξέσπασαν νέες συμπλο-

κές στην Κερατέα, ξυλοδαρμοί, πετροπόλεμος και καμένα αυτοκίνητα.

Συμπλοκές με την Αστυνομία και τα ΜΑΤ έγιναν στην Κερατέα τη νύχτα Τετάρ-

της προς Πέμπτη 6 Ιανουαρίου. Κυριάρχησαν οι οδομαχίες, ο πετροπόλεμος, οι

μολότοφ και τα χημικά  στην περιοχή που έχουν στηθεί τα μπλόκα για να μην

γίνει η χωματερή.

Από πολλαπλές καταγγελίες, αλλά και blogs που επισκεφθήκαμε, προηγήθηκε

πρόκληση από την πλευρά των ΜΑΤ, οι οποίοι προκαλώντας ζημιές σε σταθ-

μευμένα οχήματα κατοίκων. 

Μετά απ΄αυτό, εκατοντάδες κάτοικοι πολιόρκησαν το Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί

άρχισε πετροπόλεμος και ρίψεις χημικών με αποτέλεσμα να καούν τρία συμβα-

τικά οχήματα του Τμήματος Ασφαλείας Κερατέας.

Ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Αντωνίου, μιλώντας στην κάμερα του zougla.gr

είπε χαρακτηριστικά: «Σήμερα διαπράχθηκε ένα πολιτικό έγκλημα που συνεχί-
ζεται εδώ και 25 μέρες. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη,  οι δυνάμεις των ΜΑΤ
προκάλεσαν δολιοφθορές σε ιδιωτικές περιουσίες, σε αυτοκίνητα, και έχουν
προκαλέσει και φθορές σε αυτοκίνητα του δήμου. Εμάς, η θέση ως δημοτική αρ-
χή κι ως πολίτες της Κερατέας, είναι σαφής, πάγια, ρητή και αμείλικτη:  δεν θα
υποχωρήσουμε, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε οτιδήποτε, για να υπερασπί-
σουμε το δικαίωμά μας να ζούμε σ’ αυτή την πόλη, αλλά και τις περιουσίες μας». Τρία καμένα και αναποδογυρισμένα οχήματα μπροστά στο Αστυνομικό Τμήμα της Κερατέας.

Προκλήσεις και συμπλοκές των Αστυνομικών Δυνάμεων με τους πολίτες


