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Να φοβάσαι τον άνθρωπο που
δεν έχει να χάσει τίποτα.

Να τρέμεις δέκα τέτοιους 

ανθρώπους!
Λαϊκή σοφία

Περιφρόνηση 

των θεσμών
η κυβέρνηση Παπαδήμου
Δυσκολεύομαι να γράψω. Αδυνατώ να εκφράσω τις

σκέψεις μου και τα αισθήματά μου.

Λαέ, ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. 

Ευκολόπιστε και καλο-δουλεμένε...

Οταν βλέπω σε πρόσφατη δημοσκό-

πηση1,  ότι το 60% του λαού είναι “ικα-
νοποιημένοι από την επιλογή του
Λουκά Παπαδήμου, για τη ...θέση του
Πρωθυπουργού”, ειλικρινά δεν ξέρω τί

να πω.

Δεν δικαιούμαι εγώ που περιλαμβάνο-

μαι στη δυσαρεστημένη μειονότητα

του 27% να εναντιωθώ στη θέληση της

πλειονότητας. Δεν μου το επιτρέπει η

δημοκρατική μου συνείδηση. Δεν απο-

ποιούμαι όμως του δικαιώματός μου να εκφράσω τη

διαφωνία μου, την απορία μου, τις απόψεις μου.

Σε  τί  συνίσταται  στ’  αλήθεια  η   λαϊκή κυριαρχία, η

οποία κατά το Σύνταγμα αποτελεί το θεμέλιο του πο-

λιτεύματος! 

Θεμελιώδης αρχή του δημοκρατικού πολιτεύματος,

όπως διαμορφώθηκε στο σύγχρονο κόσμο, μετά τη

γαλλική επανάσταση του 1789 είναι η διάκριση των

εξουσιών2 (Νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική) με

βάση τη λαϊκή κυριαρχία. Πρώτη ιεραρχικά  εξουσία

είναι   η  Νομοθετική,  όχι   μόνον
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου*

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣΠοιητικά αναλόγια

στα Σπάτα

3ετής άδεια σε επιχειρήσεις
χαμηλής όχλησης

Σελίδα 7

1% επί του τζίρου του αεροδρομίου "Ελ.Βενιζέλος" 

να ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ στους ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο

Σελίδα 12

Σελίδα 7

Σελίδα 15

Τοπία, φιλοτεχνημένα με τα πινέλα της φύσης! Στην όμορφη Καστοριά.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις       
για τα χαράτσια  Σελίδα 6, 7

Κακοδιαχείριση με μόνιμα ελλείμματα
Πόρισμα ορκωτών στο Μαρκόπουλο για 2007-2010 Σελίδα 3
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑ 3Β

Ο Δήμος 3Β καλεί στην 3η Δημόσια Ανοικτή  Τα-
κτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δια-
βούλευσης,  στις 21/11 ώρα 18:00  με   θέμα: 
«Απόφαση επί του σχεδίου  Κανονισμού Χρήσης
Πλατειών και λοιπών  Κοινοχρήστων Χώρων  του
Δήμου  Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης» .-

Συνέχεια από τη σελ. 1

επειδή είναι αυτή που θέτει τους όρους, τους κανόνες που

διέπουν την εύρυθμη λειτουργία κοινωνίας και κράτους και

με βάση τους οποίους ασκείται η διακυβέρνηση, και απονέ-

μεται η δικαιοσύνη, αλλά κατά κύριο λόγο, διότι στο αντι-

προσωπευτικό σύστημα, αυτή εκφράζει αμεσότερα τον

κυρίαρχο λαό.

Κι ακόμη ποια λαϊκή κυριαρχία θεωρείται ότι υπάρχει όταν

άλλο κόμμα ψηφίζει ο λαός για ν’ ασκήσει τη διακυβέρνηση

της χώρας και άλλον αρχηγό κόμματος για  Πρωθυπουργό -

καταψηφίζοντας, εν πολλοίς και απορρίπτοντας τα άλλα κόμ-

ματα ή μερικά εξ’ αυτών και τελικά του προκύπτει άλλος και

μάλιστα μη εκλεγμένος πρωθυπουργός και συγκυβερνώντα

άλλα κόμματα τα οποία προφανώς απέρριψε ή του είναι

ακόμη και απεχθή.

Η αντίφαση, η περιφρόνηση της λαϊκής κυριαρχίας γίνεται

εμφανέστερη όταν  εφαρμόζεται κυβερνητική πολιτική όλως

διαφορετική και αντίθετη ακόμη, από την υπεσχημένη και

υπερψηφισμένη.

Αλλος Πρωθυπουργός, άλλα κόμματα, άλλο πρόγραμμα από

‘κείνα που επέλεξε ο “κυρίαρχος”.

Αυτό, μόνο “λαϊκή κυριαρχία” ΔΕΝ είναι! 

Αυτό είναι περιφρόνηση και γελοιοποίηση των θεσμών.

Ευτελισμός και υπόσκαψη του κεντρικού θεμελίου του πολι-

τεύματος: της λαϊκής κυριαρχίας.

Προκύπτει όμως το ερωτημα: «Καλά, κι αν ο Πρωθυπουργός

μας βγει σκάρτος, ανίκανος, ανεπαρκής έστω, τί να κά-

νουμε;» 

Αν μας βγει έτσι, αφού ξεγελαστήκαμε, ΔΕΝ τον χειροκρο-

τούμε σήμερα και τον “φτύνουμε” αύριο. ΔΕΝ τον υπερψηφί-

ζουμε σήμερα καταχειροκροτούμενο, για να τον

εξωπετάξουμε και αναθεματίσουμε την επαύριο.

Αν είναι τόσο επιζήμιος - και ήταν ο ΓΑΠ - αν δεν μας κάνει

κανένας του ιδίου κόμματος γι’ αντικαταστάτης, όπως προ-

βλέπει το Σύνταγμα (αρθ. 38§2 και σε συνάρτηση με το

37§3), κάνουμε εκλογές άμεσα.

Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνιση προτού καταλήξουμε στο

συμπέρασμα της Συνταγματικής εκτροπής που διαπράχθηκε.

Οσοι διατείνονται ότι όλα έγιναν σύμφωνα με το Σύνταγμα

και επομένως η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι νόμιμη, επικα-

λούνται δύο επιχειρήματα: πρώτον ότι εξωκοινοβουλευτικό

πρωθυπουργό είχαμε και το 1989, με τον Ξεν. Ζολώτα. Η

εκτροπή εκείνης της περιόδου δεν είναι δυνατόν δια μιας να

δημιούργησε συνταγματικό έθιμο και μάλιστα σε αντίθεση με

ρητή διάταξη του Συντάγματος.

Το έθιμο και μάλιστα όχι κόντρα σε θετή διάταξη, δημιουρ-

γείται με την επανάληψη. Θα μπορούσαν εξ’ άλλου να το

συμπεριλάβουν με ρητή διάταξη στην αναθεώρηση του 2001.

Δεν το έκαναν γιατί προφανώς και ορθώς, ο συνταγματικός

νομοθέτης θέλει τον Πρωθυπουργό εκλεγμένο βουλευτή,

όπως αποδεικνύεται αμέσως παρακάτω.

Το δεύτερο επιχείρημα που επικαλούνται είναι η διατύπωση

του άρθ. 38 § 2 που λέει πως «Αν ο Πρωθυπουργός παραιτη-
θεί (όπως ο Γ.Α.Π.) [...] ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει
Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική
ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος Πρω-
θυπουργός, εφ’ όσον αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη
πλειοψηφία των εδρών». Ούτε όμως αυτή η διαδικασία ετη-

ρήθη.

Με τη γραμματολογική ερμηνεία, “αυτός” μπορεί να είναι ο

Παπαδήμος ή ο ...φούφοτος. 

Αν ανατρέξουμε όμως στο άρθρο 37 § 4 εκεί καταφαίνεται η

βούληση του Συνταγματικού νομοθέτη που θέλει τον Πρω-

θυπουργό εκλεγμένο βουλευτή. Λέει το Σύνταγμα: «...Αν ο
αρχηγος [...] δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας δίνει την εντολή σ’ αυτόν που προτείνει η κοι-
νοβουλευτική ομάδα του κόμματος».
Προσέξτε, η τελευταία φράση είναι πανομοιότυπη με την

προηγούμενη του άρθρου 38, για την περίπτωση της παραί-

τησης.  Λέει όμως εδώ ρητά «αν δεν έχει εκλεγεί βουλευ-
τής», άρα θέλει τον πρωθυπουργό να έχει εκλεγεί

βουλευτής. Και μη μου πει κάποιος ότι τον αρχηγό τον θέλει

να έχει εκλεγεί βουλευτής3, αλλά ο “αντ’ αυτού” ας είναι

οποιοσδήποτε προταθεί από την Κ.Ο. Αυτό πλέον είναι πα-

ραλογισμός. Εξ’ άλλου και σ’ ένα άλλο άρθρο του Συντάγμα-

τος (84§7) λέει: ...«ψηφίζουν οι Υπουργοί και Υφυπουργοί
που είναι μέλη της Βουλής», δηλαδή ελεγμένοι βουλευτές.

Εδώ και κατ’ αντιδιαστολή δέχεται οι Υπουργοί και Υφυ-

πουργοί να είναι εξωκοινοβουλευτικοί - ορισμένες φορές

ασφαλώς  επιβάλλεται - ΔΕΝ διανοείται όμως να αναφέρει

και τον Πρωθυπουργό ως μη μέλος της Βουλής.

Είναι σπουδαίας και βαρύνουσας επιστημονικής αλλά και κυ-

ρίως, πολιτικής πρακτικής σημασίας ν’ αποφανθούν οι κα-

θηγητές του Συνταγματικού Δικαίου και άλλοι νομομαθείς

επί του προκειμένου, παραβλέποντας κάθε σκοπιμότητα ή άλ-

λους προσωπικούς λόγους. Εχουν καθήκον απέναντι στην

πατρίδα, στον λαό, στην ιστορία και την επιστήμη τους. Τώρα

πλέον έχουν το ίδιο καθήκον απέναντι και στον πρωθυ-

πουργό θετικά ή αποθετικά.

Οι πολιτειακοί παράγοντες, κατά την άποψή μου, έχουν πα-

ρανομήσει εκόντες άκοντες.

Η επιστήμη οφείλει να θεραπεύσει. Αλλως, μαζί με τα παρα-

πάνω, ανοίγουμε μια χαραμάδα “νομιμοποίησης” και οποιου-

δήποτε άλλου εξωθεσμικού παράγοντα. Η Βουλή θα

μπορούσε να του δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, με μεγαλύτερη

πλειοψηφια, υπό την απειλή όπλων αντί της απειλής της

“πτωχεύσεως”!

―――――――
1. Δημοσκόπηση της VPRC, EΠIKAIΡA 17/11/11, σελ. 50

2. Η διάκριση των εξουσιών είναι θεμελιώδης αρχή του κράτους δικαίου,

κατά τον Γάλλο φιλόσοφο του διαφωτισμού Μοντεσκιέ.

3. Περίπτωση μη εκλογής του αρχηγού είχαμε το 1990, όταν δεν εκλέχθηκε

ο Στεφανόπουλος, ενώ το κόμμα του ΔΗ.ΑΝΑ. εξέλεξε βουλευτή τον Κα-

τσίκη που έδωσε τη δεδηλωμένη στον Μητσοτάκη κι εκείνος έλαβε το Υπ.

ΠΕΧΩΔΕ.

* Στο παρόν άρθρο, σε ορισμένα σημεία επαναλαμβάνω όσα ειχα πει και την

περασμένη εβδομάδα. Ηταν ανάγκη να τοκάνω για την εότητα τωνσυλλογι-

σμών μου.

Αντιδράσεις για το χαράτσι Σελ. 6

Ο λύκος και το τσακάλι Σελ. 8

Λεύκιππος Δημόκριτος Επί-
κουρος γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Θα σας θυμόμαστε όλους 
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

“Ο θίασος έγινε ...τσίρκο” Σελ. 9

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Επιχορήγηση επιχειρήσεων 100%

έως 35.000€ Σελ. 14

Ακατάλληλα τρόφιμα στα σχολικά 

κυλικεία Σελ. 14

Χέρωμα Βάρης: πολίτες δεύτερης κα-

τηγορίας Νίκος Ζυγούρης Σελ. 14

Η Μητρόπολη Γλυφάδας μετονο-
μάζεται Σελ. 16

Συσπειρώνονται τα ΟΧΙ Σελ. 12

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Περιφρόνηση των θεσμών  η κυβέρνηση Παπαδήμου

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΒΑΡΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Το Κοινοτικό συμβούλιο Βάρης συνεδριάζει στο Δημοτικό
Κατάστημα Βάρης,  την Πέμπτη 24/11   7μμ με θέματα: 
1ο Απόφαση για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης κατα-
στήματος εστιατορίου με διανομή κατ΄οίκον, της εταιρίας
με τίτλο «KS CATERING», Ίμβρου 3 στη Βάρη ΣΕΟ.
2ο Απόφαση για την εισήγηση των δράσεων και των

έργων τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιληφθούν
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου.

ΑΠΛΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Η “ιστορική” 25η Νοεμβρίου για το Δήμο 3Β πλη-
σιάζει. Τί σκέπτεται να πράξει η Δημοτική Αρχή, ο
κάθε δημοτικός σύμβουλος; Ή μήπως - μήπως
ανάρρωσε ο Δήμαρχος, ή προσδοκάται κάτι τέτοιο,
πράγμα που ευχόμαστε ολόψυχα.

Ο ΔΗΜΟΣ 3Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11, ώρα 8μ.μ. με 11 θέματα.

ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11, ώρα 6.30μ.μ. 

συνέχεια για πορίσματα ορκωτών λογιστών
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Οι έλεγχοι των ορκωτών λογιστών στο

Δήμο Μαρκοπούλου της περιόδου 2007

- 2010, κράτησε τέσσερις μήνες. Τις εκ-

θέσεις τους τις έχουν παραλάβει εδώ

και δυόμισυ μήνες όλοι οι σύμβουλοι

για να τις μελετήσουν.

Και στο συμβούλιο της 16/11 ήρθε στο

Δημοτικό συμβούλιο για να αποφαν-

θούν άπαντες· σύμβουλοι και ορκωτοί.

Οι έλεγχοι, όπως ακούστηκε στην αί-

θουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατ’

αρχήν από τα χειλη των ορκωτών λογι-

στών και στη συνέχεια από συμβού-

λους, έφεραν στην επιφάνεια σωρεία

κακοδιαχείρισης, υψηλές προμήθειες,

υλικά που έμειναν αδιάθετα, μηχανή-

ματα που αγοράστηκαν και δεν αξιο-

ποιήθηκαν και μια σειρά άλλων

στοιχείων, που καταδεικνύουν ότι ο

Δήμος δεν λειτουργούσε ορθολογικά.

Και αυτά αφορούν μόνο το κομμάτι του

Δήμου και όχι των Νομικών του προ-

σώπων, τα οποία λόγω της περασμένης

ώρας της συνεδρίασης θα συζητηθούν

σε επόμενη συνεδρίαση και θα απο-

φανθούν όσον αφορά τον καταμερισμό

των ευθυνών.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης

Ανδρέας Σιλελόγου, λόγω επαγγέλμα-

τος στα οικονομικά, προηγήθηκε στην

διαπίστωση των πορισμάτων. Στο γε-

νικό συμπέρασμα μίλησε για κενά, αδυ-

ναμία εμφάνισης παραστατικών και ευ-

θύνες.

«Είναι σαφές ότι υπάρχει αποδεδειγ-
μένη απάτη υπαλλήλων που συμμετεί-
χαν και συνέργησαν. Εξυπηρέτηση
ιδίων και φίλιων συμφερόντων. Δόλια
καταχώρηση πάγιου εξοπλισμού στα
έξοδα. Πολιτική ευθύνη των διοική-
σεων, υπάρχει. Δημοτικοί σύμβουλοι
πρέπει να μιλήσουν, όπως και κάποιοι
υπάλληλοι του Δήμου», τόνισε.

Ο Γ. Αδάμος έθεσε διάφορες ερωτή-

σεις στον ορκωτό λογιστή και μίλησε

για ανείσπρακτα ποσά που δεν έχουν

ούτε καν βεβαιωθεί, για παραγραφές,

για αδιάθετα μηχανήματα.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, θα

μιλήσει συνολικά, εφόσον ολοκληρω-

θεί η παρουσίαση από τους ορκωτούς

λογιστές στη συνεδρίαση της Τετάρτης

23/11, 6.30μ.μ. Μία συνεδρίαση με εν-

διαφέρον.               Α.Μπουζιάνη

Απόλυτη κακοδιαχείριση με μόνιμα ελλείμματα
2007-2010 στο Δήμο Μαρκοπούλου 

Εγκαινιάζεται η πλατεία 

Γεωργίου Δόγκα στη Βούλα

Σάββατο 26 Νοεμβρίου, στις 5μ.μ. εγκαινιάζεται η πλατεία Γεωργίου

Δόγκα (Λεωφ. Καραμανλή & Ζεφύρου) στη Βούλα. Η πλατεία έχει ανα-

καινιστεί από την οικογένεια Δόγκα και έχει γίνει ένα όμορφο θαλασ-

σινό μωσαϊκό.   www.voulapark.gr

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, ώρα 6.μ.μ. στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη

(Ανατ. Ρωμυλίας 123 & Γ. Γενηματά, Γλυφάδα) με πρωτοβουλία της

“ΣΠΙΘΑΣ Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης”.

Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ του Μίκη Θεοδωράκη, καλεί τα

μέλη, τους φίλους και όλους τους ενδιαφερόμενους της ευρύτερης πε-

ριοχής μας, να παρευρεθούν. Ομιλητές έγκριτοι νομικοί και οικονομο-

λόγοι. Κ.Α.Π. 3Β
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«Μαθησιακές δυσκολίες: 

Αντιμετωπίζοντας τις πραγματικές  αιτίες

πίσω από τα συμπτώματα»

Το Κέντρο Ανάπτυξης του Παιδιού προσκαλεί γονείς και επαγγελματίες στις ενημερω-

τικές ομιλίες που οργανώνει στο Κορωπί και στο Μαρκόπουλο με θέμα: «Μαθησιακές δυ-

σκολίες: Αντιμετωπίζοντας τις πραγματικές αιτίες πίσω από τα συμπτώματα.»

― Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Νοεμβρίου - ώρα 5 - 8.30 μ.μ. στο Δημαρχείο ΚΟΡΩΠΙΟΥ

― Σάββατο 3 Δεκεμβρίου -  ώρα 5 – 8.30 μ.μ. στο Δημαρχείο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ενημέρωση - επιμόρφωση σε παρεμβατικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες

και στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΔΥΣΛΕΞΙΑ)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

·   Chris Guy, Master’s in Special Education -  Ειδικός Εκπαιδευτικός, Αναπτυξιολόγος

NDD-INPP, Ηχοθεραπευτής. Εξειδικευμένος σε θέματα μαθησιακών και αναπτυξιακών

δυσκολιών, London, UK

·  Αναστασία Βαρσαμοπούλου Μ.Tg, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt

·  Παντελής Μακρής, Ειδικός Εκπαιδευτικός Σύμβουλος, Κύπρος

·  Χατζηδιάκος Ιωάννης, Υπ. Διδάκτωρ της Εκπαίδευσης Dr. ED, Ειδικός Εκπαιδευτικός,

M.Ed, Επιστ. Υπεύθυνος Child Development Center

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Κράτηση θέσης ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ. Δηλώσεις συμμετοχής στα τη-

λέφωνα 210 6021273 & 210 7665822 ή στέλνοντας  e-mail στο: margetim@otenet.gr

Η χορευτική ομάδα Indigo

Fera παρουσιάζει την παρά-

σταση χορού  «6 μοίρες

κάτω από τον ορίζοντα» σε

χορογραφία Ρένας Κων-

σταντάκη και Yumiko Yosh-

ioka για τρεις μόνο

παραστάσεις στις 2, 3 και 4

Δεκεμβρίου, στις 21:00,

στο Θέατρο του Ιδρύματος

Μιχάλης Κακογιάννης. 

Από τις σημαντικές παρουσίες

στο χώρο του butoh διεθνώς, η

Yumiko Yoshioka συνεργάζεται

σταθερά με την Indigo Fera Art

Productions και τη Ρένα Κων-

σταντάκη, από το 2007. Αυτή τη

φορά το ενδιαφέρον των δύο

χορογράφων στρέφεται στις 6

μοίρες κάτω από τον ορίζοντα,

την ώρα που έχουμε το λυκό-

φως η το λυκαυγές, στην αρχή

και το τέλος της ημέρας... 

Το έργο πραγματεύεται την

αγωνιώδη αναζήτηση επαφής

με τους άλλους και τον ίδιο μας

τον εαυτό... 

Χορός, φως, βίντεο, ενταγμένα

σε ένα λιτό - μίνιμαλ σκηνικό

περιβάλλον, που παραπέμπει σε

Γιαπωνέζικη αισθητική, συνομι-

λούν και δημιουργούν το χώρο

του έργου.
ΧΟΡΟΣ: Yumiko Yoshioka/ Ruben

Antoniano Villalobos

Παραγωγή: Indigo Fera Art Productions

Τιμές εισ. 15€, 10€ (Φοιτητικό κ.α.)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,

τηλ. 210 3418 550,   φαξ.  3418 570

Ηλ. ταχ.: info@mcf.gr 

www.mcf.gr 

Δωρεάν στάθμευση στο εμπο-

ρικό κέντρο athensheart
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Παράσταση χορού
2, Σάββατο 3, Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στις 21:00

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)/Υπουργείο

Πολιτισμού & Τουρισμού, οργανώνουν για

πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Φεστιβάλ Νέων

Λογοτεχνών και «ρίχνουν τους προβολείς»

στο δυναμικό των νέων λογοτεχνών της

χώρας για να παρουσιάσουν το έργο τους, να

συζητήσουν την επικαιρότητα και να κάνουν

διάλογο με τις άλλες τέχνες· ένα αισιόδοξο

μήνυμα εμπιστοσύνης για το μέλλον στις δύ-

σκολες στιγμές που ζει η χώρα. 

Κάτω από το σύνθημα «Έχουμε πολλά να

πούμε. Να διαβάσουμε, να ανακαλύψουμε, να

δούμε…» το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί

στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο Ίδρυμα «Μιχά-

λης Κακογιάννης» σε συνδιοργάνωση με το

Ίδρυμα και σε συνεργασία με το δίκτυο τριών

ανάλογων ευρωπαϊκών φεστιβάλ (Μάντοβας,

Βερολίνου και Ουαλίας).

Οι πεζογράφοι και οι ποιητές, ηλικίας έως 35

ετών (γεννηθέντες από το 1976 κι εξής) και

με έναν ή δύο τίτλους βιβλίων στο βιογραφικό

τους, προτείνονται από έγκριτα λογοτεχνικά

περιοδικά, ώστε να λάβουν μέρος στο Φεστι-

βάλ μέσα από έναν «Μαραθώνιο Ανάγνωσης»

και να προβάλλουν το έργο τους στις νέες γε-

νιές, και όχι μόνον. Τρεις από αυτούς, οι οποίοι

θα επιλεγούν από ειδική κριτική επιτροπή, θα

λάβουν εξάμηνη υποτροφία (οικονομική ενί-

σχυση) για τα επόμενα δημιουργικά βήματά

τους.

Παράλληλα, σε άλλους χώρους του Ιδρύμα-

τος Μιχάλη Κακογιάννη, θα πραγματοποιηθεί

«διάλογος» με άλλες μορφές τέχνης: οι συ-

νεκτικοί δεσμοί θα διαφανούν μέσα από μια

σειρά εκδηλώσεων όπως συζητήσεις στρογ-

γυλής τράπεζας, θεατρικά, μουσικά και χο-

ρευτικά δρώμενα, προβολές ταινιών μικρού

μήκους, εικαστικές εκθέσεις και χάπενινγκ,

εργαστήρια, διαγωνισμοί κ.λπ.

Επικοινωνία: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ,

Νόπη Χατζηγεωργίου, Τηλ: +30 2109200346, 
6978-181819, e-mail: nchatzigeorgiou@ekebi.gr

1ο Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών

Ο Σωτήρης Κωνσταντής το

1965 άρχισε να δημιουργεί

έργα ψυχής σαν εραστής της

τέχνης (ερασιτέχνης).

Τα έργα του με την αγνότητα

που τα χαρακτηρίζει διδά-

σκουν και ξυπνούν την τέχνη

μέσα μας.

Τα έργα του ακτινοβολούν

ευαισθησία και αγάπη για τον

πλησίον του. Θυμάμαι τις δη-

μιουργίες του στην πρώτη

Ατομική του έκθεση το 1977.

Πόση εντύπωση είχε κάνει με

την  πρωτοτυπία της.

Τον ίδιο χρόνο πήρε μέρος

στην Παμεσογειακή  Κορω-

πίου υπό την αιγίδα του τότε

επιμορφωτικού συλλόγου.

Ακολούθησε κάποιες Πανελ-

λήνιες Κεραμικής στο Μα-

ρούσι.

Θα ’θελα να πω ότι ο Σωτήρης

Κωνσταντής έχει λάβει το

βαθύ νόημα της τέχνης, που

τίποτα δεν περιορίζει το δημι-

ουργό στην έκφρασή του. Έτσι

ο Σωτήρης δημιούργησε και με

τον πηλό και με το σμάλτο, το

γυαλί, τα οξείδια.  Και στη ζω-

γραφική του, το λάδι σε

καμβά.

Ανήσυχο πνεύμα ο Κωνσταν-

τής. Εκπαιδεύτηκε στο πώς να

πετά σαν πουλί από τους

γκρεμούς (έγινε αιωροπτερι-

στής). Ριψοκίνδυνος όπως

είναι συνάντησε την επιτυχία

έγινε πρόεδρος του συλλόγου

αιωροπτεριστών  Αθηνών,

πήρε δίπλωμα διδασκαλίας

πάνω σ’ αυτό το αντικείμενο

και δίδαξε με συνέπεια και

προσοχή κάθε ηλικίας ανθρώ-

πους που ήθελαν να δοκιμά-

σουν την ελεύθερη κίνηση

στον αέρα. Όπως καταλαβαί-

νετε αυτό το καινούργιο χόμπι

ήταν πιο δυνατό για τον Σω-

τήρη που τον έκανε να μην

ασχοληθεί ξανά με την τέχνη. 

Όμως ό,τι μας έδωσε μέχρι

τώρα είναι αφετηρία για  δημι-

ουργήματα, όσοι θα θέλουν να

τον μιμηθούν.

Σήμερα ο ίδιος συνεχίζει να

θαυμάζει την τέχνη και να την

αποδέχεται σαν αύρα θεϊκή

στο είναι του.

Στις 17 Δεκεμβρίου θα εκτε-

θούν έργα του στο Εικαστικό

δημιουργικό εργαστήρι της

Αγγελικής Τσεβά
Β. Κωνσταντίνου 37 Κορωπί Τηλ.

210 6622333, 2291023977 fax

21024944, Email a.tseva@yahoo.gr, 

Site www.aggelikitseva.com

Αγγελική Τσεβά 

Εικαστικός Καλλιτέχνης         

ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ ΣΑΤΥΑΝΑΝΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Ουράνιο τόξο των τσάκρα

Το Κέντρο Γιόγκα Σατυαναντα Παιανίας, προσκαλεί κάθε

Παρασκευή του μήνα, σε ένα ξεχωριστό και ενδιαφέρον

ταξίδι μέσα από τη μελέτη και πρακτική των τσάκρα. Η

πρώτη είναι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, 8 - 9.30μ.μ.

Τα τσάκρα, είναι σημαντικά ενεργειακά κέντρα πάνω στο

σώμα, μέσω των οποίων διοχετεύεται η ενέργεια σε όλα

τα συστήματα.

Όταν κάποιο από αυτά διεγείρεται, τα ιδιαίτερά του χα-

ρακτηριστικά αρχίζουν να ακτινοβολούν στην προσωπι-

κότητα (πχ ασφάλεια, σταθερότητα, αυξημένη, ευθυμία).

Ακολουθώντας  το ουράνιο τόξο των τσάκρα από μήνα

σε μήνα, θα εξερευνούν και θα ανακαλύπτουν τα ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά του καθενός από αυτά.  Το πρό-

γραμμα περιλαμβάνει: απαγγελίες, αποσυμβολισμό των

τσάκρα, ειδικές πρακτικές και workshop (εργαστήρι).

Πληροφορίες – συμμετοχές:Τηλ. 210-6641545

e-mail: sycp@satyanandashram.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΑΣ "ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Βούλας "ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ"

καλεί τα μέλη του την Κυριακή 20 Νοεμβρίου -και σε περί-

πτωση μη απαρτίας- την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ώρα

10:00 π.μ. στην Αίθουσα τελετών του 2ου Γυμνασίου Βού-

λας (οδός Προόδου), σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, με θέμα τον

απολογισμό και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ.

Η πρόεδρος

Μαριάννα Μαυραγάνη - Λυκούδη

Ένας Άγνωστος Κορωπιώτης Καλλιτέχνης

στο Εικαστικό Εργαστήρι Αγγελικής Τσεβά
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ
Ο ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ οργανώ-

νει την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, Περίπατο στη Φα-

σκομηλιά. Συνάντηση στις 10:45πμ  στην Πλατεία

Ζησιμοπούλου στη Βάρκιζα.

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 ―info@artgallerycafe.gr

ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

«Τα διαλεγμένα του έρωτα και της αγάπης»

Μαζί του στο τραγούδι ο Σπύρος Κλείσσας και η Εύη Κα-

πάταη. Διεθνώς διακεκριμένος ο

Μίμης Πλέσσας σε όλα τα είδη

του ελληνικού τραγουδιού που

τόσα χρόνια υπηρετεί, με τη γνω-

στή του ευαισθησία, αλλά και την

δεξιοτεχνική του ωριμότητα θα

προσφέρει δυο ξεχωριστές βρα-

διές την Παρασκευή 2 και το Σάβ-

βατο 3 Δεκεμβρίου στις 9μμ. 

Εισιτήριο €20 χωρίς ποτό.

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ

ΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στις 11.30πμ., θα παρουσιά-

σουν το παιδικό έργο «Ο ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ»

του Οσκαρ Ουάιλντ σε διασκευή Τζέην Ρέυ.

Ψηλά πάνω από την πόλη, έστεκε το άγαλμα του Ευτυχισμένου
Πρίγκιπα. Ήταν σκεπασμένο με λεπτά φύλλα από καθαρό χρυ-
σάφι. Στη θέση των
ματιών του είχε δύο
λαμπερά ζαφείρια και
ένα μεγάλο κατακόκ-
κινο ρουμπίνι γυάλιζε
στη λαβή του ξίφους
του. Η όψη του όμως
θα αλλάξει γρήγορα
όταν ένα ξεχασμένο
χελιδόνι θα σταθεί για
λίγο πάνω του για να ξεκουραστεί πριν ξεκινήσει το μεγάλο του
ταξίδι για την Αίγυπτο!

Ένα παραμύθι για την αγάπη, την προσφορά  και την αυταπάρ-
νηση. Η τρυφερή ιστορία του Όσκαρ Ουάιλντ για την σχέση

ανάμεσα σε ένα υπέροχο άγαλμα και ένα μικρό χελιδόνι.

Ελληνικό Κέντρο για την ψυχική υγεία

του παιδιού και της οικογένειας “Το περιβολάκι”

Εορταγορά στην Παιανία

Η φετινή Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά θα γίνει στην Παιανία,

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011.

Φέτος την κάνουμε διαφορετικά, προσαρμοζόμενοι στους και-

ρούς!  Φέτος προσφέρουμε με εξίσου μεγάλη χαρά με τα άλλα

χρόνια, σχεδόν όλα τα ρούχα ΔΩΡΕΑΝ!

Ολοι μπορούν αυτές τις δυο μέρες να πάρουν ότι τους χρειάζε-

ται… Δεν θα μετράμε, αλλά ελπίζουμε ότι θα μείνουν ρούχα,

παιχνίδια και παπούτσια για όλους.  

Πιστεύουμε στη σημασία της ανακύκλωσης!  Πιστεύουμε ότι οι

δύσκολοι καιροί απαιτούν δημιουργικότητα και όχι σπατάλη.

Θα παρατηρήσατε ότι είπαμε σχεδόν όλα τα αντικείμενά μας θα

είναι δωρεάν.   http://youtu.be/QDW4VJGKLAQ

Το τμήμα ζωγραφικής του

Δήμου Μαραθώνος, οργανώ-

νει έκθεση των μελών του με

έργα των διδακτικών περιό-

δων 2010-2011.

Αρχάριοι και προχωρημένοι

φιλοτέχνησαν έργα με μολύβι,

κάρβουνο και ελαιοχρώματα.

Με την διακριτική υποστήριξη

του ζωγράφου “Ιωάννη” που

έχει και την ευθύνη της επιμέ-

λειας της έκθεσης, οι φερέλ-

πιδες δημιουργοί:

• Αλεβιζοπούλου Λία

• Μανταλένα Τάνη

• Κοκκίνου Ευσταθία

• Ξένια Οικονόμου

• Γκιώνη Λαουρέτο

• Κατάκη Μαρία

• Τελάκη Μαρίνα

• Κεφαλά Κωνσταντίνα

• Δήμητρα Γιαδικιάρογλου

• Γιάννης Κυριακίδης

• Πετρούλα Κούρτη

• Μάρθα Μαυρομμάτη

καταθέτουν τις προσπάθειές

τους και καλούν το κοινό, να

εντρυφήσει στην εικαστική δη-

μιουργία τους, το Σάββατο 19

Νοεμβρίου ώρα 19.00 στην αί-

θουσα «Βασίλη Ρώτα» του Πο-

λιτιστικού κέντρου της Νέας

Μάκρης (Λ.Μαραθώνος 66).

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 26

Νοεμβρίου και θα είναι ανοικτή

για το κοινό κάθε μέρα 18.00 έως

21.00. Την Κυριακή 10.00-14.00

και 18.00 έως 21.00.

Εκδήλωση για τα Δικαιώματα

του Παιδιού στο Σαρωνικό

Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με τον Εξωραϊστικό

Σύλλογο «Άνω Λαγονήσι»,  διοργανώνει την Κυριακή 20

Νοεμβρίου στις 6:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δημαρχια-

κού Μεγάρου Σαρωνικού (Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Κα-

λύβια), εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα

για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες από εκπροσώπους

του «Συνηγόρου του Παιδιού», του «Χαμόγελου του Παι-

διού» και των «Παιδικών Χωριών SOS», του Δικτύου για

τα Δικαιώματα του Παιδιού, μουσικές από τα μέλη της

Ομάδας «Νέοι Εθελοντές σε Δράση στο Δήμο Σαρωνι-

κού», ζωγραφικές και εκθέσεις μαθητών από τα σχολεία

του Δήμου. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο Τηλ.: 22990 23924

OI ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΝ ΤΕΝ:

TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΝΟΚΕΡΟΥ
(THE ADVENTURES OF TINTIN: SECRET OF THE UNICORN)

ΠΡΟΒΟΛΕΣ έως  ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Παρθενική κινηματογραφική απόπειρα του Στίβεν Σπίλμπεργκ

στο χώρο του ψηφιακού κινουμένου σχεδίου. Η ταινία του «The

Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn», η οποία βασίζεται σε

4 από τα άλμπουμ του διάσημου Βέλγου κομίστα Hergé, αποτε-

λεί μια συμπαραγωγή του ιδίου του Σπίλμπεργκ, της επί σειρά

ετών συνεργάτιδάς του Κάθλιν Κένεντι και του Πίτερ Τζάκσον

και είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένη με την τεχνική του motion cap-

ture, γεγονός που την καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα στοιχή-

ματα της σεζόν.  Διάρκεια: 108'

ΠΡΟΒΟΛΕΣ έως  ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ώρα: 18.00

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ   

Σενάριο: Στίβεν Μόφατ, Έντγκαρ Ράιτ, Τζο Κόρνις

ΑΘΑΝΑΤΟΙ (IMMORTALS)
προβολές: 19.40 &  21.40 - Διάρκεια: 110'

Οι "ΑΘΑΝΑΤΟΙ" θα στρέψουν για μια ακόμη φορά το ενδιαφέρον
του κόσμου, στην ελληνική μυθολογία. Πρωταγωνιστής αυτή τη
φορά ο Θησέας που θα ηγηθεί της μάχης ενάντια στους φυλα-
κισμένους Τιτάνες, έχοντας τη βοήθεια των Θεών του Ολύμπου. 

Η ομάδα Lost Circus, παρου-

σιάζει τη παιδική θεατρική

παράσταση «ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ
ΤΣΙΡΚΟ», την Κυριακή 20

Νοεμβρίου στις 12:00 το με-

σημέρι. 

Μια ξεχασμένη κούκλα στην σο-

φίτα ενός παλιού κάστρου απο-

φασίζει να πραγματοποιήσει το

όνειρο της: να βρεθεί στο Μα-

γικό Τσίρκο, εκεί που όλοι και

όλα αλλάζουν. Μια θεατρική πα-

ράσταση με πίνακες ζωγραφι-

κής, κούκλες, παιχνίδια, κλόουν,

μάγους και φυσικά ζωντανή μου-

σική!

Η ταινία «Η ΠΑΓΙΔΑ», του

Σέρβου σκηνοθέτη Σερντάν

Γκολούμποβιτς θα προβληθεί

στον κινηματογράφο Σινέ

Αλίκη, Λ. Μαραθώνος 196,

στο Πολιτιστικό και αθλητικό

πάρκο Νέας Μάκρης - πρώην

αμερικάνικη βάση - την Τε-

τάρτη 23 Νοεμβρίου 21:15. 
Βασισμένο σε πετυχημένο θεατρικό

έργο, ο νέος Σέρβος σκηνοθέτης

φτιάχνει ένα σύγχρονο φιλμ νουάρ

με δραματικές προεκτάσεις και ηθικά

διλήμματα, το οποίο ενθουσίασε

κοινό και κριτικούς, κέρδισε το μέγα

βραβείο του Φεστιβάλ της Σόφιας και

διεκδίκησε μία υποψηφιότητα για το

βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενό-

γλωσσης ταινίας της χρονιάς.

Εκδηλώσεις στις 
“Πολιτιστικές Απόπειρες”

Οι “Πολιτιστικές Απόπειρες” Νέας Μάκρης οργανώνουν εκ-

δηλώσεις για την εβδομάδα  18 έως 23 Νοεμβρίου.

«Η κουζίνα της Πλαθ» 

στο Βυρσοδεψείο

Μετά την επιτυχία της παράστασης «ΜΕΤΑ, μια παράσταση

για την καταστροφή», η ομάδα ODC παρουσιάζει την παρά-

σταση «Η Κουζίνα της Πλαθ» στο Βυρσοδεψείο (Ορφέως

174). Επειδή, η στροφή στην ποίηση είναι απαραίτητη στις

μέρες που ζούμε, το έργο της Σύλβια Πλαθ «Τρεις γυναί-
κες, ένα ποίημα, τρεις φωνές», έγινε η αφετηρία για να στή-

σει η σκηνοθέτης Έλλη Παπακωνσταντίνου μια απρόβλεπτη

περφόρμανς μέσα σε μια... κουζίνα. Εκεί, όπου διαδραματί-

στηκαν τα κρισιμότερα επεισόδια της ζωής της ποιήτριας, οι

περφόρμερς Μαρία Πανουργιά,  Άντριαν Φρίλινγκ και  Βάλια

Παπαχρήστου μαγειρεύουν δείπνο για τους θεατές, ενώ

ταυτόχρονα κινούνται σε μια ξέφρενη εξπρεσιονιστική του

κόσμου της Πλαθ.

Μαζί τους ο μουσικός Λάμπρος Πηγούνης δημιουργεί επί

τόπου ακραίες ηχητικές συνθήκες παγιδεύοντας με σένσο-

ρες το περιβάλλον της κουζίνας και παρεμβαίνοντας δυνα-

μικά στον ποιητικό λόγο...Στο τέλος της performance οι

ηθοποιοί σερβίρουν τους θεατές. Ακολουθεί δείπνο. 

Πρεμιέρα 22 Νοεμβρίου. Κάθε Τρίτη &  Πέμπτη στις 9.00 στο

Βυρσοδεψείο, Ορφέως 174, Βοτανικός. Τηλ. Κρατήσεων:

6981939471 Διάρκεια: 90 λεπτά, Είσοδος: 12 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Ο Δήμος Παλλήνης υποδέχεται για πρώτη φορά την

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών το Σάββατο 19 Νοεμβρίου

και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει έργα των

ΖΩΡΖ ΜΠΙΖΕ (1838 -1875) και ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΒΑΝ ΜΠΕ-

ΤΟΒΕΝ (1770 – 1827).
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών είναι το αρχαιότερο ορχηστρικό μουσικό

σύνολο στην Ελλάδα. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, προσπαθεί να

προσφέρει στους Έλληνες τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα αρι-

στουργήματα του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

Εκθεση ζωγραφικής
στο Δήμο Μαραθώνα
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Ο Δήμος ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

στηριζει νομικά 

όσους επιλεξουν να μην πληρώσουν

Με ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος ΣΠΑΤΩΝ

– ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

καλεί όσους συμπολίτες, κυρίως ανέργους,

άπορους και οικονομικά αδύνατους, δεν

είναι σε θέσει να καταβάλλουν το ειδικό

τέλος ακινήτων που εισπράττεται  μέσω

των λογαριασμών της ΔΕΗ και επιλέγουν

με δική τους ευθύνη να μην πληρώσουν το

τέλος, θα έχουν δωρεάν νομική υποστήριξη

από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου. 

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής σε συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου (7-11), εξέδωσε  διαπα-

ραταξιακό ψήφισμα αναφορικά με το χαράτσι

μέσω ΔΕΗ τονίζοντας:

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα:

1. καταγγέλλει τη σκληρή δημοσιονομική και

φοροεισπρακτική πολιτική που εφαρμόζει η Κυ-

βέρνηση και η οποία πλήττει, κυρίως, τους χα-

μηλόμισθους, τους συνταξιούχους, τις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τους

ανέργους, 

2. στέκεται δίπλα στους δημότες του και τους

καλεί να αντισταθούν, αρνούμενοι να κατα-

βάλλουν το ειδικό τέλος  ακινήτων, μέσω των

λογαριασμών της ΔΕΗ,  

3. αποφασίζει να στηρίξει όλους τους δημό-

τες του με οποιονδήποτε τρόπο έτσι ώστε να

επιτευχθεί ο στόχος  

4. και τέλος, κάνει γνωστό,  ότι μετά την 3η

Δεκεμβρίου 2011, οπότε και θα εκδοθεί η από-

φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της

νομιμότητας ή μη της είσπραξης του  παρα-

πάνω τέλους από τη ΔΕΗ, ο Δήμος Λαυρεω-

τικής θα προχωρήσει σε περαιτέρω δράσεις,

για τις οποίες θα υπάρξει σχετική  ενημέρωση,

προκειμένου να διασφαλίσει τους δημότες

του. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου με ανακοίνωσή του ση-

μειώνει μεταξύ άλλων ότι: θα στειλει Εξώδικο

Πρόσκληση προς κάθε Αρμόδιο Δικαστήριο και

Αρχή, με το οποίο θα καλεί τα μέλη του ΔΣ της

ΔΕΗ να απέχουν από κάθε αυθαίρετη και κατα-

χρηστική ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης,

λόγω μη καταβολής του Ειδικού Τέλους Ακινή-

των (“Χαράτσι της ΔΕΗ”).

Υπενθυμίζουμε, ότι ο καθορισμός των εκάστοτε

Τιμών-Ζώνης, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου

Μαρκοπούλου, αλλά του Υπουργείου Οικονομι-

κών, το οποίο φυσικά «επινόησε» και το εν

λόγω «χαράτσι». Επίσης, η ΔΕΗ δεν δέχεται

πλέον τις βεβαιώσεις που εκδίδει ο Δήμος

Μαρκοπούλου και αφορούν διορθώσεις λαθών,

στα τετραγωνικά ακινήτων και στις τιμές ζώνης,

αλλά προτρέπει του καταναλωτές να πληρώ-

σουν το Ειδικό Τέλος και μετά να επικοινωνή-

σουν με τις αρμόδιες ΔΟΥ (εφορίες), για

οποιαδήποτε αλλαγή.    

Σε καμία περίπτωση, δεν απορρίπτουμε ακόμη

δραστικότερες κινήσεις για την προστασία των

συμπολιτών μας. Τις εξετάζουμε, λαμβάνοντας

όμως πάντοτε υπόψη τις δυνατότητες του

Δήμου Μαρκοπούλου! 

Συγκεκριμένα, στις οριακές περιπτώσεις που η

ΔΕΗ προχωρήσει παρανόμως στη διακοπή της

ηλεκτροδότησης, σε ιδιοκτήτες και χρήστες

που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλουν

το Ειδικό Τέλος Ακινήτων, ο Δήμος θα προβαί-

νει στις απαραίτητες ενέργειες, που θα εξα-

σφαλίζουν την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος

στις οικίες αυτών, ιδιαίτερα την περίοδο των

Χριστουγέννων!

Επίσης, ο Δήμος θα παράσχει νομική υποστή-

ριξη σε ομάδες ακτιβιστών που θα μηνυθούν ή

συλληφθούν, επιχειρώντας την παρεμπόδιση

συνεργείων της ΔΕΗ και ιδιωτών ή ακόμα και

την επανασύνδεση παροχής ρεύματος.   

Ηδη πραγματοποίησε συνεδρίαση με μεγάλη

παρουσία κόσμου και εξέδωσε ψήφισμα.

Να τηρηθεί το Σύνταγμα

ζητάει ο Δήμος Κρωπίας

να ανασταλεί ο Ν. 4021/11 (Άρθρο 53)

Με επιστολή που απευθύνει ο δήμαρχος Δημή-

τρης Κιούσης επισημαινει μεταξυ άλλων ότι: «Η

Δημοτική Αρχή Κρωπίας εκφράζει την πολι-

τική της βούληση να προστατέψει με κάθε δυ-

νατό τρόπο την κοινωνική συνοχή, η οποία

διαταράσσεται από μια πρωτοφανή για τα με-

ταπολιτευτικά χρονικά, οικονομική, κοινωνική

και πολιτική κρίση. 

...Οι πολίτες της χώρας, οι δημότες μας καθώς

και των όμορων δήμων των Μεσογείων έχουν

φτάσει στα όρια της αντοχής τους και της ανο-

χής τους. Όλα τα παραπάνω, συνδυάζονται με

μια διαχρονική κρατική αδιαφορία, με πρωτο-

φανείς καθυστερήσεις σε βασικές υποδομές.

...Η Δημοτική Αρχή  ενώνει τη φωνή της με την

ελληνική κοινωνία που αντιδράει και αγανα-

κτεί».

Για την επιβολή ειδικού τέλους ο Δήμαρχος

ενημερώνει τους δημότες ότι θα σταθεί στο

πλευρό των δημοτών  και συντονίζει ενέργειες

κατά της ΔΕΗ με  έγγραφο  διαμαρτυρίας ζη-

τώντας να μην προβεί σε διακοπή  ηλεκτρικού

ρεύματος προς πολίτες,  που αντικειμενικά δεν

μπορούν λόγω οικονομικού αδιεξόδου τους  να

πληρώσουν το ειδικό τέλος, από τη στιγμή που

θα  εισπράξει  τα υπόλοιπα ποσά και παράλληλα

στη μεταβατική κυβέρνηση να αναστείλει το

μέτρο.

Τονίζει επίσης ότι «δεν είναι δυνατή  η προ-

τροπή μη πληρωμής  και ανάληψης της σχε-

τικής ευθύνης από το Δήμο όπως

ανεύθυνα, αβασάνιστα και επιπόλαια πράτ-

τουν κάποιοι,  διότι δεν είναι δυνατή η αυ-

θαίρετη μη συμμόρφωση στους νόμους, η

νομιμότητα των οποίων ελέγχεται μόνο

από τα Δικαστήρια.

Σ.Σ. Μόλις σήμερα 17/11, μετά τον πανικό που

έπαθε η κυβέρνηση, από την πλημμυρίδα των

Δήμων που αντιδρούν, προέβη σε σύσκεψη

και αποφάσισε να προβούν σε διορθώσεις

λαθών και εξαιρέσεις πολιτών, αλλά για το

2012! Μας το φόρεσαν το χαράτσι στο κε-

φάλι, και του χρόνου βλεπουμε, δηλαδή!

Αυξάνονται οι Δήμοι που συμπαρίστανται 

στους πολίτες για το “χαράτσι” στη ΔΕΗ
Σημαντική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας

Πολλοί Δήμοι οργανώνονται και προτρέπουν τους πολίτες να λειτουργήσουν ομα-

δικά απέναντι στο χαράτσι που επέβαλαν μέσω της ΔΕΗ, η προηγούμενη κυβέρ-

νηση και συνεχίζει η σημερινή αντιγραφή της.

Κάποιοι Δήμοι οργανώνονται και καλούν τους δημότες να συσπειρωθούν και να

μην πληρώσουν το χαράτσι της ΔΕΗ,  κάποιοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν να πα-

ρέμβουν γιατί είναι νόμος, ενώ άλλοι δηλώνουν ότι  θα συμπαρασταθούν στις

αδύναμες πληθυσμιακές ομάδες μόνο. Γενικά πάντως υπάρχει ένας ξεσηκωμός

για το άδικο χαράτσι και τη συνεχή αφαίμαξη των πολιτών.

“Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός”, λέει μία λαϊκή παροιμία. Και “ο άδικος νόμος

μή νόμος”, λέει κάποια άλλη.

Και είναι έτσι· δεν μπορεί να φορολογείς δύο και τρεις φορές ένα προϊόν, ένα

περιουσιακό στοιχείο.

Τώρα βέβαια τι να καταλάβει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που επέβαλε το

χαράτσι, από αδυναμία, όταν διαθέτει πλέον των 40 σπιτιών!

Η ΔΕΗ είχε κάνει σε 300.000 νοικοκυριά διακανονισμό πληρωμής του ρεύματος

τον περασμένο χρόνο, κάτι που φέτος δεν το κάνει γιατί πρέπει να πληρωθεί το

χαράτσι.

Ο αναπληρωτής Υπουργός του Υπ. Οικονομικών συμφωνεί ότι το μέτρο παρου-

σιάζει “αδυναμίες, δυσλειτουργίες και ατέλειες”.

Το Δ.Σ. της (Περιφερειακής Ενωσης Δήμων ΠΕΔΑ καλύπτει πολιτικά τις νόμιμες

ενέργειες των Δήμων που αποσκοπούν να μην διακοπεί η ηλεκτροδότηση στις

αδύναμες κοινωνικά ομάδες, λόγω μη πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ.

Σημαντική απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Καλαμάτας

Σε απαγόρευση στη ΔΕΗ να διακόπτει την παροχή ηλεκτροδότησης μέχρι τη συ-

ζήτηση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων (28-2-2012), προχώρησε με από-

φασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Διαδικασία Ασφαλιστικών

Μέτρων).

Συγκεκριμένα σε προσωρινή διαταγή του το Δικαστήριο τονίζει ότι ο υπολογισμός

του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών στο

λογαριασμό της ΔΕΗ ήταν εσφαλμένος και διογκωμένος, επειδή αφενός μεν

υπήρχε λανθασμένη αντικειμενική τιμή ζώνης για τον υπολογισμό του ύψους

αυτού και αφετέρου είχε γίνει χρέωση σε παραπάνω τετραγωνικά μέτρα από την

πραγματικά δομημένη επιφάνεια.

«Η απόφαση που εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας (Διαδικα-

σία Ασφαλιστικών Μέτρων), καθίσταται «απόφαση - οδηγός» για την περαιτέρω

εφαρμογή του Νόμου και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει την Πολιτεία στην ανά-

κληση, άλλως τροποποίηση αυτού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός

Σύλλογος Καλαμάτας.
aftodioikisi.gr

“Δεν θα μείνουμε θεατές” 
δηλώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου 
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Το σοβαρό πρόβλημα που ταλαιπωρούσε εδώ και πολύ

καιρό τους επαγγελματίες της Νέας Μάκρης και έθετε

σε ορατό κίνδυνο τη λειτουργία των εργαστηρίων χα-

μηλής όχλησης, επιτέλους λύθηκε.

Στο νόμο «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγ-

χου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε

στις 9/11/2011, περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την

οποία στα υφιστάμενα επαγγελματικά εργαστήρια που

βρίσκονται σε περιοχές που εκκρεμούν διαδικασίες

τροποποίησης ή αναθεώρησης ΓΠΣ, χορηγείται από τις

αρμόδιες υπηρεσίες άδεια διάρκειας 3 ετών, δυνάμενη

να παραταθεί με απόφαση των αρμόδιων υπουργείων. 

Ο πρώην Δήμος Νέας Μάκρης αλλά και ο Οργανισμός

Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας είχαν εγκρίνει με αποφά-

σεις τους την τροποποίηση των υφιστάμενων χρήσεων

με σκοπό τη νομιμοποίηση της λειτουργίας των υφιστά-

μενων επαγγελματικών εργαστηριών. Ενώ όμως εκκρε-

μούσε η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ,  οι επιχειρήσεις

αυτές εξακολουθούσαν να λειτουργούν χωρίς αδειοδό-

τηση. 

Η Περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας το τεράστιο κοι-

νωνικό πρόβλημα που θα προκαλούσε η παύση και η με-

τεγκατάσταση των επιχειρήσεων, με άμεσες συνέπειες

την  κοινωνική αναστάτωση και των οικονομικό μαρασμό

της περιοχής, προέβη σε μια σειρά ενεργειών για την

ουσιαστική αντιμετώπιση του επίμαχου προβλήματος

της λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων. 

Έτσι, ο Περιφερειάρχης Γ. Σγουρός, η Αντιπεριφερειάρ-

χης Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθη Κισκήρα και ο Γεν.

Δ/ντης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας,

τους τελευταίους μήνες  έκαναν ένα πραγματικό αγώνα

δρόμου για να δοθεί λύση μέσω σχετικής νομοθετικής

ρύθμισης. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν συ-

ναντήσεις με τους τοπικούς φορείς και τα συναρμόδια

Υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΑΤ), ενώ ο Περιφερειάρχης

έστειλε επιστολές  προς τους συναρμόδιους Υπουργούς

για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα επιλύει

προσωρινά το θέμα. 

Η Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής με συντονισμένες

ενέργειες προς το ΥΠΕΚΑ πίεσε για την έγκριση και τη

ψήφιση της ρύθμισης που επιτέλους, έστω για καθορι-

σμένο χρονικό διάστημα, θα επιτρέπει την νόμιμη λει-

τουργία των εργαστηρίων χαμηλής όχλησης στη Νέα

Μάκρη.  

Επιτροπή Αγώνα στο Δήμο

Μαρκόπουλου συστήθηκε

στην λαϊκή συνέλευση που

πραγματοποιήθηκε στο αμφι-

θέατρο του Δημαρχείου Μαρ-

κόπουλου την Κυριακή 13/11.

Καλούν τους κατοίκους να

συμμετέχουν τονίζοντας ότι:

Ενάμιση χρόνο η επιδρομή

κυβέρνησης και τρόικας (ΕΕ,

ΔΝΤ, ΕΚΤρ) δεν έχει τέλος. 

Τα αλλεπάλληλα Μνημόνια

σπέρνουν την ανεργία, τη

φτώχεια και την εξαθλίωση,

διαλύουν κάθε δημόσια υπη-

ρεσία, ξεπουλάνε κάθε δημό-

σιο αγαθό για να

εξασφαλίσουν την αύξηση

των κερδών των τραπεζών

και των οικονομικά ισχυρών. 

...Να μην πληρώσουμε το χα-

ράτσι μέσω του λογαριασμού

της ΔΕΗ. Να οργανωθούμε

για να παρέχουμε σε όλους

νομική και πρακτική κάλυψη

και να ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ

ΝΑ κόψουν το ρεύμα σε κα-

νένα σπίτι. Να αναπτύξουμε

μορφές αλληλεγγύης. 

Καλούν την Κυριακή

20 Νοέμβρη

στις 11πμ, στο Δημαρχείο,

σε νέα λαϊκή συνέλευση.

Θα προχωρήσουν σε συζή-

τηση των δεδομένων και

συγκεκριμένη οργάνωση

του αγώνα.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ! 

το χαράτσι της ΔΕΗ
Όταν οι νόμοι είναι άδικοι, η ανυπακοή

είναι υποχρέωση

3ΕΤΗΣ ΑΔΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΚΡΗ 

1% του ΤΖΙΡΟΥ του αεροδρομίου "Ελ.Βενιζέλος" 

να ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ στους ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

μετά από πρόταση του Θανάση Αυγερινού

Σημαντική απόφαση για τους Δήμους των

Μεσογείων πάρθηκε ομόφωνα στη συνε-

δρίαση της 25/9, (αρ.απ. 257/2011),  που

αφορά τα αντισταθμιστικά του αεροδρο-

μίου προς τους Δήμους.

Με παρέμβαση-πρόταση του Περιφερει-

ακού Συμβούλου Θανάση Αυγερινού* στη

συζήτηση του θέματος "Αναθεώρηση της

Σύμβασης του Διεθνούς Αεροδρομίου

Ελ.Βενιζέλος", αφού επεσήμανε ότι «η ει-

σήγηση της Περιφέρειας είναι στη σωστή

κατεύθυνση, θέτοντας 3 όρους, όπως

αυτοί έχουν προταθεί από την Υπηρεσία,

ώστε να μειώσει ο Διεθνής Αερολιμένας

τα τέλη και τις χρεώσεις για όλους τους

χρήστες κατά 35-50% στα πρότυπα του

αεροδρομίου της Κοπεγχάγης». Τόνισε

ότι πρέπει να συμπεριληφθει και ένας 4ος

όρος, σαν ελάχιστη αποζημίωση για τους

κατοίκους των ανωτέρω Δήμων, όπου

ΣΑΦΩΣ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ότι το 1% του

ΤΖΙΡΟΥ του αεροδρομίου "Ελ.Βενιζέλος"

να ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ στους ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗ-

ΜΟΥΣ».

Και ο λόγος - όπως είπε - γιατί «και λογι-

κός είναι αλλά και δίκαιος, για όλους τους

Δήμους που γειτνιάζουν με το Αεροδρό-

μιο και θίγονται βάναυσα από αυτό, και

κυρίως τους Δήμους Κορωπίου, Μαρκό-

πουλου, Σπάτων-Αρτέμιδας, Παιανίας-

Γλυκών Νερών, και Ραφήνας-Πικερμίου.

...

Για όλους εμάς όμως που ζούμε εκεί

έχουμε την ατυχία να γινόμαστε αποδέ-

κτες της μόνιμης ηχητικής ρύπανσης, της

ρύπανσης του αέρα και της γεωργίας από

την κηροζίνη των αεροσκαφών, αλλά και

τους  πλημμυρισμένους αγρούς απο το

ξέπλυμα των διαδρόμων του αεροδρο-

μίου.

Θα γίνει πράξη;

Ο Θ. Αυγερινός, ζήτησε από τον  Περιφε-

ρειάρχη να πάρουν απόφαση για ενέρ-

γειες που πρέπει να πάρουν σε περίπτωση

που το κράτος αγνοήσει τη απόφαση,

πράγμα που δεν δεσμεύθηκε ο Περιφε-

ρειάρχης.

Τέλος η Εισήγηση-πρόταση του Θανάση

Αυγερινού έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ δεκτή από το

Περιφερειακό Συμβούλιο και η απόφαση

έχει ως εξής:

"Να υπάρχει μνεία (στην Σύμβαση) ώστε

το 1% του τζίρου του αεροδρομίου να

αποδίδεται στους θιγόμενους Δήμους Κο-

ρωπίου, Μαρκοπούλου, Παιανίας, Σπά-

των-Αρτέμιδας  και Ραφήνας.

"Επίσης εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη

Αττικής, στο πλαίσιο των θέσεων και προ-

τάσεων της εν λόγω απόφασης, να προ-

βεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για

την σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής,

καθώς και να απευθυνθεί σε όλα τα αρμό-

δια Υπουργεία για την επίτευξη των στό-

χων που τέθηκαν με την ανωτέρω

απόφαση."

――――――

* Ο Θανάσης Αυγερινός είναι Οικονομολόγος,

τ.Αντινομάρχης & Περιφερειακός Σύμβουλος

στην Ανατ. Αττική.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών ΒΒΒ ενάντια στα χαράτσια, οργάνωσε

συνάντηση με συλλογικότητες της περιοχής, την Τρίτη 15 Νο-

έμβρη, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος, το οποίο δεν διε-

τέθη από το  Δήμο(!) και μετέβησαν έναντι στο αναψυκτήριο του

Πανοράματος, στην Πλατεία Άλσους.

Στη ζεστή, και με ιδιαίτερα προβληματισμένους πολίτες, συγ-

κέντρωση  ξεχείλισε η αγανάκτηση για τα νέα άδικα χαράτσια

και ειδικότερα το «τέλος ακινήτων», το οποίο εκβιαστικά απαι-

τείται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Αποφασίστηκε η συλλογική άρνηση πληρωμής των λογαρια-

σμών με το χαράτσι καθώς και η οργάνωση κινήματος αποτρο-

πής οποιασδήποτε ενδεχόμενης απόπειρας διακοπής

ηλεκτροδότησης, σε συνδυασμό με μηχανισμό αποκατάστασής

της, στις περιπτώσεις που χρειαστεί.

Τα παραπάνω - όπως ελέχθη - θα εξασφαλιστούν με τη μαζική

συμμετοχή, την συλλογικότητα και την αλληλεγγύη των πολι-

τών, σε συνδυασμό με καμπάνια ενημέρωσης και οργάνωση από

την «Πρωτοβουλία Πολιτών». Παράλληλα θα απαιτήσουν την

υποστήριξη του Δήμου. Για το σκοπό αυτό, οργανώνουν συγ-

κέντρωση στο Δημαρχείο ΒΒΒ (στη Βούλα), τη Δευτέρα 21 Νο-

έμβρη στις 6 μμ.

Επίσης θα συμμετέχουν στην πανελλαδική ημέρα δράσης

που οργανώνει ο Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων,

Επιτροπών «Δεν Πληρώνω», Κινήσεων Πολιτών και Λαϊκών

Συνελέυσεων, την Τρίτη 22 Νοέμβρη. 

Καλούν όλους τους πολίτες των 3Β από 9 το πρωί, στο κατά-

στημα της ΔΕΗ στη Γλυφάδα (οδός Α. Παπανδρέου 119Α).

Τηλ. επικοινωνίας: 6944 450111 - 6944 539542 - 6948 000171

Συλλογική  άρνηση πληρωμής στα χαράτσια προτείνει 

η Πρωτοβουλία Πολιτών ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
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Ο λύκος και το τσακάλι...

Βάζεις το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα;

Βάζεις το τσακάλι (ξάδερφο του λύκου) που μέχρι

χθες το είχε ο λύκος μόνιμο βοηθό και συμβουλά-

τορα να αναπτύξει τη στάνη;

Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Μένοντας σχεδόν στο

σύνολό της η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, αλ-

λάζοντας το λύκο με το τσακάλι, προσπαθεί να μας

ρίξει στάχτη στα μάτια ότι κάτι άλλαξε. Στο παιχνίδι

μπήκαν και οι σέμπροι* (Σαμαράς και Καρατζαφέρης

για διαφορετικούς λόγους ο καθένας).

Αμοιρος ο λαός, που πνιγμένος στα χρέη, στην ανερ-

γία και στη φτώχεια, είδε μια χαραμάδα ελπίδας σε

όλη αυτή τη σεμπριά. Και ξέρετε, αν ο σέμπρος δεν

είναι τίμιος, πάει περίπατο το χωράφι, η στάνη, η κο-

λεγιά.

Το κόστος βέβαια θα το πληρώσει πάλι ο λαός. Γι’

αυτό μην τρέφουμε φρούδες ελπίδες και αυταπάτες.

Μας βλέπουν μόνο ως πρόβατα με νούμερο και ημε-

ρομηνία ...σφαγής. Η μόνη λύση είναι να “κυκλώ-

σουμε” το τσακάλι και το λύκο όλοι μαζί...

* Σέμπρος είναι ένα είδος συνέταιρου. Του δίνεις το χω-

ράφι σου, το καλλιεργεί και σου δίνει ένα μέρος από το

προϊόν που παράγει.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Κατ΄ αρχάς τα άτομα κινούνται έτσι κι αλ-
λιώς από μόνα τους. Στη συνέχεια με αθέ-
ατα χτυπήματα θέτουν σε κίνηση τις
μικρότερες ατομικές ενώσεις. Αυτές οι ενώ-
σεις με τη σειρά τους  μεταδίδουν την κί-
νηση σε άλλες μεγαλύτερες.
Έτσι η κίνηση με αφετηρία της τα άτομα,
αρχίζει να ανεβαίνει και  να φτάνει στα-
διακά και στη δική μας αντίληψη». 
(Sic a principis ascenti motus et exit paulatim nos-

tros ad sensus).

Lucritio Caro. De Rerum Natura στιχ .135- 140

Στο προηγούμενο άρθρο, ασχοληθήκαμε με
το   ότι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι προ-
σπάθησαν έξω από την θεολογική θέση, να
δώσουν μια εναλλακτική ερμηνεία στη δη-
μιουργία του φυσικού κόσμου. Σκέφτηκαν,
ότι αφού όλα τα πράγματα γεννώνται φθεί-
ρονται και  καταστρέφονται και τελικά  επι-
στρέφουν εις τα εξ ών συνετέθησαν,
λογικό είναι να υπάρχει  μια αρχέγονη δο-
μική, αναλλοίωτη άφθαρτη γενεσιουργός
ουσία. Αναφερθήκαμε ιστορικά στις διάφο-
ρες γνώμες  και θεωρίες, που κάτω από
αυτήν την βασική αρχή, όλες κατέληγαν
στην παραδοχή  ενός ή περισσοτέρων πρώ-
των στοιχείων, τα οποία μεταβαλλόμενα
συνθέτουν τον σύμπαντα  φυσικό κόσμο. 
Πρώτο ερώτημα συζήτησης υπήρξε,  ποιό
εν τέλει είναι  αυτό το αρχέγονο στοιχείο;
Και σε συνέχεια δεύτερο ερώτημα, τίνι
τρόπω, αυτό το αρχέγονο στοιχείο έρχεται
κοντά το ένα με το άλλο, συντίθεται και με-
ταβάλλεται σε νέους σχηματισμούς. 
Ο Εμπεδοκλής μίλησε για εσωτερικές δυ-
νάμεις, που κινούν και φέρουν σε έλξη,
σύγκρουση, συγκόλληση και αποχωρισμό.
Τα δομικά αυτά στοιχεία και πιο συγκεκρι-
μένα γι΄αυτό ενοχοποίησε  τις ιδιότητες
της “φιλότητας” και του “νείκους”. 

Ο Αναξαγόρας αρνήθηκε την φιλότητα και
το νείκος και αναφέρθηκε σε ενέργεια  εξω-
τερικής δύναμης και μάλιστα του Νού, αφή-
νοντας ασαφές το αν εννοεί τον  άγνωστο
Υπέρτατο.
Αυτές οι δοξασίες  που εκλήθηκαν και “Μη-
χανιστικές”, προσπάθησαν να ερμηνεύσουν
την “ποσότητα”, αλλά άφησαν αναπάντητο
το  όσον αφορά την “ποιότητα” των νέων
μορφωμάτων. 
Έρχονται τώρα  οι ατομικοί φιλόσοφοι να
συμπληρώσουν, και κατά το δυνατόν να δώ-
σουν σε αυτό μίαν απάντηση. 
Αυτοί μας λένε πάλι, πως το πρώτο δομικό
στοιχείο είναι άφθαρτο, αναλλοίωτο, αλλά
και περαιτέρω αδιαίρετο, γι΄ αυτό και το
αποκαλούν ά-τομο.  Δεν έχει  δε καμιά ιδιό-
τητα άλλη, από το ότι είναι στερεό. 
Αυτό το πρώτο δομικό στοιχείο αριθμητικά
δεν είναι ένα ούτε δύο, αλλά  πολλά. 
Τώρα αυτό το αρχέγονο “ένα” σωματίδιο,
για να κινηθεί και έρθει κοντά σε κάποιο
άλλο, πρέπει να βρεί  άδειο χώρο·  χώρο
ελεύθερο και εν πολλοίς κενό.  Έτσι δημι-
ουργήθηκε η θεωρία της ανάγκης της ύπαρ-
ξης του “Κενού”,  ήτοι κενού για την κίνηση.  
Την ύπαρξη του “Κενού” ο Δημόκριτος την
θεωρούσε σαν απαραίτητη προϋπόθεση και
για την διαιρετότητα της ύλης: «Όσο υπάρ-
χει κενό, η ύλη διαιρείται». Δηλαδή όταν
παύσει να υπάρχει “κενό”, παύει και η διαι-
ρετότητα της ύλης και τότε καταλήγομε
στο Ά-τομο. Άρα σαν απαραίτητο συστατικό
των μεταξύ των συνθέτων πραγμάτων, σαν
κάτι που υπάρχει μεταξύ των ατόμων και δι-
καιολογεί τη δυνατότητα του χωρισμού
τους σε άλλα μικρότερα αδιαίρετα και μη
περαιτέρω μεταβλητά (απαθή), είναι ο
“κενός” χώρος. 
Ο Παρμενίδης, δέχεται την αφθαρσία της
ύλης, αλλά δεν δέχεται την ύπαρξη αυτού

του “Κενού”. Το “είναι” το υπάρχον, μας λέει
ότι υπάρχει και εννοεί το πρώτο δομικό
στοιχείο . Το μη “ον” δεν υπάρχει· δηλαδή ο
χώρος, ο άνευ δομικών στοιχείων θεωρεί-
ται ως μη υπάρχων.
«Το όν είναι,  το  μη όν δεν είναι». Το “όν”
δεν είναι φθαρτό και είναι αγέννητο. Όσον
αφορά την κίνηση, κατά τον Παρμενίδη,
αυτή δεν υπάρχει, αλλά είναι αυταπάτη των
αισθήσεων.   
Εξ άλλου πάλι οι Στωϊκοί με τον Ζήνωνα
από το Κίτιο της Κύπρου,  μαθητή του Παρ-
μενίδη, αρνούνται και αυτοί την ύπαρξη του
“Κενού”.    Μάλιστα μας λένε ότι δεν υπάρ-
χουν χωρισμένα ά- τομα, αλλά η ύλη η πρω-
ταρχική είναι μια συμπαγής μάζα,
αδιαμόρφωτη η οποία  μεταμορφώνεται με
την παρέμβαση του Θείου. 
Το “Κενό” το δέχονται ο Λεύκιππος και  ο
Δημόκριτος,  αλλά και ο Επίκουρος. 
Τώρα  κατά ποίο τρόπο  σε αυτό τον “Κενό”
χώρο τα ά-τομα κινούνται και έρχονται σε
σύγκρουση μεταξύ τους;

Ο Δημόκριτος μας λέει, πως τα ά-τομα
αφ΄έαυτού έχουν  μέσα τους μια άναρχη κί-
νηση· μια περιδίνηση η οποία τα φέρνει σε
αλληλοσύγκρουση. Ο Επίκουρος,  που χα-
ρακτηρίζεται  σαν   ο αναθεωρητής της θε-
ωρίας του Δημόκριτου, μας λέει ότι τα
ά-τομα  δεν κινούνται άναρχα, αλλά κι-
νούνται σε παράλληλες κάθετες,  γραμμές,
που αρχίζουν από μια άναρχη αρχή, και τε-
λειώνουν σε ένα αδιαπέραστο πέρας. Κά-
ποια στιγμή τα άτομα αιφνίδια και για
άγνωστη αιτία “παρεγκλίνουν” (clinamen)
της τροχιάς τους και αλληλοσυγκρούoνται.
Τότε συγκολλώνται  μεταξύ τους σε μεγα-
λύτερους σχηματισμούς και μορφώματα. Τα
δομικά ά-τομα κινούμενα εν κενώ έχουν την
ίδια ταχύτητα, αλλά και δεν διαθέτουν κά-
ποια  χαρακτηριστική  ιδιότητα,  πλήν του
ότι  είναι στερεά και είναι περαιτέρω αδιαί-
ρετα.  Κατά τον Επίκουρο έχουν και “ίδιον”
βάρος, το οποίο όμως στην εν  τω κενώ κί-
νηση  εξισούται  και δεν υπολογίζεται.
Μόλις τα αρχικά δομικά στοιχεία συγκολ-
ληθούν και με προοδευτικές αλληλοσυγ-
κρούσεις σχηματίσουν  νέα μορφώματα,
αποκτούν και  ποιοτικές ιδιότητες, ακόμα
και χρώμα, οπότε γίνονται αντιληπτά από
τα αισθητήρια όργανα. Οι νέοι αυτοί σχη-
ματισμοί αποκτούν συνάμα τους χαρακτή-
ρες της γέννησης, της φθοράς και στην
καταστροφή και αποδόμησή τους επανέρ-
χονται και αποδίδουν απελευθερωμένα τα
δομικά τους στοιχεία. Αυτά τα απελευθε-

ρωμένα δομικά, σε αυτή τη φάση έχουν
πλέον χάσει και τις χαρακτηριστικές ιδιότη-
τες·  αυτές που είχαν αποκτήσει, όταν
υπήρχαν σαν σχηματισμοί. Δηλαδή τα δο-
μικά στοιχεία ξαναγίνονται άφθαρτα, αγέν-
νητα, αναλλοίωτα, αδιαίρετα. 
Αυτές ήταν οι  φιλοσοφικές σκέψεις  των
Αρχαίων Ελλήνων,  που πρώτοι αμφισβήτη-
σαν κάθε δογματική τοποθέτηση. 
Σήμερα, η επιστήμη προοδεύει με τόσο
ταχύ ρυθμό, που το σήμερα καταργείται
από το αύριο, και τα σημερινά επιστημονικά
δεδομένα γίνονται εύκολα παρελθόν. Άλ-
λωστε αυτό θα πεί επιστήμη. Κάτι που εξω
από κάθε δογματικό αξίωμα, παλεύει, ψά-
χνει, ερευνά, αναθεωρεί χωρίς ποτέ να στα-
ματά. 
Ο δρόμος της δυτικής επιστήμης, που με
σημείο εκκίνησης  τις κλασικές δυνάμεις
της φυσικής του Νεύτωνα και του Γαλι-
λαίου,  πέρασε  στους νόμους της σχετικό-
τητος του Αϊνστάϊν, (ο χρόνος είναι πλάνη,)
και  στην κβαντική φυσική, μας οδήγησε
στις αρχές του ντετερμινιστικού συστήμα-
τος και του ανατρέψιμου χρόνου. Η φύση
έχει τη δική της ιστορία, η οποία επιβάλλει
την συνεχή αναθεώρηση των θεμελιωδών
νόμων της Φυσικής επιστήμης. Σήμερα βλέ-
πομε τη διάβρωση  του ντετερμινισμού ή
άλλως της αιτιοκρατίας, την αναθεώρηση
της έννοιας του χρόνου (δεν υπάρχει χρο-
νική αρχή και πιθανώς ούτε τέλος, (που
αφήνει ένα πρωταρχικό ερώτημα να αι-
ωρείται: «Πού βρίσκεται η αρχή του χρό-
νου»;) και την ανάδυση της θεμελίωσης των
ασταθών δυναμικών συστημάτων . 
Αλλά αυτό είναι ένα άλλο, εκτός του πα-
ρόντος, κεφάλαιο  αλλά και εκτός μιας εφη-
μερίδας πεδίο συζήτησης, τουλάχιστον από
εμένα. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

――――――
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Λεύκιππος Δημόκριτος Επίκουρος:

Μιλήματα για το ΄Α-τομο  και τη θεωρία του 

Δεν συγκυβερνούμε

Εμείς συμμετέχουμε, 

δεν συγκυβερνούμε, 

το καταλάβατε;
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Δεν θα σας ξεχάσουμε. Θα σας θυμόμαστε κάθε

στιγμή της ζωής και της αξιοπρέπειας που μας κλέ-

ψατε. Θα σας θυμόμαστε όλους και καθένα χωριστά,

με τα ονόματά σας που θα μείνουν στις σελίδες της

Ιστορίας των Ελλήνων, συνώνυμα της προδοσίας και

της αθλιότητας. Όλους εσάς που υποκλέψατε με

ασύστολα ψεύδη την τιμητική λαϊκή εντολή της δια-

κυβέρνησης της Πατρίδας κι εσείς λες και σας είπαμε

«μπάτε σκύλοι αλέστε κι αλεστικά μη δίνετε», κατα-

σπαταλήσατε το βιός της με την απονιά του ξένου ει-

σβολέα και κατακτητή, ωσάν εκείνον όμοιοι κι

απαράλλαχτοι, να ταϊζετε με τον μόχθο των πολλών

τα τάγματα εφόδου που εγκαταστήσατε στο κράτος,

για να εξασφαλίζουν την κυριαρχία, την ασυδοσία

και την ατιμωρησία σας. 

Όταν ο μόχθος των πολλών δεν επαρκούσε πια για

να ταϊζει τις κοιλιές τις δικές σας και των γενιτσά-

ρων σας, βάλατε την Ελλάδα ενέχυρο στους ξένους

άρπαγες. Δανεικά, σπαταλημένα στ’ όνομά μας κι

αγύριστα για σας που τα λεηλατήσατε, ν’ απαιτούνται

τώρα από μας να τα πληρώσουμε, ξεπουλώντας

«μπιτ παρά» τη γη των προγόνων μας, το δικαίωμά

μας στη ζωή και το αύριο των παιδιών μας. Κάποτε

θα ξεφούσκωνε το παραμύθι ότι πολιτικοί είσαστε κι

ότι τάχα πολιτική ασκείτε. Και τώρα ο Διάολος -που

του πουλήσατε την ψυχή σας, που σας ανήκε, να την

χαίρεστε τέτοια που ‘ναι, και την Ελλάδα που δεν σας

ανήκε- σας έγνεψε πως ήρθε η ώρα, επίσημα πλέον

με τον νόμο του και τους νόμους σας, να έρθει για να

διαφεντέψει χώρα λευτερωμένη με αίμα Ελλήνων,

που ούτε με τα περιττώματά τους δεν μπορείτε να

συγκριθείτε. Βγάλατε, λοιπόν, μπροστά σας έναν εκ

των αθλιοτέρων σας για να μας πει με θράσος αγέλης

χιλίων μπαμπουϊνων, ότι «μαζί τα φάγαμε» και καλά

θα κάνουμε να πέσουμε αδιαμαρτύρητα στον λάκκο

που χρόνια σκάβατε για μας, κατ’ εντολή των δανει-

στών μας κι αφεντικών σας. 

Αν ο Βικτόρ Ουγκό σάς είχε οραματισθεί όταν συνέ-

γραφε τους «Αθλίους» του, τότε πολύ πιθανόν ο Ια-

βέρης να τού είχε φανεί εξαιρετικά καλοκάγαθος

τύπος σε σύγκριση με σας. Τουλάχιστον εκείνος ο

απηνής διώκτης του Γιάννη Αγιάννη πορεύθηκε με

μιά στρεβλή αίσθηση καθήκοντος και κατέληξε σε μιά

τιμητική εκδήλωση αυτοσυνείδησης ν’ αυτοκτονήσει.

Αν υπήρχαν ακόμα ψήγματα Ελλάδας σε κάποιους

από εσάς, φάνηκαν στην ψήφο εμπιστοσύνης προς

την κυβέρνηση Μέρκελ-Παπαδήμου. Όπως είχαν ξε-

χωρίσει και διασώθηκαν στη συνείδηση του Έθνους

εκείνα τα πρώτα τρία διστακτικά «παρών», κι ας μην

είχαν την τόλμη ενός ξεκάθαρου και βροντερού ΟΧΙ,

στην ψηφοφορία για το Μνημόνιο 1. Όλοι οι υπόλοι-

ποι, χθεσινοί συνοδοιπόροι μειοδότες και σημερινοί

προστρέξαντες κολαούζοι, θα βαδίσετε ιδία βουλή-

σει στην οδό του γιαουρτιού, του αυγού και της ντο-

μάτας κι ίσως κάποτε προς ένα νέο Γουδί. Πόσοι

χαμηλόμισθοι ένστολοι νομίζετε ότι θα βρεθούν να

θυσιάσουν τις δικές τους τίμιες ζωές για τις ατιμα-

σμένες δικές σας, όταν πραγματικά ξεσπάσει η λαϊκή

οργή;

Θα σας θυμόμαστε όλους κι έναν-έναν χωριστά. Θα

θυμόμαστε τη γλοιώδη υποκρισία σας, την καλοταϊ-

σμένη «στενοχώρια» σας, το γελοίο υφάκι του πονε-

μένου σωτήρα, του «υπεύθυνου» παντογνώστη τη

στομφώδη κομπορρημοσύνη προς αδαείς χαχόλους,

το φτηνό, χοντροκομμένο θέατρο του «δεν υπήρχε
άλλη λύση», όταν και οι πέτρες στην αλλοδαπή γνω-

ρίζουν τις άλλες λύσεις που υπήρχαν -και υπάρχουν-

και καγχάζουν για την αθλιότητά σας και τη δυστυ-

χία μας, τέτοιους «πωλητικούς» να έχουμε. Δεν εί-

σαστε άξιοι ούτε για να δέσετε τα κορδόνια των

υποδημάτων και του τελευταίου Έλληνα βιοπαλαι-

στή, πόσο μάλλον για να διαχειρισθείτε τις τύχες του

Έθνους.  

Αν νομίζετε ότι θα διασωθείτε από τις στημένες δη-

μοσκοπήσεις και τους συστημικούς δημοσιογραφί-

σκους που εμφάνιζαν την κυβέρνηση εγκαθέτων της

Μέρκελ να απολαμβάνει, μόλις δέκα ώρες μετά την

ορκωμοσία της ενώπιον του Ανώτατου Σκυφτού, το

...80% της λαϊκής αποδοχής, κούνια που σας κού-

ναγε. Όταν θ’ ανακοινωθούν τα ακόμα χειρότερα αν-

τιλαϊκά μέτρα που επιτάσσει η νέα Δανειακή

Σύμβαση, τότε θα εισπράξετε την λαϊκή «αποδοχή»

σας σε πέτρες, γιατί τα γιαούρτια, τ’ αυγά και οι ντο-

μάτες θα μας είναι πλέον εξαιρετικά πολύτιμα, ώστε

να μην τα χαλαλίσουμε για τα μούτρα σας.

Μη μας φοβάστε, όσο θα βγαίνουμε στους δρόμους

χιλιάδες κομμάτια και σημαιάκια πολύχρωμα, που δεν

μπορούν ακόμα στο ΕΝΑ να ενωθούν. Μόλις χθες ξε-

κίνησε η αποκαθήλωσή σας κι έχει δρόμο πολύν

ακόμα ο πόνος μας να τρέξει, η αυτογνωσία μας ν’

ανέβει και η οργή μας να φουντώσει, όσο μας αξίζει

κι όσο σας πρέπει δυνατή. Θ’ ασχοληθούμε σωστά

μαζί σας, όταν μαζί με σας ξαποστείλουμε οριστικά

στο περιθώριο της Ιστορίας εκείνους από εμάς που

επιμένουν, τυφλοί στην ανάγκη και στη χρεία ολίγι-

στοι, να διεκδικούν το αλάθητο του Πάπα και να μας

χωρίζουν, επισείοντας την ύποπτη βλακεία τους σε

κόκκινα, μαύρα και ροζ σημαιάκια, φωνάζοντας «εδώ
το καλό μαγαζί των λαϊκών αγώνων, το μόνο γνήσιο,
όλοι οι άλλοι είναι απλώς οδοντόκρεμες».

Όταν θα ξεχυθούμε στους δρόμους, έχοντας μόνο

την Ελλάδα στην ψυχή μας και μόνο την ελληνική ση-

μαία στα χέρια μας, τότε φωνάξτε τ’ αφεντικό σας

τον διάολο για να σας σώσει. Αλλά τότε κι αυτός θα

σας ξεχάσει. Θα του είσαστε εντελώς άχρηστοι,

όπως ακριβώς ήταν άχρηστοι στους αποχωρούντες

Γερμανούς οι δωσίλογοι της παλιάς εκείνης Κατοχής.

Φάτε τώρα, ότι προλάβετε.

Θα σας θυμόμαστε όλους

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Η νέα "δοτή" κυβέρνηση από την πλειονότητα του Ελ-

ληνικού λαού χαρακτηρίζεται “κατοχική” αφού την επέ-

βαλαν με απροκάλυπτους εκβιασμούς οι νταβατζήδες

των Βρυξελλών οι οποίοι σημειωτέον μας απαγόρεψαν

να κάνουμε εκλογές!

Θεωρώ δε απίθανο να υποκύψουν ...

στους λεονταρισμούς του “ευπατρίδη” κ. Σαμαρά ο

οποίος νομίζει ότι είμαστε χαχόλοι και ηλίθιοι και μας

λέει το αμίμητο ότι …. δεν υπογράφει μεν ... αλλά θα

ψηφίσει… τα νέα μέτρα που θα μας στείλουν οι Μερ-

κοΣαρκοζί!!!

Παράλληλα  μας  υπόσχεται εκλογές στις 19 Φεβρουα-

ρίου ενώ γελοιωδώς και με περίσσιο θράσος διαρρη-

γνύει τα ιμάτια του λέγοντας ότι δεν συγκυβερνά αλλά

απλά στηρίζει τους ξεπουλημένους προδότες για το

καλό μας!!!

Ένα καλό που έχει να κάνει με την διατήρηση της υπο-

βάθμιση της ζωής μας, της μη προοπτικής αλλά και των

χαρατσιών που μας επέβαλαν για να πληρώσουμε τα

υπέρογκα τοκοχρεολύσια αλλά και τα κλεμμένα τους

που έχουν φυγαδεύσει στην Ελβετία αλλά και σε άλλα

εξωτικά μέρη που βρίσκουν καταφύγιο οι απανταχού

κλέφτες του πλανήτη!!!

Αν μη τι άλλο είναι τραγελαφικό να περιμένεις να σε

σώσει αυτός που επί 8 χρόνια ήταν διοικητής της εθνι-

κής τράπεζας και ο οποίος μαζί με τον Σημίτη και τον

Παπαντωνίου μαγείρεψαν τα στοιχεία και μας έβαλαν

(ξεγελώντας υποτίθεται τους αφελείς και τίμιους Ευ-

ρωπαίους) στην Ο.Ν.Ε.

Είναι αστείο να βλέπεις όλη αυτή την αλλοπρόσαλλη

κουστωδία που την ονόμασαν μάλιστα και κυβέρνηση

εθνικής σωτηρίας να έχει μέσα τους περισσότερους

από την προηγούμενη κυβέρνηση Παπανδρέου οι οποίοι

θα συνεργασθούν με αυτούς που μέχρι προχθές αλλη-

λοβριζόταν  στο “χαμαιτυπείο” (όπως την κατάντησαν)

της Βουλής!

Νομίζουν οι πολιτικάντηδες της κακιάς ώρας ότι έτσι θα

αποποιηθούν τις ευθύνες τους φορτώνοντας της αργό-

τερα στον αχυράνθρωπο που τους επέβαλαν τα έξωθεν

αφεντικά τους!

Σε αυτούς όλους δεν ταιριάζει η περίφημη φράση “Μα-

κάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι”  αφού ούτε πτωχοί είναι

ούτε ηλίθιοι, απλά (βλέποντας και το τι γίνεται αυτή την

στιγμή και στην Ιταλία) όλοι μας καταλαβαίνουμε πλέον

ότι όλοι αυτοί έχουν αποδεχθεί να υπηρετήσουν την

παγκοσμιοποίηση των τραπεζιτών και των τοκογλύφων!

Από εμάς εξαρτάται αν θα τους αφήσουμε!!!

Γιάννης Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Ο θίασος αναβαθμίστηκε κι έγινε ...τσίρκο

ΤΙΜΗ κι ένα ολόψυχο ευχαριστώ 
στον ΕΛΛΗΝΑ βουλευτή 

Πάνο Καμμένο.
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Τι τραγική ειρωνεία μια στιγμή απόλαυσης, ηδο-

νής και διαιώνισης του είδους να μπορεί να σου

«κοστίσει την ζωή»... Ο λόγος για το AIDS· τον

ιό που “μόλυνε τον έρωτα”.

Στην Ελλάδα άρχισε να συζητιέται δημόσια,

την δεκαετία του ’80. Η ενημέρωση ήταν

ισχνή και ο κόσμος τρομοκρατήθηκε στην

αρχή, το ξεπέρασε όμως με το πέρασμα του

χρόνου. Έτσι χωρίς την κατάλληλη ενημέ-

ρωση και προφύλαξη και λόγω του εξελισό-

μενου πιο ανοιχτού και κοινωνικού τρόπου

ζωής, τα οροθετικά άτομα – οι μολυσμένοι

από τον ιό του HIV – χρόνο με τον χρόνο αυ-

ξάνονταν. 

Μιλώντας λοιπόν για τα Ελληνικά δεδομένα

και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κέν-

τρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων

(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), 519 νέα περιστατικά

HIV/AIDS δηλώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου

έως τις 29 Οκτωβρίου 2010, έναντι 462 για το

προπερυσινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Οι θάνατοι από AIDS το πρώτο δεκάμηνο του

2009 ήταν 21, ενώ το αντίστοιχο διάστημα

του 2010 ήταν 34 (αύξηση θανάτων +38%). 

Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι από τα

519 καταγεγραμμένα νέα περιστατικά, τα 451

(87%) αφορούν άνδρες και τα 68 (13%) γυ-

ναίκες.

Συνδυάζοντας τα αναλυτικά στοιχεία της έρευ-

νας βλέπουμε ότι η μετάδοση του ιού κερδίζει

συνεχώς έδαφος στους ομοφυλόφιλους άνδρες

και στους χρήστες ναρκωτικών. 

“Στην Ελλάδα της “κρίσης” 

κερδίζει έδαφος το AIDS”

Αυτός ήταν τίτλος είδησης που δημοσίευσε

στην ιστοσελίδα του το Reuters, όταν στην

υπόλοιπη Ευρώπη οι οροθετικοί μειώνονται

ετησίως.  

Σε Συνέντευξη Τύπου της Επιτροπής Κοινωνι-

κού Διαλόγου του ΚΕΕΛΠΝΟ που πραγματο-

ποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, εκτός από την

συνολική αύξηση των οροθετικών που σημει-

ώθηκε το τελευταίο έτος, πολλαπλασιάστη-

καν και οι χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών

πλησιάζοντας το πρώτο μόνο πεντάμηνο του

2011 το 600%!

Ένας απ’ τους λόγους που εξηγεί αυτή την

τρομακτική αύξηση είναι ότι εδώ και δύο πε-

ρίπου χρόνια έχουν πάψει τα φαρμακεία να

παρέχουν δωρεάν σύριγγες σε χρήστες. Ο

μόνος τρόπος να έχουν πρόσβαση σε μια δω-

ρεάν, καθαρή σύριγγα είναι να ανταλλάξουν

την παλιά τους στον ΟΚΑΝΑ, σε μια χρονο-

βόρα και γραφειοκρατική διαδικασία, με απο-

τέλεσμα να καταλήγουν να κάνουν κοινή

χρήση, με ότι αυτό έχει σαν επακόλουθο. 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ προβλέπει ότι η αύξηση σε νέες

ετήσιες διαγνώσεις θα ανέλθει σε +60% μέχρι

το τέλος του 2011. 

Πρόληψη και διάγνωση

Η πρόληψη, όπως για κάθε άλλη ασθένεια,

έτσι και για το AIDS,  είναι πολύ σημαντική και

για να επιτευχθεί πρέπει να υπάρχει η κατάλ-

ληλη ενημέρωση. Η ανάγκη για εκστρατείες

πρόληψης και ενημέρωσης, τόσο στο ευρύ

κοινό, αλλά ακόμα ειδικότερα σε ομάδες που

φαίνεται να πλήττονται περισσότερο, είναι

προφανής. Η σημασία και ανάγκη της σε-

ξουαλικής αγωγής και υγείας σε όλες τις βαθ-

μίδες της δημόσιας εκπαίδευσης είναι

περισσότερο από ποτέ εμφανής χωρίς όμως

αντίκρισμα από το Υπουργείο Παιδείας. 

Οι Γενικές εξετάσεις αίματος δεν ανι-

χνεύουν τον ιό HIV ή τα αντισώματά του,

για αυτό το λόγο απαιτούνται ειδικές εξετά-

σεις για να διαπιστωθεί αν κάποιος έχει μο-

λυνθεί με τον ιό. 

Ένα στοιχείο που δυσχέραινε την κατάσταση

της διάγνωσης παλιότερα ήταν ότι έπρεπε να

περάσει ένα 6μηνο προκειμένου να είναι σί-

γουρο το αποτέλεσμα. Και μέσα σε αυτό το

6μηνο ο οροθετικός εν αγνοία του μπορούσε

να μεταδώσει τον ιό. Η επιστήμη όμως έχει

ανακαλύψει νέους τρόπους εξέτασης σε πολύ

πιο γρήγορο – σχεδόν άμεσο – διάστημα με

αποτέλεσμα και να μειώνεται η περίπτωση με-

τάδοσης του ιού εν αγνοία του οροθετικού

ατόμου (ο μεγαλύτερος αριθμός μολύνσεων

προέρχεται απο άτομα που δεν γνώριζαν οτι

έχουν HIV) αλλά και την πιο άμεση αντιμετώ-

πιση και έλεγχο του HIV στο μολυσμένο

άτομο. 

Το τεστ αντισωμάτων μπορεί να γίνει ανώ-

νυμα και δωρεάν σε όλα τα δημόσια νοσοκο-

μεία, ενώ η ΜΚΟ Praksis, παρέχει σε

αποκλειστικότητα το νέο γρήγορο τεστ με

σάλιο, που σου δίνει αποτέλεσμα σε 20

λεπτά. Το λεγόμενο «rapid test» γίνεται σε κι-

νητές μονάδες της Praksis καθώς και στα πο-

λυιατρεία της στην Αθήνα (Παιωνίου 5,

Πλατεία Βικτωρίας).

ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Το τεστ αντισωμάτων είναι δωρεάν για όλους

(ασφαλισμένους και ανασφάλιστους,

'Eλληνες και αλλοδαπούς) και μπορεί να γίνει

χωρίς να χρειάζεται ιατρική συνταγογρά-

φηση, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο,

ασφαλιστικό βιβλιάριο ή άλλο έγγραφο ταυ-

τοποίησης του εξεταζόμενου. Aν ζητηθεί ταυ-

τότητα, είναι για λόγους ασφαλείας και για

την παραλαβή των σωστών αποτελεσμάτων.

Σε αυτή την περίπτωση, τηρείται το ιατρικό

απόρρητο.

Όπως αναφέρει το Eλληνικό κλινικό site για

το HIV/AIDS, http://www.hivaids.gr/ η εξέταση

για HIV καλύπτεται, ίσως αυστηρότερα από

οποιαδήποτε άλλη, από το ιατρικό απόρρητο.

Αυτό σημαίνει ότι:

• Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται αυστηρά και

μόνο στον ίδιο. Αλλο πρόσωπο μπορεί να

πάρει την απάντηση μόνο με έγγραφη εξου-

σιοδότηση και αφού έχει προηγηθεί συννε-

νόηση με το εργαστήριο. 

• Οι γιατροί ή οι άλλοι λειτουργοί υγείας (παρα-

σκευάστριες, βοηθοί, νοσηλεύτριες) δεν έχουν

δικαίωμα κοινοποίησης του αποτελέσματος σε

κανένα άλλο πρόσωπο (ούτε σε γονείς ή σύ-

ζυγο). Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν το ζητήσει

το άτομο που έκανε την εξέταση. Σε αντίθετη

περίπτωση, υπάρχουν ποινικές και αστικές ευ-

θύνες. 

Η αντιμετώπιση των οροθετικών από

τους υπόλοιπους ανθρώπους

Στην Ελλάδα τα δείγματα και οι αποκαλύψεις

των ίδιων των οροθετικών δείχνουν ότι υπό-

κεινται σε περιθωριοποίηση από τον κύκλο

τους, εργασιακό ή φιλικό και τις περισσότε-

ρες φορές αυτό συμβαίνει λόγω έλειψης γνώ-

σης και πληροφόρησης για τον ιό και τον

τρόπο που μεταδίδεται. Πρόσφατο τραγικό

παράδειγμα είναι αυτό του νεαρού οροθετι-

κού που απολύθηκε από κατάστημα μόδας

στο κέντρο της Αθήνας, διότι οι συνάδελφοί

του φοβόντουσαν να τον πλησιάσουν. 

Δυστυχώς ούτε απ’ τους νόμους φαίνεται να

προστατεύονται ουσιαστικά αφού το δικαστή-

ριο στο οποίο απευθύνθηκε ο νεαρός που μί-

λησε στην εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά, του

επέβαλε πρόστιμο 1.500 ευρώ για δικαστικά

έξοδα, με την αιτιολογία ότι δεν απολύθηκε

από εμπάθεια αλλά για την εύρυθμη λειτουρ-

γία της επιχείρησης εφ’ όσον όπως δήλωσαν

γραπτώς (σε κατάπτιστη επιστολή 30 περίπου

συνάδελφοί του) δεν θα μπορούσαν να συνε-

χίσουν να εργάζονται κοντά στον οροθετικό

“συνάδελφό” τους, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν

επικίνδυνο για την υγεία την δικιά τους αλλά

και των οικογενειών τους. 

- Προσωπικα πλεον δε χαμπαριαζω. παλιοτερα σκεφτομουν τη ζωη μου - τι θα γι-

νοταν αν με μπουζουριαζανε και μου φορτωνανε και χιλιες δυο μαλακιες (δεν το

εχω ζησει - λογω τυχης πες; εμπειριας; δε ξερω). πρεπει ολοι/ες να αναλογι-

στουμε την ευθυνη μας ως προς τις μελλοντικες γενεες και να τα παιξουμε ΟΛΑ

ΓΙΑ ΟΛΑ - δεν εχει μεινει τιποτα αλλο...

- Ο παπούς μου έζησε την κατοχή. Ο πατέρας μου έζησε την χούντα. Εγώ γιατί

πρέπει να ζήσω και τα δύο? 

AIDS μια ασθένεια ταμπού
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ε π ι σ τ ο λ έ ς

Αγαπητέ εκδότη,

Στρέφομαι πλέον στην βοήθεια σου και σε

αυτή των συνάδελφων σου σε άλλες τοπικές

εφημερίδες του δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης καθώς στην υπηρεσία μου εγώ

και άλλα τρία άτομα είμαστε απλήρωτοι εδώ

και σχεδόν ΕΦΤΑ μήνες και θα ήθελα να θίξετε

το θέμα μας αν γίνεται και στην πρώτη σελίδα

των εφημερίδων σας καθώς πιστεύω ότι είναι ο

μόνος τρόπος να ακουστεί το πρόβλημα μας,

διότι όλοι αδιαφορούν για το θέμα αυτό και μας

παραπέμπουν ο ένας στον άλλο σαν να είμα-

στε μπαλάκια.

Πλέον όχι απλά δεν μπορούμε να αντεπεξέλ-

θουμε στα έξοδα μας, αλλά δεν έχουμε ούτε

την δυνατότητα να προσέλθουμε στον χώρο

εργασίας μας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να ζη-

μιωνόμαστε εμείς αλλά και οι εξυπηρετούμε-

νοι ηλικιωμένοι του προγράμματος στους

οποίους πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες σχε-

δόν καθημερινά. Σε κάποιους εργαζόμενους

έχουν κόψει το τηλέφωνο, σύντομα το ρεύμα,

καθώς με τον φόρο που επιβάλει πλέον η κυ-

βέρνηση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ

είναι ακατόρθωτο να εξοφληθούν. Κάποιοι κιν-

δυνεύουν να μείνουν στον δρόμο καθώς χρω-

στάνε αρκετά ενοίκια και αν συνεχίσω θα σας

πω πάρα πολλά ακόμα προβλήματα που αντι-

μετωπίζουμε. Στα γραφεία μας δεν υπάρχουν

ούτε τα βασικά ώστε να μπορούμε να εργα-

στούμε όπως γραφική ύλη, νοσηλευτικό υλικό

ούτε καν είδη πρώτης ανάγκης όπως χαρτί

υγείας. Ξέρω ότι το τελευταίο ακούγεται υπερ-

βολικό και γελοίο αλλά πιστέψτε με δεν υπερ-

βάλλω καθόλου!

Παρακάτω θα σας αναλύσω όσο πιο απλά

μπορώ αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους

εφτά μήνες και θα σας δώσω ονόματα και

απαντήσεις που πήραμε από ανθρώπους με

τους οποίους ήρθαμε σε επαφή.

Ένα χρόνο πριν, την 1η Νοεμβρίου 2010, μια

ομάδα που αποτελείτο από έναν Επισκέπτη

Υγείας, μια Φυσιοθεραπεύτρια, μια Κοινωνική

Λειτουργό και μια Οικογενειακή Βοηθό, προ-

σελήφθη από το Κ.Α.Π.Η Δήμου Βάρης για να

εργαστεί στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο

μηνών και δικαίωμα ανανέωσης αυτής στην πε-

ρίπτωση που το Πρόγραμμα συνεχιστεί και το

2011. Οι πληρωμές των μηνών Νοεμβρίου και

Δεκεμβρίου αν και άργησαν, έγιναν. Οφείλω να

πω ότι το ποσοστό των χρημάτων από το δώρο

Χριστουγέννων που μας αναλογούσε μας δό-

θηκε πολύ αργότερα καθώς οι αρμόδιοι υπο-

στήριζαν ότι δεν δικαιούμασταν τίποτα.  

Τα πραγματικά προβλήματα όμως ξεκίνησαν με

την ανανέωση της σύμβασης για όλο το 2011

καθώς το Πρόγραμμα συνεχίστηκε. Μείναμε

απλήρωτοι για 4 μήνες τότε (1ο έως 4ο). Οταν

πληρωθήκαμε τέλος Απριλίου λάβαμε και το

ποσοστό των χρημάτων που μας αναλογούσε

από το δώρο Χριστουγέννων από το Νομικό

πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Κ.Α.Π.Η το

οποίο δεν είχε διαλυθεί μέχρι τότε αν και ο και-

νούργιος Καλλικρατικός δήμος είχε πλέον δη-

μιουργηθεί και σύμφωνα με την μεταρρύθμιση

αυτή ίσως να έπρεπε να είχε διαλυθεί από την

αρχή του χρόνου. Τους επόμενους μήνες ξεκί-

νησε μια αρκετά ψυχοφθόρα περίοδος για

εμάς και τις οικογένειές μας καθώς οι μήνες

περνούσαν και ο μισθός μας ήταν χαμένος

μέσα στην ανευθυνότητα και την τεμπελιά ορι-

σμένων κουφιοκέφαλων που δεν έκαναν

σωστά την δουλειά τους ώστε να φροντίσουν

να πληρωθούμε!

Θυμάμαι χαρακτηριστικά, τέλος Ιουνίου σε

ερώτηση που έκανα στον τότε Πρόεδρο του

Κ.Α.Π.Η και πρώην Δήμαρχο Βάρης  Παναγιώτη

Καπετανέα, πότε θα πληρωθούμε καθώς ήμα-

σταν σχεδόν δυο μήνες απλήρωτοι, να απαν-

τάει με ένα ειρωνικό γέλιο: "τι να τα κάνετε;

έχετε λογαριασμούς; καλύτερα να τα πάρετε

όλα μαζί, εγώ εσάς σκέφτομαι!" .

Τέλος Ιουνίου διαλύεται το Νομικό Πρόσωπο

του Κ.Α.Π.Η δήμου Βάρης και όλες του οι δρα-

στηριότητες συμπεριλαμβανομένου και του

προσωπικού του Προγράμματος “Βοήθεια στο

Σπίτι” περνάνε στον νέο δήμο Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης. Νόμιμος εκπρόσωπος δεν ορί-

ζεται και το μαρτύριο συνεχίζεται καθώς πλέον

όχι μόνο δεν πληρωνόμαστε, αλλά δεν υπάρχει

και κάποιος να υπογράψει σύμβαση με την Ελ-

ληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδι-

οίκησης ώστε να λάβει ο δήμος επιδοτήσεις

για την λειτουργία του Προγράμματος! Στο

Κ.Α.Π.Η στο οποίο συστεγάζονται και τα γρα-

φεία μας εμφανίζονται διάφοροι δημοτικοί

σύμβουλοι οι οποίοι αυτοαποκαλούνται υπεύ-

θυνοι του Κ.Α.Π.Η και απαιτούν διάφορα. Σε

επίσκεψη του αντιδημάρχου Βάρης στα γρα-

φεία της υπηρεσίας μας Ελευθέριου Αργυρου-

δάκη και σε προσωπική συζήτηση μαζί του με

διαβεβαιώνει ότι θα πληρωθούμε σύντομα και

ότι όλα θα μπουν σε μια τάξη τώρα που ανέ-

λαβε αυτός και οι συνεργάτες του. Διάφοροι

επιτήδειοι ταξιδιωτικοί πράκτορες σε συνερ-

γασία με πρώην μέλη του ΔΣ του Κ.Α.Π.Η

καθώς και με νέους δημοτικούς συμβούλους,

οργανώνουν εκδρομές προκειμένου να προ-

σελκύσουν ηλικιωμένους τοιχοκολλούν αφί-

σες, ενώ πολλές από αυτές τις εκδρομές δεν

γίνονται και οι ηλικιωμένοι χάνουν τα χρήματά

τους καθώς πέσανε θύματα απάτης και γενικό-

τερα είναι ένας μήνας όπου συμβαίνουν πολλά!

Ο καιρός περνάει, μερικοί εργαζόμενοι παίρ-

νουν άδεια ελάχιστες μέρες καθώς δεν έχουν

χρήματα να πάνε διακοπές ούτε για μερικές

μέρες και φτάνουμε στον Αύγουστο όπου εγώ

και η φυσιοθεραπεύτρια του Προγράμματος

απευθυνόμαστε στην Διευθύντρια προσωπικού

του Δήμου Ε. Ανθοπούλου η οποία σε ερώτησή

μας τι γίνεται με την μισθοδοσία μας, μας

απαντά (αφού ξεθάβει πάνω από το γραφείο

της τον φάκελο με όλο το αρχείο του Προ-

γράμματος που της είχαμε παραδώσει λίγο

καιρό πριν και αφού του ρίχνει μια πρόχειρη

ματιά) ότι υπάρχει κάποιο κενό στην δημοσί-

ευση που είχε γίνει στην εφημερίδα της κυ-

βερνήσεως τον Ιούνιο όταν διαλύθηκε το

Νομικό πρόσωπο του Κ.Α.Π.Η. Στην συνέχεια

μας λέει ότι θα το συζητήσει με την διευθύν-

τρια του οικονομικού τμήματος Γ. Δρακούλη

και αν θέλουμε να ενημερωθούμε για την εξέ-

λιξη του θέματος να την καλέσουμε στο τηλέ-

φωνο της υπηρεσίας της. Εμείς την καλέσαμε

την επόμενη κιόλας μέρα και απάντηση δεν πή-

ραμε. Μετά από μια εβδομάδα πήγαμε πάλι να

την δούμε από κοντά και για άλλη μια φορά

δεν πήραμε απάντηση αντιθέτως μάθαμε ότι η

συγκεκριμένη υπάλληλος θα έφευγε με άδεια

την επόμενη μέρα και ότι θα έπρεπε να κά-

νουμε υπομονή καθώς ένα μεγάλο ποσοστό

των υπαλλήλων του Δήμου λείπει σε άδεια· (σε

αυτό το σημείο πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι

έχουμε να πληρωθούμε από τον Απρίλιο και το

περιστατικό αυτό που αναφέρω συμβαίνει τον

Αύγουστο).

Μερικές μέρες μετά ειδοποιούμαστε να πάμε

να δούμε την Γ. Δρακούλη στην οποία εκφρά-

σαμε τα παράπονά μας και την αδυναμία να

προσέλθουμε ακόμα και στον χώρο εργασίας

μας και οι οποία προσπάθησε να μας καθησυ-

χάσει λέγοντας ότι το θέμα εξετάζεται! Ο Δή-

μαρχος Γρ. Κασιδόκωστας μαθαίνουμε ότι δεν

γνωρίζει καν το θέμα καθώς επίσης συναντάμε

και δυσκολίες να κλείσουμε κάποιο ραντεβού

μαζί του. Θέλω να επισημάνω ότι λόγω κά-

ποιου δημοτικού σύμβουλου έχει ακουστεί ότι

θέλουν να μας εντάξουν στην Δημοτική επι-

χείρηση του δήμου, κάτι το οποίο γνωρίζαμε

και θα φανεί στην συνέχεια ότι ήταν περιττό

και θα δημιουργούσε μεγαλύτερο πρόβλημα

στην πραγματοποίηση της πληρωμής μας.

Ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβρης

περνάνε με σημαντικά οικονομικά προβλήματα

για όλους μας, στα τέλη Οκτωβρίου γίνεται Δη-

μοτικό Συμβούλιο και πλέον το Πρόγραμμα

“Βοήθεια στο Σπίτι“ Βάρης περνάει στην Δημο-

τική Επιχείρηση του δήμου. Αμέσως μετά κα-

τατίθενται αιτήσεις στην Ελληνική Εταιρία

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την

χορήγηση της προβλεπόμενης επιδότησης.

Στις 9 Νοεμβρίου ο Αναπληρωτής Δήμαρχος

λόγω ασθένειας του υπάρχοντος   Σπυράγγε-

λος Πανάς καλεί το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο

Σπίτι” Βάρης και Βούλας και κάποιους άλλους

εργαζόμενους σε άλλες υπηρεσίες που ανή-

κουν στην Δημοτική Επιχείρηση του δήμου σε

σύσκεψη. Μας ανακοίνωσε ότι μετά από συ-

νάντηση και έρευνα με την Επίτροπο η οποία

ελέγχει τις εκταμιεύσεις, η Δημοτική Επιχεί-

ρηση πρέπει να διαλυθεί καθώς δεν είναι σε

θέση να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της

και ότι όλες οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι

περίπου 20 στον αριθμό θα καταχωρηθούν

πλέον στον δήμο. Αυτό όμως για να γίνει θα

πρέπει πρώτα όλες οι υπηρεσίες να διεκπεραι-

ώσουν όλες τους τις υποχρεώσεις, όπως για

παράδειγμα το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

της Βάρης να υπογράψει την σύμβαση με την

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυ-

τοδιοίκησης για να λάβει την επιδότηση που

προβλέπεται, καθώς νόμιμος εκπρόσωπος του

είναι η Δημοτική Επιχείρηση, ο οποίος τελείως

λανθασμένα ορίστηκε μερικές μέρες πριν.

Έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία όσο

αφορά την υπηρεσία μας η οποία πριν μερικές

μέρες ήταν ήδη καταχωρημένη στον δήμο τε-

λείως άσκοπη και αρκετά χρονοβόρα μέχρι να

μπορούμε να πληρωθούμε, όπου αφού τακτο-

ποιηθούν όλες οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών

που ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση θα

πρέπει να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο να απο-

φασιστεί η λύση αυτής και η απόφαση αυτή να

εκδοθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

στην καλύτερη περίπτωση μέσα σε ένα μήνα,

να γίνει αναδιαμόρφωση του προϋπολογισμού

του δήμου και μετά να ακολουθήσουν πλέον οι

πληρωμές του προσωπικού οι οποίες αγγίζουν

ένα υπερβολικό ποσό όπως επίσης ίσως να

χρειαστεί να πληρωθούν και κάποια πρόστιμα

στο Ι.Κ.Α διότι δεν έχουν πληρωθεί τα ένσημα

των εργαζομένων.  Όλα αυτά βέβαια εάν γίνει

ποτέ Δημοτικό Συμβούλιο καθώς οι προβλεπό-

μενοι συμμετέχοντες όπως μας είπε ο Ανα-

πληρωτής Δήμαρχος δύσκολα  παρουσιάζονται

όταν καλούνται.

Ο κ. Πανάς σε συνεννόηση με την Διευθύντρια

του οικονομικού τμήματος δεσμεύτηκε ότι θα

φέρει το θέμα σε πέρας το συντομότερο δυ-

νατό και ότι μάλιστα μέσα στον Νοέμβριο θα

ερευνήσει σοβαρά το ενδεχόμενο πληρωμής

μας από το δήμο για τους μήνες από Μάιο

μέχρι Σεπτέμβριο όπου ήμασταν καταχωρημέ-

νοι στον δήμο.

Κάνω έκκληση λοιπόν σε αυτόν και σε όλους

τους συνεργάτες του και αρμόδιους να δώ-

σουν ένα τέλος σε αυτό το μαρτύριο που όπως

ανακάλυψα στο τέλος ταλαιπωρεί και έχει

πλέον καταβάλει όχι μόνο εμάς τους εργαζό-

μενους στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

Βάρης αλλά και άλλους περίπου δεκαπέντε ερ-

γαζόμενους αυτού του “άτακτου” δήμου!

Ωστόσο δεν μπορώ να μη σχολιάσω την όλη

κατάσταση με μια λέξη και ειλικρινά δεν με

απασχολεί πλέον καθόλου αν κάποιοι παρεξη-

γηθούν καθώς όλα αυτά είναι αδικαιολόγητα

να συμβαίνουν. ΚΑΤΑΝΤΙΑ!!!

Θα σας είμαι ευγνώμων εάν θίξετε το θέμα

στην εφημερίδα σας.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά

Δημήτρης Μανωλάς

Επισκέπτης Υγείας

Φωνή αγωνίας και απελπισίας, βγαίνει μέσα από την επιστολή του εργαζόμενου
στο “Βοήθεια στο Σπίτι” στο Δήμο 3Β, αφού είναι πλήρωτος μαζί με τους συνα-
δέλφους του κοντά ένα χρόνο! Λόγω του μάκρους της επιστολής έχουν γίνει
αναγκαίες περικοπές. Παρόμοια επιστολή έχει φθάσει και από φυσιοθεραπεύτρια
εργαζόμενη επίσης στα 3Β.
«Εχουμε ξεπεράσει τα όρια της ανοχής και της αντοχής. Φτάνει πια η κοροϊδία,
φτάνουν τα λόγια και οι υποσχέσεις, φτάνει το γνωστό πολιτικό κόλπο της κα-
τηγορίας των "αντιπάλων" για την ευθύνη της όλης κατάστασης!!! φωνάζει η φυ-
σιοθεραπεύτρια.
Ελπίζουμε να συγκινηθούν οι αρμόδιοι, αλλά και οι σύμβουλοι ως έχουν υποχρέ-
ωση να σκύβουν στα προβλήματα των δημοτών και των εργαζομένων.
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Την Παρασκευή 11η Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε

με επιτυχία η πρώτη παρουσίαση των πολιτικών δυ-

νάμεων που ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία για

τη συσπείρωση και συμπόρευση σε ένα μέτωπο κοι-

νής δράσης του ΟΧΙ, απέναντι στη νέα δανειακή σύμ-

βαση και τα μέτρα κατοχής και υποτέλειας της χώρας

μας.

Την ίδια ώρα που οι κοινωνικές και κομματικές δυνά-

μεις που στηρίζουν τα μνημόνια, όρκιζαν την κυβέρ-

νηση της συνταγματικής εκτροπής στο Προεδρικό

Μέγαρο, οι λαϊκές δυνάμεις της αντίστασης, λίγα

μέτρα πιο κάτω, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βιο-

τεχνικού Επιμελητηρίου, αντέτασσαν την απόφαση

της ελληνικής κοινωνίας να συνεχίσει στο δρόμο του

νέου ΟΧΙ, που είπε ο λαός την 28η Οκτωβρίου στις

παρελάσεις με τη δυναμική παρουσία του.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, ή έστειλαν μήνυμα

συμπαράταξης, οργανώσεις, μέτωπα, πρωτοβουλίες

πολιτών, άλλες συλλογικότητες και προσωπικότητες

από όλο το φάσμα των δημοκρατικών και πατριωτι-

κών δυνάμεων της χώρας, από τη λαϊκή δεξιά, το αν-

τιμνημονιακό ΠΑΣΟΚ, έως τις οργανώσεις της

αριστεράς και τα κινήματα της Πλατείας.

Στη διαβούλευση για το μέτωπο του ΟΧΙ συνέβαλλαν:

το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (ΕΠΑΜ), το Μέτωπο Αλ-

ληλεγγύης και Ανατροπής, η Κομμουνιστική Οργά-

νωση Ελλάδας (ΚΟΕ), το Εθνικό Συμβούλιο για τις

Γερμανικές Αποζημιώσεις, η Ομάδα Αντίστασης Πλα-

τείας Συντάγματος, οι Αποφασισμένοι-Αγανακτισμέ-

νοι, η Λαϊκή Συσπείρωση, η Δημοκρατική

Αναγέννηση, η Συσπείρωση για τη Δημοκρατία, το Κί-

νημα Άμεσης Δημοκρατίας, η Ομάδα Αντίστασης στο

Μεσοπρόθεσμο, το Δίκτυο Άμεσης Δημοκρατίας Αν-

δρίων (ΔΑΔΑ) κ.ά. .

Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι οι διαχωριστι-

κές γραμμές έχουν χαραχθεί μετά τις τελευταίες εξε-

λίξεις, και ότι, με κοινές δράσεις και δίκτυα αλλη-

λεγγύης, θα ανατραπούν τα μέτρα και τα χαράτσια,

θα διεκδικήσουμε το δικαίωμα του λαού να πει τη

γνώμη του ακυρώνοντας τα μνημόνια, και θα αντι-

σταθούμε στην κατάλυση της Εθνικής Κυριαρχίας

που επιβάλλει το "μαύρο μέτωπο" της νέας κατοχής.

Η πρωτοβουλία αποφασίστηκε να συνεχιστεί με τη

δημιουργία ενός προσωρινού συντονιστικού οργά-

νου, το οποίο θα μεθοδεύσει τα επόμενα βήματα για

τη συγκρότηση ενός παλλαϊκού, μαζικού μετώπου

του ΟΧΙ.

Αυτό θα απευθυνθεί και στις υπόλοιπες δυνάμεις της

αντίστασης, πολιτικές, συνδικαλιστικές και κοινωνι-

κές, ώστε όλοι μαζί, από όλους τους πολιτικοκοινω-

νικούς χώρους που συνιστούν τις οργανωμένες

δυνάμεις του αντικατοχικού αγώνα, να πάρουν ανά-

λογες πρωτοβουλίες, ώστε να γιγαντωθεί η κοινή

προσπάθεια για μια Ελλάδα ελεύθερη, δημοκρατική

και ανεξάρτητη.

Δημήτρης Κυπριώτης

Εκπρόσωπος του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Στο Μέτωπο του ΟΧΙ στη ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΎΜΒΑΣΗ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ "ΟΧΙ"

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η

πρεμιέρα της κωμικής όπερας του Σπύρου

Σαμάρα «Η Κρητικοπούλα», σε σκηνοθεσία

Πέτρου Ζούλια, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου

στο κατάμεστο θέατρο Ολύμπια. Το υπέροχο

έργο του Σαμάρα, που παντρεύει ελληνική

παραδοσιακή μουσική και χορούς όπως ο

πεντοζάλης με ευρωπαϊκή μουσική και χο-

ρούς όπως το βαλς, η πολύχρωμη, ευφρό-

συνη, ανάλαφρη σκηνοθεσία του Ζούλια και

οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών ενθουσία-

σαν το κοινό, το οποίο καταχειροκρότησε

όλους τους συντελεστές.

Η μυθολογία της Κρήτης, αλλά και η διαχρο-

νικότητα των καταστάσεων έφεραν πιο

κοντά στο σήμερα το έργο αυτό, το οποίο

γράφτηκε σχεδόν πριν από έναν αιώνα και

αναβιώνει για πρώτη φορά μετά από 80 χρό-

νια στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Το έργο ερμήνευσε η ορχήστρα της Ε.Λ.Σ

υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη, ενώ

η χορωδία ήταν υπό τη διεύθυνση του Νίκου

Βασιλείου. 

Η παράσταση της “Κρητικοπούλας”  θα

επαναληφθεί 19 και 20 Νοεμβρίου και

στις 1 και 4 Δεκεμβρίου.

«Η Κρητικοπούλα» στη Λυρική Σκηνή

«Η Ελλάδα οφείλει και
μπορεί να διεκδικήσει μια
βιώσιμη συμφωνία ανα-
διάρθρωσης του χρέους
της για να μη βρεθεί αύριο
στο τραγικό δίλημμα να
έχει να επιλέξει μεταξύ
μιας δύσκολης και πλή-
ρους ρήξης με το διεθνές
σύστημα ή μιας ταυτόχρο-
νης υποδούλωσης και κα-

ταστροφής. Η Αθήνα δεν
διαπραγματεύτηκε ποτέ
μέχρι τώρα…»
Αυτό ήταν το ελπιδοφόρο

μήνυμα που εξέφρασε ο

Δημήτρης Κωνσταντακό-

πουλος δημοσιογράφος-

συγγραφέας στην

εκδήλωση - συνέντευξη

Τύπου που πραγματοποι-

ήθηκε την περασμένη

Τρίτη (15/11) στην ΕΣΗΕΑ

με πρωτοβουλία του Κινή-

ματος Ανεξάρτητων Πολι-

τών και ομοτράπεζους τον

Μίκη Θεοδωράκη και τον

συνταγματολόγο Γιώργο

Κασιμάτη. Θέμα της εκδή-

λωσης  ήταν «Γιατί η  συμ-
φωνία της 26ης Οκτωβρίου

οδηγεί στην κατάλυση  του
ελληνικού κράτους».
Ακολούθως ο συνταγματο-

λόγος Γιώργος Κασιμάτης

ανέπτυξε τις επιστημονι-

κές του απόψεις για τη δα-

νειακή σύμβαση και τους

κινδύνους που εγκυμονεί

για τη χώρα μας, κυρίως η

παραίτηση από κάθε ασυ-

λία λόγω εθνκής κυριαρ-

χίας καθως και υπαγωγής

του χρέους της Ελλάδας

στο αγγλικό δίκαιο.

Ο Δ. Κωνσταντακόπουλος

αναφέρθηκε αναλυτικά στις

συμφωνίες της 26.10 υπο-

γραμμίζοντας ότι, στο σύ-

νολό τους, συνιστούν μια μη

αντιστρέψιμη δυσμενή μετα-

βολή των δανειακών υπο-

χρεώσεων της Ελλάδας,

που δεν θα της επιτρέψει να

αποπληρώσει ποτέ το χρέος

της και θα δώσει τη δυνατό-

τητα στους πιστωτές να γί-

νουν ουσιαστικά ιδιοκτήτες

της χώρας, καθιστώντας

την οικονομικό προτεκτο-

ράτο. 

Σήμερα, τόνισε, το χρέος

είναι δίκοπο μαχαίρι, και για

την Ελλάδα και για τους πι-

στωτές. Με τη Συνθήκη της

26ης Οκτωβρίου η Ελλάδα

«αφοπλίζεται», γεγονός που

καθιστά περισσότερο, όχι λι-

γότερο πιθανή την αποβολή

της από την ευρωζώνη.

spitha-kap.gr 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μαζί με το “κούρεμα” έρχεται και 
ο διαπραγματευτικός αφοπλισμος
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Είναι πολύ δύσκολο να αποτυπώσει κα-

νεις στο χαρτί, ό,τι είδε το μάτι τρεις

συνεχείς ημέρες. Εικόνες μαγικές της

φύσης, ιστορία από την αρχέγονη

εποχή και πολιτισμό του σήμερα.

Τρεις ημέρες στη Μακεδονία· στην πα-

νέμορφη Καστοριά, στη λίμνη των Πρε-

σπών, στην Καλαμπάκα.

Αγια χώματα και αστείρευτη ιστορία.

Είναι η δεύτερη φορά που ακολουθώ

εκδρομή του Συλλόγου Πανοράματος

Βούλας, και πρέπει να ομολογήσω ότι

είχε μία εκπληκτική, νηφάλια οργά-

νωση, με ξεναγούς σε όλους τους τό-

πους που περάσαμε· χωρίς το άγχος

της μετακίνησης και της βιασύνης.

Και οι εκπλήξεις αστείρευτες.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας

Αγγελιδάκης, έδωσε άλλο ένα δείγμα

καλού “οδηγού” και υποσχέθηκε και

άλλες τέτοιες εκδρομές.

Τι να πρωτοαριθμήσω· τα μαγικά τοπία

της Καστοριάς ιδιαίτερα αυτή την

εποχή με τα κοκκινοκίτρινα φυλλωμένα

χαλιά; Τη λίμνη της με τα πουλιά να

πλανάρουν σε σχηματισμούς και πε-

τάγματα; Τα αρχοντικά της και τα καλν-

τερίμια της;

Ο αρχαίος της οικισμός, ο Λιμναίος·

αποκαλύφθηκε όταν υποχώρησαν τα

νερά της λίμνης και αναδύθηκαν καλύ-

βες φτιαγμένες με καλάμι και πηλό με

όλο το νοικοκυριό μέσα! (φωτο).

Οι λίμνες των Πρεσπών (η μικρή και η

μεγάλη), που αγναντεύοντας τες δεν

μπορείς να μην κάνεις το συλλογισμό

ότι η φύση είναι μία, οι λαοί έχουν παν-

τού τις ίδιες ανάγκες και οι λίμνες δεν

κόβονται, αλλά ανήκουν σε τρεις

χώρες!                     Αννα Μπουζιάνη

Καστοριά, Πρέσπες, Καλαμπάκα
Μια διαφορετική εκδρομή από το Σύλλογο “Πανόραμα” Βούλας
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Το πρόγραμμα, έχει σκοπό τη στήριξη της επι-

χειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των ερ-

γαζομένων τους, μέσω χρηματοδότησης

λειτουργικών εξόδων και δράσεων συμβουλευ-

τικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της

απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις

συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Το σημαντικό

είναι ότι δικαιούχοι είναι όλες οι ελληνικές επι-

χειρήσεις πλην ανωνύμων εταιρειών, καθώς και

οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που επιθυμούν να

ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση σε όλους τους

κλάδους της οικονομίας. Χρηματοδοτεί 100% και

έως 35.000 ευρώ λειτουργικές δαπάνες, συμ-

βουλευτικές δαπάνες, δαπάνες κατάρτισης προ-

σωπικού, και μισθοδοσίας μίας νέας θέσης

εργασίας για 12 μήνες.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται από την

15/11/2011 έως την 15/1/2012.

Η δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρω-

τοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε

φάση start-up)», συνολικού προϋπολογισμού 36

εκ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρη-

ματικής δραστηριότητας των νέων επιχειρημα-

τιών και των ανέργων.

Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται προτάσεις

με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια

Δαπάνη) 20.000 €. Σε περίπτωση που η πρόταση

προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέ-

σεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπο-

λογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των

35.000 € (Δημόσια Δαπάνη) με την προϋπόθεση

να διατηρηθεί τουλάχιστον για δώδεκα (12)

μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

― Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την

ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανερ-

γίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επι-

χειρηματικής τους δραστηριότητας).

― Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου

(ΑΦΜ).

― Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλι-

κίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.

― Δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα που

περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του οδηγού υπο-

βολής.

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο

επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη)

10.000 € και ανώτατο 20.000 €. Σε περίπτωση

που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία

νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, ο ανώτατος

επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει

μέχρι το ποσό των 35.000 € (Δημόσια Δαπάνη)

με την προϋπόθεση να διατηρηθεί τουλάχιστον

για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσλη-

ψης.

Ως επιλέξιμες ενέργειες-δαπάνες της πρώτης δρά-

σης θεωρούνται:

Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης

Μέγιστο ποσοστό-ποσό στον προϋπολογισμό του

επιχειρηματικού σχεδίου

1. ΕΝΟΙΚΙΑ 50%

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ 40%

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 10%

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) 10%

5.ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 5%

6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 20%

7. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 5%

8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΠΡΩΤΩΝ 

ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10%

9. ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ) 15.000 €

· Τα ποσοστά που αναφέρονται στον ανωτέρω πί-

νακα είναι τα μέγιστα επιτρεπτά ποσοστά για κάθε

κατηγορία δαπάνης.

· Ο πιστοποιημένος προϋπολογισμός σε κάθε κατη-

γορία δαπάνης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος

από τον εγκεκριμένο.

·  Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμμία κατηγορία

δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη

και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται επιχει-

ρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολο-

γισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000€ και ανώτατο

20.000 €.

Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημι-

ουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώ-

τατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να

ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 € .

Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας)

θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός

εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημε-

ρομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί

για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες. 

Οι στόχοι του προγράμματος συνίστανται στα πα-

ρακάτω: 

- Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απα-

σχόληση και επανένταξή του στην αγορά εργασίας.

- Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού και

οικονομικού ιστού.

- Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση

του τοπικού πληθυσμού.

- Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και Ανάπτυξη

και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας,

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  (ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ-

ΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ)

Μπορείτε για κάθε διευκρίνιση να καλείτε την Eniac

/ Τμήμα Συμβούλων ζητώντας τον Κωνσταντίνο Πα-

παδόπουλο ή Αναστάσιο Σαντοριναίο  στα 210- 495

9090.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100% ΕΩΣ 35.000 € ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή των ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 

Είναι οδυνηρό να βλέπουμε αδικίες εις

βάρος μερίδας συμπολιτών μας με τις ευ-

λογίες του κράτους και οι αρμόδιοι να σιω-

πούν. Η επίσημη πολιτεία, προκειμένου να

εισπράξει έσοδα από τους πολίτες θεσπίζει

νομούς όπως ο ν.4014/11 ο οποίος αφορά

την ρύθμιση των αυθαίρετων. Ένας νόμος

ισοπεδωτικός και εκβιαστικός, με μεγάλα

προβλήματα εφαρμογής. Την ίδια στιγμή, η

διοίκηση βγάζει κορώνες για την διάσωση

και την προστασία του περιβάλλοντος,

Στην εφαρμογή αυτού του νόμου, έχει ανα-

κύψει ένα πρόβλημα το οποίo είναι ιδιαί-

τερα έντονο και ουσιαστικά δημιουργεί

πολίτες δυο κατηγοριών. Το πρόβλημα έχει

προκύψει με τους αυθαίρετους οικισμούς οι

οποίοι βρίσκονται στις παρυφές του Υμητ-

τού, όπου τώρα οι όροι δόμησης καθορίζον-

ται από το διάταγμα της ζώνης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Υμμητού. 

Συγκεκριμένα οι περιοχές που ανήκουν κυ-

ρίως στην ανατολική ΑΤΤΙΚΗ (Χέρωμα

ΒΑΡΗΣ, Σκάρπιζα ΚΟΡΩΠΙΟΥ κ.λ.π.) δεν

μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του

ν.4014/11 προκειμένου να ρυθμιστούν οι αυ-

θαίρετες κατασκευές.

Είναι γεγονός ότι αυτές οι περιοχές βρί-

σκονται σε ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, όπως αυτή

καθορίστηκε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Είναι όμως γεγονός ότι, η πολιτεία γνώριζε

ΠΟΛΥ καλά τι γινόταν εκεί. Οι αυθαιρε-

τούντες πλήρωναν εισφορές στο ΙΚΑ, εν-

τάχθηκαν σε νομούς προκειμένου να

συνδεθούν με δίκτυα κοινής ωφέλειας, δη-

λώνουν στην ΕΦΟΡΙΑ τα ακίνητα και όμως

κανένας δεν τους ενόχλησε. Αντί αυτού, η

πολιτεία παρείχε όλες τις απαραίτητες υπο-

δομές προκειμένου να διευκολυνθεί η δια-

βίωση στις περιοχές αυτές καθώς επίσης

και υποσχέσεις για την αποκατάσταση και

την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης.

Τώρα όμως οι οικιστές αυτών των περιοχών

βρίσκονται στο σημείο να χάνουν τις περι-

ουσίες τους μια και δεν μπορούν να τις με-

ταβιβάσουν εν ΖΩΗ και να τις αξιοποιήσουν

δεδομένου ότι δεν μπορούν να ενταχθούν

στον ν.4014/11.

Τι κάνει η πολιτεία; Τι κάνει ο Δήμος;

Για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, κα-

νένας δεν επιθυμεί την καταστροφή του

περιβάλλοντος. Την στιγμή όμως όπου κάθε

αυθαίρετη κατασκευή νομιμοποιείται ακόμα

και όταν βρίσκεται σε παραδοσιακούς οικι-

σμούς, δεν θα πρέπει να γίνει και κάτι για

τις περιοχές αυτές όπου υπάρχει πυκνό-

τητα δόμησης περίπου 2.5 κατοίκους ανά

στρέμμα;

Επειδή η ισονομία αποτελεί αρχή του Συν-

τάγματος είναι σημαντικό αυτοί οι πολίτες

να μπορέσουν να υπαχθούν στην ρύθμιση.

Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο

μας και ας είμαστε ρεαλιστές. Από την

στιγμή που ο Υπουργός αποφάσισε να ανοί-

ξει το θέμα των αυθαιρέτων έστω για ει-

σπρακτικούς λόγους (το οποίο είχαμε

τονίσει ότι έχει πολλές εκκρεμότητες), θα

πρέπει να έχει και το πολιτικό θάρρος να

αντιμετωπίσει και τις ειδικές περιπτώσεις

που εμφανίζονται. 

Χέρωμα Βάρης - Πολίτες Δεύτερης κατηγορίας
του Νίκου Στ. Ζυγούρη 

Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, 

Δ.Σ. Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Με επιστολή του, ο Δήμαρ-

χος Μαρκοπούλου, αναφε-

ρόμενος στις δύσκολες

οικονομικές συγκυρίες που

βιώνει η χώρα, ανακοινώ-

νει τη δημιουργία κοινωνι-

κού παντοπωλείου στην

πόλη, το οποίο θα λειτουρ-

γήσει από το τέλος του

επόμενου μήνα Δεκεμ-

βρίου.

Κρίθηκε απαραίτητο γιατί

όπως σημειώνει: «Στις δύ-
σκολες στιγμές που βιώνει
ο τόπος μας και κυρίως οι
οικονομικά ασθενέστεροι
συμπολίτες μας, απαιτούν-
ται εθελοντικές προσφορές
και συλλογικές δράσεις,
που θα ανακουφίσουν
όσους έχουν πραγματική
ανάγκη από συγκεκριμένα
αγαθά, χωρίς να τους “υπο-
χρεώνουμε” να εξαρτώνται,

από τις εκάστοτε κρατικές
δομές».
Σημειώνεται στην επι-

στολή ότι το Κοινωνικό

Παντοπωλείο, θα εξασφα-

λίζει τα απολύτως απαραί-

τητα είδη διατροφής και

ρουχισμού, καθώς και κά-

ποια παιχνίδια για μικρά

παιδιά, σε οικογένειες που

αποδεδειγμένα χρήζουν

υλικής βοήθειας και στήρι-

ξης.

Επισημαίνει δε:

Είναι προφανές, ότι η επι-
τυχία ενός τέτοιου εγχει-
ρήματος, εξαρτάται
απόλυτα, από το μέγεθος
των προσφορών, ιδιωτών
και επιχειρήσεων!
Καλούμε λοιπόν όλους
τους συμπολίτες μας, που
με περίσσευμα καρδιάς,
θέλουν και μπορούν να
προσφέρουν, να συνδρά-

μουν με προσφορές (σε
είδη που αναφέραμε) και
με ενδιαφέρον για την ποι-
ότητα αυτών, καθώς η προ-
στασία της αξιοπρέπειας
των δικαιούχων, είναι επί-
σης προτεραιότητα της
Δημοτικής Αρχής. 
Για πληροφορίες, σχετικά

με το τι μπορούν να προ-

σφέρουν οι δημότες στο

Κοινωνικό Παντοπωλείο,

μπορούν να απευθυνθούν

καθημερινά και εργάσιμες

ώρες, στην Κοινωνική Υπη-

ρεσία του Δήμου Μαρκο-

πούλου, στα τηλέφωνα

(22990) 20 171 & 20 149.       

Καταλήγει δε: Είμαστε πε-

πεισμένοι, ότι η αλληλεγγύη

(και όχι απλώς «η φιλανθρω-

πία») αποτελεί αναπόσπα-

στο κομμάτι της συλλογικής

μας ταυτότητας! 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ

ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ!
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«Ο μαραθώνιος είναι μια ελληνική ιστορία» βεβαιώνει με

την ταινία μικρού μήκους η Γερμανίδα δημιουργός της, μα-

ραθωνοδρόμος Χάιντι Διακομοπούλου*.

Παρουσίαση της ταινίας, έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία την

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, προπαραμονή της διεξαγωγής

του Κλασικού μαραθωνίου της Αθήνας, στο αμφιθέατρο της

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Την παρουσίαση έκαναν

η πρωταθλήτρια και πρέσβειρα του μαραθωνίου Μαρία Πο-

λύζου και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Νίκος Τσώνης. 

Ο  τ. Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης και πρωτα-

θλητής, μίλησε για την δημιουργό της ταινίας και το έργο

της λέγοντας μεταξύ άλλων: 

«Με την ταινία αυτή, η ιστορία μας θα ταξιδέψει σ’ όλο τον
κόσμο. Αυτούς τους δύσκολους καιρούς το έχουμε ανάγκη.
Η δημιουργός της ταινίας είναι μια Γερμανίδα που αγαπάει
την Ελλάδα και τον μαραθώνιο.
Η ταινία δεν μας διηγείται απλά την ιστορία του αγωνίσμα-

τος του μαραθωνίου. Είναι ακριβώς σαν τον μαραθώνιο.
Λιτή, αλλά δυνατή, χωρίς τη δυνατότητα μεγάλων δαπα-
νών, αλλά πλούσια σε αγάπη και συναίσθημα.
Γιατί έγινε με την ψυχή της δημιουργού κι όσων συμμετεί-
χαν. Από τις Σπαρτιατικές Μώρες, ως τα μέλη του συνερ-
γείου.
Αρχίζει με την Μάχη του Μαραθώνα.
Με απλά μέσα και πολύ σκηνοθετική μαεστρία, γυρίζονται
οι σκηνές της Μάχης στην περιοχή του Μαραθώνα.
Εζησα μεγάλο μέρος των γυρισμάτων και τις δυσκολίες
που αντιμετώπισε η Χάιντι, υλικές, καιρικές και άλλες, αλλά
δεν απογοητεύθηκε ούτε στιγμή.
Στη συνέχεια παρακολουθούμε την ιστορία του αγωνίσμα-
τος από τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες του 1896
μέχρι τον μαραθώνιο του Γρηγόρη Λαμπράκη, τον κλασικό
μαραθώνιο.
Παρελαύνουν όλες οι μεγάλες μορφές του αγωνίσματος:
Από τον μυθικό Λούη, στο μεγάλο Βασιλάκο και τον Στέλιο
Κυριακίδη, μέχρι τους σημερινούς πρωταθλητές την Μαρία
Πολύζου και τον Νίκο Πολιά.

Άλλο κεφάλαιο της ταινίας αναφέρεται στον μαραθώνιο γυ-
ναικών. Είναι εντυπωσιακό ότι μετά την ανεπίσημη συμμε-
τοχή της Ρεβυθή ή Μελπομένης το 1896, μόλις το 1972
έχουμε την πρώτη επίσημη γυναικεία συμμετοχή στον μα-
ραθώνιο, διεθνώς.
- Γυρίσματα έγιναν και στο μουσείο του μαραθωνίου δρό-
μου στον Μαραθώνα και τμήμα της ταινίας έχει αφιερωθεί
στην φλόγα του μαραθωνίου δρόμου, τον Ελληνα πρε-
σβευτή του αγωνίσματος, που μεταφέρει σ’ όλους τους με-
γάλους μαραθώνιους την ιστορική μας παρακαταθήκη και
τιμά το όνομα του Μαραθώνα και της Ελλάδας σ’ όλα τα
μέρη της γης.
Η ταινία κλείνει με την προβολή της εμπειρίας του ερασι-

τέχνη μαραθωνοδρόμου, του εραστή του αγωνίσματος.
Βλέπουμε τι σημαίνει στην πράξη: ο μαραθώνιος είναι τρό-
πος ζωής. Και είναι τρόπος ζωής για εκατομμύρια ανθρώ-
πους στον πλανήτη. Δεν είναι σχήμα λόγου, ότι τρέχοντας
τον μαραθώνιο γυμνάζεις μυαλό και ψυχή μαζί με το σώμα,
και γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, ικανότερος να διαχειρι-
στείς τον μαραθώνιο της καθημερινότητας.

Εχω το προνόμιο της καταγωγής από τον Μαραθώνα,
αυτόν τον τόπο με το όνομα σύμβολο. Θεωρώ ότι η προ-
σπάθεια της Χάιντι Διακομοπούλου μάς τιμά ιδιαίτερα και
την ευχαριστώ θερμά.
Όπως και όσους με κάθε τρόπο μας τίμησαν με τη συμμε-
τοχή τους και την συμβολή τους στην ταινία.
Τον καθηγητή κ. Μπουραζέλη, την Ρούλα Λαμπράκη, τους
κυρίους Χαρ. Βασιλάκο και Σπ. Λούη, εγγονούς των μαρα-
θωνοδρόμων, τον Δημήτρη Κυριακίδη, τον Νίκο Μπέριο , τις
Σπαρτιατικές Μώρες,
Δεν θα σας κουράσω άλλο, θα σας αφήσω να δείτε μόνοι
σας, ότι ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Με τις άοκνες προσπάθειες του ΣΕΓΑΣ, της Οργανωτικής
Επιτροπής του Κλασικού μαραθωνίου της Αθήνας και το εν-
διαφέρον της ελληνικής πολιτείας, θέλω να πιστεύω ότι θα
γίνει και ελληνική προτεραιότητα».

* Η Χάιντι Διακομοπούλου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Γερμανία, έκανε

θεατρικές σπουδές στην Κολωνία και εκεί δούλεψε στο θέατρο και την τη-

λεόραση.

Από το 1992 αποφάσισε να ζήσει στην Ελλάδα.

Εδώ γνώρισε τον Ελληνα σύζυγό της και μαζί έκαναν μια όμορφη οικογένεια

με τρία παιδιά. Γράφει σενάρια για την τηλεόραση από το 1994. Το 2005 εκ-

δίδει το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Ποτέ στην ζωή», ένα μυθιστόρημα που

έχει σχέση με τον αθλητισμό.

Το 2009 γυρίζει την ταινία «Τρέξε, άλλαξε τη ζωή σου»

Γιατί και η ίδια θεωρεί ότι το τρέξιμο άλλαξε τη ζωή της.

Ενώ έτρεχε πάντα για ευχαρίστηση, όταν έκανε τον πρώτο της μαραθώνιο

το 2003, αποφασίζει ν’ ασχοληθεί με τον αγωνιστικό αθλητισμό.

Η αγωνιστική της προσπάθεια ξεκινάει το 2005, μετά τη γέννηση του 3ου

παιδιού της κι έχει αρκετές διακρίσεις.

Στον μαραθώνιο της Κυριακής ήρθε πρώτη στο πανελλήνιο πρωτάθλημα,

στην κατηγορία 40 ετών και άνω και 4η στην γενική κατάταξη.

Ανυπόμονοι οι δρομείς του 29ου Μαραθώνιου, να τρέξουν στα
χνάρια των πρώτων ολύμπιων δρομέων, παίρνοντας κάτι από
την αύρα τους...

Ο Μαραθώνιος δεν είναι αγώνας, είναι ιδέα, είναι αίσθημα,
είναι ανάταση ψυχής... 
Σην είσοδο του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Από αριστερά: Χάιντι Διακομοπούλου, Σπύρος Ζαγάρης, Μαρία
Πολύζου.

“Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ”

Την περασμένη Δευτέρα 14-11 ξεκίνη-

σαν στο Μουσείο Οίνου  τα ποιητικά

αναλόγια του Οργανισμού Παιδείας Πο-

λιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟ-

ΦΩΝ» Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Μέσα σε μιαν ατμόσφαιρα μυσταγω-

γίας, ταξίδεψαν το κοινό μέσα από τις

στίχους της ποίησης, διαπιστώνοντας

για άλλη μια φορά τον διαχρονικό ρόλο

της ποίησης και την επικαιρότητα των

ποιημάτων του Γεωργίου Σουρή. 

Την  εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος

Σπάτων-Αρτέμιδος Χρήστος Μάρκου

όπου στο σύντομο χαιρετισμό είπε με-

ταξύ άλλων: 

«Δεν είναι ούτε τυχαία ούτε συμπτω-
ματική, η διοργάνωση του αφιερώμα-
τος, που σήμερα ξεκινάει, για την
ελληνική ποίηση.
Είναι μια βαθιά ανάγκη της ίδιας της
κοινωνίας:

-για να ξεφύγει από την μίζερη και θλι-
βερή πραγματικότητα που καθημερινά
βιώνει
-για να εκφράσει τις σκέψεις της, την
αγωνία της, τις δικές της προσδοκίες
με μια άλλη γλώσσα διαφορετική, μα-
κριά από τα ξύλινα στερεότυπα της
πεπατημένης. 
-για να αρνηθεί τον εγκλωβισμό της
ανθρώπινης υπόστασης στο απάν-
θρωπα δομημένο σύστημα που σή-
μερα μας συνθλίβει.
-για να φωνάξει δυνατά, να διατυμπανί-

σει παντού και πάντα, πως εκτός από τις

αγορές και τα SPREADS, υπάρχουν οι

άνθρωποι, οι ιδέες, οι λαοί, τα έθνη, η

παγκόσμια ανθρωπότητα». 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η Πρό-

εδρος του Οργανισμού Παναγιώτα

Μάρκου λέγοντας μεταξύ άλλων: 

«Σκοπός αυτής της διοργάνωσης είναι

να έρθουν σε επαφή με τους ποιητές

μας τα νέα παιδιά και εμείς να γνωρί-

σουμε ή να θυμηθούμε το έργο τους.

Ζούμε σε μια τόσο αντιπνευματική

εποχή. Είμαστε ανυπεράσπιστοι  στον

ορυμαγδό που μας περιβάλλει.

Στις τούρκικες σειρές στην ζώνη

prime-time  στην πνευματική ένδεια

που αποτελεί την καθημερινότητα

μας.

...Πρέπει να βρούμε, να ανακαλύ-

ψουμε από αρχής  τις χαμένες αξίες

μας. Δεν είναι πολυτέλεια  αυτό. Είναι

αναγκαιότητα. Είμαστε συνυπεύθυνοι

για την κατάσταση που έχουμε οδη-

γηθεί. Βάλαμε πολύ λούστρο στη ζωή

μας...»

Η ανάλυση πάνω στο έργο του Σουρή

από την Κλεοπάτρα Λυμπέρη ήταν

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Διανθί-

στηκε από χιούμορ με αφορμή τα

σκωπτικά ποιήματα του ποιητή και

κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του

κοινού μέχρι το τέλος.

Εξαιρετικές οι απαγγελίες από την νε-

ανική ομάδα του 4ου ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ.

Η επόμενη συνεύρεση θα γίνει τη

Δευτέρα 21-11 στις 19,00  συνεχίζον-

τας το αφιέρωμα στο μεγάλο Έλληνα

ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 

Ποιητικά αναλόγια στα Σπάτα
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Οι πρόσφατες μακροχρόνιες

απεργίες στην περισυλλογή

απορριμμάτων,  έδωσε την

αφορμή, στα κυβερνητικά

γραφεία να προχωρήσουν

στην ιδιωτικοποίηση και στο

πέρασμα σε ανώνυμες εται-

ρείες του τομεά καθαριότη-

τας.

Σε ημερίδα που έγινε “εν

κρυπτώ” αφού δεν ενημε-

ρώθηκε καν η ΠΟΕ-ΟΤΑ και

η ΚΕΔΚΕ, ο Υφ. Εσωτερι-

κών Π. Κουκουλόπουλος μί-

λησε για φορέα διαχείρισης

ανωνύμων εταιρειών. Δη-

λαδή με διόρθωση στο Δη-

μοκτόνο «Καλλικράτη»,  οι

Δήμοι θα προχωρούν σε επι-

χειρησιακές συμβάσεις με

τους εργαζόμενους στους

τομείς καθαριότητας. 

Οι Φορείς Διαχείρισης

Απορριμμάτων (ΦΟΣΔΑ) με-

τατρέπονται σε Ανώνυμες

Εταιρείες (Α.Ε.) ή σε Νομικά

Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

(ΝΠΙΔ) με τη συμμετοχή

των Δήμων της Περιφέ-

ρειας, προκειμένου να είναι

πιο ευέλικτοι  και πιο αποτε-

λεσματικοί κατά το Υπουρ-

γείο.

Θυμάστε που γράφαμε από

πληροφορίες μας ότι ετοιμά-

ζονται χίλια απορριμματο-

φόρα από μεγάλη

κατασκευαστική εταιρεία, φι-

λική προς τους κυβερνώντες;

Πολυνομοσχέδιο ετοιμάζει

το υπουργείο Εσωτερικών,

που θα κατατεθεί μέσα στο

Νοέμβριο.

Η ΠΟΕ - ΟΤΑ αντιδρά

Την ώρα που γράφουμε

αυτές τις γραμμές έχει κα-

λέσει σε σύσκεψη το Διοι-

κητικό της Συμβούλιο η

ΠΟΕ-ΟΤΑ και η συνάντηση

θεωρείται πολύ κρίσιμη για

την παραπέρα πορεία των

ενεργειών τους.

H  περισυλλογή σκουπιδιών σε ιδιώτες;

Σε μηνυτήριες αναφορές

προς τον εισαγγελέα κατά 17

κυλικείων σχολείων τα οποία

διέθεταν μη επιτρεπόμενα

είδη χωρίς αναρτημένους τι-

μοκαταλόγους προχώρησε η

Περιφέρεια Αττικής.

Η Περιφέρεια έχει ξεκινήσει

ελέγχους από την έναρξη της

σχολικής χρονιάς. Ετσι, έως

4 Νοεμβρίου είχε γίνει έλεγ-

χος σε 1.440 σχολικές μονά-

δες και 1.018 κυλικεία.

17  εξ’ αυτών διέθεταν μη επι-

τρεπόμενα είδη χωρίς αναρ-

τημένους τιμοκαταλόγους.

Σε 405 έγιναν συστάσεις, οι

οποίες αφορούσαν την πώ-

ληση μη επιτρεπομένων

ειδών, ελλείψεις και ύπαρξη

φθαρμένου εξοπλισμού και

εγκαταστάσεων, χρήση ακα-

τάλληλου ή βρώμικου ρουχι-

σμού από τους εργαζομένους

στα κυλικεία, ελλείψεις σε βι-

βλιάρια υγείας, βιβλία υγει-

ονομικού ελέγχου και

εκκρεμότητες με την άδεια

λειτουργίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Στον εισαγγελέα σχολικά Κυλικεία

Νέο λογότυπο της Ενωσης Επτανησίων
Η Ενωση Επτανησίων Ελλάδος, είχε προ καιρού προκηρύξει διαγωνισμό

για τη δημιουργία λογοτύπου της Ενωσης. Αφού συγκέντρωσε το υλικό,

αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νο-

εμβρίου, να εξετάσει τα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του,  για

την διεξαγωγή του διαγωνισμού με θέμα «νέο λογότυπο της Ε.Ε.Ε.» , σε

συνεδρίαση που θα γίνει στις  20 Νοεμβρίου όπου και θα ανακοινώσει τα

αποτελέσματα, ύστερα  από διεξοδική έρευνα, αλλά και  την τελική  από-

φασή του. ΤΗΛ. - FAX.: 2106017441 Κιν.: 6974969386

Σ.Σ.: Ετσι δημιουργούνται τα λογότυπα κύριοι της δημοτικής

αρχης 3V. Εμπνέουν τους πολίτες, τους δίνουν οδηγίες και δέ-

χονται προτάσεις, πριν αναθέσουν σε επιχείρησης ακουμπώντας

πολλές χιλιάδες ευρώ.

Γραφείου Δημότη Κορωπίου
grafeiodimoti@e-koropi.gr

Το Γραφείο Δημότη του Δήμου Κρωπίας έχει αποκτήσει

δική του ηλεκτρονική διεύθυνση για την καλύτερη εξυ-

πηρέτηση των δημοτών, όπως επισημαίνεται στο δελτίο

τύπου. Το e-mail είναι: grafeiodimoti@e-koropi.gr

Τηλ. : Επικοινωνίας : 210 66 25 410,  800 11 34 600 (επι-

λογή 5)  Υπεύθυνη δημοτική υπάλληλος:  Χρ.Παπαχρή-

στου 

Το Γραφείο Δημότη ακούει, καταγράφει και επεξεργάζε-

ται  αιτημάτων δημοτών προκειμένου να γίνει ο ενδιά-

μεσος κρίκος προς επίλυσή τους.

Με απόφαση της Ιεράς Συ-

νόδου που δημοσιεύθηκε

στο φύλλο 234 της Εφημε-

ρίδος της Κυβερνήσεων,

στις 4 Νοεμβρίου, ολοκλη-

ρώνεται και τυπικά η διαδι-

κασία, που ξεκίνησε με

εισήγηση του Μητροπολίτη

Γλυφάδας Παύλου, για τη

μετονομασία της Μητρόπο-

λης.

Έχουσα υπ' όψιν:
1) Τας διατάξεις του άρθρου 11

παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί

του Καταστατικού Χάρτου της

Εκκλησίας της Ελλάδος»

(146/Α´/31.5.1977).

2) Τους Ιερούς Κανόνας λδ´

των Αγ. Αποστόλων, ιζ´ τQς Δ´

Οικ. Συνόδου, λη´ της Πενθέ-

κτης Συνόδου, στ´ της εν Σαρ-

δική Συνόδου, νστ´, ρθ´ της εν

Καρθαγένη Συνόδου.

3) Την υπ' αριθμ. πρωτ.

899/4.8.2011 Πρότασιν - Εισή-

γησιν του Σεβασμιωτάτου Μη-

τροπολίτου Γλυφάδας Παύλου

προς την Ιεράν Σύνοδον της

Εκκλησίας της Ελλάδος.

4) Την από 6.9.2011 απόφασιν

της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου,

αποφασίζει:

Η κατά το άρθρον 6 παρ. 2

του Ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ.

152/Α´/ 28.6.2002) συστα-

θείσα «Ιερά Μητρόπολις Γλυ-

φάδας», μετονομάζεται κατά

τας διατάξεις του άρθρου 11

παρ.2 του Ν. 590/1977 ως

«ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑ-

ΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ,

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ

ΒΑΡΗΣ».

Μετονομάζεται η Μητρόπολη

Γλυφάδας σε Μητρόπολη 
Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης
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Η Τρόικα δεν ζήτησε την

κατάργηση των κλαδικών

συμβάσεων, ισχυρίζεται η

Κομισιόν, σε ερώτηση του

Νίκου Χουντή, σημειώνον-

τας ταυτόχρονα ότι «Οι
συλλογικές συμβάσεις σε
επίπεδο επιχείρησης θα
πρέπει να συνεχίσουν να
σέβονται την εθνική συλλο-
γική σύμβαση ή άλλες δια-
τάξεις που αφορούν τον
κατώτατο μισθό».

Πιο συγκεκριμενα ο ευρω-

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,

Νίκος Χουντής, στην ερώ-

τησή του, κατηγόρησε την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι

«υπερβαίνει τις δικαιοδο-
σίες και το θεσμικό της
ρόλο και ότι παρεμβαίνει
άμεσα», χωρίς να έχει δι-

καίωμα από τις Συνθήκες,

«οδηγώντας σε μείωση το

βιοτικό επίπεδο των εργα-
ζομένων», αναρωτόμενος

αν ο εκπρόσωπος της Κομι-

σιόν στην Τρόικα, «εκπρο-
σωπεί την Επιτροπή ως
θεσμικό όργανο της ΕΕ ή
τους δανειστές της Ελλά-
δας».
Στην απάντησή του ο αρμό-

διος Επίτροπος Απασχόλη-

σης, κ. Andor, σημείωσε,

ότι «η Τρόικα δεν ζήτησε
την κατάργηση των κλαδι-
κών συμβάσεων» προσποι-

ούμενος ότι δεν γνωρίζει

ότι η υπερίσχυση των επι-

χειρησιακών συμβάσεων

έναντι των κλαδικών θα κα-

ταργήσει επί της ουσίας τις

κλαδικές συμβάσεις. Σημεί-

ωσε συγκεκριμένα: «αν και
πρέπει να ληφθούν υπόψη
οι πολιτικές δεσμεύσεις της
Ελλάδας στο πλαίσιο του
προγράμματος οικονομικής

προσαρμογής, ούτε η Επι-
τροπή, ούτε το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (ΔΝΤ),
ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) ζήτησαν την
κατάργηση των κλαδικών
συμβάσεων. Στο πλαίσιο
του προγράμματος οικονο-
μικής προσαρμογής, οι ομά-
δες της Επιτροπής, του ΔΝΤ
και της ΕΚΤ υποστήριξαν
ότι οι εργοδότες και οι ερ-
γαζόμενοι θα πρέπει να
έχουν την ελευθερία να δια-
πραγματεύονται τις συλλο-
γικές συμβάσεις σε επίπεδο
επιχείρησης, ανεξάρτητα
από τις κλαδικές συμβάσεις,
εάν αυτό είναι αυτό που επι-
θυμούν».
Καταλήγοντας ο Επίτροπος,

κ. Andor, και προκειμένου να

μην αφήσει καμία αμφιβολία

ότι ο σκοπός αυτών των

ρυθμίσεων είναι να καταρ-

γηθεί και ‘το κάτι επιπλέον’

που συνήθως έδιναν οι κλα-

δικές συμβάσεις στους ερ-

γαζόμενους και να τις

εξομοιώσει με τα κατώτερα

επίπεδα των εθνικών συλ-

λογικών συμβάσεων, ανέ-

φερε ότι «οι συλλογικές
συμβάσεις σε επίπεδο επι-
χείρησης θα πρέπει να συ-
νεχίσουν να σέβονται την
εθνική συλλογική σύμβαση
ή άλλες διατάξεις που αφο-
ρούν τον κατώτατο μισθό». 

Η τρόικα δεν ζήτησε την κατάργηση 
των συλλογικών συμβάσεων!

απάντηση σε ερώτηση του Νίκου Χουντή

ΑΔΑ:45ΒΖΩΛ6-ΜΞΜ                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Kορωπί   08/11/2011
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 22058
Βασ  Κων/νου 47, Κορωπί
Πληροφορίες: κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο: 2106625682, εσωτ. 163 - Fax: 2106624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων κί-
νησης, πετρελαίου θέρμανσης και ελαιολιπαντικών 2012», σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π. Δ/τος 60/2007, του ΕΚΠΟΤΑ και του 2286/1995,  με
κριτήριο κατακύρωσης:
-Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση για τα καύσιμα κίνησης και το πε-
τρέλαιο  θέρμανσης.
-Τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για τα ελαιολιπαντικά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Δεκεμβρίου
2011  με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα
λήξης την 10:30π.μ.              
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
451.950,51 € πλέον ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.
Τα είδη της προμήθειας θα παραδίδονται: 
-Το Πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου.
-Το Πετρέλαιο θέρμανσης στις δεξαμενές των δημοτικών κτιρίων και
-Τα ελαιολιπαντικά σταδιακά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης.  
Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, ΤΚ 19 400.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,
ορίζεται η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 
- Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
- Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
- Συνεταιρισμοί
- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρου-
σία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέ-
πει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας
του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγ-
γύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το
5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει
τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που
ζητά η διακήρυξη.
Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες από την
επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου.  

Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Κουντουριώτη 1, Λαύριο
Τηλ.: 2292320147, fax: 2292069130
Λαύριο 17/11/2011
Αρ. Πρωτ.: 24634

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙ-
ΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενδιαφέ-
ρεται να μισθώσει οίκημα μέσα
στα όρια του εγκεκριμένου σχε-
δίου πόλης της Δημοτικής Κοινό-
τητας Κερατέας, ωφέλιμης
επιφάνειας 80 – 120 τ.μ. προκει-
μένου να χρησιμοποιηθεί για τη
στέγαση του αρχείου του πρώην
Δήμου Κερατέας. 
Η μίσθωση θα γίνει μετά από φα-
νερή μειοδοτική δημοπρασία που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
Δ. Λαυρεωτικής ενώπιον της Οι-
κονομικής Επιτροπής σε μέρα και
ώρα που θα καθοριστεί από τον
Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτρο-
πής και Δήμαρχο Λαυρεωτικής με
αποστολή προσκήσεως με από-
δειξη στους ιδιοκτήτες των
οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κα-
τάλληλα από την επιτροπή αγο-
ράς, μίσθωσης και εκμίσθωσης
του Δήμου.
Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 194 του Ν. 3463/06 σε συν-
δυασμό με εκείνες του Π.Δ.
270/81 και τους ειδικούς όρους
που περιλαμβάνονται στους
όρους διακήρυξης όπως συντάχ-
θηκαν με την υπ’ αριθμ. 166/2011
απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής. Η μίσθωση θα είναι διάρ-
κειας πέντε (5) ετών, με ανώτατο
όριο μηνιαίου μισθώματος ποσού
τετρακοσίων (400,00€) ευρώ. 
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες
μπορούν μέσα σε δέκα (10) ημέ-
ρες από τη δημοσίευση της πα-
ρούσης να προσκομίσουν στον
αρμόδιο υπάλληλο τις προσφορές
τους με πλήρη περιγραφή του ακι-
νήτου και όπως καθορίζονται
στους όρους διακήρυξης. 
Περισσότερες πληροφορίες
καθώς και οι όροι διακήρυξης δί-
νονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από τους υπαλλήλους:
Α) για τη Δημοτική Ενότητα Κερα-
τέας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Στ.
Καρράς τηλέφωνο επικοινωνίας
2299320222.
Β) για τη Δημοτική Κοινότητα
Λαυρεωτικής, αρμόδια υπάλληλος
κ. Ν. Μαργαρίτη τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 2292320147. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Κων/νος Λεβαντής
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Δικτυακό χτύπημα hackers στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΔΑ: 4577ΩΞΚ-5ΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  36917/16.11.2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ανοιχτού διαγωνισμού για τις ασφά-

λειες των μεταφορικών μέσων (απορ-

ριμματοφόρων - αυτοκινήτων

-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων) του

Δήμου Παλλήνης για ένα έτος και

συγκεκριμένα από 01/01/2012 –

31/12/2012.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύτ-

τει ότι:

Για την ανωτέρω παροχή των

ασφαλειών  εκτίθεται σε ανοιχτό

διαγωνισμό με  σφραγισμένες προ-

σφορές συνολικής δαπάνης εξήντα

χιλιάδες ευρώ   (94.440,00 €)  

Οι ασφάλειες περιλαμβάνουν όλα

τα  οχήματα (απορριμματοφόρα -

αυτοκίνητα – μηχανήματα – μοτο-

ποδήλατα) του Δήμου και κριτήριο

κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη

τιμή  σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν.3463/2006 και Π.Δ. 28/80.

Για να γίνει κανείς δεκτός στο δια-

γωνισμό οφείλει να προσκομίσει:

α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

που αναφέρονται στους όρους

διακήρυξης.

β) Γραμμάτιο Ταμείου Παρακατα-

θηκών και Δανείων ή Τράπεζας

5% επί της συνολικής δαπάνης.

γ) Ρητή δήλωση του προμηθευτή

ότι έλαβε γνώση των όρων της

διακήρυξης της δημοπρασίας και

ότι δέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την  30η

του μηνός Νοεμβρίου του έτους

2011, ημέρα Τετάρτη  και ώρα

10.00’. στα Γραφεία του Δήμου

Παλλήνης (Ιθάκης 12-Γέρακας).

Τεύχη θα δίνονται  μέχρι και

28/11/2011.

Περισσότερες πληροφορίες θα δί-

νονται στο Γραφείο Κίνησης  του

Δήμου τις εργάσιμες μέρες από

08 π.μ. έως 2 μ.μ. και στο τηλέ-

φωνο 210-60.32.898

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η παιδεία στην Ελλάδα με την

ευρύτερη έννοια του όρου, έχει

μπει για τα καλά όπως διαπι-

στώνουμε στο στόχαστρο των

Hackers. Μετά τα χτυπήματα

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το

εντυπωσιακό χτύπημα στο Πα-

νελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, σειρά

είχε το Δημοκρίτειο Πανεπιστή-

μιο Θράκης. Με δυναμική επα-

νεμφάνιση του, έπειτα από την

τελευταία του επίθεση στον

ΟΑΣΘ, ο Hacker με το ψευδώ-

νυμο «Explosive_Mechanism»

(Εκρηκτικός Μηχανισμός) κα-

τόρθωσε επιτυχές χτύπημα

εναντίον πολλών σχολών του

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου.

Οι σχολές που τέθηκαν στο

στόχαστρο του «Explosive_Me-

chanism» <…> είναι: το τμήμα

Διεθνών Οκονομικών Σχέσεων

και Ανάπτυξης, το Τμήμα Γλώσ-

σας, Φιλολογίας & Πολιτισμού,

το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-

κής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Ελ-

ληνικής Φιλολογίας, το Τμήμα

Νομικής, το Τμήμα Μοριακής

Βιολογίας και το Τμήμα Ιστο-

ρίας και Εθνολογίας.

Ο Hacker στο ανώνυμο μήνυμα

που απέστειλε προς το Sec-

News αναφέρει χαρακτηρι-

στικά:

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Για αλλη μια φορα βλεπουμε ότι
οι ιστότοποι των Ελληνικών πα-
νεπιστημίων ειναι ευάλωτοι και
μάλιστα σε μεθόδους που δεν
θέλουν κάποια ειδική και περι-

πλοκή προσέγγιση… Σε τίποτα
πλεον δεν διαφέρει το σάπιο
εκπαιδευτικό σύστημα από το
«σουρωτήρι» των ιστοτο-
πων…»
Τα δεδομένα που άντλησε ο

Hacker αναρτήθηκαν από τον

ίδιο ως «απόδειξη» στο Paste-

bin. Σε αυτά περιλαμβάνονται

usernames και κωδικοί χρη-

στών, δεδομένα διευθύνσεων

και τηλέφωνα, e-mail επικοινω-

νίας καθώς και η πλήρης λίστα

των πινάκων και των βάσεων

δεδομένων που απέκτησε πρό-

σβαση.  

Η επίθεση δεν υποδεικνύει να

εκτέθηκαν προσωπικά δεδο-

μένα φοιτητών του εκπαιδευτι-

κού ιδρύματος, κάτι που δεν

μπορεί βέβαια να αποκλεισθεί

πλήρως και πρέπει να εξεταστεί

από την ομάδα διαχείρισης του

Πανεπιστημίου. Από το είδος

των δεδομένων που εκτέθηκαν

από τον Hacker, υποθέτουμε

πως πρόκειται για αδυναμία

SQL Injection που εντοπίστηκε

σε κάποιον ή κάποιους εξυπη-

ρετητές του Πανεπιστημίου και

που στη συνέχεια χρησιμοποι-

ήθηκε για την άντληση των

στοιχείων. Στο SecNews ΔΕΝ

κοινοποιήθηκε ο ακριβής τρό-

πος ή αδυναμία που χρησιμο-

ποιήθηκε για την επιτυχή

πρόσβαση.

Το SecNews ευχαριστεί τον Ex-

plosive_Mechanism για την έγ-

καιρη και έγκυρη ενημέρωση.

[Update1-16/11/2011-18:01]

Πρόσθετη ανώνυμη πληροφο-

ρία που έφθασε στο SecNews

μετά την ανακοίνωση του άρ-

θρου ενημερώνει ότι μέλη της

GHS  διαθέτουν πρόσβαση

πάνω από ένα χρόνο στους

εξυπηρετητές του Πανεπιστη-

μίου. Ενδεικτικά μας απεστάλη-

σαν οι παρακάτω πληροφορίες

τις οποίες δεν μπορέσαμε να

επιβεβαιώσουμε έως την

στιγμή που γραφόταν το παρόν

άρθρο.
SecNews16/11, στην Κατηγορία

SecNews Rapid Alert [SRA]
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται μαθήματα γαλλικής γλώσσας απο καθη-

γήτρια πτυχιούχο Παν/μίου Αθηνών με φροντιστιριακή

και σχολική πείρα για προετοιμασία Delf/Sorbonne και

σχολική βοήθεια. Τιμές προσιτές αναλόγως το επί-

πεδο. Τηλ. επικοινωνίας 6973412831

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών, απόφοιτος του Καποδιστριακού

Παν/μίου Αθηνών, κάτοχος Proficiency (Cambridge-

Michigan), παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. 

Τιμές προσιτές. Αμαλία Βαλλιάνου Τηλ.6978646902

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Νοτίων Προαστίων

Απόφοιτος Πανεπιστημίου Νοτίου Αφρικής με πολυετή

πείρα στην Ν. Αφρική και Ελλάδα, παραδίδει μαθήματα ιδι-

αίτερα σε όλα τα επίπεδα. Προετοιμασία για FCE, AD-

VANCED, CPE, ECCE, ECPE, TOEFL.

CAMBRIDGE, MICHIGAN, CITY+GUILDS

Tιμές προσιτές. Τηλ. 6946474978

Εκπόνηση εργασιών για Λύκειο Ι.Β., ΑΕΙ, ΤΕΙ

από έμπειρη ομάδα καθηγητών. Προσιτές τιμές. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972077766

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ τη διεκπεραίωση - τακτο-

ποίηση αυθαιρέτων βάσει του Νόμου 44014/21.9.2011

για κτίρια εντός και εκτός σχεδίου. ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕ-

ΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 6932

784909 - 6945 695974 - 6945 433845

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας από έμπειρο

πολιτικό μηχανικό - πολεοδόμο. Τηλ. 6977 288947.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν/μίου Πατρών MSC EMΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Λακωνίας 12, Βούλα Αττικής 16673

τ.: 6946 263867, e-mail: k.gavrilaki@gmail.com

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟ-

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

τηλ. 210 6610.456 & 6978028010.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών παραδίδονται από

πτυχιούχο καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών και εξετά-

στρια του Γαλλικού Ινστιτούτου. Προετοιμασία για

DELF, DALF, Sorbonne, Κπγ. Τηλ. 6974 937370

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται στην Παλαιά Φώκαια διαμέρισμα 60τ.μ. (2ος

όροφος), 100 μέτρα από τη θάλασσα. Τηλέφωνα 22990

66268 & 6938816174.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ αναλαμβάνει μαθητές Γυμνα-

σίου - Λυκείου. Πλούσιο υλικό σε ασκήσεις και μεθο-

δολογίας Άλγεβρας - Γεωμετρίας με επαναλήψεις και

συνεχή εξάσκηση του μαθητή. Περιοχές ΒΑ προ-

άστεια Μεσσόγεια. Προσιτές τιμές Τηλ 6974815977

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ

Καθηγητής Φυσικής παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Φυσικής - Χημείας για όλες τις τάξεις Γυμνασίου -

Λυκείου. Τηλ. 6973 285995.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑ-

ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ.

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

― ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΛ. 6974806089

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Φιλόλογος με 10ετή εμπειρία, πτυχιούχος Φιλοσοφι-

κής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, όπως επίσης και

μαθήματα υπολογιστών. Τηλ. 6981644618

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(Νόμος 4014/2011)

Ομάδα έμπειρων πολιτικών μηχα-

νικών αναλαμβάνει την πλήρη δια-

δικασία ένταξης οποιουδήποτε

ακινήτου στην παραπάνω ρύθμιση.

Τηλ. 210 8956.066

Κιν. 6973496400, 6937 150688

Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής

- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις (ΑΣΚΤ,

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ)

- Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορ., 107τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙ-
ΣΜΕΝΟ, 2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΔΥΟ ΜΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑ-
ΠΕΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,  A/C ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου, 97τ.μ., ΑΝΑΚΑΙΝΙ-
ΣΜΕΝΟ,  2 ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ, ΜΠΑΝΙΟ, WC, ΠΟΛΛΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, A/C. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977473463

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνομη Μεζονέτα με πιλοτή, 2 υπνο-

δωμάτια, λουτρό, καθιστικό και κουζίνα πλήρως επιπλω-

μένα και εξοπλισμένα στο συγκρότημα Δάμων, οδός

Κωστή Παλαμά 1, οικισμός Αγ. Νικολάου Ανάβυσσος.

Τηλ.: 210 8957.974, 6942088940

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ 
Φιλόλογος με πολυετή πείρα και  άριστη μεταδοτικότητα,

παραδίδει μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Σίγουρη επιτυχία!

Πολύ καλές τιμές! τηλ. 2106623932 / 6944919230

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημο-
τικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.
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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  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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 Specia-

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

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 ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

Τι είναι η Ρομποτική Χειρουργική;

Πρόκειται για μία νέα, ελάχιστα επεμβατική χειρουρ-

γική μέθοδο, αντίστοιχη της Λαπαροσκοπικής Χει-

ρουργικής. Όπως και στην Λαπαροσκοπική

Χειρουργική, η κοιλιά γεμίζεται με αδρανές αέριο

(CO2), ώστε να φουσκώσει, να απωθηθούν τα κοι-

λιακά σπλάγχνα και να δημιουργηθεί ο απαραίτητος

χώρος για εργασία. Κατόπιν, η χειρουργική ομάδα

οδηγεί το χειρουργικό ρομπότ (patient site cart) δίπλα

στον ασθενή και εισάγει τη ρομποτική κάμερα και τα

ρομποτικά εργαλεία μέσα στην κοιλότητα της κοιλιάς

μέσω μικρών οπών. Η βασική διαφορά είναι ότι τα

ρομποτικά εργαλεία (τα οποία μοιάζουν αρκετά με τα

λαπαροσκοπικά) είναι προσαρμοσμένα στους ειδι-

κούς ρομποτικούς βραχίονες, τους οποίους χειρίζε-

ται ο χειρουργός από τη χειρουργική κονσόλα

(surgeon’s console). Έτσι, η λεπτότητα των χειρι-

σμών και η ακρίβεια εξασφαλίζεται από το ρομπο-

τικό σύστημα.

Στη Ρομποτική Χειρουργική, σε αντίθεση με ότι πι-

στεύει το ευρύ κοινό δεν χειρουργεί το ρομπότ. Το

ρομποτικό σύστημα Da VinciTM αποτελεί ένα χειρουρ-

γικό εργαλείο στα χέρια του εξειδικευμένου χει-

ρουργού, το οποίο ποτέ δεν λειτουργεί αυτόνομα. Ο

χειρουργός χειρίζεται το ρομπότ, εκμεταλλευόμενος

τις πολλές τεχνικές δυνατότητές του.

Ποιές επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με

τη Ρομποτική Μέθοδο;

Όπως προαναφέρθηκε, η Ρομποτική Χειρουργική

είναι μία μετεξέλιξη της κλασικής Λαπαροσκοπικής

Χειρουργικής, στην οποία οι κλασικές λαπαροσκοπι-

κές επεμβάσεις πραγματοποιούνται με τις ίδιες χει-

ρουργικές αρχές, αλλά με τη βοήθεια του ρομποτικού

συστήματος. Συνεπώς, όλες οι επεμβάσεις που μπο-

ρούν να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά, μπορούν

να πραγματοποιηθούν και με τη ρομποτική μέθοδο. 

Παραδείγματα αποτελούν οι χολοκυστεκτομές, σκω-

ληκοειδεκτομές, επεμβάσεις στομάχου, παχέος εν-

τέρου, διαφραγματοκήλες, επινεφριδεκτομές,

νεφρεκτομές, προστατεκτομές, γυναικολογικές

επεμβάσεις και επεμβάσεις παχυσαρκίας.

Πλεονεκτήματα της Ρομποτικής Χειρουργικής;

Η Ρομποτική Χειρουργική, ως μία μορφή ελάχιστα

επεμβατικής χειρουργικής, εξακολουθεί να έχει τα

πλεονεκτήματα του μειωμένου μετεγχειρητικού

πόνου, της γρήγορης κινητοποίησης και επανένταξης

στις καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς. Τα

χαρακτηριστικά αυτά είναι ακόμα πιο ενισχυμένα σε

σχέση με αυτά της κλασικής Λαπαροσκοπικής Χει-

ρουργικής, καθώς τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του

ρομποτικού συστήματος είναι:

― Τρισδιάστατη απεικόνιση για τον χειρουργό

― Σταθερός χειρισμός της ρομποτικής κάμερας, και

συνεπώς σταθερό οπτικό πεδίο, το οποίο βρίσκεται

στον απόλυτο έλεγχο του χειρουργού

― Πολύ-αρθρωτά εργαλεία που προσομοιάζουν τις

κινήσεις του ανθρώπινου χεριού

― Εξάλειψη του φυσικού τρόμου των χεριών, αφού

τα εργαλεία βρίσκονται προσαρμοσμένα πάνω στους

ρομποτικούς βραχίονες.

― Ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση και σταθεροποίηση

της εικόνας του χειρουργικού πεδίου.

― Απόλυτα εργονομική θέση του χειρουργού, η οποία

μειώνει την κόπωση, κυρίως σε μεγάλες επεμβάσεις.

Ως συνέπεια των παραπάνω πλεονεκτημάτων, η ρομ-

ποτική μέθοδος πολλαπλασιάζει την δεξιοτεχνία, την

λεπτότητα και την ακρίβεια των χειρισμών του χει-

ρουργού. Έτσι, ενώ το χειρουργείο γίνεται με ελάχι-

στα επεμβατικό τρόπο, μέσα από μικρές τομές, οι

συνθήκες του χειρουργείου μοιάζουν με αυτές της

ανοικτής χειρουργικής (τρισδιάστατη όραση, λεπτό-

τεροι χειρισμοί), κάνοντας τις επεμβάσεις ακόμα πιο

ακριβείς, πιο ασφαλείς, πιο αποτελεσματικές και

ακόμα λιγότερο επεμβατικές για τον ασθενή.

Δεν είναι τυχαίο ότι επεμβάσεις στις οποίες πρέπει

να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια αίματος και να απο-

φευχθεί η κάκωση σημαντικών νεύρων, πλέον γίνον-

ται όλο και περισσότερο με τη ρομποτική μέθοδο.

Τι είναι το Χειρουργικό Ρομπότ;

Το χειρουργικό ρομποτικό σύστημα φέρει την εμπο-

ρική ονομασία Da VinciTM και κατασκευάζεται από την

εταιρεία Intuitive Surgical. Πρόκειται για το τελευταίο

επίτευγμα της ιατρικής τεχνολογίας, το οποίο ουσια-

στικά αποτελείται από 3 μέρη:

α. Το χειρουργικό ρομπότ (patient site cart), το οποίο

βρίσκεται στο πλευρό του ασθενούς και στο οποίο

είναι προσαρμοσμένοι 4 ρομποτικοί βραχίονες. Ο

ένας βραχίονας φέρει την ενδοσκοπική κάμερα υψη-

λής ευκρίνειας και οι άλλοι τρεις φέρουν τα ειδικά

πολύ-αρθρωτά ρομποτικά εργαλεία, τα οποία μπο-

ρούν και εκτελούν κινήσεις που προσομοιάζουν με

αυτές του ανθρώπινου χεριού.

β. Τη χειρουργική κονσόλα (surgeon’s console), στην

οποία κάθεται ο χειρουργός και χειρίζεται το χει-

ρουργικό ρομπότ. Η κονσόλα έχει το σύστημα των

προσοφθάλμιων φακών μέσω των οποίων ο χειρουρ-

γός λαμβάνει τρισδιάστατη εικόνα από τη ρομποτική

κάμερα, και τα χειριστήρια με τα οποία μπορεί και χει-

ρίζεται τους βραχίονες του ρομπότ.

γ. Τον ενδοσκοπικό πύργο, στον οποίο βρίσκονται τα

συστήματα αναπαραγωγής της εικόνας, καθώς και

μία οθόνη από την οποία παρακολουθεί το χειρουρ-

γείο η υπόλοιπη χειρουργική ομάδα.

Σπύρος  Ανδρικόπουλος 
Γενικός Χειρουργός

Συνεργάτης του Επιστημονικού ιατρικού Website

www.iator.gr  -   info@s-andrikopoulos.gr

Ρομποτική Χειρουργική: Μύθοι και Αλήθειες

«Ο διαβήτης χθες, σήμερα, αύριο»

Ο Δήμος Λαυρεωτικής με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα

Διαβήτη, διοργανώνει την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις 6

το απόγευμα στο νέο ΚΑΠΗ Κερατέας μια ημερίδα ενη-

μέρωσης με θέμα: «Ο διαβήτης χθες, σήμερα, αύριο». 

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο ιατρός-παθολόγος κ.Νικό-

λαος Βλαχογιάννης  και ο ιατρός-παθολόγος κ.Σταύρος

Μέγγουλης. 

Παράλληλα θα γίνει και η επίσημη παρουσίαση του Προ-

γράμματος Τηλε-παρακολούθησης ασθενών με διαβήτη

που εφαρμόζεται από το Δήμο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα

τέτοιο πρόγραμμα εφαρμόζεται για 1η φορά στην Ελλάδα

σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      
Ν.Π.Δ.Δ.  «ΣΦΗΤΤΟΣ» Κορωπί:15/11/2011
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ:383

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό   για την προμήθεια «Πετρελαίου θέρ-
μανσης 2011», σύμφωνα   με το  Ν.2286/95 , του ΕΚΠΟΤΑ, με κριτήριο κα-
τακύρωσης.
Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 25
Νοεμβρίου 2011 με ώρα 10:00 και ώρα λήξης 10:30 π.μ.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από
πόρους του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, Δήμου Κρωπίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι
την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου και ώρα 10:00
π.μ έως και 10:30 π.μ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες δίδονται  στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες τηλ.:210-6624612 εσωτ.:111

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΑΣ 
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Πάνω από 300 ποδηλάτες προσέτρεξαν και
συμμετείχαν στη βόλτα, στη Ραφήνα με πο-
δήλατα, που έτυχε απόλυτης επιτυχίας και

η άρτια οργάνωσή της ικανοποίησε συμμε-
τέχοντες και οργανωτές.
Συγκεντρώθηκε δε το ποσό των 1069 ευρώ τα

οποία θα δοθούν  “Στο χαμόγελο του παιδιού”  
Η επιτυχία της εκδήλωσης ήταν αποτέλεσμα
του άψογου συντονισμού όλων των παραγόν-

των – συντελεστών: του Δήμου Ραφήνας,  της
Ελληνικής Αστυνομίας,  της Ε.ΟΜ.Α.Κ. Αρτέ-
μιδας των υποστηρικτών της δράσης.

Βόλτα στη Ραφήνα…με ποδήλατα!

Ο Σύλλογος του Πρωτέα και

οι αθλητές των Ακαδημιών

του βρέθηκαν στα Γιάννενα

σε τριήμερη εκδρομή (11 με

13), όπου οι αθλητές των

Ακαδημιών του Πρωτέα

έδωσαν φιλικούς αγώνες με

τοπικές ομάδες. Η εκδρομή

έγινε με αφορμή τον αγώνα

της γυναικείας ομάδας που

αγωνίστηκε με τον ΠΑΣ

Γιάννινα την Κυριακή 13 Νο-

εμβρίου.

Στην εκδρομή συμμετείχαν

συνολικά 17 αθλητές από

τις Ακαδημίες 10, 11 και 12

και τους συνόδευε ο προπο-

νητής Μάνος Μανουσέλης.

Το πρωί του Σαββάτου, οι

Ακαδημίες του Πρωτέα

αγωνίστηκαν με τον ΠΑΣ

Γιάννινα (ΠΑΣ Γιάννινα 30-

Πρωτέας 31), το απόγευμα

της ίδιας ημέρας αντιμετώ-

πισαν το Θρύλο Ιωαννίνων

(Θρύλος Ιωαννίνων 40-Πρω-

τέας 41), ενώ την Κυριακή ο

Πρωτέας αγωνίστηκε πάλι

με τον ΠΑΣ Γιάννινα (ΠΑΣ

Γιάννινα 17-Πρωτέας 21).

Όλοι οι φιλικοί αγώνες έγι-

ναν σε θερμό κλίμα και οι

παίκτες όλων των ομάδων

έδωσαν τον καλύτερο

εαυτό τους.

Την Κυριακή οι αθλητές των

Ακαδημιών παρακολούθη-

σαν επίσης και τον αγώνα

που έδωσε η γυναικεία

ομάδα του Πρωτέα με τον

ΠΑΣ Γιάννινα. Ο αγώνας

έληξε με νίκη του Πρωτέα

(ΠΑΣ Γιάννινα 39-Πρωτέας

103). Σε όλη την διάρκεια

του αγώνα, οι αθλητές των

Ακαδημιών του Πρωτέα

υποστήριξαν με ιδιαίτερη

θέρμη τη γυναικεία ομάδα

φωνάζοντας συνθήματα

από την εξέδρα και πανηγυ-

ρίζοντας με ενθουσιασμό

σε κάθε προσπάθεια των

αθλητριών.

Η εκδήλωση έφερε κοντά

τους αθλητές των Ακαδη-

μιών με τη γυναικεία ομάδα

και απέδειξε ότι ο Πρωτέας

είναι πράγματι "μια ομάδα -

μια οικογένεια".

O “Πρωτέας” στα Γιάννενα

Συνεχίζουμε τα έργα - Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, επεσή-

μανε ο δήμαρχος Παλλήνης Θ. Ζούτσος, με την παράδοση της πίστας  jogging

στη διάθεση του κοινού.

Άλλος ένας χώρος αναψυχής και άθλησης παραδόθηκε στου πολίτες του Δήμου

Παλλήνης με την κατασκευή πίστας jogging στην πλατεία που βρίσκεται επί των

οδών Κονδυλάκη και Βουτυρά στην γειτονιά της Μπαλάνας.

Η πίστα jogging κατασκευάστηκε από χυτό ελαστικό δάπεδο αναβαθμίζοντας

την ήδη υπάρχουσα πλατεία, ενώ ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ένας χώρος που

οι κάτοικοι μπορούν να συνδυάσουν τον περίπατο με την γυμναστική. Ένας «κοι-

νωνικός χώρος», που θα προσελκύει τους πολίτες στον ελεύθερο χρόνο τους,

αλλά και θα τους παρακινεί για μια χαλαρή καθημερινή άσκηση.  

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 73.751,10€. 

Πίστα jogging στην

Παλλήνη
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ΒΡΑΔΥΝΗ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΒΟΛΤΑ 
ΣΤΟN ΥΜΗΤΤΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25/11 

Οι βραδινές  ποδηλατοπο-
ρείες της Παρασκευής  θα
ξεκινούν  από την αφετη-
ρία του τραμ στη Βούλα
στις 8 και όχι στις 9 το-
βράδυ Οι ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΕΝ.
ΔΡΑΣΗ, ποδηλατική ομάδα
της  ΕΝΑΛΛΑΚΤΚΗΣ ΔΡΑ-
ΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ,
αυτή την Παρασκευή να
έχει προορισμό την Πλα-
τεία Υμηττού.     
Η ποδηλασία  θα ξεκινή-
σει, στις 8μ.μ. Τραμ Βού-
λας,  Παραλιακή Λεωφ. -
Πρ. Πέτρου -Λ. Βουλιαγ-
μένης - Πλ. Πλυτά, Πλα-
τεία Υμηττού. Στάση για
ποτό  ή μεζέ και...

ena.drasi@gmail.com 

Tηλ.-Φαξ 2108958016    

www.enallaktiki-drasi.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΕΝΝΙΣ
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  6974 - 250155

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Εναρξη προπονητικών μαθη-

μάτων για ανεξάρτητους και

βετεράνους από την προπο-

νητική ομάδα του Γυμναστι-

κού Συλλόγου “Αρη Βούλας”,

με υπεύθυνο προπονητή τον

Κων/νο Κωστόπουλο.

Πληροφορίες 6932-627835

Με μεγάλη καθυστέρηση και με μικρό ορί-

ζοντας ξεκίνησε το περασμένο Σαββατο-

κύριακο η αγωνιστική δραστηριότητα της

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Η Ομοσπονδία, ισχυριζόμενη, οικονομική

αδυναμία, όχι μόνο δεν άρχισε τους αγώ-

νες στον αρχικώς προβλεπόμενο χρόνο

(17 Σεπτεμβρίου), αλλά ακόμη και σήμερα

ο προγραμματισμός της αθλητικής δρα-

στηριότητας περιορίζεται μέχρι την

31.12.2011.

Όλα αυτά δημιουργούν μεγάλες απορίες

για την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλη-

μάτων, και ερωτηματικά, αφού είναι γνω-

στό ότι τουλάχιστον η Β Εθνική

Κατηγορία αλλά και οι μικρότερες κατη-

γορίες της Αττικής έχουν ΜΗΔΕΝΙΚΑ

έξοδα.

Στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββατο-

κύριακου για την Β Εθνική Κατηγορία αν-

δρών, η ομάδα του Α.Σ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ

έχασε 4-1 από την ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΛΙ-

ΣΙΩΝ και 4-2 από τον ΑΡΗ ΝΙΚΑΙΑΣ. 

Η ομάδα Γυναικών ΑΟ ΑΡΗΣ 2006, επί-

σης για την Β Εθνική Κατηγορία κέρδισε

με 4-1 τον Α.Σ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ (εμφύλιος

μάχη) και έχασε με 4-1 από τον ΑΟ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΟΥ.

Για την Γ κατηγορία Αττικής η ομάδα των

αγοριών του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 κέρδισε με

4-1 τον ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ και με το

ίδιο σκορ τον ΑΦΜΟ ΒΑΡΝΑΛΗ.

Οι ομάδες Ανδρών και Γυναικών του Γ.Σ

ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ που αγωνίζονται στην Α2

Εθνική Κατηγορία είχαν ρεπό.

ΠΡΩΤΕΑΣ-ΕΥΡΥΑΛΗ 64-51

14/11, A EΣΚΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝ

Ήταν μία αποφασιστικής σημασίας νίκη

για την νεαρή ομάδα του Πρωτέα που

έπαιξε δυνατά απαιτώντας την.  Η εμφά-

νιση της ομάδας ήταν καλή τόσο στην

επίθεση όσο και στην άμυνα.  Η ομάδα

της Ευρυάλης πλησίασε απειλητικά το

τελευταίο πεντάλεπτο, αλλά ο Πρωτέας

φάνηκε ψύχραιμος και κατάφερε να

πάρει τη νίκη και την διαφορά που είχε

στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Πρωτέας:  (Χαριτάτος-Κολοτούρος), Γιοβάς,

Βασιλακάκης 5(1),  Δρακόπουλος 15(1),  Καμ-

πούρης 15 (3), Τζούνας 16 (1),  Χάλαρης

11(2),  Σαμαράς 2,  Βλάχος, Δαγδελένης, Να-

μιάς,  Αθηνιώτης, Αγγελόπουλος.

ΠΡΩΤΕΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ 38-45

15/11, ΕΣΚΑΝΑ Α ΕΦΗΒΩΝ, 

Το παιχνίδι ξεκίνησε με άγχος και πολλά

νεύρα και για τις δύο ομάδες, με λάθη

και χαμένες ευκαιρίες που κράτησαν το

σκορ 2-2 μέχρι τα τελευταία λεπτά του

πρώτου δεκαλέπτου. Ο Πρωτέας σιγά

σιγά βρήκε τα πατήματά του και παίζον-

τας δυνατά και με πάθος ήλεγχε το παι-

χνίδι μέχρι το τέταρτο δεκάλεπτο, όπου

ο τραυματισμός του αρχηγού της ομά-

δας Μιχάλη Γάργαλη (σκίσιμο στο μάτι),

αποσυντόνισε την ομάδα που έχασε την

συγκέντρωσή της και την πολύτιμη συν-

δρομή του αρχηγού της κάτω από τα κα-

λάθια, και άλλαξε το μομέντουμ του

παιχνιδιού.  Ο Γάργαλης ξαναγύρισε με

προσωρινά ράμματα, όμως ο Πρωτέας

είχε δώσει στην ομάδα του Κρόνου την

ευκαιρία να ελπίζει.   Εκμεταλλευόμενος

λάθη της ομάδας και χαμένες ευκαιρίες

στα τελευταία λεπτά  ο Κρόνος έκλεψε

τη νίκη στις λεπτομέρειες.

Ο επόμενος αγώνας, εκτός έδρας, θα

γίνει στις 22/11 ώρα 21.30, με αντίπαλο

την ομάδα της Δραπετσώνας.

ΠΡΩΤΕΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ 34-47

15-11-2011 Α ΕΣΚΑΝΑ ΠΑΙΔΩΝ

Η ομάδα του Κρόνου παίζοντας καλύ-

τερα στο μεγαλύτερο διάστημα του

αγώνα, νίκησε εύκολα τον Πρωτέα.

Ο επόμενος αγώνας, θα γίνει στις

22/11/2011 και ώρα 20.00, με αντίπαλο

την ομάδα της Δραπετσώνας εκτός

έδρας.

Ξεκίνησε η αγωνιστική δραστηριότητα

στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι η γυναικεία ομάδα του Α.Ε.Ο ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

(Α'2 Γυναικών), υποδέχεται στο κλειστό της Βούλας την ομάδα του ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

(Α'1 Γυναικών) γιά την φάση των “16” του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Πρωτέα ήταν φιναλίστ γιά πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου την αγωνιστική πε-

ρίοδο 2010-2011.

Κυριακή 20 Νοεμβρίου, στο κλειστό Βούλας

με τις γυναίκες του Πρωτέα

Αγώνες και νίκες του Πρωτέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λαύριο 17/11/2011
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24632
Δ/νση: Κουντουριώτη 1, Λαύριο τ.κ. 195 00
Τηλ.: 2292320147, fax: 2292069130

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΔΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενδιαφέρεται να μισθώσει οίκημα μέσα στα όρια
του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού Λεγραινών του Δ. Λαυρεωτικής,
ωφέλιμης επιφάνειας 90 – 110 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη
στέγαση κέντρου εκπαίδευσης για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλι-
κίας.
Η μίσθωση θα γίνει μετά από φανερή μειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει
στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Λαυρεωτικής ενώπιον της Οικονομικής Επι-
τροπής σε μέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο της Οικονο-
μικής Επιτροπής και Δήμαρχο Λαυρεωτικής με αποστολή προσκήσεως με
απόδειξη στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα
από την επιτροπή αγοράς, μίσθωσης και εκμίσθωσης του Δήμου.
Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
194 του Ν. 3463/06 σε συνδυασμό με εκείνες του Π.Δ. 270/81 και τους ει-
δικούς όρους που περιλαμβάνονται στους όρους διακήρυξης όπως συν-
τάχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 165/2011 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών, με ανώτατο όριο
μηνιαίου μισθώματος ποσού διακοσίων πενήντα (250,00€) ευρώ. 
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη
δημοσίευση της παρούσης να προσκομίσουν στον αρμόδιο υπάλληλο τις
προσφορές τους με πλήρη περιγραφή του ακινήτου και όπως καθορίζον-
ται στους όρους διακήρυξης. 
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι όροι διακήρυξης δίνονται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους υπαλλήλους:
Α) για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Στ. Καρράς
τηλέφωνο επικοινωνίας 2299320222.
Β) για τη Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής, αρμόδια υπάλληλος κ. Ν.
Μαργαρίτη τηλέφωνο επικοινωνίας 2292320147. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κων/νος Λεβαντής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΑΤΑ 17/11/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 34762
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 

Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος προκηρύσσει επαναληπτικό
Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑ-
ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011
Συνολικής προϋπολοιγσθείσης αξίας 55.000,00€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπά-
των – Αρτέμιδος – Βασ. Παύλου και Φλέμιγκ Σπάτα Αττικής, ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής την 24/11/2011 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00π.μ. και ώρα λήξης απο-
δοχής των προσφορών η 11:30π.μ.
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγ-
γυητική επιστολή, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπο-
λογισθείσης δαπάνης, ήτοι 1.100,00€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περσσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σπά-
των – Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Σωτηρίου Ανα-
στασία, τηλ. 210-6632200). 

Ο Δήμαρχος Χρήστος Αντ. Μάρκου




