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Ευθύνες για τη μη ρύθμιση των
υπερχρεωμένων νοικοκυριών

καταγγέλει ο βουλευτής Γ. Βλάχος Σελίδα 17

Και ντοκουμέντα από τον Δήμο

Σαρωνικού για την Ψυττάλεια
Σελίδα 14

Σελίδα 23

Αθλητές της ελληνορωμαϊκής με προοπτική

Σελίδα 3,4,5

Οι ΕΥΘΥΝΕΣ 

της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Ο ιστορικός της ρόλος

Μεγάλες οι ευθύνες της αριστεράς, των αριστερών κομ-

μάτων και συγκεκριμένα του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, συμ-

περιλαμβανομένης, βεβαίως, και της απότμησής του, της

“Δημοκρατικής Αριστεράς” (Κουβέλης).

Ασφαλώς και οι ευθύνες της αριστεράς δεν είναι πρω-

τεύουσες. Τις πρωτεύουσες, τις κύριες, τις βαρύνουσες

ευθύνες τις έχουν τα κόμματα που κυ-

βέρνησαν τη χώρα, ιδιαίτερα μετά την

μεταπολίτευση και ειδικότερα από το

1980 (Γ. Ράλλης) κι εντεύθεν.  Αυτό είναι

γενικής παραδοχής και δεν χρειάζεται

ανάλυση. 

Οι ευθύνες της αριστεράς, μέχρι τώρα,

συνίστανται όχι μόνο στην παθητικότητα

και στη χαλαρότητα της αντίδρασης

όσον αφορά την οικονομική πολιτική των

κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας

Δημοκρατίας, που βύθιζαν τη χώρα στο φαύλο κύκλο των

χρεών, όσο και θετικά με την απαίτηση και τις απεργιακές

κινητοποιήσεις για αύξηση των απολαυών των εργαζο-

μένων κυρίως στο δημόσιο τομέα, τη στιγμή που δεν αν-

ταποκρινόταν στις δυνατότητες της χώρας, στην

παραγωγικότητα των εργαζομένων και στις δυνατότητες

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Αφήνω την ανταγωνιστικότητα που ανέπτυσαν γειτονι-

κές χώρες με τα πολύ χαμηλά μεροκάματα, με αποτέλε-

σμα πάρα πολλές επιχειρήσεις να μεταναστεύσουν στη

Βουλγαρία, τη Furom, στη Ρουμανία, χωρίς να θεσπι-

στούν αντικίνητρα από τις κυβερνήσεις και χωρίς ν’ απαι-

τηθεί κάτι τέτοιο, εξ’ όσων γνωρίζω, από τα κόμματα,

τουλάχιστον, της αριστεράς. 

Κι ερχόμαστε στις σημερινές ευθύνες της αριστεράς

και ιδίως του ΚΚΕ. Το κομμουνιστικό κόμμα με την έν-

δοξη παράδοση στην πατριωτική αντίσταση του Λαού
Συνέχεια στη σελ. 2

Αγιοβασιλιάτικα!

του Κώστα
Βενετσάνου

Η μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ 
σε Δήμους της Ανατ. Αττικής 

Απαίτηση για μέτρα συνολικής
αντιμετώπισης στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο
� σοβαρές υστερήσεις της περιοχής Μεσογείων

σε κοινωνικές και άλλες βασικές υποδομές κα-

θιστούν απόλυτη την αδυναμία υποδοχής άλλων

Ρομά ή νομαδικών πληθυσμών             Σελίδα 6,7

Η Αντιπεριφέρεια Ανατ. Αττικής

δηλώνει έτοιμη για το χιονιά
Σχεδιασμός δράσης της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων

στην αντιμετώπιση πλημμυρών και χιονοπτώσεων παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Συντο-

νιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

υπό την αντιπεριφερειάρχη Χρυσάνθη Κισκήρα.                                                         Σελίδα 13

Ας ζεστάνουμε τις καρδιές

μας, τούτες τις παγωμένες

ημέρες της κρίσης, με ένα

χαμόγελο και μία ελπίδα...

Να ξέρεις ότι, αν αποφασί-
σεις, μπορείς να αλλάξεις
τον άξονα της γης!
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Συνέχεια από τη σελ. 1

στη γερμανο-ιταλική κατοχή του 1941 - 1944, δεν τηρεί σήμερα

την ανάλογη, οφειλόμενη στάση.

Τότε με πρωτοβουλία του ΚΚΕ ιδρύθηκε το  Ε.Α.Μ. Στο διάγ-

γελμά του προς τον ελληνικό λαό (28/9/41) έλεγε μεταξύ άλλων:

«1. Από τους εκπροσώπους των κάτωθι υπογραφομένων κομμά-

των ιδρύεται το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον της Ελλά-

δος (ΕΑΜ). Εις το ΕΑΜ γίνεται ισοτίμως δεκτό και παν άλλο

κόμμα ή οργάνωσις που δέχεται τας αρχάς του παρόντος […]

δεν εξετάζεται το παρελθόν ή αι αντιλήψεις των σχετικώς με

την μελλοντικήν ανασυγκρότησιν της ελευθέρας και ανεξαρτή-

του Ελλάδος […]

2. Σκοπός του Εθνικού Μετώπου είναι:

α) Η απελευθέρωση, του έθνους μας […]

β) Ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του ΕΑΜ αμέσως

μετά την εκδίωξιν των ξένων κατακτητών, μοναδικός σκοπός της

οποίας θα είναι η προκήρυξις εκλογών δια συντακτικήν εθνο-

συνέλευσιν, με βάσιν την αναλογικήν, […]

3. […] γ) με την συνεχή αποκάλυψιν του ρόλου της σημερινής

κυβερνήσεως των προδοτών […]

5. Το ΕΑΜ […] τείνει εις το να συγκεντρώσει πέριξ αυτού ολό-

κληρον τον Ελληνικόν Λαόν […]»1

Στο διάγγελμα της 10ης Οκτωβρίου ’41 της Κεντρικής Οργαν. Επι-

τροπής του ΕΑΜ με ευκαιρία την πρώτη επέτειο της 28ης Οκτω-

βρίου, έλεγε μεταξύ άλλων: «(Ο Λαός μας…η φυλή μας)2 […]
κάθε φορά, ύστερα από κάθε σκλάβωμα, ένωνε τις δυνάμεις της
(η φυλή μας) και κατακτούσε ξανά την λευτεριά της.  ΚΙ ΑΥΤΟ
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ!»3

Ακόμα και στην διατύπωση του διαγγέλματος, δεν χρησιμοποί-

ησε την δημοτική γλώσσα που χρησιμοποιούσε τότε το ΚΚΕ, προ-

οδευτικοί λόγιοι και άλλοι λίγο-πολύ αριστεροί. Δεν

χρησιμοποίησε και την ιδιότυπη κομματική ορολογία. Χρησιμο-

ποιήθηκε η κοινά παραδεκτή τότε γλώσσα των επισήμων εγγρά-

φων. 

Έκανα την μικρή αυτή ιστορική αναδρομή, αφ’ ενός γιατί, τηρου-

μένων των αναλογιών, οι ιστορικές στιγμές είναι ταυτόσημες, αφ’

ετέρου για να καταδείξω τον διαφορετικό τρόπο σκέψης, δρά-

σης και αντιμετώπισης των περιστάσεων, από πλευράς ηγεσίας

του ΚΚΕ.

Το ότι οι ιστορικές στιγμές είναι ταυτόσημες, για τους γνωρίζον-

τες, τους κρίνοντες και τους μνήμονες, ΔΕΝ χωράει αμφιβολία. 

Τότε, τα στρατεύματα κατοχής με τα όπλα και δικιά μας κατ’ επί-

φαση κυβέρνηση και αστυνομία, μας άρπαζαν το βιός μας, απο-

φάσιζαν τι θ’ ακούσουμε (στον γερμανικό Ραδιοφωνικό Σταθμό

Αθηνών (Ρ.Σ.Α.). Μας άρπαζαν τον πενιχρό πλούτο της χώρας,

μας σκότωναν επειδή αντιστεκόμασταν και οδήγησαν το λαό

στην τρομερή πείνα του 1941-’42, και στο θάνατο εκατοντάδων

χιλιάδων ανθρώπων από ασιτία, παρά τα σισίτια που οργανώ-

νονταν και τότε, ιδίως για τα παιδιά. 

Σήμερα δεν είναι η γερμανική μπότα και τα όπλα. (Υπάρχει και η

διπλωματία των θερμών επεισοδίων, με τρίτες χώρες).

Σήμερα είναι ωμός εκβιασμός της δόσης των υψηλότοκων δα-

νείων, της εκδίωξης της χώρας από την ΟΝΕ κλπ. Σήμερα, δεν

είναι η χωροφυλακή και τα τάγματα ασφαλείας του Ι. Ράλλη.

Είναι οι «ράμπο» των ΜΑΤ κι άλλων μονάδων με τα χημικά και

βομβίδες κρότου – λάμψης. Σήμερα δεν είναι ο γερμανικός Ρ.Σ.Α.

Είναι τα διαπλεκόμενα ιδιωτικά κανάλια με τους πρόθυμους ειδι-

κούς και δημοσιογράφους που κάνουν πλύση εγκεφάλου, τρο-

μοκρατούνε και παραπλανούνε το λαό. Τα πλήθη εν προκειμένω. 

Σήμερα δεν αρπάζουν το χρυσό από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αρπάζουν τους μισθούς και τις συνταξεις. Αρπάζουν τις όποιες

οικονομίες έχουν απομείνει. Μας πίνουν το αίμα με τα απανωτά

χαράτσια.

Σήμερα, όχι μόνο δεν μας εξοφλούν τα δάνειά τους που μας είχαν

πάρει με το ζόρι – αλλά πάντα τυπικοί οι Γερμανοί, με διεθνή συν-

θήκη(!) – δεν εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους από τις αποζημιώ-

σεις που οφείλουν κλπ. (Υπολογίζονται σε άνω των 500 δις € και

κατ’ άλλους ξεπερνούν το 1,3 τρις), αλλά ...μας δανείζουν τοκο-

γλυφικά και μας τα αρπάζουν έτσι με υπέρογκα επιτόκια.

Σήμερα δεν γίνονται μπλόκα και δεν εκτελούνται όμηροι στην

Καισαριανή. Σήμερα κτυπούν αδιακρίτως και «ψεκάζουν» με χη-

μικά τους συνταξιούχους,  τους ανάπηρους, τους άνεργους, της

αγανακτισμένους και ετοιμάζουν και το στρατό για παν ενδεχό-

μενο.

Σήμερα δεν διορίζουν κυβερνήσεις οι Γερμανοί γκαουλάιτερ4,

αλλά υπαγορεύουν οι Τράπεζες ποιον Τραπεζίτη Πρωθυπουργό

θα υπερψηφίσει το Κοινοβούλιο και τι νόμους για την αφαίμαξη

του λαού και την υποδούλωση της χώρας.

Σήμερα δεν λέει ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής, φερμπότεν!

Σήμερα μας κουνάει το δάχτυλο η Μέρκελ, υπαγορεύοντάς μας

να μη διενεργήσουμε εκλογές κι αν κάνουμε δημοψήφισμα, ποιο

θα είναι το ερώτημα και πότε θα διεξαχθεί. Κι αυτό το αποδέ-

χονται οι πρώην «εθνικιστές», αλλά δεν εξεγείρεται η Αριστερά

εδώ και στο ευρωκοινοβούλιο, που θα ‘πρεπε να το ‘χει ταρα-

κουνήσει, να το ‘χει ξεσηκώσει.

Καλά που υπάρχει κι εκείνος ο Αγγλος ευρωβουλευτής, Nigel

Farage που τους τα κοπανάει για τα καλά και τα μαθαίνουμε από

τα μπλογκς.

Πού είναι σε όλα αυτά η αντίσταση της Αριστεράς; Στις διασπα-

σμένες  εργατικές κινητοποιήσεις; Στην Ομόνοια οι μεν, στο

πεδίο του Αρεως οι δε;

Η αυθεντία της αντίστασης των εργαζομένων είναι ex officio το

ΚΚΕ; Οι εργαζόμενοι των άλλων πολιτικοϊδεολογικών χώρων –

του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Ν.Δ. – δεν είναι εργαζόμεμενοι; Το

ΚΚΕ έχει το αλάθητο, που δεν το έχει πλέον ούτε ο Πάπας; 

Κι ακόμα ποια ήταν και ποια είναι η αντίδραση της αριστεράς

στο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, στην ξεκάθαρη συνταγμα-

τική εκτροπή του διορισμού εξωκοινοβουλευτικού πρωθυπουρ-

γού μιας κατοχικής κυβέρνησης με αποκλειστικό προορισμό να

δέσει χειροπόδαρα τη χώρα και να την παραδώσει στους δανει-

στές της; Δεν έχει συνταγματολόγους, έστω απλούς νομικούς

στις τάξεις της να επισημάνουν τη συνταγματική εκτροπή; Ασφα-

λώς και έχει.

ΔΕΝ έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι σύμφωνα με τη διε-

θνή πρακτική, να καταγγελθεί η νομιμότητα της κυβέρνησης και

η ακυρότητα των πράξεών της διεθνώς;

(Κοίτα και σχετικό δημοσίευμα στο ανα χείρας φύλλο της ΕΒΔΟ-

ΜΗΣ στη σελίδα 12).

Τέλος, που είναι το ΚΚΕ της Εθνικής Αντίστασης; Αυτό το

ΚΚΕ που καλούσε στο ΕΑΜ ΟΛΑ τα κόμματα και τις οργα-

νώσεις να συνεργαστούν ισότιμα για την απελευθέρωση της

χώρας, «χωρίς να εξετάζεται το παρελθόν ή οι αντιλήψεις
τους»...
Ξανακοιτάξτε στην αρχή του άρθρου ποιοι ήταν οι σκοποί του

ΕΑΜ. Αυτοί έπρεπε να ‘ναι και τώρα!

Αντ’ αυτού, η σημερινή ηγεσία του  ΚΚΕ θεωρεί  πως «τα περί

αριστερής κυβέρνησης, που λέει ο Αλέξης Τσίπρας είναι φού-
μαρα»(!), όπως είπε πρόσφατα η Αλέκα Παπαρήγα.

Αν η αριστερή κυβέρνηση είναι φούμαρα – η Αντιστασιακή, λέω

εγώ – τότε πώς θ’ ανατραπεί η παρούσα αντεθνική και αντιλαϊκή

κατάσταση;

Με συνεχείς διασπασμένες διαδηλώσεις και απεργίες; Κάτι τέ-

τοιο μπορεί να γίνει μόνο με κατ’ ουσίαν καθολική συμμετοχή του

λαού. Κάτι τέτοιο μόνο του το ΚΚΕ – και όποιος άλλος – δεν πρό-

κειται να το πετύχει.

«Οι ανατροπές γίνονται ή με τα μουσκέτα του 1789 και του 1917
ή με τις σάλπιγες της Ιεριχούς». Γίνονται και με την κάλπη, όπως

έχει αποδείξει η πρόσφατη ιστορία.

Η κάλπη όμως θέλει ειλικρίνεια, ενότητα, κοινό ιδεολογικό πα-

ρανομαστή. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Είναι μεν το έλασ-

σον – το μεγάλο «έλασσον», η ανεξαρτησία της χώρας μας –

αλλά είναι κοινό και πολλαπλασιαστικό.

Για την αριστερά ως μέσο και για την Ελλάδα ως σκοπό ισχύει το

ή τώρα ή ποτέ!

Αυτή τη στιγμή δεν χωρούν ούτε αλαζονίες, ούτε εγωισμοί, ούτε

δογματισμοί! Μόνο πνεύμα ενότητας.

* Σημείωση: Σύμφωνα με δημοσκόπηση της V.P.R.C. που

δημοσίευσαν τα “Επίκαιραι” 22/12/11, η Αριστερά συγκεν-

τρώνει συνολικά 43%!

―――――――
1. Τάσος Βουρνάς: Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, σελ.82 κ.ε.

2. Είναι λέξεις που χρησιμοποιεί το Διάγγελμα του ΕΑΜ.

3. Στο ίδιο, σελ.86-87 κ.ε.

4. Τοποτηρητής.

Στέγη αλληλεγγύης στα Σπάτα Σελ. 6

Ηνοικται πάσιν η Εδέμ 
γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ετοιμάζεται ...Παριζάκι; Σελ. 6

ΙNDIAN STORY Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

FAQ, Αφιέρωμα στους 37 συλλη-

φθέντες της Κερατέας Σελ. 9

Γίναμε Ουγκάντα!
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές που λάβαμε Σελ. 11

Συνταγματική εκτροπή Σελ. 12

Οι Πρωτοβουλίες Πολιτών για τα
χαράτσια συνεχίζονται Σελ. 14

ΕΠΑΜ αλληλεγγύης στα 3Β Σελ. 16

Βιβλιοπαρουσιάσεις Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Οι ευθύνες της Αριστεράς

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 

ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ των 3Β 

ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο ότι με μειωμένο εισιτήριο,

θα μπορούν να μπαίνουν στη λίμνη, όλοι οι δημότες της Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, αφού βγάλουν κάρτα δημότη.

Το ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Σπ. Πανάς στη συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου 14/12/11.

Επειδή κάποιοιο πήγαν και οι υπάλληλοι βρέθηκαν μη ενη-

μερωμένοι, το δοκιμάσαμε κι εμείς και αφού δεν γνώριζαν

απευθυνθήκαμε στον Αντιδήμαρχο Σπ. Πανά, ο οποίος το

διαβεβαίωσε. Χρειάζεται όμως κάποιος εύλογος χρόνος να

ετοιμαστούν τα τυπικά χαρτιά (κάρτα εισόδου κλπ.). Θα

μπορούμε να τα παραλαμβάνουμε μετά τις 15 Ιανουαρίου.
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Ο Πρόεδρος
η Γενική Γραμματέας 

και το Συμβούλιο 
της Τοπικής Οργάνωσης 

Νέας Δημοκρατίας Βουλιαγμένης 
σας εύχονται Χρόνια Πολλά 

και Ευτυχισμένος 
ο Καινούργιος Χρόνος 

Το Δ.Σ. του Σωματείου 

Συνταξιούχων ΙΚΑ Λαυρίου

εύχεται στα μέλη του 

και στις οικογένειές τους

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

με Υγεία και Ευτυχία

το Νέο Ετος 2012

Ο Αη-Βασίλης πέρασε από την Βούλα

Το περασμένο ΣαββατοΚύριακο, αμέτρητες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην πε-

ριοχή μας από Δήμους, Συλλόγους, Σχολεία και Σωματεία. Ομορφες στιγμές που τις

έχει ανάγκη ιδιαίτερα ο κόσμος να χαμογελάσει λίγο το χείλι του, γιατί μόνο πίκρες

δέχεται εδώ και ένα χρόνο. Πίκρες και σφίξιμο του ζωναριού της μέσης, γιατί η οι-

κονομική κρίση αρχίζει και γονατίζει ένα - ένα τα νοικοκυριά.

Πολλά τα παζάρια λοιπόν, πολλές μουσικές εκδηλώσεις και άναμα του δέντρου.

Ετσι την περασμένη Κυριακή, ο εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Βούλα, υποδέχθηκε

τον Αη-Βασίλη στην πλατεία Ελευθερίας με πολλούς κατοίκους και πάρα πολλά παι-

διά, που περίμεναν με λαχτάρα.

Ολα στήθηκαν στη σειρά να πάρουν το δώρο από τον Αη-Βασίλη.

Οι μεγάλοι κεράστηκαν τα παραδοσιακά γλυκά κουραμπιέδες-μελομακάρονα και τσι-

κουδιά. Ανάμεσά τους και οι αντιδήμαρχοι Ηλ. Τσιριγώτη και Δημ. Δαβάκης. 

Οι ψιχάλες της βροχής δεν πτόησαν κανέναν. Τα ηχεία της μουσικής σκεπάστηκαν και

η εκδήλωση κύλησε πάρα πολύ ωραία.
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HAPPY FEET 2 (μεταγλ.)

προβολή: 17.30

Διάρκεια: 99'

Αμερικανική ταινία σε σκηνοθεσία Τζορτζ

Μίλερ, με τις φωνές του Γιάννη Στεφό-

πουλου, Ηλία Ζερβού, Ντίνου Σούτη, Πέ-

τρου Σπυρόπουλου

Ο Μάμπλ, ο Σταρ της Κλακέτας, αντιμετωπί-

ζει προβλήματα, γιατί ο γιος του, ο Έρικ, φο-

βάται τον χορό. Μη θέλοντας να χορέψει, ο

Έρικ το βάζει στα πόδια για να συναντήσει

τον Πανίσχυρο Σβεν - έναν πιγκουίνο που

μπορεί να πετάξει! Ο Μάμπλ ξέρει ότι δεν

μπορεί με τίποτα να ανταγωνιστεί αυτό το

μοναδικό χάρισμα. Τα πράγματα θα γίνουν

ακόμα χειρότερα όταν η γαλήνη του κόσμου

τους θα διαταραχθεί για ακόμη μια φορά από

πανίσχυρες δυνάμεις. Ο Έρικ βλέπει ότι ο

πατέρας του έχει τσαγανό όταν ο Μάμπλ θα

ενώσει για ακόμη μια φορά όλες τις φυλές

των πιγκουίνων με άλλα υπέροχα πλάσματα

- από μικροσκοπικά κριλ* μέχρι γιγάντιους

θαλάσσιους ελέφαντες - για να βάλει τα

πράγματα στη θέση τους.

* κριλ είναι μικρή γαρίδα.

ΤΟ ΤΑΝΓΚΟ ΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
προβολές: 19.30 και 21.30

Διάρκεια: 102'

Δεκαετία του 1970… είναι Χριστούγεννα

και στο στρατόπεδο Βάτη, στον Έβρο,

προετοιμάζονται για την καθιερωμένη χρι-

στουγεννιάτικη γιορτή. Οι σκέψεις, όμως,

του υπολοχαγού Στέφανου Καραμανίδη

είναι κάπου αλλού.
Άνθρωπος κλειστός, χωρίς χαμόγελο,

αγρίμι, έχει μόνο μια επιθυμία: να ζητήσει σε

χορό τον κρυφό του έρωτα, την Ζωή, σύζυγο

του Συνταγματάρχη Μανώλη Λόγγου. Δεν

ξέρει, όμως, να χορεύει. Θα ζητήσει την βοή-

θεια ενός φαντάρου, του Λάζαρου Λαζάρου,

ενός συνεσταλμένου νεαρού, από τους λί-

γους που ξεχώριζαν στο στρατόπεδο για την

μόρφωση και καλλιέργεια τους. Η γνωριμία

τους, σύντομη αλλά καταλυτική, θα είναι η

αφορμή για μια σειρά γεγονότων που θα κο-

ρυφωθούν με ένα Τανγκό… Το Τανγκό των

Χριστουγέννων… σε μια μέρα που θα αλλά-

ξει τις ζωές των τριών ηρώων μια για πάντα.

«ΧΑΡΟΛΝΤ & ΜΟΝΤ»

Μια κοινωνική παράσταση του Κόλιν Χίγκινς

Σκηνοθεσία: Π. Ζούλιας

Τετάρτη 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

ΘΕΑΤΡΟ: Μουσούρη, Πλ. Καρύτση, Κέντρο (Ώρα παρά-

στασης 19:30 μ.μ.) Κόστος 19€

Αναχώρηση από Ζεφύρου στις 17:45 μ.μ.

Εγγραφές: Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου στο εντευκτήριο του

ΚΑΠΗ (09.00 πμ – 12 μμ).

Για δεύτερη χρονιά φέτος το

Ίδρυ�α Μιχάλης Κακογιάν-

νης γιορτάζει τα Χριστού-

γεννα με μια εκδήλωση

Μουσικής Μπαρόκ, αφιερω-

μένη στη γενέτειρα του εί-

δους, την Ιταλία.

Η Ναταλία Γεράκη - φλάουτο,

ο Δημήτρης Κούντουρας -

φλάουτο με ράμφος, ο Αν-

δρέας Λινός - βιόλα ντα

γκάμπα και ο Μάρκελλος

Χρυσικόπουλος - τσέμπαλο

ερμηνεύουν και χωροθετούν

έργα των Αρκάτζελο Κορέλι,

Ντομένικο Σκαρλάτι, Πιέτρο

Αντόνιο Λοκατέλι και Ντιέγκο

Όρτιθ.
Έντονο συναίσθημα, λυρισμός

και δραματικότητα χαρακτηρί-

ζουν τη μουσική του Μπαρόκ,

που γεννήθηκε στην Ιταλία τις

τελευταίες δεκαετίες του 16ου

αιώνα και από εκεί εξαπλώθηκε

σε ολόκληρη σχεδόν την Ευ-

ρώπη. Κορυφαίοι εκπρόσωποι

του ιταλικού μπαρόκ, που ανέ-

δειξαν νέες φόρμες ενόργανης

μουσικής, περιλαμβάνονται στο

πρόγραμμα της χριστουγεννιά-

τικης αυτής συναυλίας: από τη

Νάπολη προέρχονται οι ριτσερ-

κάρε για βιόλα ντα γκάμπα,

συνθέσεις του πρώιμου μπαρόκ

του Ντιέγκο Όρτιθ και ακόμα οι

555 (!) σονάτες για τσέμπαλο

του διάσημου βιρτουόζου Ντο-

μένικο Σκαρλάτι. Στη Ρώμη ο

Αρκάντζελο Κορέλι απέκτησε

φήμη και πλούτο κυρίως χάρη

στα κοντσέρτι γκρόσι, όπως το

εξαιρετικό και δημοφιλές «Κον-

τσέρτο των Χριστουγέννων»,

ενώ συνέθεσε μερικές από τις

πιο όμορφες παραλλαγές πάνω

σε ένα από τα παλαιότερα μου-

σικά θέματα της Ευρώπης, τη

«Follia». 

Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Δε-

κεμβρίου, στις 21:00

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Αίθουσα: Θέατρο

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,

τηλ. 210 3418 550, 

φαξ.  210 3418 570

Ηλ. ταχυδρομείο: info@mcf.gr

Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr 

Διάρκεια: 70' 

Εισιτήρια: 12€ γεν. εισόδος

Εισιτήρια προπωλούνται στα

ταμεία του Ιδρύματος (Πει-

ραιώς 206, Ταύρος) και σε

όλα τα καταστήματα PUBLIC

Δωρεάν στάθμευση στο εμ-

πορικό κέντρο athensheart

(Πειραιώς 180, κόμβος Χαμο-

στέρνας), με την επίδειξη του

εισιτηρίου της  παράστασης,

εφόσον υπάρχει διαθεσιμό-

τητα  θέσεων. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ “ΑΡΤΕΜΙΣ”
Δύο ενδιαφέρουσες προβολές έως ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ με ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

(Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,  τηλ. 210 3418 550), 

Εναλλασσόμενο πρόγραμμα παραστάσεων κουκλοθέα-

τρου για παιδιά από την Unima Ελλάς

Κυριακές με Κουκλοθέατρο. Διαφορετικοί, κάθε Κυριακή,

θίασοι, μέλη της Unima Ελλάς, παρουσιάζουν νέες αλλά και

ήδη γνωστές δουλειές τους για όλους τους μικρούς φίλους

του κουκλοθέατρου και για τις οικογένειές τους. 

Εναλλασσόμενες παραστάσεις: Κάθε Κυριακή στις 11:30

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

117 78,  τηλ. 210 3418 550), Αίθουσα: Black Box

Τιμή εισιτηρίων: 8€

“Το Μαγεμένο Πράσινο” της Κυριακής Δοξαρά

Μια συναρπαστική οικολογική περιπέτεια με γενναία παι-

διά και μοχθηρούς κακούς μέσα σε ένα μαγεμένο πράσινο

δάσος. Κάθε Σάββατο στις 17:00 

Η μουσική των Χριστουγέννων είναι Μπαρόκ!
των A.Corelli, D.Scarlatti, P.Locatelli, D.Ortiz

Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011, στις 21:00

Μια εορταστική συναυλία με έργα Iταλικού Mπαρόκ
για Φλάουτο, Φλάουτο με ράμφος, Βιόλα ντα γκάμπα και Τσέμπαλο

Πλούσιο 

εορταστικό 

πρόγραμμα

Σάββατο 24.12

10.30πμ.-1.00μ.μ.

Σάββατο 31.12.11

10.30π.μ. - 1.00μ.μ.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Σπίτι Χριστουγέννων»στο Κορωπί

― Πέμπτη 29/12:  Οι περιπέτειες του Άγιου Βασίλη και

πρωτοχρονιάτικες κατασκευές στον πεζόδρομο, 19:00

― Σάββατο 31/12, 12π.μ.:  Χριστουγεννιάτικη παιδική εκ-

δήλωση στο Κίτσι. Διοργάνωση: Σύλλογος Ποντίων Κο-

ρωπίου  «Εύξεινος Πόντος» και Δήμος στα γραφεία του

συλλόγου (έναντι απο Πολιτιστικό Κέντρο Κίτσι - Ν.Παπα-

γιαννόπουλου 256).

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ & ΜΕΛΩΔΙΕΣ 

ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου σας προσκαλεί στην εορταστική

συναυλία, με τις «Ιστορίες και Μελωδίες του Πνεύματος

των Χριστουγέννων», που θα πραγματοποιήσει η Φι-

λαρμονική του Δήμου, τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου και

ώρα 6.30 μ.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτε-

μις», στο Μαρκόπουλο.

Περισσότεροι από 70 μουσικοί επί σκηνής, σε μια πρω-

τότυπη μουσική παρουσίαση, υπόσχονται να μας παρα-

σύρουν στο εορταστικό πνεύμα, με γνωστές κλασσικές

χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ιστορίες.

Η επιμέλεια της παράστασης και η διεύθυνση της Φι-

λαρμονικής είναι του Μαέστρου Γιώργου Μπαμπαράκου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

art gallery café  - LIVE MUSIC
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 16673  210 8958866  

www.artgallerycafe.gr/program.asp    

www.mytheatro.net www.tragoydia.net

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με τη

Ζωή Τηγανούρια
Στην παράσταση "Zoe’s code live" η Zωή συνδυάζει τους "δρόμους" της

δύσης με τους λαϊκούς βαλκανικούς και παραδοσιακούς ρυθμούς σε

ένα γιορτινό διασκεδαστικό πρόγραμμα.  

Το τραγουδιστικό και μουσικό μέρος του προγράμματος έχουν αναλά-

βει αντίστοιχα η εντυπωσιακή τραγουδίστρια Έλενα Δεληχρήστου  και

οι εξαίρετοι μουσικοί Ηλίας Αργυρόπουλος στο πιάνο, Στέλιος Γενε-

ράλης στα τύμπανα και Γιώργος Ρούλος στο μπάσο

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ €60 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.30μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ «ΔΡΟ-

ΜΟΙ ΠΑΛΙΟΙ»
Τραγουδούν: Βάσια Ζήλου, Βάλια Βρεττού, κιθάρα/τραγούδι: Γιάννης

Μπέκας, μπουζούκι/τραγούδι: Θ. Παρασκευαίδης Πιάνο: Ανδρέας

Μπουτσικάκης πιάνο, μουσική φροντίδα

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €15 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ SOUND THE TRUMPET

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ  ΝΕΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Μια  γιορταστική  βραδιά  με  γνώριμες  μελωδίες  και  τραγούδια  από

την  εποχή του PURCELL και του  MOZART, του J.STRAUSS  και του

OFFENBACH, εως τη σύγχρονη αμερικάνικη σκηνή,  τον  L.BERN-

STEIN   και τα αφροαμερικάνικα  GOSPELS και  SPIRITUALS

Τραγούδι: Έλλη Αρβανίτη, Ευτυχία Δημητρακοπούλου. Συμμετέχει ο

Κωνσταντίνος Καρυώτης. Πιάνο: Πόπη Μαλαπάνη

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με τη

Ζωή Τηγανούρια

Διασκευάζει με τον αισθησιακό δυναμισμό της γνωστούς συν-

θέτες  όπως Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Mariano Mores, Β.

Τσιτσάνη, Goran Bregovic, M.Χιώτη, Μ. Βαμβακάρη, Μ. Χατζι-

δάκι, Μ. Θεοδωράκη, Μ. Λοΐζο  και παρουσιάζει επιλεγμένες

στιγμές από προηγούμενες δισκογραφικές της δουλειές.

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ €60 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.30μμ

Ρεβεγιόν με το Πανόραμα Βούλας
Το Εξωραϊστικό και Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανοράματος

Βούλας καλεί το Σάββατο 31/12 σε Πρωτοχρονιάτικο Ρεβε-

γιόν που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο OASIS στη

Γλυφάδα. Ώρα προσέλευσης 21:30. Εκλεκτό MENU και πολύ

χορό. Τιμή : 55 €

Για συμμετοχή: Αγγελιδάκης Ανδρέας: 6974941990

Βασιλόπουλος Νίκος: 6947822800 Βούρος Νίκος: 6947702814

Και στο Εντευκτήριο του Συλλόγου

Τα ξωτικά του Αη-Βασίλη

σας περιμένουν στον Ωρωπό

Στην παραλία του Ωρωπού έχει στήσει το “εργαστήρι” του ο

Αη-Βασίλης και θα παραμείνει εκεί έως την Πρωτοχρονιά!

Το Εργαστήρι του Άη Βασίλη υποδέχεται μικρούς και μεγά-

λους για να ζήσουν ή να ξαναζήσουν παραμυθένιες στιγμές

χαράς και δημιουργίας.

Ζυμάρι, ξύλα απ’ το ...δάσος και ντενεκεδάκια ανακυκλώ-

σιμα, κορδέλες και ...χρυσόσκονες στα χέρια των μικρών και

μεγάλων μεταμορφώνονται σε στολίδια.
«Οι τοπικές κοινωνίες του Δήμου Ωρωπού αποτελούν την οικογέ-

νειά μας. Επιθυμούμε να δώσουμε χαρά στους δημότες μας αλλά

και στους επισκέπτες μας, μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας

μαγικές στιγμές έκφρασης και δημιουργίας», λέει σε μήνυμά του ο

Δήμαρχος Ωρωπού  Γιάννης Οικονομάκος.

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 10:00 –14:00 & 17:00-19:00

Σάββατο και Κυριακή 10:00 – 18:00

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτι-

σμού οργανώνει ένα πρόγραμμα με

τίτλο: «Αλλάζοντας  τη γειτονιά  μου….
Αλλάζει  η  πόλη μου» και απευθύνεται

σε σχολεία, συλλόγους και ενεργούς

πολίτες του Κορωπίου.

Απαντήστε στο  ερωτηματολόγιο Α και

πάρτε μέρος στην έκθεση Β

Α. Ερωτηματολόγιο

1.  Υπάρχει πλατεία  ή κήπος στην γει-

τονιά σας;  σε ποια οδό βρίσκεται;

2.Υπάρχουν δέντρα, φυτά, λουλούδια;

3.Ποια είναι αυτά; (να δώσετε όσο πιο

πολλά ονόματα μπορείτε)

4. Ρωτήστε ανθρώπους διαφόρων ηλι-

κιών (από την οικογένεια, τους φίλους,

τους γείτονές σας) πώς θα ήθελαν τη

γειτονιά τους.

• βγάλτε τα συμπεράσματά σας. 

• να τα γράψετε σε ένα αρχείο word του

ηλεκτρονικού υπολογιστή σας 

• να τα αποθηκεύσετε με το μικρό

όνομά σας και τη λέξη έρευνα

Β. Στείλτε μας την πρόταση σας με  έναν

από τους 3 παρακάτω τρόπους για να δη-

μιουργήσουμε  έκθεση με τα έργα σας.

Πώς θα ‘θελα τη γειτονιά μου.

• με κείμενο (2 σελίδες)

• με  ζωγραφική ή κόμικς  (διάσταση  Α4,

χαρτί εκτυπωτή)

• με φωτογραφία (διάσταση  Α4)

Στείλτε   τα  στο  email του ΕΚΤ&Π

vakiousi@otenet.gr  ή στην διεύθυνση:

Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτι-

σμού Αντ.  Κιμπιζή 5 Κορωπί 19400

Τηλ. 2106020026

Θα γίνονται δεκτά μέχρι τέλος

Iανουαρίου.

Η Παλλήνη τραγουδά 

τα κάλαντα

Χριστουγεννιάτικα καλαντα θα τραγουδάει η παι-

δική μπάντα του Δήμου Παλλήνης και στις τρεις

ενότητες (Γέρακας, Παλλήνη, Ανθούσα) σε κεν-

τρικά σημεία και πολυκαταστήματα, την παραμονή

των Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου.

Τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπο.

Οι Ελαφροΐσκιωτοι
Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία 

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Τρίτη 20, Δευτέρα 26, Τρίτη 27 Δεκεμβρίου & 

2, 3 Ιανουαρίου 2012 στις 21:30

Στο Ιδρυμά Μιχάλης Κακογιάννης

σκηνοθεσία: Μαριτίνα Πάσσαρη
Παραμένοντας πιστή   στο πνεύμα του συγγραφέα αλλά τολ-
μώντας μια περιπετειώδη μορφή, η παράσταση είναι μια  συ-
νάντηση ανάμεσα στον όχι και τόσο μακρινό  κόσμο του
Παπαδιαμάντη  με την ευαισθησία  μιας νεανικής θεατρικής ομά-
δας του σήμερα. Μια ομάδα σπουδαστών στη Δραματική Σχολή
του Εθνικού Θεάτρου  η οποία μέσα από ομαδική δουλειά και
αυτοσχεδιασμούς, ανακαλύπτει φρέσκιες, μαγικές, αστείες  και
δραματικές όψεις του διηγήματος.  

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ  ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,  τηλ. 210 3418 550 

Δωρεάν στάθμευση στο εμπορικό κέντρο athensheart

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Αλλάζοντας  τη γειτονιά  μου…. Αλλάζει  η  πόλη μου»

Το κουτί της Πανδώρας 

Από την Κοσμογονία έως την Ελπίδα
Η ελληνική μυθολογία ζωντανεύει με σκιές, κούκλες, video

animation,  ζωντανή μουσική και ηθοποιούς

κάθε Κυριακή στις 11:30 π.μ.

Έκτακτες Παραστάσεις

Κυριακή 25 & Δευτέρα 26/12/2011 ώρα 11.30 π.μ.

Κυριακή 1 & Δευτέρα 2/1/2012 ώρα 11.30 π.μ.

Μετρώντας σχεδόν δύο μήνες επιτυχίας, «Το κουτί της Παν-

δώρας» και ο Θίασος Ηλία Καρελλά υποδέχεται τις ημέρες

των εορτών με δύο επιπλέον παραστάσεις, για να προσκα-

λέσει τους μικρούς και μεγάλους φίλους του στη μαγεία του

ελληνικού μύθου και της παράδοσης. 

Εκτός από τις Κυριακές 25 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου, το

συναρπαστικό ταξίδι της Πανδώρας θα ξεκινήσει και τη δεύ-

τερη μέρα των Χριστουγέννων (Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου) και

της Πρωτοχρονιάς (Δευτέρα 2 Ιανουαρίου). Ένα ταξίδι από

τις απαρχές του κόσμου έως τη γέννηση της Ελπίδας, γε-

μάτο δράση, χιούμορ και συγκίνηση, στο ανακαινισμένο Κι-

νηματοθέατρο Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21, Κυψέλη)

Τηλ.: 2108215469 
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΣ!

Φίλες και Φίλοι, όλοι εμείς οι κάτοικοι του Δήμου Σαρω-

νικού, μπορούμε αν θέλουμε, ανεξάρτητα από τις πολι-

τικές που εφαρμόζουν η πολιτεία και οι Δημοτικοί

Άρχοντες, να αναβαθμίσουμε την καθημερινότητά μας,

με απλές κινήσεις, οι οποίες το μόνο που απαιτούν είναι

η συμμετοχή μας.

Μια τέτοια απλή κίνηση, εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες όπως και

στη χώρα μας.  “Μοιραζόμαστε” το αυτοκίνητό μας με συντοπίτες

μας, που πηγαίνουν στον ίδιο προορισμό με μας.

Αυτό το “μοίρασμα” προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα,

τόσο προσωπικά, στους συμμετέχοντες, όσο και συνο-

λικά, στην κοινωνία, το περιβάλλον, τη χώρα.

Ετσι λοιπόν το  "Δίκτυο Σαρωνικού" το βάφτισε “μοίρα-

σμα” ή “πάμε παρέα”. 

Γιατί να το επιλέξουμε:

― κάνει πιο ευχάριστη την καθημερινή μοναχική δια-

δρομή προς τη δουλειά.

― μειώνει τα έξοδα που καταβάλλει ο ιδιοκτήτης-οδη-

γός του αυτοκινήτου, αφού η συμφωνία, συνήθως, ορί-

ζει ότι τα έξοδα τα μοιράζονται οι συνταξιδιώτες.

― Προστατεύει το περιβάλλον, αφού είναι ένας οικολογι-

κός τρόπος μετακίνησης, που συμβάλλει στη μείωση της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πράγματι, στην ιδανική περί-

πτωση, θα κυκλοφορούσε ένα ΙΧ αντί τεσσάρων! (1 ΙΧ με

4 επιβάτες συνολικά, αντί 4 ΙΧ με ένα επιβάτη το καθένα).

― Εξασφαλίζει ποιοτική και οικονομική μετακίνηση.

― Αναπτύσσει την κοινωνικότητα, φέρνοντας πιο κοντά

τους ανθρώπους.

― Καλλιεργεί την αλληλεγγύη.

― Συμβάλλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

― Αποτελεί την απάντησή μας στις διαρκώς αυξανόμε-

νες τιμές των καυσίμων.

Περισσότερα το http://metakinisi.wordpress.com

"ΠΑΜΕ ΠΑΡΕΑ" ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Δωρεάν παροχή  

φροντιστηριακών μαθημάτων

στην Παλλήνη
Ο Δήμος Παλλήνης στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα

δίκτυο αλληλεγγύης σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής

ζωής της πόλης και εκτιμώντας την κατάσταση που βιώνουν

οι δημότες, προχωράει στον σχεδιασμό και την δωρεάν πα-

ροχή  φροντιστηριακών μαθημάτων και μαθημάτων ξένων

γλωσσών σε  μαθητές απόρων οικογενειών και μαθητών που

και οι δύο γονείς είναι άνεργοι. Το ίδιο έχει κάνει και ο

Δήμος Κρωπίας από την αρχή σχεδόν της χρονιάς.

Καλεί ιδιώτες εκπαιδευτικούς, ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων

αλλά και την  ΕΛΜΕ να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια

του Δήμου προκειμένου κανένας μαθητής της περιοχής μας

να μην στερηθεί αυτής της δυνατότητας.

Πληροφορίες τηλ. 201-6604695 και 210-6604638.

ΣΤΕΓΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ
Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος μέσα στις δύσκολες κοινω-

νικοοικονομικές συγκυρίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας

αλλά και ειδικότερα η τοπική μας κοινωνία, καλούμενος

να αντιμετωπίσει, στοιχειωδώς, τις ανάγκες διαβίωσης

των πολιτών του, προχωρά στην λειτουργία της ΣΤΕΓΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟΥ υλικών αγαθών

στην Αρτέμιδα, στο χώρο της Παιδικής Χαράς, στην αρχή

της Λεωφ. Αρτέμιδος. 

Η ΣΤΕΓΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ θα ξεκι-

νήσει να λειτουργεί στις 7 Ιανουαρίου, κάθε Τετάρτη

(18:30 – 21:30) και κάθε Σάββατο & Κυριακή (10:30 –

13:00).

Ο Δήμος καλεί στα πλαίσια της αλληλοβοήθειας και της

κατανόησης για τον συνάνθρωπο να στηρίξετε όλοι μαζί

αυτή την πρωτοβουλία και να έρθετε πιο κοντά βοηθών-

τας αυτούς που έχουν ανάγκη.

Συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο (16/12) το θέμα  που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στους

Δήμους Παιανία, Κορωπί, Μαρκόπουλο και Σπάτα που αφορά τη μετακίνηση ΡΟΜΑ από τον Ελαι-

ώνα της Αθήνας στους παραπάνω Δήμους.

Το θέμα είχε ζητήσει να συζητηθεί ο σύμβουλος της περιφερειακής ενότητας Ανατ. Αττικής Θανά-

σης Αυγερινός και ήταν και ο εισηγητής του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Περ.Σ).

Παρόντες στο Περ.Σ. οι Δήμαρχοι Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης,  Κρωπίας Δημήτρης Κιού-

σης, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Αριστείδης Γκίκας και ο αντιδήμαρχος Σπάτων-

Αρτέμιδας Αθ. Μαργέτης. 

Οι οικονομικές και περιβαλ-

λοντικές συνέπειες των δρα-

στηριοτήτων ομάδων Ρομά

και αλλοδαπών δημιουργούν

εκρηκτικές καταστάσεις στις

περιοχές που εγκαθίστανται.

Υπάρχουν καταγγελίες για

μεγάλη παραβατικότητα,

κλοπές καλωδίων και άλλ.

Και καθημερινά αυξάνεται

μετά την φτώχεια και των

Ελλήνων  Ρομά, αλλά και

των ευρύτερων  κοινωνικών

στρωμάτων της ελληνικής

κοινωνίας.

Mετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ

Απαίτηση για μέτρα συνολικής
Εισηγητής ο σύμβουλος της Ανατ. Αττικής

Θανάσης Αυγερινός*

Διεθνές Φιλοσοφικό Φόρουμ: 

«Οι Ελληνες φιλόσοφοι, φάροι της
γνώσης και της ηθικής 

στο πέρασμα των αιώνων».

Το Διεθνές Φιλοσοφικό Φόρουμ (υπό την αιγίδα της κεντρι-

κής UNESCO και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UN-

ESCO) και ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και

Επιστημών Ελλάδος προκηρύσσουν τον 1ο Διεθνή Διαγω-

νισμό Ποίησης με θέμα «Οι Ελληνες φιλόσοφοι φάροι
της γνώσης και της ηθικής στο πέρασμα των αιώνων».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εντός και εκτός Ελ-

λάδος διαμένοντες ελληνόφωνοι, ανεξάρτητα από την

ηλικία τους. Δικαίωμα συμμετοχής ορίζονται 20 €.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος με ένα ποί-

ημα, αδημοσίευτο, το οποίο δε θα υπερβαίνει τους 30 στί-

χους. Κάθε έργο θα σταλεί σε 5 δακτυλογραφημένα

αντίτυπα με το ψευδώνυμο στο επάνω δεξί μέρος της σε-

λίδας. Τελευταία ημερομηνία αποστολής έργων ορίζεται

η 30η Ιουνίου 2012, η οποία αποδεικνύεται από τη σφρα-

γίδα του ταχυδρομείου.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό στο 6955-462146.
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Ο Θανάσης Αυγερινός στην εισήγησή

του είπε μεταξύ άλλων.

«Η μεθόδευση της κυβέρνησης και της
ΤΕΔΚΝΑ, μέσω της μελέτης με τίτλο:
"εξεύρεση χώρων στην Αττική για την
μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ από τον
Ελαιώνα", στην οποία ουσιαστικά αφαι-
ρεί τεχνηέντως όλες τις άλλες πιθανές
περιοχές μετεγκατάστασης, για να κα-
ταλήξει ως "καταλληλότερη περιοχή"
τους Δήμους Κορωπίου, Μαρκοπούλου,
Παιανίας-Γλυκών Νερών, και Σπάτων-
Αρτέμιδας, είναι τουλάχιστον πρό-
χειρη, άστοχη, υποβολιμαία, αν όχι και
προαποφασισμένη.

Η διπλή ανάπλαση του Ελαιώνα που
προωθεί το Υπουργείο και ο Δήμος
Αθηναίων σε συνεργασία με ιδιωτικά
συμφέροντα, δημιούργησε την ανάγκη
να εκδιωχθούν οι ΡΟΜΑ, οι περισσότε-
ροι των οποίων αλλοδαποί, προς άλλες
περιοχές, και ως συνήθως, η επιλογή
είναι εκεί που η κεντρική εξουσία στέλ-
νει όλες τις δραστηριότητες και όλα τα
προβλήματα απο τα οποία επιθυμεί να
απαλλαγεί η Αθήνα, δηλαδή στην Δυ-
τική και Ανατολική Αττική, και ειδικό-
τερα   στα Μεσόγεια.
Σε περιοχή δηλαδή χωρίς ουσιαστικό
χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς αποχέ-
τευση, με επικείμενη εγκατάσταση
ΧΥΤΑ, με τα μεγάλα προβλήματα που
δημιουργεί  το Αεροδρόμιο, με Προ-
εδρικά Διατάγματα που δεσμεύουν και
στην ουσία δημεύουν ιδιωτικές καλ-
λιεργήσιμες εκτάσεις χιλιάδων στρεμ-

μάτων, χωρίς Νοσοκομείο, και με την
εγκληματικότητα στα ύψη.
...
Θα ήταν ίσως θεμιτό και δίκαιο να
υπάρξει ένας Εθνικός σχεδιασμός,
όσον αφορά τούς Έλληνες αλλά και
τους Νόμιμους αλλοδαπούς ΡΟΜΑ, σε
ένα πλαίσιο διαλόγου όπου η οποιαδή-
ποτε μετεγκατάσταση θα λάμβανε
υπόψη την ήδη υπάρχουσα κατάσταση
και επιβάρυνση σε κάθε περιοχή και σε
κάθε  Δήμο της χώρας, ώστε η διαχεί-
ριση και λύση ενός τόσο σοβαρού προ-
βλήματος να επιμεριστεί με
αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια».

Επισημαινει ο Θ. Αυγερινός τη «μεγάλη
και εύλογη αναστάτωση που έχει δημι-
ουργήσει στους κατοίκους της Δυτικής
και Ανατολικής Αττικής, και ιδιαίτερα
των Μεσογείων, με διαφαινόμενες ρα-
τσιστικού τύπου εξάρσεις που κανείς
φυσικά δεν επιθυμεί».
Τόνισε ότι ναι μεν η Περιφέρεια δεν

έχει άμεση αρμοδιότητα να χειριστεί το

θέμα των ΡΟΜΑ, έχει όμως την αρμο-

διότητα προστασίας του περιβάλλον-

τος και της Δημόσιας Υγείας. Και

επειδη το Περιφερειακό Συμβούλιο

είναι Πολιτικό Όργανο και οφείλει να

αποφασίζει και να προωθεί θέματα που

αφορούν την περιοχή, πρότεινε στο

Περ. Συμβούλιο να συμπαρασταθεί

στους κατοίκους της Δυτικής και Ανα-

τολικής Αττικής, και ειδικότερα στους

Δήμους Κορωπίου, Μαρκοπούλου, Παι-

ανίας-Γλυκών Νερών και Σπάτων-Αρτέ-

μιδας για τη δίκαιη αναστάτωσή τους.

Και να υπάρξει ένας Εθνικός σχεδια-

σμός, όσον αφορά τους Έλληνες αλλά

και τους νόμιμους αλλοδαπούς ΡΟΜΑ,

σε ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου η οποι-

αδήποτε μετεγκατάστασή τους θα λαμ-

βάνει υπόψη την ήδη υπάρχουσα

κατάσταση και επιβάρυνση της περιο-

χής.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν, μεταξύ

άλλων, ο βουλευτής Νίκος Καντερές,

η Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Χρ.
Κισκήρα και οι περιφερειακοί σύμβου-

λοι Αν. Τομέα, Χάρης Δαμάσκος, Δέ-

σποινα Αφεντούλη, Ιωάννης Δημό-
πουλος, Δημοσθένης Μπαρούτας.
Ολοι συντάχθηκαν με τον πυρήνα των

επιχειρημάτων της Αυτοδιοίκησης Α΄

βαθμού των Μεσογείων που αφορού-

σαν:

― τις σοβαρές υστερήσεις της περιο-

χής Μεσογείων σε κοινωνικές και

άλλες βασικές υποδομές και στην

ως εκ τούτου αδυναμία υποδοχής

άλλων Ρομά ή νομαδικών πληθυ-

σμών, 

― την έξαρση της παραβατικότητας,  

― τις οικονομικές και περιβαλλοντικές

συνέπειες των δραστηριοτήτων

ομάδων Ρομά καθώς και αλλοδα-

πών 

― και την επιδείνωση της κοινωνικής

θέσης  των Ελλήνων  Ρομά, αλλά

και των ευρύτερων  κοινωνικών

στρωμάτων της ελληνικής κοινω-

νίας.

Ολοι εξέφρασαν την αντιθεσή τους στη

μετεγκατάσταση για τους παραπάνω

λόγους και για τις παραβατικότητες

που αναπτύσσουν ομάδες πληθυσμών

που εγκαίστανται και ζήτησαν άμεσα

μέτρα αντιμετώπισης σε εθνικό και ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιού-

σης στην τοποθέτησή του έθιξε τις σο-

βαρές υστερήσεις σε βασικές

υποδομές του Κορωπίου και των Μεσο-

γείων (έλλειψη αποχέτευσης ακαθάρ-
των-βιολογικός καθαρισμός, περιοχές
με προβληματική υδροδότηση, έλλειψη
Γενικού Νοσοκομείου, ένα αδύναμο

Κέντρο Υγείας μη αστικού τύπου κα.)

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από

την λειτουργία του Αεροδρομίου και

της Αττικής Οδού, τη χρόνια παρουσία

χιλιάδων οικονομικών μεταναστών,

ενώ αναφέρθηκε με δραματικό και έν-

τονο τρόπο στα προβλήματα που δημι-

ουργεί ο παράνομος καταυλισμός Ρομά

στην Αττική Οδό και οι περιφερόμενες

ομάδας αλλοδαπών κυρίως Ρομά στη

ευρύτερη περιοχή  της Παιανίας, Κο-

ρωπίου και Μαρκοπούλου.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-

τευσης Κρωπίας Αριστείδης Γκίκας

αφού  συντάχθηκε με τις θέσεις του

Δήμου Κρωπίας όπως εκφράστηκαν

από τον Δήμαρχο της πόλης και σε ψη-

φίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου

έθεσε με τη σειρά του υπόψη των

μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου

την εμπειρία της δημοτικής περιόδου

2003-2010 και τις πολύχρονες αλλά

άκαρπες προσπάθειες δημιουργίας οι-

κισμού με υποδομές αξιοποιώντας χρη-

ματοδοτικό πρόγραμμα του Υπ.

Εσωτερικών για τη βελτίωση των συν-

θηκών των ήδη διαβιούντων Ρομά στον

Δήμο Κρωπίας και πρότεινε και εκείνος

άμεσα μέτρα. 

Τέλος ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάν-

νης Σγουρός, κλείνοντας τη συνεδρίαση

πρότεινε και αποτυπώθηκε στην από-

φαση: «Όλες οι προτάσεις,
που έγιναν από τις παρατά-
ξεις του Περ.  Συμβουλίου,
τους Δημάρχους, τους εκ-
προσώπους των Δήμων και
των φορέων, πρέπει να κω-
δικοποιηθούν, να αναλυθούν
και να έρθουν εκ νέου για
συζήτηση και, ενδεχομένως,
για λήψη απόφασης εντός
ευλόγου χρονικού διαστήμα-
τος, προκειμένου να εκπονη-
θεί  ολοκληρωμένη πρόταση,
στην οποία θα μετέχουν και

οι Δήμοι της Αττικής.

* Ο Θανάσης Αυγερινός είναι Οικονομολόγος-

τ.Αντινομάρχης και  Περιφερειακός Σύμβουλος

Αττικής

σε Δήμους της Ανατολικής Αττικής 

αντιμετώπισης στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Οι σοβαρές υστερήσεις της περιοχής Μεσογείων σε κοινωνικές και άλλες βασικές υποδομές

δεν επιτρέπουν καμμία μετεγκατάσταση ομαδικού πληθυσμού.
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Το κακό χαμόγελο της Αννας...

Ζήλεψε τη Ντόρα Μπακογιάννη φαίνεται η Αννα Διαμαν-

τοπούλου και “αντέγραψε” το αιώνιο χαμόγελο, όταν βρί-

σκεται απέναντι στην αντίθετη άποψη.

Μόνο που ξέρουμε οτι οι αντιγραφές είναι κακές. Θέλει

πολύ εκπαίδευση, γιατί μοιάζει σαν κοκάλινη άσχημη κού-

κλα την ώρα που μένει να χαμογελά...

Στο μεταξύ όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικα ιδρύματα της

χώρας με τις πρυτανικές αρχές προσφεύγουν στην Ολο-

μέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατα του

νόμου Διαμαντοπούλου, χρακτηρίζοντάς τον αντισυνταγ-

ματικό και πλήγμα στην πανεπιστημιακη ελευθερία.

Βέβαια αυτό για την Αννα δεν σημαίνει τίποτα. Εχει τα δικά

της οράματα για την παιδεία, ξεκινώντας από την εποχή

που ήταν εκπρόσωπος στην Ευρώπη και πρότεινε να γίνει

επίσημη γλώσσα της χώρας μας, η αγγλική!

Ξαφνικά ...ξύπνησε

“Η διετία του ΠΑΣΟΚ οδήγησε στην φτώχεια, στην

εξαθλίωση, στην εθνική ταπείνωση και στην ανα-

ξιοπρέπεια”(!!!)                     Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι!
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-

τιλίας, βλέπει μείωση του κόστους του  Χριστουγεννιά-

τικου τραπεζιού! 

Και είναι αλήθεια. Θα μειωθεί το κόστος του χριστου-

γεννιάτικου τραπεζιού, γιατί απλά δεν θα υπάρχει χρι-

στουγεννιάτικο τραπέζι, αλλά το τραπέζι “της

φτωχόμάνας με το λιανοκέρι...” που περιγράφει ένα

παλιό καλό τραγουδάκι.

Ετοιμάζεται ...Παριζάκι;

Σε συνάντηση στα νέα γραφεία(!) της παράταξης του Γρ.

Κασιδόκωστα είχε κληθεί ο συνδυασμός (εκλεγμένοι και

μη) την περασμένη εβδομάδα. Ετσι κυκλοφόρησε η φήμη

ότι θα εκλέξουν δήμαρχο!

Οπως μάθαμε ήταν πολύ λίγοι αυτοί που ανταποκρίθηκαν.

Βέβαια δεν βρήκαν το δήμαρχο αλλά το δημαρχόπουλο

τον Πάρη, ο οποίος τους ενημέρωσε περί της υγείας του

δημάρχου!

Λέτε να ετοιμάζεται ...Παριζάκι;

Μάθαμε ότι ο δήμαρχος επέστρεψε, στο σπίτι του για τη

συνέχεια της ανάρρωσης.

Του ευχόμαστε Καλές Γιορτές και γρήγορη ανάρρωση.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

«Ετοιμάζου, Βηθλεέμ, ήνοικται πάσιν η

Εδέμ. Ευτρεπίζου, Ευφραδά, ότι το ξύλον

της ζωής  εν τω σπηλαίω εξήνθησεν εκ της

Παρθένου». 

Από το παραπάνω προέρτιο απολυτίκιο

των Χριστουγέννων, που ψάλλεται την

20η Δεκεμβρίου, σταματώ στη φράση

«‘’Ηνοικται πάσιν η Έδέμ». 

Με ένα ασυνήθιστο και πρωτοφανή  για

τα κρατούντα της εποχής, ίσως και

όλων των εποχών, στέλνει  μήνυμα ότι

με τη γέννηση  του εν τω σπηλαίω βρέ-

φους,  ο νοητός ήλιος μιας παγκόσμιας

δικαιοσύνης αρχίζει να φωτίζει την αν-

θρωπότητα. 

Το μήνυμα ήρθε ριζοσπαστικό, προ-

οδευτικό, απόλυτα  δημοκρατικό, αλλά

και κραυγαλέο για το αίτημα- απαίτηση

μιας παγκόσμιας ισότητας δικαιωμά-

των. 

Το πόσο αυτό υλοποιήθηκε από τους εν

επιστιλβώματι χρισθέντες χριστιανούς,

αυτό ας μείνει στην κρίση εκάστου εξ

ημών.  

Με τους  Ευαγγελιστές Λουκά και Ματ-

θαίο παρακολουθούμε αποσπασματικά

την πρώτη πορεία του θείου βρέφους. 

Με μια χαρμόσυνη εισαγωγή ο Λουκάς,

«μη φοβείσθε. Ιδού  γαρ ευαγγελίζομαι

υμίν χαράν μεγάλην, ήτις εσταί παντί

τω λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον

σωτήρ, ός εστί Χριστός Κύριος εν πόλει

Δαυείδ»,  αναγγέλει με χαρά ότι σή-

μερα γεννήθηκε ο σωτήρας όλων μας

που είναι ο Χριστός. 

Χριστός θα πεί ο μυρωμένος, αυτός

που έχει χρισθεί με το μύρο, με το μύρο

της εκλογής.

To  “Χριστός”  λέξη που προέρχεται από

τη ρίζα του ρήματος χρίω και του αορί-

στου έχρισα. 

Στην εβραϊκη απόδοση ο Χριστός λέ-

γεται  Masiah,  ενώ στη αραμαϊκή

Mesiha,  δηλαδή Μεσσίας  δηλαδή ο

χαρισματικός που θα σώσει το λαό.  Και

στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο  διαβά-

ζομε: «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ό εστί

μεθερμηνευόμενον Χριστός». ( Κεφ. ά,

42).

Στο κατά Ματθαίο,  μας δίδεται  και η

ονομασία Ιησούς: «και καλέσεις το

όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει

τον λαόν αυτού από των αμαρτιών

αυτών». (Κεφ. α΄21)

Ο καθηγητής Π.Ν.  Τρεμπέλας σε ερμη-

νευτικό  σχετικό εδάφιο της Καινής

Διαθήκης γράφει: «το όνομα Ιησούς το

οποίον στην ελληνικήν μεταφράζεται

σωτήρ». Αλλά και  το εβραϊκό Joshua

ή Jehoshua φαίνεται ότι παίρνει την ερ-

μηνεία του σωτήρα. 

Το όλο ιστορικό, συνεχίζομε να το πα-

ρακολουθούμε   αποσπασματικά, από

τα ευαγγελικά κείμενα:  «ανέβη δε

Ιωσήφ από της Γαλιλαίας …εις πόλιν….

ήτις καλείται Βηθλεέμ…απογράψασθαι

συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτώ

γυναικί…  και έτεκεν τον υιόν αυτή τον

πρωτότοκον και εσπαργάνωσεν αυτόν

και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη».

(Κατά Λουκάν).

Για το  αναφερόμενο γεγονός  μάλιστα

στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η προφη-

τεία   ότι «μια παρθένος θα συλλάβει

και θα γεννήσει υιόν που θα τον ονο-

μάσει Εμμανουήλ». 

Από τον ευαγγελιστή Ματθαίο μαθαί-

νομε και τις λεπτομέρειες για τους μά-

γους προσκηνυτές και το φωτεινό

άστρο:  «Ιδού μάγοι εξ ανατολών πα-

ρεγένοντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες,

πού εστίν ο τεχθείς βασιλεύς  των Ιου-

δαίων; Είδομεν γαρ αυτού τον αστέρα

εν τη ανατολή και ήλθομεν  προσκυνή-

σαι αυτόν». 

Πολλά σημεία της μαγευτικά συγκινη-

τικής αφήγησης από μερικούς αμφι-

σβητήθηκαν. Ενοχλήθηκαν  όταν  ένας

ευαγγελιστής μιλά για γέννηση εν σπη-

λαίω, ενώ  ο άλλος εν φάτνη αλόγων.

Αμφιβάλλουν για τις σφαγές των νη-

πίων από τον Ηρώδη, όπως  και για κά-

ποια άλλα συμβάντα. Και όλα αυτά για

να υποβιβάσουν, ίσως εσκεμμένα, το

κύριο συνταρακτικό μήνυμα: «Ήνοικται

πάσιν η Εδέμ».

Γι’ αυτό και τον νοητό ήλιο της παγκό-

σμιας δικαιοσύνης, χριστιανοί βαφτι-

σμένοι όντες, τον αλλοίωσαν   και  τον

ξανάρραψαν στα δικά τους μέτρα και

σταθμά,  στο δικό τους  ιδιοτελές δί-

καιο και συμφέρον.

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα 

1) “Καινή διαθήκη”  Εκδ. ο Σωτήρ.
2) Ιερά Σύνοψις
3) “Η Ιστορικότητα του Ιησού” Εκδ.  Ιστορικά Ελευθερο-
τυπίας τευχ. 62. (21. 12.2000)
4) “Η Γέννηση: παράδοση και ιστορική αλήθεια” Εφημ.
Καθημερινή, 25.12.1992 
5) “Ο Ηρώδης και η σφαγή των νηπίων”.  Εκδ. Ιστορικά
Ελευθεροτυπίας  τευχ.  216 (18.12 2003)
6. Εγκυκλ. Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα

Ήνοικται πάσιν η Εδέμ
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«Ο προ-προπάππους μου έλεγε ότι μιά μέρα οι πολεμιστές έπιασαν ένα χλωμό πρόσωπο που το

έλεγαν Ντέϊβιντ Ροκφέλερ και πριν δύο φεγγάρια τους είχε πάρει τις καλύτερες γούνες και τους

είχε δώσει κακό «νερό της φωτιάς». Τότε πολλοί πολεμιστές που το ήπιαν, είχαν φύγει για να 

συναντήσουν τους προγόνους τους, ουρλιάζοντας και κρατώντας την κοιλιά τους.

Τον δέσανε στον στύλο και τον αλείψανε μ’ ένα μαύρο πηχτό ζουμί που έβγαινε από τον ιερό μας

τόπο. Ετοιμάστηκαν να του βάλουν φωτιά και να τον θυσιάσουν στο Μεγάλο Πνεύμα, για να 

χορέψουν γύρω από τον στύλο. Εκείνο το μαύρο ζουμί μύριζε άσχημα, αλλά καιγόταν όμορφα.

Όμως, το χλωμό πρόσωπο Ντέϊβιντ Ροκφέλερ είπε στον αρχηγό «Τρελό Βούβαλο», ότι αν τον 

άφηναν να φύγει θα τους έφερνε μιάν άμαξα γεμάτη με το καλύτερο «νερό της φωτιάς». Ο «Τρελός Βούβαλος» 

τρελαινόταν πιο πολύ όταν έπινε εκείνο το μαγικό νερό κι έτσι τον άφησε να φύγει.

Η άμαξα με το καλύτερο «νερό της φωτιάς» δεν ήρθε ποτέ στο χωριό μας. Ήρθαν, όμως, μετά από δύο 

φεγγάρια οι στρατιώτες και είχαν μαζί τους πολλές άδειες άμαξες. Φόρτωσαν τους προγόνους μας σε αυτές

και τους πήγαν πολύ μακριά κι εκεί τους έβαλαν μέσα στο μακρύ «σιδερένιο άλογο» που έβγαζε μαύρους 

καπνούς και τους πήγαν ακόμα πιο μακριά.

Πολλά φεγγάρια αργότερα, μίλησε στους προγόνους μας μιά «σκουό»* που τα χλωμά πρόσωπα την

είχαν πάει πίσω στη γη μας και την είχαν βάλει σε μιά σκηνή, όπου περίμεναν πολλοί απ’ έξω κι 

έμπαιναν μέσα ένας-ένας. Εκεί στη γη των προγόνων μας η «σκουό» είδε πολλά μεγάλα 

σιδερένια «τοτέμ», που τρυπούσαν τη γη κι από μέσα έβγαινε εκείνο το μαύρο πηχτό ζουμί. Ήταν

πολλά χλωμά πρόσωπα εκεί και τους έδινε διαταγές ο Ντέϊβιντ Ροκφέλερ.

Ο προ-προπάππους μου διηγιόταν ότι ο αρχηγός «Τρελός Βούβαλος» έκανε πολλές μαλακίες, 

ιδιαίτερα όταν έπινε το «νερό της φωτιάς». Η πιό χοντρή απ’ όλες ήταν που δεν θυσίασε στο Μεγάλο

Πνεύμα τον Ντέϊβιντ Ροκφέλερ. Το Μεγάλο Πνεύμα θύμωσε τότε πολύ μαζί μας και δεν μας 

συγχώρεσε ποτέ, μέχρι σήμερα. Επειδή, μέχρι σήμερα, ο Ντέϊβιντ Ροκφέλερ εξακολουθεί να

πουλάει κακό «νερό της φωτιάς» στους ανθρώπους και να τους παίρνει τη γη των προγόνων τους.

Μαθαίνω ότι και σήμερα ο Ροκφέλερ κλείνει τους ανθρώπους μέσα σε σκηνές, όπως εκείνη τη

«σκουό» και περιμένουν απ’ έξω στη σειρά οι δικοί του για να μπούνε. Κάποιες φορές μπαίνουν

πολλοί μαζί. Το λένε «κυβέρνηση», ή «μηχανισμό στήριξης».

Είχε δίκιο ο προ-προπάππους μου. Ο αρχηγός «Τρελός Βούβαλος» έπρεπε να είχε ακούσει τον μάγο

της φυλής και να είχε βάλει φωτιά σ’ εκείνον τον στύλο. Οι μαλακίες πληρώνονται».

* “σκουό”: Γυναίκα, στη γλώσσα των Σιού

(Υπεύθυνος για την απομαγνητοφώνηση της εξιστόρησης, Γρηγόρης Ρώντας. Το πορτρέτο του γέροντα ερυθρόδερ-
μου φιλοτέχνησε ο Δημοσθένης-Ταξιάρχης Ρώντας) 

INDIAN STORY
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

«Τι πρέπει να κάνουν οι νέοι σήμερα»;
Ρώτησαν το Δημήτρη Παπαχρήστο,

τον εκφωνητή του ελεύθερου σταθμού

των εξεγερμένων φοιτητών στο Πολυ-

τεχνείο τον Νοέμβρη του 1973, που

ήταν στην εκδήλωση μνήμης στο

Οβριόκαστρο, Σαββάτο 10 Δεκεμβρίου

2011, ένα χρόνο μετά τα γεγονότα της

Κερατέας. Κι αυτός απάντησε: «Να
αποδείξουν ότι είναι νέοι. Αυτό είναι το
υπέρτατο όπλο. Μία φορά θα το κάνουν
αυτό. Εάν αποδείξουν όταν πρέπει ότι
είναι νέοι, ίσως πεθάνουν με το μικρό-
βιο, με την αρρώστια της νιότης».

Τα σκεφτόμουν αυτά απόψε το βράδυ

αργά, 13 Δεκεμβρίου 2011. Όλα γύρω

μου είναι ήσυχα, οι περισσότεροι έχουν

πάει για ύπνο, οι δρόμοι της πόλης

είναι σκοτεινοί κι εγώ ανατρέχω έναν

ακριβώς χρόνο πριν στη λεωφόρο Αθη-

νών Λαυρίου, όπου πέρσι έγιναν και οι

πρώτες 6 συλλήψεις νεαρών παιδιών

της Κερατέας.

Σ’ όλη τη διάρκεια των γεγονότων των

128 ημερών (11/12/2010 – 18/04/2011)

είχαμε συνολικά 37 συλλήψεις νέων

από την Κερατέα και το Λαύριο. Θέλω

να γράψω κάτι γι’ αυτά τα παιδιά, για

όλα τα παιδιά που ήταν στην πρώτη

γραμμή του αγώνα… να βρω λόγια να

εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου.

Το μικρόβιο της νιότης, το ελιξίριο της

νεότητας που το ανακάλυψαν εκεί,

κάτω στη λεωφόρο, 4 χλμ έξω από την

πόλη, μέσα στα δακρυγόνα, θα τους

ακολουθεί εσαεί. Όταν μετά από αρ-

κετά χρόνια, που βιολογικά θα έχουν

γεράσει και θα τους πιάνουν οι παρα-

ξενιές, κάποιες μικρές λάμψεις θα έρ-

χονται ξαφνικά από το μακρινό

χειμώνα του 2010 και την άνοιξη του 2011, μικρές λάμψεις από τα μπλόκα

μας, στη Λαυρίου, στο Οβριόκαστρο, θα

τους επαναφέρουν στη σωστή ηλικία

τους. Τη νιότη.

«Καλύτερα μια μέρα ταύρος, παρά ένα
χρόνο βόδι» λέει ο Νίκος Καζαντζάκης

στη «Αναφορά στο Γκρέκο» και τα δικά

μας παιδιά το απέδειξαν 128 μέρες.

Δεν ξέρω τι να γράψω στα παιδιά - πα-

ραφράζω πλήρως το Διονύση Σαββό-

πουλο - της Λαυρίου και του

Οβριοκάστρου. «Είμαι μεγάλος, αλλά
μαζί τους δε φοβάμαι το αύριο».

Τους αφιερώνω ένα μικρό ημερολόγιο

από το αρχείο δημοσιευμάτων του

αγώνα μας. Έχει 37 χαρακτηριστικές

επικεφαλίδες άρθρων, θετικών σχο-

λίων, επιγραμμάτων, συνθημάτων που

γράφτηκαν από όσους μας συμπαρα-

στάθηκαν. Τα αφιερώνω ένα - ένα σε

κάθε συλληφθέντα, κι όλα μαζί στη νέα

γενιά του τόπου μας, αγόρια και κορί-

τσια που αντιστάθηκαν.

ΚΕΡΑΤΕΑ: ΣΤΟΥΣ 37 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ…

ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ…
γράφει ο Γιώργος Π. Ιατρού
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� Μάθαμε να τηρούμε τα deadlines στη δουλεια μας και

να φτάνουμε κοντύτερα στα deadlines της ζωής μας. Δεν

θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη!

� Τρώω σαν μοσχάρι, κοιμάμαι σαν πουλάκι και δουλεύω

σαν σκυλί αλλά αν με πείς ζώο νευριάζω...

� Άγιε μου Βασίλη, ήμουνα καλό παιδί αυτό το χρόνο. Εν-

τάξει, ίσως μερικές φορές· μπορεί που και που να... άστο

καλύτερα θα το πάρω μόνος μου...

� Tις προάλλες μπήκα σ' ένα σούπερ μάρκετ και προς

στιγμή νόμισα ότι βρίσκομαι σε εκκλησία. Oι πελάτες κοί-

ταζαν τις τιμές κι έκαναν το σταυρό τους...!

Πλυθένουν οι Δήμοι που οργανώνουν συσσίτια εν

έτει 2011, μετά από 70 χρόνια· απ’ όταν δηλαδή η Ελ-

λάδα ζούσε υπό Γερμανική κατοχή... 

Κι ενώ άλλες χρονιές μαζεύαμε αυτές τις γιορτινές

μέρες κοντέινερ με τρόφιμα για την Ουγκάντα...

“φέτος, αλλάζουμε προσανατολισμό και τα θέλουμε
για την Ελλάδα” δηλώνει ο γιατρός, Γιάννης Μουζά-

λας, μέλος του Δ.Σ. της οργάνωσης των Γιατρών του

Κόσμου. 

Κανείς δεν θα το πίστευε δυο χρόνια πριν, ότι πολλές

ελληνικές οικογένειες θα φτάνανε στο σημείο να δυ-

σκολεύονται να εξασφαλίσουν τα βασικά εφόδια για

την επιβίωσή τους. 

Οι “Γιατροί του Κόσμου” κάνοντας λόγο για σοβαρή

ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, απευθύνουν έκ-

κληση για την συγκέντρωση βασικών τροφών.

«Ζητάμε βασικά τρόφιμα για να φτιάξουμε οικογενει-

ακά πακέτα ώστε διακριτικά να μπορούν να τα παίρ-

νουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους,          διατηρώντας

την αξιοπρέπειά τους χωρίς συσσίτια» τόνισε ο διευ-

θυντής των Γιατρών του Κόσμου, Νικήτας Κανάκης,

σε συνέντευξη Τύπου.                  

Ο αριθμός των Ελλήνων που ζητά ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη από τους Γιατρούς χωρίς Σύνορα εκτο-

ξεύθηκε από το 6%-7% που ήταν πέρσυ έφτασαν στο

30% φέτος. Όπως δηλώνει και ο Ν. Κανάκης, έρχον-

ται αντιμέτωποι με πολλές περιπτώσεις συνταξιού-

χων ή νέων ανέργων που τους πηγαίνουν την

συνταγή απ’ τα νοσοκομεία γιατί δεν μπορούν να

πληρώσουν την συμμετοχή τους. Αυτό όμως που

τους σόκαρε, είναι ότι έχουν ξεκινήσει και τους ζη-

τάνε φαγητό. 

Έτσι οι Γιατροί του Κόσμου ξεκίνησαν μια νέα εκ-

στρατεία για τρόφιμα η οποία θα κορυφωθεί τα Χρι-

στούγεννα με ένα δέντρο από κουτιά με γάλα στην

Πλατεία Κοτζιά. 

Είκοσι δύο χρόνια μετά από μια διεθνή ανθρωπιστική

δράση σε περισσότερες από 50 χώρες, οι 600 Έλλη-

νες Γιατροί του Κόσμου φέτος γυρίζουν στην Ελλάδα

εστιάζοντας όλη τη δράση τους αποκλειστικά στη

χώρα μας.                                                 

Τόποι συγκέντρωσης τροφίμων:                               

. Σαπφούς 12, πλατεία Κουμουνδούρου, Αθήνα                  

. Αριστείδου 5 & Ξενοφώντος, Πέραμα                                

. Ίωνος Δραγούμη 65, Θεσσαλονίκη                                     

. Μπόνιαλη 11, Χανιά                                                       

. Κράνου 13, Καβάλα                                                             

Επίσης ζητούν από τους συμπολίτες τους οικονομική

ενίσχυση για την αγορά αντιβιοτικών, αντιπυρετικών

φαρμάκων, καθώς και αναλώσιμων υλικών (γάζες,

επίδεσμοι, σύριγγες, βελόνες).

Αυτή η οργάνωση που έχουνε ορισμένοι οργανισμοί

στην Ελλάδα με τρελαίνει... 

Είπα κι εγώ να μετακινηθώ με τραίνο και μπήκα στο in-

ternet να μάθω πληροφορίες για τα δρομολόγια του

Ο.Σ.Ε. και να βρώ το τηλέφωνο του Σταθμού Λαρίσης

στην Αθήνα. 

“Έφαγα” μια ώρα μπροστά στον υπολογιστή καλώντας γύρω

στα 10 διαφορετικά τηλέφωνα που βρήκα απ’ την αναζήτηση

της Google, αλλά κι απ’ το ίδιο το site του Ο.Σ.Ε. 

Τα μισά μου γύριζαν σε fax. Τα άλλα μισά με ενημερώ-

νανε ότι ήταν ανύπαρκτοι αριθμοί. Ενώ ένα απ’ αυτά με

συνέδεσε με κάποιο Υπουργείο, όπου ο πολύ ευγενι-

κός υπάλληλος που απάντησε στο τηλέφωνο με ενη-

μέρωσε ότι δίνουν συνέχεια λάθος το νούμερο και αν

θέλω να μάθω πληροφορίες για τα δρομολόγια να πάρω

στο 4ψήφιο νούμερο 1110. 

Τέλεια, έστω και από λάθος πηγή έμαθα τον αριθμό με τον

οποίο θα λύσω το πρόβλημά μου, σκέφτηκα. Τον ίδιο

αριθμό είχε και στην ιστοσελίδα του ο Ο.Σ.Ε. μετά που κοί-

ταξα πιο προσεκτικά. 

Έλα όμως που ούτε αυτό δούλευε... “Νεκρό” το τηλέ-

φωνο. Προσπάθησα γύρω στις 5 φορές την έκτη στά-

θηκα τυχερή. Μου απάντησε το ηχογραφημένο μήνυμα,

μίλησα και με τον αρμόδιο υπάλληλο, αλλά δεν βρήκα

εισιτήρια... 

Πού ξέρεις; αν δεν είχα χάσει τόσο χρόνο στο ψάξιμο

μπορεί και να είχα προλάβει να βρω θέση. Μπορεί η τε-

χνολογία να τρέχει, αλλά εμείς την ακολουθάμε με τον

...μουντζούρη. 

Γίναμε Ουγκάντα...

Εδώ Ο.Σ.Ε. εκεί Ο.Σ.Ε. 

πού είναι ο Ο.Σ.Ε.;

Οι τρεις “μάγοι” με τα “δώρα” Christine Lagard, Angela Merkel, Nikola Sarkozy...
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ε π ι σ τ ο λ έ ς

Η νέα Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης των Καρδιο-

λογικών ασθενών, του Ασκληπιείου Βούλας και τα νέα ερ-

γαστήρια του Καρδιολογικού Τμήματος, στα εγκαίνια των

οποίων είχα την τιμή να παρευρεθώ, αποτελούν βασική πα-

ράμετρο αναβάθμισης του Νοσοκομείου, αλλά και από-

δειξη ότι, όταν υπάρχουν το όραμα, η στρατηγική, το

σχέδιο και η συνεκτική ομάδα, που δρα θετικά και με στο-

χοπροσήλωση, τα αποτελέσματα θα έλθουν.

Ο ηγέτης, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Διευθυντής του

τμήματος κος Αθανάσιος Μανώλης, πάτησε στις στέρεες

βάσεις που υπήρχαν στο καρδιολογικό τμήμα και δημι-

ούργησε το όραμα της συνολικής αναβάθμισης του καρ-

διολογικού. Το όραμά του  ενέπνευσε τους άμεσους

συνεργάτες του και υιοθετήθηκε από τη Διοίκηση. Στη συ-

νέχεια, η στρατηγική υλοποίησης και οι επιμέρους στόχοι

αποτέλεσαν μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού του

Νοσοκομείου, δημιουργήθηκε η ομάδα υλοποίησης από τα

στελέχη του Καρδιολογικού Τμήματος και των υπηρεσιών

του Νοσοκομείου, και τέλος αυτό το ρεαλιστικό σχέδιο

χρηματοδοτήθηκε από τους «διαρκείς δωρητές» του

Ασκληπιείου, όπως είναι η οικογένεια του κου Θ. Μαρτί-

νου αλλά και οι άλλοι δωρητές.

Με τη δημιουργία της νέας Καρδιολογικής Μονάδας και

των νέων εργαστηρίων του τμήματος επιτεύχθηκαν δύο

στόχοι:

1) Παρέχεται στους ιατρούς και το προσωπικό του τμήμα-

τος η απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμός. Η αποτελε-

σματική διαχείριση των πόρων αυτών, για το μέγιστο

όφελος των ασθενών, εξαρτάται πλέον από τη λειτουργία

του Καρδιολογικού Τμήματος και του Νοσοκομείου.

2) Το Νοσοκομείο γίνεται, ολοένα και περισσότερο, ένα

«Ανοικτό Σύστημα» (όπως οφείλει να είναι), ώστε να «Μα-

θαίνει» συνεχώς και να «Αλλάζει» συνεχώς, υιοθετώντας

νέες γνώσεις και τεχνολογικές εξελίξεις, παραμερίζοντας

προσωπικές πολιτικές και μικροσυμφέροντα, ώστε να μπο-

ρεί να επιτελεί την Αποστολή, του παρέχοντας Ποιοτικές

Υπηρεσίες Υγείας.

Επειδή ο δεύτερος στόχος της σταδιακής εξέλιξης του

Νοσοκομείου σε ένα «Ανοικτό Σύστημα» είναι ιδιαίτερα

σημαντικός, ως παράδειγμα, αλλά και για την ιστορία, θα

αναφερθώ στο εξής περιστατικό. Το 2007, όταν άρχισαν

οι πρώτες διαδικασίες αναβάθμισης του Καρδιολογικού

Τμήματος, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

σχετικά με την έγκριση προμήθειας Στεφανειογράφου-

Αγγειογράφου, με στόχο τη δημιουργία του Αιμοδυναμι-

κού, το θέμα είχε εγκριθεί με οριακή πλειοψηφία και μετά

από έντονη συζήτηση.

Δε θα αναφερθώ στα αίτια αυτού του αποτελέσματος. Πι-

στεύω όμως ότι  εάν γινόταν σήμερα η αντίστοιχη συνε-

δρίαση, μετά τη σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας που έχει

συντελεσθεί στο Νοσοκομείο, το ίδιο θέμα θα είχε εγκρι-

θεί με ενθουσιώδη ομοφωνία.    

Η αναβάθμιση του Καρδιολογικού Τμήματος του Ασκληπι-

είου, αλλά και άλλων τμημάτων, συντελέστηκε γιατί

υπήρξε η κατάλληλη ηγεσία, το όραμα, ο στρατηγικός σχε-

διασμός και η συνεκτική ομάδα, δηλαδή μία Αυτονόητή αλ-

ληλουχία.                   

Επειδή όμως, στον τόπο μας, το Αυτονόητο αποτελεί συ-

νήθως Πολυτέλεια, αξίζει κάθε έπαινος σε όλους τους

συντελεστές.  

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ: 

Η Πολυτέλεια του Αυτονόητου

Να δημιουργηθεί ΚΑΠΗ στην Βουλιαγμένη

Από τον πρώην δημοτικό σύμβουλο Βουλιαγμέ-
νης Σωτήρη Ελευθερίου, ελάβαμε την επιστολή -
πρόταση, την οποία υιοθετούμε γιατί η Βουλιαγ-
μένη στερείται ΚΑΠΗ και άνθρωποι της τρίτης
ηλικίας, μοναχικοί υπάρχουν παντού και ιδιαίτερα
στις ...αναπτυγμένες περιοχές.

Ζητάμε πολλά; 

Να δημιουργηθεί ΚΑΠΗ στην Βουλιαγμένη. Ένα

παλιό αίτημα των κατοίκων της Βουλιαγμένης

πρέπει και μπορεί να γίνει πραγματικότητα σή-

μερα αν η Δημοτική αρχή των 3Β αποδειχθεί ότι

και οι Βουλιαγμενιώτες δικαιούνται να έχουν ένα

ΚΑΠΗ,  όπως η ΒΑΡΗ και η ΒΟΥΛΑ. Δίπλα στο

Δημαρχέιο της Βουλιαγμένης, έμεινε ελεύθερος

ένας χώρος που ανήκει στον Δήμο και είναι ιδα-

νικός για να γίνει αυτός ο χώρος για όλους τους

Βουλιαγμενιώτες. 

Γι’ αυτούς που λένε ότι οι Βουλιαγμενιώτες

έχουν οικονομική άνεση και δεν χρειάζονται τέ-

τοιους χώρους, γιατί μπορούν να πάνε στα τρι-

γύρω μαγαζιά, πιστεύω ότι είναι άνθρωποι που

δεν γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση των πε-

ρισσοτέρων Βουλιαγμενιωτών. Επίσης στον ίδιο

χώρο μπορεί να γίνει και το Λαϊκό καφενείο όπως

είχε οραματισθεί ο Πατρίκιος Καραγεώργος.

Να ξαναπώ και να υπενθυμίσω ότι χρειαζόμαστε

ένα Παιδικό σταθμό, ένα πνευματικό κέντρο, ένα

κλειστό Γυμναστήριο. Σίγουρα είμαι αιθεροβά-

μων. 

Σωτ. Ελευθερίου

Vive la Grece! 

Νιώθουμε ως ανάγκη, την αναδημοσί-
ευση της παρακάτω επιστολής από την
εφημεριδα “ΤΑ ΝΕΑ”, η οποία το δημοσι-
εύει σε μετάφραση από τη γαλλική “Le
Monde”, σημειώνοντας ότι έξω υπάρ-
χουν φωνές που αισθάνονται την κατα-
στροφική μανία κάποιων Ευρωπαίων για
την Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα από τα
εδώ γυάλινα ΜΜΕ ή δεν ακούγονται ή
μόλις που τις ψιθυρίζουν...

«Νιώθω βαθιά ταπεινωμένος, ως φιλέλ-

ληνας, όταν μια εφημερίδα τολμά να

βάλει τίτλο πως η Ελλάδα είναι «μια
χώρα ίσως λιγότερο “ευρωπαϊκή” απ' ό,τι
φαίνεται» κι όταν το περιεχόμενο αυτού

του άρθρου είναι κακή σύνοψη μιας ιστο-

ρίας την οποία οι συντάκτες δεν έχουν

ζήσει· νιώθω ταπεινωμένος, ως Γάλλος,

που συμπατριώτες μου πληγώνουν με

τέτοιο τρόπο την ιστορία και τροφοδο-

τούν τον μύθο του ψεύτη και πονηρού

(poniros στο πρωτότυπο) Ελληνα.

Αν λοιπόν δεν είναι η Ελλάδα ευρω-

παϊκή χώρα, ποιος αξίζει αυτόν τον

τίτλο; Ο Γερμανός βάρβαρος ή η ύπουλη

Αλβιών, την οποία ο μεγαλύτερος ποι-

ητής της, ο Βύρωνας, κατηγορούσε ήδη

για λεηλασία της χώρας του Ομήρου;

Περισσότερο ευρωπαϊκή η Αγγλία, που

δεν επιθυμεί καμία ευρωπαϊκή αλληλεγ-

γύη -και κυρίως όχι εκείνη που θα της

κόστιζε χρήματα; Δεν είναι αυτή η χώρα

που επανέφερε στην Ελλάδα τον

στρατό και τον βασιλιά στο τέλος του Β'

Παγκοσμίου Πολέμου, πυροδοτώντας

έναν κατακλυσμό που η Ελλάδα έμελλε

να πληρώσει πολύ ακριβά, μια χώρα που

μπορεί εντούτοις να υπερηφανεύεται

για την αντίσταση την πιο υποδειγματική

απέναντι στον Ναζί κατακτητή.

Η ιδέα της Ευρώπης δεν έχει και πολλά

χρόνια ζωή, αμφιβάλλω αν μπορούμε να

διανέμουμε διπλώματα ευρωπαϊκότη-

τας. Τόσο η ιδέα όσο και το γεωγραφικό

της περιεχόμενο είναι προς οικοδόμηση

και όχι ένα ακέραιο δεδομένο. (...) Αυτός

ο περίφημος ελληνικός πολιτισμός

έθρεψε την Αναγέννηση, τα γράμματα

και τις τέχνες, τους κλασικούς μας του

18ου αιώνα και γονιμοποίησε τις ελίτ

του ίδιου αυτού αιώνα που συντάραξαν

τον κόσμο.

Η θέση της Ελλάδας είναι στο κέντρο

της Ευρώπης, πρόκειται άλλωστε για μία

από τις πιο ζωντανές και τις πιο λαμπε-

ρές εστίες της ευρωπαϊκής κουλτούρας:

με πρόσωπα αξιοσημείωτα σε όλους

τους τομείς, και όχι μόνο στην ποίηση,

με μια πρωτότυπη σχολή ζωγραφικής

που αρχίζει από τον Θεόφιλο και οδηγεί

στον Τσαρούχη μέσω του Εγγονόπου-

λου, με φιλόσοφους όπως ο Κορνήλιος

Καστοριάδης. (...)

Ολοι λοιπόν ψεύτες και κλέφτες τους

οποίους πρέπει να υπερασπιστούμε γιατί

εφηύραν κάποτε τη λέξη "δημοκρατία";

Υπάρχουν πολλά ακόμα πράγματα να βά-

λουμε στη ζυγαριά: η φιλοσοφία (α λα δυ-

τικά), η ιστορία, το θέατρο... Υπάρχουν

σήμερα σε αυτή τη χώρα άνδρες και γυ-

ναίκες από τους πιο καλλιεργημένους και

τους πιο πολιτισμένους που γνωρίζω· δεν

δέχομαι να τους βάζουν "βάρβαροι" στον

πάγκο της Ευρώπης. Οσο για τους αξιο-

θρήνητους κομπιναδόρους, σε ποια χώρα

δεν υπάρχουν, έχοντας διασπαθίσει δε-

κάδες δισεκατομμύρια;

Το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι

περισσότερο ή λιγότερο ευρωπαϊκή: τα

ίδια τα θεμέλια της Ευρώπης δεν υφί-

στανται χωρίς τον ελληνισμό. Να θυμί-

σουμε πως η Ευρώπη ήταν μια

πριγκίπισσα από τη Φοινίκη που απήχθη

από Κρήτες προκαλώντας μία από τις

πρώτες διαμάχες μεταξύ Ανατολής και

Δύσης. Η Ευρώπη έχει λοιπόν και ανα-

τολίτικες ρίζες κι αυτός είναι ένας πολύ

χρήσιμος μύθος σε αυτές τις εποχές

διασταύρωσης των πληθυσμών. Τσι-

μέντο της Ευρώπης δεν είναι οι τράπε-

ζες και οι τραπεζίτες αλλά ένας

πολιτισμός, και ο ελληνικός πολιτισμός

είναι ένα από τα στοιχεία που μας ενώ-

νουν· αλίμονο, υπάρχουν τόσο λίγα!

Vive la Grece! Και ας μην αφήσουμε τε-

χνοκράτες να γονατίσουν φίλους και

αδελφούς, πόσω μάλλον να τους ταπει-

νώσουν και να ταπεινώσουν κι εμάς».

ΕΤΙΕΝ ROLAND «LE MONDE» / «Νέα»

Από τον τέως Διοικητή-Πρόεδρο του Γ.Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας»  Ηρακλή Καραγεώργο
Οδοντίατρο ΜΒΑ, λάβαμε την παρακάτω επιστολή, που αφορά τη νέα Μονάδα που εγκαινιάστηκε
πρόσφατα στο Ασκληπιείο.
Ο Ηρακλής Καραγιώργος, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, ως πρόεδρος του Νοσοκομείου και
η “απόλυσή” του από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, διαπιστωθηκε  ως μεγαλη απώλεια για το Νο-
σοκομείο.
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Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να κα-

ταγγελθεί τώρα από τα κόμματα της

αριστεράς, από τις μεγάλες αντιστα-

σιακές οργανώσεις, (ΣΠΙΘΑ του Μ. Θε-

οδωράκη, ΕΠΑΜ του Καζάκη) και από

τους νομικούς επιστημονικούς φορείς

(Πανεπιστήμια και ενώσεις νομικών)

ότι η κυβέρνηση είναι παράνομη, ο

Πρωθυπουργός είναι παράνομος και

επομένως ΔΕΝ ΑΝΑΝΓΩΡΙΖΟΥΜΕ

οποιαδήποτε ΔΕΣΜΕΥΣΗ της ΕΛΛΑ-

ΔΑΣ ως προερχόμενη από μη σύννομη

Συνταγματικώς Κυβέρνηση. 

Δεν απαιτείται να είσαι καθηγητής

του Συνταγματικού Δικαίου, για να κα-

τανοήσεις τι λέει το Σύνταγμα. Το Σύν-

ταγμα είναι το «ευκολότερο» νομικό

κείμενο. Και έτσι πρέπει να είναι. Πρέ-

πει να είναι και είναι κατανοητό από

αποφοίτους της υποχρεωτικής εκπαί-

δευσης. 

Το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος

του κράτους, που ορίζει τη δομή και

λειτουργία του δημοκρατικού μας πο-

λιτεύματος. 

Τι λέει – τι ορίζει – στο προκείμενο το

Σύνταγμα; 

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διορί-

ζει (ως) Πρωθυπουργό τον αρχηγό του

κόμματος το οποίο διαθέτει στη Βουλή

την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών...»

(Σύνταγμα, άρθρο 37 §1 & 2) και συνε-

χίζει στο ίδιο άρθρο §4 (σας το έχουμε

παρακάτω σε πιστή απεικόνιση): «αν ο

αρχηγός ή ο εκπρόσωπός του δεν έχει

εκλεγεί βουλευτής […] δίνει την εν-

τολή σ’ αυτόν που προτείνει η κοινο-

βουλευτική ομάδα». 

Τι λέει αυτή η παράγραφος ρητά και

σαφέστατα; Ότι ο συνταγματικός νο-

μοθέτης θέλει τον Πρωθυπουργό

εκλεγμένο βουλευτή. Κι αυτό είναι

απολύτως σύμφωνο με το θεμελιώδες

και μη αναθεωρητέο άρθρο 1 §2 & 3

του Συντάγματος που λέει ότι «Θεμέ-

λιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυ-

ριαρχία» και ότι «Όλες οι εξουσίες

πηγάζουν από το Λαό» και «υπάρχουν

υπέρ αυτού (του λαού) και του

Έθνους». 

Σ’ ένα σύστημα μάλιστα όπου είναι κα-

θαρά και έντονα Πρωθυπουργοκεν-

τρικό όπου ο Πρωθυπουργός δεν είναι

απλά πρώτος μεταξύ ίσων (primus inter

pares), αλλά είναι primus solus (πρώ-

τος μόνος) συναγόμενο από πολλά

άρθρα του Συντάγματος αλλά και από

το αρ. 37 §1 δεν νοείται αυτός που

έχει την πρώτη και κύρια εξουσία (ο

πρωθυπουργός) να μην είναι εκ των

προτέρων γνωστός και εκλεκτός του

λαού (του «κυρίαρχου»).

Έχουν γίνει κι άλλες συνταγματικές

παραβιάσεις στον διορισμό του Λ. Πα-

παδήμου που έχουν επισημανθεί από

συνταγματολόγους, όπως Γ. Κασιμά-

της και Κ. Χρυσύγονος, αλλά τις

θεωρώ δευτερεύουσες και διαδικαστι-

κές μπροστά σ’ αυτήν που ανέφερα

παραπάνω και τη θεωρώ κυριαρχική. Ο

Πρωθυπουργός πρέπει να είναι βου-

λευτής. Αυτό συνάγεται και εμμέσως

και από το άρθρο 84 §7 του Συντάγμα-

τος, που λέει ότι στην ψηφοφορία για

ψήφο εμπιστοσύνης

στην κυβέρνηση ή

πρότασης δυσπι-

στίας, «ψηφίζουν και

οι Υπουργοί και Υφυ-

πουργοί που είναι 

μέλη της Βουλής (δηλαδή Βουλευτές) 

Ο Πρωθυπουργός δεν ψηφίζει; Ασφα-

λώς και ψηφίζει. Γιατί δεν τον αναφέ-
ρει λοιπόν; Γιατί εξυπακούεται με βάση

το άρθρο 37 §4, ότι είναι Βουλευτής,

ενώ οι Υπουργοί και Υφυπουργοί μπο-

ρεί να είναι και εξωκοινοβουλευτικοί. 

Μα τότε πώς έγινε ο Ξεν. Ζολώτας
Πρωθυπουργός; Είναι ένα αντεπιχεί-

ρημα. Και η κυβέρνηση Ζολώτα ήταν

παράνομη και δεν δημιουργείται «εθι-

μικό Συνταγματικό δίκαιο» με μια επα-

νάληψη a contrario, αντίθετα σε θετή

ρητή διάταξη του Συτνάγματος. 

Κ.Β.

Η Συνταγματική εκτροπή
Κοινός παρανομαστής των απαντήσεων που παίρνω στην εμμονή

μου ότι η κυβέρνηση είναι παράνομη και ότι έχει συντελεστεί Συν-

ταγματική Κοινοβουλευτική Εκτροπή, με συμμέτοχους όλους τους

πολιτειακούς παράγοντες, είναι: «Καλά δεν το έχουν σκεφθεί όλοι
αυτοί»; (Δυο συνταγματολόγους έχει η κυβέρνηση κι ένα σωρό

νομομαθείς τα κόμματα). 

Δεν εξετάζω αν το έχουν σκεφθεί γιατί δεν αποσκοπώ στο να κα-

ταλογίσω δόλο. Σκοπός μου είναι να επισημάνω το γεγονός και

μάλιστα όχι για θεωρητικούς λόγους, αλλά για πολύ πρακτικό

σκοπό, προτίστως: 

Εχει μείνει πιστός στον όρκο του ο πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας; Παραπλήσιος με τον όρκο αυτόν είναι και
των βουλευτών.

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ Προέδρου της Δημοκρατίας
«Ορκίζομαι ... να φυλάσσω το Σύνταγμα και τους Νό-
μους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπε-
ρασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα της
χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθε-
ρίες των Ελλήνων...»
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Υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη

Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθης Κισκήρα

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου,

η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου

Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με θέματα: α)

τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου

2011 και β) το σχεδιασμό και τις δράσεις της

Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη και

ετοιμότητα των φορέων στην αντιμετώπιση

πλημμυρών και χιονοπτώσεων. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Προϊστάμε-

νος Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.

Ανατολικής Αττικής, στελέχη της Δ/νσης Τε-

χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής, ο Διοικητής της Πυρο-

σβεστικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής,

καθώς και εκπρόσωποι από τα τοπικά πυρο-

σβεστικά τμήματα, εκπρόσωποι από τα Δα-

σαρχεία με χωρική αρμοδιότητα την Ανατ.

Αττική, εκπρόσωποι από τις Αστυνομικές

Δ/νσεις, εκπρόσωποι από την Τροχαία, το Λι-

μεναρχείο Ραφήνας, εκπρόσωποι από την

«ΝΕΑ ΟΔΟ» και τις «Αττικές Διαδρομές», την

ΥΠΑ, Αντιδήμαρχοι και προσωπικό Πολιτικής

Προστασίας των Δήμων της Ανατ. Αττικής και

εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων.

Η Αντιπεριφερειάρχης, ευχαρίστησε  τους πα-

ρευρισκόμενους για την άριστη συνεργασία

που είχαν κατά την αντιπυρική περίοδο, που

συνετέλεσε στο να μην έχουμε στην περιοχή

μας πυρκαγιές μεγάλης έκτασης, ενώ οι μι-

κρές έκτασης πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν

αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά.

Η καλή συνεργασία αποτελεί εγγύηση για την

αποτελεσματική αντιμετώπιση κατά την επι-

κείμενη χειμερινή περίοδο. 

Κατά την τοποθέτησή της ανέφερε μεταξύ

άλλων: 

«Η παρουσία μας όλων εδώ σήμερα σκοπό

έχει να συντονίσει όλες τις υπηρεσίες και

τους εμπλεκομένους φορείς, με στόχο την

εύρυθμη συνεργασία τους σε ακραία καιρικά

φαινόμενα όπως είναι οι πλημμύρες και οι χιο-

νοπτώσεις  για να μην τεθούν  σε κίνδυνο η

ασφάλεια και  οι περιουσίες  των πολιτών. Βέ-

βαια, πριν φτάσουμε στην αντιμετώπιση του

φαινομένου όταν αυτό εξελίσσεται, οφεί-

λουμε να έχουμε κάνει όλες τις αναγκαίες

προληπτικές ενέργειες. 

Η προληπτική οργάνωση είναι το σημαντικό-

τερο στοιχείο της όλης προσπάθειας, για την

προστασία των πολιτών.  Αν θέλουμε να είμα-

στε αποτελεσματικοί και το χειμώνα, στις

ισχυρές βροχοπτώσεις και στα χιόνια, πρέπει

πρώτα να έχουμε κατάλληλο σχέδιο δράσης. 

Πιστεύω ακράδαντα στην σωστή προετοιμα-

σία, στο σωστό σχεδιασμό προληπτικών ενερ-

γειών γιατί η ασφάλεια των πολιτών είναι για

εμένα αδιαπραγμάτευτη.»

Η Χρ. Κισκήρα παρουσίασε τα προληπτικά και

κατασταλτικά μέτρα, που είτε προγραμματί-

ζονται, είτε έχουν ήδη παρθεί για την αποτε-

λεσματική αντιμετώπιση των ακραίων

καιρικών φαινομένων. 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτικής Προ-

στασίας Π.Ε. Αν. Αττικής παρουσίασε τον απο-

λογισμό δράσης της υπηρεσίας για την

αντιπυρική περίοδο 2011, και στη συνέχεια, η

Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχν. Έργων της

Π.Ε. Ανατ. Αττικής, Τ. Αφρα-

ταίου αναφέρθηκε στις ενέρ-

γειες που ήδη υλοποιεί η

υπηρεσία και που αφορούν

την κατασκευή αντιπλημμυρι-

κών έργων, αγωγούς ομβρίων,

τον έλεγχο και αποκατάσταση

γεφυρών, καθώς και το έργο

καθαρισμού φρεατίων που

αναμένεται να ολοκληρωθεί

σύντομα. 

Στη συνεδρίαση οι παρευρι-

σκόμενοι, αναγνώρισαν τα

καλά αποτελέσματα και εξέφρασαν την ικα-

νοποίηση τους για την μέχρι τώρα συνεργα-

σία με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της

Π.Ε. Ανατ. Αττικής, εκφράζοντας παράλληλα

τις ευχαριστίες τους στην Αντιπεριφερειάρχη,

που ήταν συνεχώς δίπλα τους συντονίζοντας

και υποστήριζοντάς τους στο έργο τους.

Τέθηκαν τα ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης

προσοχής και αναφέρθηκαν οι  τομείς όπου

χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και ενί-

σχυση, όπως είναι ο συντονισμός των ενερ-

γειών αποχιονισμού,  η επισήμανση ιδιαίτερα

επικίνδυνων σημείων κ.α.

Η Αντιπεριφερειάρχης, μετά την ολοκλήρωση

της σύσκεψης, εξέφρασε την ικανοποίηση της

για την ουσιαστική συζήτηση που έγινε στο

Συντονιστικό Όργανο, αλλά και για την ετοι-

μότητα που έδειξαν ότι διαθέτουν οι εμπλε-

κόμενες υπηρεσίες.

Χιόνια ...στο καμπαναριό

Η Αντιπεριφέρεια Ανατ. Αττικής δηλώνει ετοιμότητα
Σύσκεψη με το Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας
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Στο προηγούμενο φύλλο μας γράφαμε για την επιτυχία

του Δήμου Σαρωνικού να πάρει το “ναι” για την σύνδεσή

του με την Ψυττάλεια. Γιατί τι άλλο είναι το  υπ. αρ.

πρωτ. 1927/1-12-2011 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ, στο οποίο

περιέχονται όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν, ότι είναι

απολύτως εφικτή η σύνδεση του Δήμου Σαρωνικού με

το δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ και η εξυπηρέτηση

του από το ΚΕΛ της Ψυττάλειας.

Με το συγκεκριμένο έγγραφο η ΕΥΔΑΠ απαντάει για

πρώτη φορά τεκμηριωμένα στο αίτημα του Δήμου, για

σύνδεση με την Ψυττάλεια, παραθέτοντας με τρόπο

αναλυτικό όλα τα επίσημα και αδιάψευστα τεχνικά και

επιστημονικά δεδομένα, που αποδεικνύουν, τόσο την

επάρκεια του δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ όσο και

τις πραγματικά μεγάλες δυνατότητες του ΚΕΛ Ψυττά-

λειας. Το παραπάνω έγγραφο καταλήγει: «συνοψίζον-
τας και έχοντας ως δεδομένα τα παραπάνω, που
βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία λειτουργίας και όχι
σε μελετητικές προβλέψεις, προκύπτει ότι είναι απο-
λύτως εφικτή η υποδοχή της Παροχής των 1000 m3/h,
ακόμη και την ώρα αιχμής, από το δίκτυο ακαθάρτων,
τα αντλιοστάσια και το ΚΕΛ Ψυττάλειας χωρίς να είναι
αναγκαία η οποιαδήποτε προσθήκη που θα επιβαρύνει
το σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ».
Για όποιον “άπιστο Θωμά”   παρουσιάζουμε μέρος του

και φωτοτυπικά.

Οπως σημειώναμε δε στο προηγούμενο φύλλο μας, ο

Δήμος μετά την παραλαβή του εγγράφου (αρ. πρωτ.

25762/14-12-2011) το  διαβίβασε  αυθημερόν στην Δια-

χειριστική αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ και ζήτησε την άμεση έγ-

κριση της χρηματοδότησης του έργου.

Ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Τσαλικίδης, που εν πολλοίς

είχε πάρει το θέμα “πάνω” του και κατηγορήθηκε έντονα

από ορισμένους, πρέπει και δικαίως να αισθάνεται ικα-

νοποιημένος. Και ήταν εκείνος που είχε παρουσιάσει τα

στοιχεία στο Δ.Σ., και είχε παρθεί ομόφωνη απόφαση

υπέρ της Ψυττάλειας, αλλά από όρισμένους είχε αμφι-

σβητηθεί.

Μάλιστα είχε κυκλοφορήσει και ανακοίνωση στην οποία

σημείωνε μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος μετά από όλες τις
ενέργειές του κατάφερε να σπάσει “οχυρά” και να ενη-
μερωθεί για τα πραγματικά στοιχεία από την ΕΥΔΑΠ,
που ακόμη και αν στη σημερινή συγκυρία αποσιωπηθούν,
αποτελούν την παρακαταθήκη ενός αγώνα που θα τε-
λειώσει με τη σύνδεσή μας με την Ψυττάλεια».
Γενικότερα, θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή Σαρωνικού,

ορθώς κίνησε το θέμα αποχέτευση και για τη Γερακίνα,

γιατί έτσι άνοιξε το δρόμο, διεκδίκησε, “έσπασε κυκλώ-

ματα” και κατάφερε να κερδίσει.

Σήμερα, λοιπόν τα στοιχεία αυτά έρχονται στο φως της

δημοσιότητας και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από

κανέναν.

Ο Αντιδήμαρχος σε πρόσφατη, νέα ανακοίνωσή του, κα-

ταλήγει: «Καλούμε όλους να αντιληφθούν ότι, με τον
αγώνα, τις προσπάθειες και τις αποφάσεις τους, πολί-
τες και Δήμος Σαρωνικού κα-
τάφεραν να σπάσουν τη
σιωπή που επεβλήθη, κατά-
φεραν να γκρεμίσουν μύ-
θους ετών που εύκολα
μίλαγαν για την δήθεν ανε-
πάρκεια της Ψυττάλειας και
του παραλιακού δικτύου.
Καλούμε όλους να αντιλη-
φθούν ότι ο δρόμος της Ψυ-
τάλλειας είναι πλέον
ανοιχτός και όλοι μας,
Δήμος και πολίτες Σαρωνικού είμαστε αποφασισμένοι
να φτάσουμε μέχρι το τέλος του». 

Και με ντοκουμέντα, ανοιχτός ο δρόμος
για την Ψυττάλεια

για το Δήμο Σαρωνικού

...............

Οι πρωτοβουλίες ενάντια στα χαράτσια της ΔΕΗ συνεχίζονται

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

καταθέτει ομαδικές δηλώσεις στη ΔΕΗ
1. Από τον λογαριασμό της ΔΕΗ

σημειώνουμε τον 12ψήφιο κω-

δικό ηλεκτρονικής πληρωμής

(βρίσκεται ακριβώς πάνω από το

απόκομμα ταχυπληρωμής).

2. Πάμε σε ένα ΑΤΜ (ή αυτόματο

μηχάνημα πληρωμής) τράπεζας

που είναι συμβεβλημένη με

ΔΕΚΟ.

3. Αν το ΑΤΜ δέχεται τραπεζική

κάρτα, βάζουμε την κάρτα και επι-

λέγουμε: Αλλες συναλλαγές 

Πληρωμές ΔΕΚΟ  ΔΕΗ. Σε ορι-

σμένες τράπεζες δεν χρειάζεται

να έχουμε τραπεζικό λογαριασμό.

4. Πληκτρολογούμε τον 12ψήφιο

κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής

και στη συνέχεια ορίζουμε το

ποσό πληρωμής.

5. Αφαιρούμε από το συνολικό

ποσό του λογαριασμού, εκείνο

που αντιστοιχεί στη δόση για το

χαράτσι (ΕΕΤΗΔΕ 2011).

6. Το ποσό που μένει το πληκτρο-

λογούμε ως ποσό πληρωμής στο

ΑΤΜ.

7. Παίρνουμε την απόδειξη του

ΑΤΜ.

8. Φωτοτυπούμε την απόδειξη του

ΑΤΜ, το λογαριασμό της ΔΕΗ και

την ταυτότητά μας (εννοείται ότι

ο λογαριασμός βγαίνει στο όνομά

μας) και πηγαίνουμε στα Δημαρ-

χεία ή στις Πρωτοβουλίες Πολι-

τών ανά Δήμο. Στο Δήμο

Ραφήνας στον κ. Πίγκο).

Τα καταθέτουμε προκειμένου να

προχωρησουν σε ομαδική προ-

σφυγή στη ΔΕΗ.

Η Πρωτοβουλία Κατοίκων Ραφή-

νας - Πικερμίου τονίζει: 

«Ξεκαθαρίζουμε ότι η μη πλη-

ρωμή του χαρατσιού είναι συνει-

δητή υπεύθυνη πολιτική επιλογή,

η τελική έκβαση της οποίας θα

κριθεί από το κίνημα που ανα-

πτύσσεται.

Απέναντι στο οικονομικό σύστημα

που επιβάλλει την κυριαρχία του

με τον τρόμο, την καταστολή των

κοινωνικών αγώνων, την κατάρ-

γηση των εργασιακών δικαιωμά-

των και τους κεφαλικούς φόρους,

αντιστεκόμαστε με την αξιοπρέ-

πειά μας, τη νοημοσύνη μας, την

αλληλεγγύη μεταξύ μας και την

αυτοοργάνωση από τα κάτω».

Οδηγίες και συμβουλές και στην 

http://mhxanh.org/reyma. 

Οδηγίες  πληρωμής   της ΔΕΗ (χωρίς το χαράτσι)

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 3Β  ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο συγκέντρωσης και

υποβολής στη ΔΕΗ εντύπων Δηλώσεων / Γνωστοποιήσεων άρνησης ή αδυναμίας

πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ με τον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Την Παρασκευή 16 Δεκέμβρη, το πρωί στο Δημαρχείο και το απόγευμα στο ΚΑΠΗ

Βούλας, δεκάδες πολίτες βρέθηκαν στους χώρους για γνωριμία, πληροφορίες ή

συμπλήρωση των έντυπων δηλώσεων.

Ήδη συγκεντρώθηκαν οι πρώτες 203 Δηλώσεις / Γνωστοποιήσεις και υποβλήθηκαν

στο κατάστημα της ΔΕΗ στη Γλυφάδα. Η υποβολή έγινε ομαδικά (19/12), με ενι-

αίο αριθμό πρωτοκόλλου (5395/19-12-2011). Η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

ρεύματος χωρίς το χαράτσι συνεχίζεται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό.

Για το λόγο αυτό  καθόρισαν την έναρξη νέου κύκλου συγκέντρωσης λογαριασμών

πληρωμένων χωρίς το χαράτσι, την προσεχή ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΗ, 10:00 έως

14:00, στην αίθουσα εισόδου του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, ΒΟΥΛΑ).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6945027027, 6944539542, 6944450111, 6948000171
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Την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου το απόγευμα,   ο Μητροπολίτης  Γλυφάδας Ελληνικού, Βούλας,

Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Παύλος, συνοδευόμενος από τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Κων-

σταντίνο Μαλτέζο, Εφημέριο του Νοσοκομείου, τον π. Αντώνιο Χρήστου Εφημέριο Ι.Ν. Αγίου

Νεκταρίου Πανοράματος Βούλας και από μια ομάδα  περίπου 30 εθελοντών, πραγματοποίησε

ποιμαντική επίσκεψη στο Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπως μας γνωστοποιήθηκε από

δελτίο τύπου του πατέρα Αντώνιου Χρήστου.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθηκες, ο Μητροπολίτης με την συνοδεία του, όλο το από-

γευμα (περίπου 5 ώρες), επισκέφθηκε όλα τα τμήματα του Ιδρύματος, μοιράζοντας Χριστου-

γεννιάτικα δώρα, σε όλους τους ασθενείς, το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό,

καθώς και στους συνοδούς των ασθενών. 

Στους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες,  τους ευχαριστούσε για ό,τι προσφέρουν στους ασθε-

νείς ευχόμενος συνάμα καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα με Χριστό.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη ευχαρίστησε τους εθελοντές που στέκονται αρωγοί στο έργο

της τοπικής εκκλησίας. 

Ο Μητροπολίτης  Γλυφάδας Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κοντά στους ασθενείς, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο

Πολίτες και οι φορείς της ευρύτερης

περιοχής των Μεσογείων με τις προ-

σφορές, που ξεπέρασαν κάθε προσ-

δοκία, όπως είπε ο Δήμαρχος,

παρευρέθηκαν, στα εγκαίνια του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

Μαρκοπούλου (17/12)  δείχνοντας την

ευαισθησία τους και την αλληλεγγύη

τους.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Ι. Μεθενίτης,

στο χαιρετισμό του, τους ευχαρί-

στησε όλους· τους  δεκάδες Συλλό-

γους του Πόρτο Ράφτη, την Ιερά

Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτι-

κής, τους φορείς, τους επιχειρημα-

τίες, τις εταιρείες, τους μαθητές των

σχολείων, τα μέλη και τις Ομάδες

Αγάπης των ΚΑΠΗ, αλλά και τους δε-

κάδες απλούς πολίτες.

Η διαρκής ενίσχυση της κοινωνικής

πολιτικής του Δήμου , αποτελεί προ-

τεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, από

την πρώτη μέρα ανάληψης των καθη-

κόντων της, πριν ένα περίπου χρόνο.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου Μαρκοπούλου, θα εξασφαλίζει

τα απολύτως απαραίτητα είδη διατρο-

φής και ρουχισμού, καθώς και κάποια

παιχνίδια για μικρά παιδιά, σε οικογέ-

νειες που αποδεδειγμένα χρήζουν

υλικής βοήθειας και στήριξης.

Το μεγάλο στοίχημα της Δημοτικής

Αρχής, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η

δράση αυτή να αποκτήσει διάρκεια,

καθώς είναι σε όλους προφανές, ότι η

σύγχρονη φτώχεια δεν είναι παρο-

δική!  Ο Δήμος Μαρκοπούλου δε-

σμεύεται, ότι δεν θα εγκαταλείψει

αυτή τη μάχη, οποιοδήποτε και αν

είναι το κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-

νωνούν στα τηλέφωνα, 2299 0 20 173

& 2299 0 20 174.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός

στην Ανθούσα

γέμισε χαρούμενες φωνές!

Τι πιο όμορφο δώρο από ένα παιδικό σταθμό γεμάτο χα-

ρούμενες φωνές, ιδιαίτερα αυτές τις άγιες ημέρες, με το

υψηλό νόημα της αγάπης και τς προσφοράς.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ανθούσας που κατασκεύασε

ο Δήμος Παλλήνης, άνοιξε από τη  Δευτέρα 12/12 και

υποδέχθηκε 22 βρέφη και 12 νήπια, 

Το εκπαιδευμένο προσωπικό του Βρεφονηπιακού Σταθ-

μού υποδέχτηκε τους μικρούς ...δημότες οι οποίοι εντυ-

πωσιασμένοι από τους καλαίσθητους χώρους και τον

πλήρως εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό παραδόθηκαν αμέ-

σως στο δημιουργικό παιχνίδι και την ξεγνοιασιά.

Στο νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό λειτουργούν δυο τμήματα

νήπιων και δυο τμήματα βρεφών και σύντομα ο αριθμός

των παιδιών θα φτάσει τα πενήντα νήπια και τα τριάντα

έξι βρέφη καλύπτοντας έτσι πλήρως  τις ανάγκες της Δη-

μοτικής Ενότητας Ανθούσας και σε ικανοποιητικό βαθμό

ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης και της Δη-

μοτικής Ενότητα Γέρακα.

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες στο τομέα της οικογενει-

ακής μέριμνας  ο Δήμος Παλλήνης,  αξιοποίησε το χρη-

ματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση

Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» και εξασφά-

λισε  χρηματοδότηση 2.000.000 ευρώ. Ετσι χρηματοδό-

τησε  την φιλοξενία παιδιών οικονομικά ασθενέστερων

οικογενειών,  καθώς επίσης προχωρά και στην άμεση  κα-

τασκευή δύο νέων βρεφονηπιακών σταθμών στις άλλες

δύο δημοτικές ενότητες και την ένταξη ενός τρίτου παι-

δικού σταθμού στο ΕΣΠΑ με στόχο να δημιουργήσει ένα

άρτιο δίκτυο εξυπηρέτησης πολιτών.

Διαγωνισμός προσφοράς και αγάπης

διοργανώθηκε από τον Δήμο Μαρκο-

πούλου, σε συνεργασία με τα σχολεία

και το εκπαιδευτικό προσωπικό, για να

προβληθεί και να υποστηριχθεί η

έναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού

Παντοπωλείου του Δήμου.

Οι μαθητές φιλοτέχνησαν το δικό

τους «Μαγικό Κουτί» Προσφοράς και

Αγάπης, που με έναν μαγικό τρόπο,

γέμιζε...,  με ό,τι θα μπορούσε να

φανεί χρήσιμο, σε όσους έχουν

ανάγκη.

Η ευαισθησία και η φαντασία των παι-

διών, έφερε τους υπεύθυνους σε

πολύ δύσκολη θέση να επιλέξουν! 

Νικητές ανακηρύχτηκαν τα νήπια του

Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πόρτο

Ράφτη (1ο Βραβείο) και το 2ο Γυμνά-

σιο Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη

(2ο Βραβείο), με την κοινή συμμετοχή

των μαθητριών: Γκαβασιάδη Μαίρυλη

(Γ2), Κουτρούλη Κατερίνα (Γ3), Πο-

λυχρονίδη Ιωάννα-Μαρία και Τερλεμέ

Νεφέλη (Γ4).

Τη βράβευση πραγματοποίησαν, την

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, σε ειδική τε-

λετή στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Σω-

τήρης Ι. Μεθενίτης και η Αντιδήμαρχος

Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής

Πρόνοιας Μαρία Κιμπιζή. 

Οι μαθητές στόλισαν το χριστουγεν-

νιάτικο δέντρο του Κοινωνικού Παν-

τοπωλείου, με τις ευχετήριες κάρτες

και τα στολίδια, που ετοίμασαν για

την εκδήλωση και πρόσφεραν τα παι-

διά των Δημοτικών Παιδικών Σταθ-

μών.

Σχολικός Διαγωνισμός Προσφοράς και Αγάπης «Μαγικό Κουτί»
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Ένα από τα καίρια προβλήματα που μα-

στίζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού

τούτες τις σκληρές μέρες της οικονομι-

κής κρίσης που διανύουμε, είναι η από-

λυτη ανασφάλεια για το σήμερα, αλλά

και η αγωνία για το αύριο.

Με τη νέα οικονομική τάξη πραγμάτων,

όλο και περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν

τη δυσκολία της διαχείρισης των αλλα-

γών στη ζωή τους. Αυτό έχει σαν αποτέ-

λεσμα να κλονίζεται σοβαρά η

εμπιστοσύνη και η σταθερότητα για την

επιβίωση. Είναι σχεδόν σίγουρο, ότι

μπροστά μας ανοίγεται μια αβέβαιη

εποχή.

Εμείς, μέσα από το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέ-

τωπο (ΕΠΑΜ) που δεν είναι κόμμα με την

παραδοσιακή έννοια του όρου, αλλά μία

μεταβατική σύμπραξη (συμμαχία) κοινωνι-

κοπολιτικών δυνάμεων στο εσωτερικό του

λαού, που υπερβαίνει τις διαχωριστικές

γραμμές ιδεολογίας και κομματικής ταυ-

τότητας στις γραμμές του, κινούμαστε για

να επιτύχουμε  τους στόχους του που

είναι κοινωνικοπολιτικοί και επιδιώκουμε

να επιτευχθούν, μέσα από την αυτοοργά-

νωση των τοπικών κοινωνιών (πυρήνων),

στη βάση της άμεσης δημοκρατίας.  

Στο επίπεδο της οργάνωσης του κοινω-

νικού μετώπου και μπροστά στο φάσμα

της ανέχειας που θα αντιμετωπίζει όλο

και μεγαλύτερος πληθυσμός, το ΕΠΑΜ

οργανώνεται για να σταθεί αρωγός σε

κάθε πάσχοντα ή αναξιοπαθούντα συ-

νάνθρωπό μας.

Το ΕΠΑΜ κινητοποιεί και στρατεύει σε

αυτήν την προσπάθεια το ανθρώπινο

επιστημονικό προσωπικό και τους εθε-

λοντές του, με τους οποίους  δημιούρ-

γησε, αλλά και συνεχίζει να δημιουργεί

ένα πλατύ Δίκτυο κοινωνικής αλληλεγ-

γύης, για την αντιμετώπιση των πιο

ακραίων εκδοχών ανέχειας και εξαθλίω-

σης.

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του

ΕΠΑΜ διευθύνεται από δύο Ειδικές

Γραμματείες, στις οποίες προΐστανται

Επιστήμονες και οι οποίες λειτουργούν

και παρακολουθούν Πανελλήνια:

α. Το Δίκτυο Νομικής Αλληλεγγύης και

Υποστήριξης (Ν.Α.Υ)

β. Το Δίκτυο Ιατρικής Αλληλεγγύης και

Υποστήριξης (Ι.Α.Υ), εντός του οποίου

αναπτύσσονται:

1) Η Κοινωνική Φροντίδα και 

2) Η Ψυχολογική Υποστήριξη.

Εμείς στο ΕΠΑΜ πιστεύουμε ότι είναι

Υποχρέωση όλων μας να δίνουμε Αξία

στη ζωή με τη συμμετοχή μας, γιατί κοι-

νωνώ σημαίνει συμμετέχω, συμπάσχω,

συμμερίζομαι.

Η Κοινωνική Αλληλεγγύη φαντάζει σή-

μερα σαν  η μοναδική λύση για τα οικο-

νομικά και ψυχικά αδιέξοδα στα οποία

οδήγησαν χιλιάδες οικογένειες οι αντι-

λαϊκές και απάνθρωπες πολιτικές που

εφαρμόσθηκαν στη χώρα μας ειδικά τα

τελευταία χρόνια, αφού οι κυβερνώντες

λογάριαζαν και συνεχίζουν να λογαριά-

ζουν τις ανθρώπινες υπάρξεις  μονάχα

σαν αριθμούς. 

Οι Τοπικές επιτροπές που αποτελούν

τους Πυρήνες του ΕΠΑΜ, είναι έτοιμες

και έχουν ήδη αρχίσει τη δράση τους

μέσα  στους άξονες των Δικτύων Αλλη-

λεγγύης που έχουν  δημιουργηθεί   σε

πολλές Πόλεις της Χώρας. Αυτήν τη συ-

νέχεια επιδιώκουμε να δώσουμε και  στο

Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Πιστεύουμε όπως άλλωστε  και κάθε

άλλος φορέας που αναπτύσσει παρό-

μοιες πρωτοβουλίες, ότι    είναι ανάγκη

να επιβιώσουμε όλοι  μέσα από αυτήν τη

λαίλαπα της οικονομικής εξαθλίωσης

που οδηγούμαστε με όλα τα αντιλαϊκά

και βάναυσα   μέτρα που παίρνονται ερή-

μην ημών.

Με τη συμβολή της αγάπης και της αλ-

ληλεγγύης (όχι ελεημοσύνης) που θέ-

λουμε και μπορούμε να συνεισφέρουμε

προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας,

θέλουμε ταυτόχρονα να του   πούμε:

ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ  ΤΟ ΦΟΒΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΝ-

ΣΠΕΙΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΦΟΒΑΤΑΙ, ΑΦΟΥ

ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ

ΕΙΝΑΙ  ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ  ΠΙΑ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ, ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ  ΟΙ ΣΥΝΑΝ-

ΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ! 

ΟΜΑΔΑ

Αλληλεγγύης και Στήριξης Του ΕΠΑΜ 

ΕΠΑΜ Δνση κεντρικών γραφείων: Πλα-

ταιών & Σπερχειού 23, Κεραμεικός, Αθήνα

Τηλέφωνα: 210-3466224. 

Κιν: 6946573173
Κεντρική Ιστοσελίδα: www. Epam-hellas.gr

Ιστοσελίδα Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη:

www.epam3b.blogspot.com

Mail:epam3Bsyntonistiko@gmail.com

Αν έχεις ανάγκη, 

μη διστάσεις
― Κάλεσέ μας στο τηλέφωνο

― στείλε μας ένα μήνυμα με το κινητό

― ή με το κομπιούτερ

θα βρεθούμε κοντά σου

ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   

Και στη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

Όπως είναι γνωστό ο κύκλος της ζωής του ανθρώπου

αποτελείται από τρεις βασικές περιόδους, την παι-

δική, την ενηλικίωση και τα γηρατειά.

Δυστυχώς στην Ελλάδα του 2011 και οι τρεις αυτές

ηλικιακές κατηγορίες βάλλονται από τις πολιτικές

επιλογές των εθνοπροδοτών που μας κυβερνούν!

Η παιδική ηλικία (η λεγόμενη και ηλικία της μάθησης)

βιώνει τα τελευταία χρόνια μια υποβαθμισμένη παι-

δεία που την οδήγησε στα φροντιστήρια και στην πα-

ραπαιδεία, ενώ το αποκορύφωμα το έζησε εφέτος

(επί υπουργίας της A. Διαμαντοπούλου) όπου υπο-

χρεώθηκε να ξεκινήσει την σχολική χρονιά χωρίς βι-

βλία και με ελλιπές εκπαιδευτικό προσωπικό!

Οι ενήλικες (η λεγόμενη και παραγωγική ηλικία) βιώ-

νει την επισφαλή εργασία, την ανεργία αλλά και την

καθημερινή υποβάθμιση της ζωής σε όλα τα επίπεδα.

Η τυχόν επιθυμία των νέων ζευγαριών για την δημι-

ουργία οικογένειας (με τις υπάρχουσες οικονομικές

καταστάσεις) την καθιστούν πλέον ... μια ουτοπία!

Φυσικά όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες για να τα φέ-

ρουν βόλτα οι ήδη υπάρχουσες οικογένειες!

Για τα περήφανα γηρατειά (όπως τα έλεγε ο Ανδρέας

Παπανδρέου) τι να πούμε!... αφού οι κουτσουρεμένες

συντάξεις μοιάζουν πλέον με χαρτζιλίκι ενώ μεγά-

λωσε η ταλαιπωρία και η αναλγησία για την εξυπηρέ-

τηση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν

αυτοί οι απόμαχοι της ζωής!

Μάλιστα η κορύφωση της αναλγησίας έχει να κάνει

με την χηρεία των γυναικών οι οποίες (μετά την οδυ-

νηρή απώλεια του συντρόφου τους) για να πάρουν

την πενιχρή σύνταξη που δικαιούνται αντιμετωπίζουν

έναν απίστευτο κυκεώνα γραφειοκρατίας και μια πο-

λύμηνη αναμονή όπου κανένας από αυτούς τους

ανευθυνο-υπεύθυνους δεν διερωτάται το πως θα αν-

ταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους!

Πολλοί λένε ότι κάποια υψηλά ιστάμενα πρόσωπα κα-

θυστερούν σκοπίμως και γενικώς "όλες" τις συντα-

ξιοδοτικές διαδικασίες για να τοκίζουν (με το

αζημίωτο φυσικά) τα χρήματα των δικαιούχων!

Προσωπικά δεν θέλω να το πιστέψω αλλά το επιθυ-

μητό και το ανθρώπινο είναι η καθυστέρηση αυτή να

μειωθεί στο ελάχιστο μια και οι περισσότεροι συντα-

ξιούχοι δεν διαθέτουν κανένα απόθεμα (όπως πολλοί

βουλευτάδες) στις εγχώριες ή στις … Ελβετικές τρά-

πεζες!

Γιάννης Πρεβενιός

e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Kαθυστερούν σκοπίμως και γενικώς "όλες" 

τις συνταξιοδοτικές διαδικασίες για να τοκίζουν;
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Πίσω ολοταχώς κάνει το

υπουργείο Εσωτερικών στην

υπόθεση Φορέων Διαχείρι-

σης Στερεών Αποβλήτων

(ΦοΣΔΑ)  Α.Ε. μετά τις αντι-

δράσεις των εργαζομένων.

Η αρχική ρύθμιση που είχαν

επεξεργαστεί οι Χάρης Κα-

στανίδης και Πάρις Κουκου-

λόπουλος προέβλεπε ότι οι

νέοι Φορείς Διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων

(ΦοΣΔΑ) θα ήταν είτε ανώ-

νυμες εταιρείες, είτε ΝΠΙΔ,

αλλά στην τελική ρύθμιση

που έχει τη σφραγίδα του

νέου υπουργού Τάσου Γιαν-

νίτση η νομική μορφή θα

αποφασίζεται από τους ίδι-

ους τους ΦοΔΣΑ, στους

οποίους συμμετέχουν η Πε-

ριφέρεια και οι Δήμοι της

περιοχής.

Το υπουργείο,  μετά τις αντι-

δράσεις των εργαζομένων

εξέδωσε μόλις χθες (δέκα

ημέρες πριν από τη διάλυση

του ΕΣΔΚΝΑ) τη σχετική

υπουργική απόφαση, την

οποία υπογράφει ο Π. Κου-

κουλόπουλος και με την

οποία η διάδοχη κατάσταση

του ΕΣΔΚΝΑ, ο «Ειδικός Δια-

βαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού

Αττικής (ΕΔΣΝΑ)», που απο-

τελεί το ΦοΔΣΑ Αττικής, θα

είναι Νομικό Πρόσωπο Δημο-

σίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Κατ' επιλογήν η νομική

μορφή για τους άλλους

ΦοΔΣΑ

Για τους υπόλοιπους

ΦοΔΣΑ, η απόφαση για τη

νομική μορφή που θα έχουν,

το «μπαλάκι» πέφτει στους

Δήμους και τις Περιφέρειες. 

Στις 5 Ιανουαρίου, κατά πλη-

ροφορίες, θα δοθεί στην

ΠΟΕ-ΟΤΑ ένα προσχέδιο,

διότι θα υπάρξουν κάποιες

τροποποιήσεις σε σχέση με

το αρχικό σχέδιο, όσον

αφορά την εταιρική τους

μορφή. 

aftodioikisi.gr

Ο βουλευτής Περιφέρειας

Αττικής Γεώργιος Βλάχος

και υπεύθυνος του Τομέα Πο-

λιτικής Ευθύνης Εμπορίου

της Νέας Δημοκρατίας,  κατά

την συζήτηση επίκαιρης ερώ-

τησης σχετικά με την μη

σωστή εφαρμογή του νόμου

3869/2010 για τα υπερχρεω-

μένα νοικοκυριά, παρου-

σίασε στοιχεία τα οποία

καταδεικνύουν ότι το μέτρο

έχει γίνει άλλος ένας βρόγ-

χος στο λαιμό του κατανα-

λωτή και διαφαίνονται

ευθύνες και στον Γενικό

Γραμματέα Καταναλωτή. 

Είπε μεταξύ άλλων: 

«Δεκατέσσερις μήνες μετά

την ψήφιση του νόμου

3869/2010, περί υπερχρεω-

μένων νοικοκυριών, οι υψη-

λές προσδοκίες της

πολιτείας από την εφαρμογή

του συγκεκριμένου νόμου

δεν έχουν επαληθευτεί στο

ελάχιστο.

Από τις χιλιάδες αιτήσεις που

έχουν έως σήμερα κατατεθεί

και αφορούν σε επίτευξη εξω-

δικαστικού συμβιβασμού,

μόνο ελάχιστες έχουν αίσια

έκβαση, με αποτέλεσμα ένας

νόμος που χαιρετίστηκε για

την εξυπηρέτηση των δανει-

οληπτών, λόγω της κακής

εφαρμογής του, κινδυνεύει

να γίνει δυνάστης τους. 

Οι καταναλωτές, πέραν της

μεγάλης ταλαιπωρίας που

υφίστανται, πολλές φορές

αναγκάζονται να επιβαρυν-

θούν και οικονομικά, αφού σε

πολλές περιπτώσεις όπως

καταγγέλλουν, πρέπει να εγ-

γραφούν υποχρεωτικά στα

μητρώα των καταναλωτικών

οργανώσεων, προκειμένου

αυτές να ασχοληθούν στη

συνέχεια με τις υποθέσεις

τους. Επιπρόσθετα, από τα

επίσημα στοιχεία φαίνεται

ότι, μια συγκεκριμένη κατα-

ναλωτική οργάνωση, έχει

αναλάβει την πλειονότητα

αυτών των αιτήσεων. 

Είναι προφανές πως αποτε-

λεί μείζον πολιτικό ζήτημα,

να διερευνηθούν άμεσα και

ενδελεχώς οι παραπάνω κα-

ταγγελίες, και εφόσον ευ-

σταθούν οι αιτιάσεις που

κάνουν λόγο για σχέση του

Γενικού Γραμματέα Κατανα-

λωτή με συγκεκριμένη κατα-

ναλωτική οργάνωση, να

ληφθεί άμεση πολιτική από-

φαση για απομάκρυνσή του

από την συγκεκριμένη θέση».

Κοινωνικοποιώντας 
τις εμπειρίες συλλογικών

προσπαθειών 
για μια πραγματικά 

αλληλέγγυα ανθρώπινη κοινωνία

«Πρέπει να τολμάμε να μάθουμε πώς να τολ-
μάμε,
για να λέμε ό χ ι στη γραφειοκρατικοποίηση του
νου, στην οποία είμαστε εκτεθειμένοι κάθε μέρα.
Πρέπει να τολμάμε, για να μπορούμε να συνεχί-
σουμε να το κάνουμε ακόμα κι όταν από υλικής
άποψης μας συμφέρει περισσότερο να πάψουμε

να τολμάμε».

Paulo Freire (2006)

Στα πλαίσια των τόσο ικανών όσο και ανα-

γκαίων συνθηκών, που επιτάσσουν το υπερ-

βατικό βήμα του καθενός μας και κατ’

επέκταση όλων μας συλλογικά για διαμόρ-

φωση των κοινωνικών δομών στη βάση της

κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανθρώπι-

νης αξιοπρέπειας, πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 20/12 στην Πνευματική Εστία της

Βούλας συνάντηση εθελοντών και συλλο-

γικοτήτων για ανταλλαγή εμπειριών. Απο-

σκοπώντας στο συντονισμό και την

συνεργατική οργάνωση εθελοντικών δρά-

σεων με σεβασμό στον άνθρωπο και τη

φύση, επιτεύχθηκε μια ιδιαίτερα χρήσιμη

και γόνιμη συνάντηση που ζωογόνησε αυτό

που αδιαμφισβήτητα όλοι χρειαζόμαστε,

αλλά πολλές φορές το θεωρούμε ανέφικτο:

τη δύναμη να αρθρώσουμε έναν λόγο και

να συμβάλλουμε ανιδιοτελώς σε πρακτικές

για μια ανθρώπινη κοινωνία πάνω από οι-

κονομικά κέρδη και τραπεζικές αξίες. 

Στην πρώτη αυτή φάση της προσπάθειας

ενός τέτοιου ιδιαίτερα εναλλακτικού εγχειρή-

ματος ανταποκρίθηκαν με τη συμμετοχή και

την κοινωνικοποίηση των εμπειριών τους  – μι-

κρότερων ή μεγαλύτερων – αρκετοί εθελον-

τές καθώς και οι παρακάτω συλλογικότητες:

➢ «Αυτοδιαχειριζόμενος Αγρός στο Ελληνικό»

➢ Οικοκοινωνικό Δίκτυο «Ηλιόσποροι»

➢ Πολιτιστικό Στέκι Ηλιούπολης «Άνω ποταμών»

➢ Κοινωνικό Ιατρείο στο Ελληνικό

➢ Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προαστίων

(Αττικής) «Ευκλής»

➢ Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής

Η συζήτηση ανέδειξε πόσο εντυπωσιακά

και απρόβλεπτα εξελίσσονται και αναπτύσ-

σονται ποικίλες προσπάθειες αυτοδιαχείρι-

σης και εναλλακτικών δράσεων –

πολιτισμού, κοινωνίας, οικονομίας, πολιτι-

κής -  καθώς και πόσο διαλεκτικά και αρμο-

νικά μπορούν να συνδεθούν και να

αποτελέσουν τον πυρήνα για μια καθολικά

ευκταία και ρεαλιστική κοινωνία. Χτίζοντας

τέτοια αδιαπραγμάτευτα ισχυρά θεμέλια και

ανοίγοντας καθημερινά όλο και περισσό-

τερο τη συλλογική μας διάθεση, η υπέρ-

βαση δεν θα φαίνεται πια ουτοπία.

Εβελίνα Σταύρου 

Ανώνυμες εταιρίες οι Φορείς Διαχείρισης

Αποβλήτων

ή υπαναχώρηση του Υπουργείου;

Ελάχιστες αιτήσεις για υπερχρεωμένα

νοικοκυριά έχουν προωθηθεί 

για εξωδικαστικό συμβιβασμό
Ευθύνες και στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή

ΚΑΝΕΝΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΠΟ

ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
τονίζει με ανακοίνωσή

του ο πρόεδρος της Ν.Δ.

Αντώνης Σαμαράς

Με  απόφαση του προέδρου

της Νέας Δημοκρατίας, Αν-

τώνη Σαμαρά, κανένας δεν θα

είναι υποψήφιος στις επικεί-

μενες βουλευτικές εκλογές

εάν δεν προχωρήσει προηγου-

μένως στις νομικές εκείνες

διαδικασίες με τις οποίες θα

παραιτείται επίσημα και ορι-

στικά από τη διεκδίκηση ανα-

δρομικών. 

Είναι βασική και απαραίτητη

προϋπόθεση για κάθε έναν

που θέλει να συμπεριληφθεί

στους εκλογικούς συνδυα-

σμούς της Νέας Δημοκρατίας.

Δήλωση παραίτησης

κατέθεσε 

ο Απόστολος Σταύρου

Ο τ. βουλευτής Απόστολος

Σταύρου της Ν.Δ. μας κοινο-

ποίησε την πράξη παραίτησης

από δικογράφου και δικαιώμα-

τος:
Δηλώνω ότι παραιτούμαι από
το δικόγραφο και το δικαίωμα
της αγωγής με ΓΑΚ 51568/09
και ΑΚΔ11466/09 που εκκρεμεί
ενώπιον του Δικαστηρίου σας. 

...Οι άθλιοι
Οι κλοπές που γίνονται καθη-

μερινά έχουν ξεπεράσει πλέον

και την μεγαλύτερη φαντασία.

Δεν μιλάμε μόνο για τις διαρ-

ρήξεις στα σπίτια και τα κατα-

στήματα, τις κλοπές των

αυτοκινήτων.

Φτάσανε να αφαιρούν τις σκά-

ρες των φρεατίων, τα καπάκια

των κουτιών στις πλατείες, τα

μεταλλικά πλαίσια των ρολο-

γιών της ΔΕΗ!

Προ ημερών μας καταγγέλ-

θηκε από αναγνώστρια στην

Παλλήνη ότι παίρνουν το λάδι

από τους τάφους και τις μαρ-

μάρινες πλάκες! 

Κλοπές ΙΧ
Στις γειτονιές της Κάτω Βούλας (πίσω από το Νοσοκομείο) τις

τελευταίες ημέρες, σπείρα, διαρρηγνύει αυτοκίνητα και κλέβει

αυτοκίνητα.

Κάποιοι ιδιοκτήτες το βρήκαν στο επόμενο τετράγωνο (Λ. Κα-

τσώνη)· προφανώς δεν κατάφεραν οι δράστες να το βάλουν

μπροστά.

Εμείς βρεθήκαμε άτυχοι· ξημερώματα Δευτέρας 19/12 μας έκλε-

ψαν το “εργαλείο μας”. Ενα ΙΧ nissan που κάναμε τη διανομή της

εφημερίδας. ΥΙΧ 4238.
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Η οικονομική κρίση σε συνδυα-

σμό με τη διατήρηση των τιμών

λιανικής σε σχετικά υψηλά επί-

πεδα, έχει οδηγήσει στον πε-

ριορισμό της κατανάλωσης

ελαιολάδου. Επίσης, εξαιτίας

της μείωσης του διαθέσιμου ει-

σοδήματος των νοικοκυριών, η

ζήτηση για προϊόντα ελαιολά-

δου ιδιωτικής ετικέτας είναι

ανοδική. 

Τα συμπεράσματα αυτά προκύ-

πτουν από μελέτη της Διεύθυν-

σης Οικονομικών Μελετών της

ICAP Group με τίτλο «Ελαι-

όλαδο – Πυρηνέλαιο – Επιτρα-

πέζιες Ελιές» που

κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Σχετικά με τα κύρια χαρακτηρι-

στικά της ζήτησης και τις τά-

σεις της αγοράς, η Διευθύντρια

Οικονομικών της ICAP Group,

Σταματίνα Παντελαίου, επεσή-

μανε ότι:  «Η εγχώρια παρα-

γωγή ελαιολάδου

υπερκαλύπτει την εγχώρια ζή-

τηση, ενώ μεγάλες ποσότητες

διατίθενται και σε χώρες του

εξωτερικού. Το μέγεθος της πα-

ραγωγής ελαιολάδου και πυρη-

νελαίου εξαρτάται από τις

καιρικές συνθήκες οι οποίες

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

το μέγεθος της παραγωγής των

ελαιοδέντρων και, κατ’ επέ-

κταση, την παραγωγή των συγ-

κεκριμένων προϊόντων. Το

2009/10 η εγχώρια παραγωγή

ελαιολάδου υποχώρησε κατά

4,3% σε σχέση με την προ-

ηγούμενη ελαιοκομική πε-

ρίοδο. 

Το μέγεθος των εξαγωγών

ελαιολάδου και πυρηνελαίου

εξαρτάται κατ’ αρχήν από το

ύψος της εγχώριας παραγωγής

(κυκλικότητα της παραγωγής),

καθώς και από τη ζήτηση των

χωρών του εξωτερικού. Κατά

συνέπεια, οι εξαγωγές ελαι-

ολάδου συνήθως παρουσιάζουν

σημαντικές διακυμάνσεις από

έτος σε έτος. Το μεγαλύτερο

ποσοστό των εξαγόμενων πο-

σοτήτων αφορά χύμα ελαι-

όλαδο, το οποίο προωθείται

στην Ιταλία, ενώ οι εξαγωγές

τυποποιημένου ελαιολάδου πα-

ρουσίασαν ανοδική τάση το

2010 σε σχέση με το 2009.

Ωστόσο, παραμένουν σε χα-

μηλά επίπεδα σε σχέση με το

συνολικό όγκο των εξαγωγών». 

Το 2009/10 η εγχώρια κατανά-

λωση ελαιολάδου μειώθηκε

κατά 6,1% σε σχέση με το

2008/09. Εντονότερη υποχώ-

ρηση παρατηρείται στη ζήτηση

τυποποιημένου ελαιολάδου

(9,3%), καθώς η πλειοψηφία

των καταναλωτών εξακολου-

θεί να προμηθεύεται χύμα ελαι-

όλαδο. Την περίοδο 2009/10 το

μεγαλύτερο μέρος της συνολι-

κής εγχώριας κατανάλωσης κα-

λύφθηκε από το χύμα

διακινούμενο ελαιόλαδο (43%). 

Όσον αφορά το πυρηνέλαιο, ο

κύριος όγκος του διακινείται σε

ακατέργαστη μορφή, ενώ η πα-

ραγωγή ραφιναρισμένου πυρη-

νελαίου είναι μικρή. Η εγχώρια

αγορά ραφιναρισμένου πυρηνε-

λαίου υποχώρησε κατά 15% το

2009/10.

Το ποσοστό συγκέντρωσης

στην αγορά τυποποιημένου

ελαιολάδου είναι αρκετά

υψηλό, γεγονός που αυξάνει

τον ανταγωνισμό μεταξύ των

επιχειρήσεων, οι οποίες προ-

σπαθούν να διατηρήσουν τα με-

ρίδια που κατέχουν στην αγορά

με κάθε τρόπο (πχ. καλύτερη

προώθηση και προβολή των

προϊόντων τους, προσφορές

κ.λ.π.). Στην ένταση του αντα-

γωνισμού συμβάλλει και η αύ-

ξηση του μεριδίου αγοράς των

προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, η

οποία στηρίζεται στη διαφορά

τιμών σε σχέση με τα “επώ-

νυμα” προϊόντα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΡΩΠΙ 20.12.2011
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 24723
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ:  45ΨΨΩΛ6-Ρ4Ψ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι: 
Θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια δύο (2) απορ-
ριμματοφόρων». Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας Τα προϊόντα
που ζητούνται είναι δύο (2) οχήματα συλλογής απορριμμάτων που καθένα
αποτελείται από:
1. Πλαίσιο τύπου 4Χ2 με ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 19tn.
2. Υπερκατασκευή υποδοχής απορριμμάτων, τύπου πρέσας, χωρητικότη-
τας μετά την συμπίεση τουλάχιστον 16m.3 Γίνονται δεκτές προσφορές
μόνο για το σύνολο των ειδών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δε-
κτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Για την σύνταξη των τεχνικών
προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό
είναι δυνατό. Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια
των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμ-
βασης. Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου, έως και έξι (6)
ημέρες πριν από την ημέρα του Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 ώρα
10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγ-
γράφου. Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προ-
φορική ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυ-
νατό να αναφέρονται και στην αγγλική. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυ-
ξης. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι
διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης Η
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 ώρα
10:30π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγ-
γράφου. 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ 23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπη-
ρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 32 των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης. Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί
ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 259.000,00 ευρώ (€) πλέον
ΦΠΑ 23%, ήτοι 318.570,00 €. Η χρηματοδότηση της προμήθειας του τίτ-
λου θα γίνει για ποσό 309.400,00 € από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, και για ποσό 9.170,00 € από πόρους του Δήμου. Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα ημεδαπά και
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ
εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης. 
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9 των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης. Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’
οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την
επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αναλυτικές πληρο-
φορίες στο Παράρτημα 1  και στα λοιπά τεύχη των αναλυτικών όρων Δια-
κήρυξης. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 20
Δεκεμβρίου 2011 Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκ-
δόσεων των Ε.Κ. 19 Δεκεμβρίου 2011.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥ/36/3011

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: Ειδικές επισκευές

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών

Αριθμ. Πρωτ.: 24609/16-12-2011 συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων

ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας

ΠΡΟΫΠΟΛ:  134.775,00 € πλέον 23% ΦΠΑ 

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό επαναληπτικό δια-

γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και

προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

τιμή για την ανάθεση των τμημάτων 1,3,4, 7, 8 και 10 της εργασίας:

“Ειδικές επισκευές ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών 

συστημάτων οχημάτων και μηχανημάτων”
Ο συνολικός  προϋπολογισμός και των 10 τμημάτων ήταν 134.775,00 €
πλέον Φ.Π.Α. 23% .
Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80
και N. 3463/06 και Ν. 3731/08.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των τμημάτων 1,3,4, 7, 8 και 10
η και για ένα από τα επί μέρους 6 αυτά τμήματα .
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας στις 05 Ιανουα-
ρίου 2011, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 08:00 π.μ. και ώρα λήξης
την 08:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν
αντίστοιχες υπηρεσίες. 
Εγγύηση συμμετοχής :για το τμήμα 1 του ενδεικτικού προϋπολογισμού
1.504,00 €, για το τμήμα 3 του ενδεικτικού προϋπολογισμού 365,63 €, για
το τμήμα 4 του ενδεικτικού προϋπολογισμού 292,50 €, για το τμήμα 7 του
ενδεικτικού προϋπολογισμού 609,00 €, για το τμήμα 8 του ενδεικτικού
προϋπολογισμού 243,75 €, για το τμήμα 10 του ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού 1117,13 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Τα-
μείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και
να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου  Κρω-
πίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Παλλήνη  20/12/2011                            

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                 Αρ. πρωτ:  41061

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 23η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ.

θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός για το «Σύστημα διαχείρισης του στόλου

οχημάτων στο Δήμο Παλλήνης και διαχείρισης μητρώου οχημάτων»  συνο-

λικής προϋπολογιζόμενης αξίας εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενε-

νήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (79.999,20 €) με το Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρακας

ΤΚ: 153 44 )  την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά  εγγυη-

τική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 4.000,00  €

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά

συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Σ. Οικονόμου –Β. Παπαϊωάννου τηλ:

210- 66 04 600).

Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον

προμηθευτή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

“ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου “Προφήτης

Ηλίας”, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση και τις

εκλογές της 27ης Νοεμβρίου, κατά τη συνεδρίασή του

συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ πρόεδρος

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αντπρόεδρος

ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γενικός Γραμματέας

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ειδικός Γραμματέας

ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Ταμίας

ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, έφορος Δημοσίων σχέσεων

ΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΚΑΒΑ-

ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μέλη.

Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής.

Προφήτη Ηλία 10 Κόρμπι Βάρης, τηλ. 210 8974.140

Φορολογούν τα 400 € το μήνα

και όχι τη φοροδιαφυγή

«Η κυβέρνηση των τριών κομμάτων συνεχίζει την ίδια
αδιέξοδη πολιτική φορολογώντας ακόμα και όσους έχουν
εισοδήματα 400 € το μήνα διατηρώντας στο απυρόβλητο
όσους συστηματικά αποκρύπτουν εισοδήματα πολλών χι-
λιάδων ευρώ. Μόνο το λαθρεμπόριο καυσίμων να αντιμε-
τωπιζόταν από την κυβέρνηση θα εξασφαλιζόταν τα
έσοδα που φιλοδοξούν να εισπράξουν από το άδικο χα-
ράτσι της ΔΕΗ. Οφείλουμε οι προοδευτικές και δημοκρα-
τικές δυνάμεις του τόπου να ενωθούμε και να δώσουμε
τέλος στην προκλητική εξυπηρέτηση των λίγων υπερα-
σπιζόμενοι την δικαιοσύνη και τα συμφέροντα των πολ-
λών». 

Βασίλης Οικονόμου, ανεξάρτητος βουλευτής
ZouglaRadio 

Ο περιορισμός της κατανάλωσης ελαιολάδου οδήγησε σε

πτώση της κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου



ΕΒΔΟΜΗ  24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2011 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

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

- ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

- ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

επωφεληθείτε της παράτασης

Πέτρος Ανδρικόπουλος πολιτικός μηχανικός

τηλ. 6973 005245

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

και διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας από έμ-

πειρο 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.

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ 
Φιλόλογος με πολυετή πείρα και  άριστη μεταδοτικότητα,

παραδίδει μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Σίγουρη επιτυχία!

Πολύ καλές τιμές! τηλ. 2106623932 / 6944919230

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑ-

ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ.

― ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

― ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΛ. 6974806089

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  και της ΠΑΡΑ-

ΣΚΕΥΗΣ-ΙΩΝΝΑΣ το γένος ΦΑΜΕΛΗ, που γεννήθηκε στη

ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ και η ΣΑΦΟ

ΜΠΡΑΧΟ του ΓΡΑΜΟ και της ΦΡΙΝΤΑΣ, το γένος ΣΕΛΦΟ,

που γεννήθηκε στο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ και κατοικεί στη

ΒΟΥΛΑ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει  στο Δημαρχείο

της Βούλας.

ΓΑΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληρ. Λάντα Μαριάννα, τηλ. 22943 20519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο

Ο.Τ. 124 της 1ης Π.Ε. της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης, με τη δη-

μιουργία χώρου για ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 07Ν,

τράπεζας γης του Δήμου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Νέας Μάκρης τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00

έως τις 12.00, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ’ αρ. 44/2011 απόφα-

σης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση εγκεκρι-

μένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 124 της 1ης Π.Ε. της Δημοτικής

Κοινόητας Νέας Μάκρης, με τη δημιουργία χώρου για ανέγερση αίθουσας

πολλαπλών χρήσεων στο 07Ν, τράπεζας γης του Δήμου και να υποβάλ-

λουν τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τε-

λευταία δημοσίευση της παρούσης πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Ιορδάνης Λουϊζος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληρ. Λάντα Μαριάννα, τηλ. 22943 20519

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόταση τροποποίησης αλλαγής χρήσης γης εγκεκριμένου ρυμο-

τομικού σχεδίου τμήματος του Ο.Τ. 411 της 3ης Π.Ε. της Δημοτικής Κοι-

νότητας Νέας Μάκρης, του Δημου Μαραθώνος, από χώρο Νηπιαγωγείου

σε χώρο Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στην Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος (Λεωφ.Μαραθώνος 104)  τις εργάσιμες

ημέρες από τις 09.00 έως τις 12.00, προκειμένου να λάβουν γνώση της υπ’

αρ. 332/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροπο-

ποίηση -αλλαγής χρήσης γης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα-

τος του Ο.Τ. 411 της 3ης Π.Ε. της Δημοτικής Κοινόητας Νέας Μάκρης,

του Δήμου Μαραθώνος, από χώρο Νηπιαγωγείου σε χώρο Παιδικού-Βρε-

φονηπιακού Σταθμού και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός

δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης

πρόσκλησης.
Ο Δήμαρχος Ιορδάνης Λουϊζος



20 ΣΕΛΙΔΑ - 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΒΔΟΜΗ

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

Ψάχνετε το ελιξήριο ζωής που θα σας φτάσει μέχρι τα

βαθιά γεράματα χωρίς προβλήματα υγείας; Το βρήκατε.

Μόνο που δεν είναι ένα, αλλά δέκα!

Η μεγαλύτερη φοβία των περισσότερων ανθρώπων είναι η

εμφάνιση ασθενειών, καθώς η ηλικία προχωράει και τα κε-

ράκια στην τούρτα αυξάνονται…

Αντί, όμως, τα γενέθλιά σας να σας τρομοκρατούν νιώθον-

τας ότι μεγαλώνετε κι ότι η υγεία σας δεν θα είναι για

πάντα δεδομένη, μπορείτε εναλλακτικά να τα γιορτάσετε

νιώθοντας γεμάτοι ζωντάνια και ευεξία. 

Πώς; Καταναλώνοντας στην καθημερινότητά σας 10 τρο-

φές που, σύμφωνα με έρευνες, μπορούν να προστατέψουν

την υγεία μας από διάφορα είδη καρκίνου που μας τρομά-

ζουν και μόνο στο άκουσμα.

1.Λεμόνια: Νοστιμίζουν το φαγητό και τη σαλάτα, αυτή όμως

δεν είναι η μοναδική ιδιότητά τους. Περιέχουν μια ομάδα χη-

μικών ενώσεων που ονομάζονται λιμονοειδή, τα οποία φαίνε-

ται να μας προστατεύουν ενάντια στον καρκίνο του μαστού,

των πνευμόνων, του δέρματος και του εντέρου.

2.Μπρόκολο: Πολλοί ίσως προτιμούν να το αφήνουν σαν…

ντεκόρ στο πιάτο, παρά να το καταναλώνουν με το υπό-

λοιπο φαγητό. Η αλήθεια όμως είναι,  ότι αν του δώσετε

μια ευκαιρία, θα σας το ανταποδώσει. Πώς; Η υψηλή του

περιεκτικότητα σε μια φυτοχημική ουσία που ονομάζεται

σουλφοραφάνη, βοηθά στην καταπολέμηση καρκινογενέ-

σεων, συν το ότι έχει υψηλή περιεκτικότητα του αντιοξει-

δωτικού ινδόλη-3-καρβινόλη, το οποίο φαίνεται να μειώνει

την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

3.Καρότα: Το λαχανικό αυτό είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά,

τα οποία σχετίζονται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρ-

κίνου στην ουροδόχο κύστη, τον τράχηλο, τον προστάτη, το

έντερο, το λάρυγγα και τον οισοφάγο, όπως επίσης και στον

μετεμμηνοπαυσιακό καρκίνο του μαστού. Δοκιμάστε τα μα-

γειρεμένα, όχι μόνο ωμά, καθώς τα ευρήματα δείχνουν ότι

όταν μαγειρεύονται, απορροφούνται καλύτερα.

4.Καφές: Υπάρχουν έρευνες και στοιχεία που αποδει-

κνύουν ότι ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα μπορεί να δράσει

βοηθητικά απέναντι στον καρκίνο του ήπατος.

5.Σκουρόχρωμα σταφύλια: Έχουν πολύ υψηλή περιεκτικό-

τητα σε ρεσβερατρόλη, ένα αντιοξειδωτικό που φαίνεται

να εμποδίζει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων (ειδικά

αυτών που αφορούν το στήθος, το στομάχι, το έντερο) και

της λευχαιμίας. Παρόμοια δράση μπορεί να έχει και το

κρασί που παρασκευάζεται από τα σταφύλια αυτά.

6.Φασόλια: Σύμφωνα με έρευνες, τα φασόλια είναι πλούσια

σε αντιοξειδωτικά (με τα άσπρα φασόλια να έχουν τα λι-

γότερα και τα «χρωματιστά» τα περισσότερα) και φυτικές

ίνες. Η περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά, παρ’ όλ’

αυτά δεν σχετίζεται με την αντικαρκινική τους δράση και

βρέθηκε ότι η κατανάλωσή τους μπορεί να μειώσει τα πε-

ριστατικά εμφάνισης καρκίνου του μαστού, ενώ διαφορε-

τική έρευνα έχει αποδείξει ότι και τα φασόλια κονσέρβα

παρέχουν αντικαρκινική προστασία, τόσο από τον καρκίνο

του μαστού, όσο και από αυτόν του παχέος εντέρου και του

στομάχου. 

7.Μανιτάρια: Οι ποικιλίες τους είναι άφθονες και τα δηλη-

τηριώδη… άπειρα – γι’ αυτό αν δεν έχετε γνώσεις, μην

προσπαθήσετε ποτέ να μαζέψετε μόνοι σας. Συγκεκριμένα

είδη μανιταριών, όμως, όπως το σιτάκι, περιέχουν βήτα-

γλυκάνες, οι οποίες οδηγούν στην προστασία του οργανι-

σμού μας από κακοήθειες, αυξάνοντας την παραγωγή

κυττάρων που τις καταπολεμούν.

8.Κράνα: Οι μικροί αυτοί γλυκόξινοι καρποί κοκκινόμαυρου

χρώματος έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά,

τα οποία σύμφωνα με μελέτες καταπολεμούν τη λευχαιμία,

αλλά και τον καρκίνο του μαστού, των πνευμόνων και του

εντέρου.

9.Γιαούρτι: Είναι μια πλούσια πηγή προβιοτικών, «καλών»

δηλαδή βακτηρίων που φέρνουν ισορροπία στην εντερική

χλωρίδα και κρατούν τα «κακά» βακτήρια μακριά – ειδικά

το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. Pylori), το οποίο συν-

δέεται με οισοφαγικό καρκίνο και καρκίνο του στομάχου.

10.Σκόρδο: Οι μελέτες που αφορούν τις αντικαρκινικές

ιδιότητες του σκόρδου μοιάζουν πολλά υποσχόμενες, αφού

από τις 37 που έχουν πραγματοποιηθεί, οι 28 ήταν επιτυ-

χείς και παρουσιάζουν το σκόρδο ως αποτρεπτικό παρά-

γοντα όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη και του

στομάχου, αλλά και των πνευμόνων, του δέρματος και του

εντέρου. Ο λόγος γι’ αυτή του τη δράση είναι οι σουλφιδο-

ενώσεις του (ενώσεις που περιέχουν θείο) και ιδιαιτέρως η

ουσία αλλισίνη, η οποία είναι τοξική για τα καρκινικά κύτ-

ταρα και μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξή τους. 

Για καλύτερα αποτελέσματα περιμένετε 15 λεπτά πριν το

μαγειρέψετε, αφότου το καθαρίσετε, καθώς διαφορετικά

μειώνονται οι χημικές αντιδράσεις που αποτελούν σημαν-

τικό παράγοντα στις αντικαρκινικές του ιδιότητες.

Καραμπα Ειρήνη

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Επιστημονική Υπεύθυνη Εat&Fit

Πραγματικό Ελιξήριο Ζωής...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Τα σεμινάρια διακοπής καπνίσματος συνεχίζονται στο

Κέντρο Υγείας Βάρης. Το επόμενο Σεμινάριο θα αρχίσει

στις 10 Ιανουαρίου 2012, ώρα 12π.μ. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να τηλεφωνείτε

στο 213-2030311 πρωινές ώρες. 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

Εκατοντάδες φάρμακα για ανακύκλωση

(όσα έχουν λήξει) αλλά και για προσφορά

σε συνανθρώπους μας που τα χρειάζονται

(όσα ακόμα δεν έχουν λήξει), παρέδωσαν

δημότες του Αμαρουσίου και ευαισθητο-

ποιημένοι πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο

κάλεσμα του Δήμου δίνοντας το «παρών»

στην εκδήλωση που διοργανώθηκε ειδικά

για το σκοπό αυτό. Ο Δήμαρχος και Πρό-

εδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου

Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας Γιώρ-

γος Πατούλης, ανέφερε: «ο Δήμος μας ιδι-
αίτερα ευαισθητοποιημένος σε ζητήματα
κοινωνικής αλληλεγγύης  στηρίζει στην
πράξη,  τις ευπαθείς ομάδες που δυσκο-
λεύονται να αγοράσουν τα φάρμακα που
έχουν ανάγκη, αλλά και ανταποκρίνεται σε
πάγια αιτήματα των πολιτών μας για σωστή
διαχείριση των ληγμένων φαρμάκων.
...Καλούμε όλους τους Δήμους μέλη να
αναλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες στον
τόπο τους».
Στη δράση που διοργανώθηκε σε συνεργα-

σία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών

Πόλεων – Προαγωγής Υγείας και την εται-

ρία Stat Hellas και την ευγενική χορηγία

του Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ», συγκεντρώ-

θηκαν περισσότερα από 300 κιλά φάρμακα. 

Τα μεν ληγμένα θα αποτεφρωθουν στον ει-

δικο κλίβανο Αθηνών, τα δε άληκτα θα χο-

ρηγηθούν θα χορηγηθούν σε ευπαθείς

κοινωνικά ομάδες.

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας

Απόσυρση - συγκέντρωση φαρμάκων από  το Δήμο Αμαρουσίου 
Πρόταση προς όλους τους Δήμους να αναλάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πό-
λεων – Προαγωγής Υγείας Γιώργος Πατούλης, ενώ προσθέτει στην προσπάθεια της
συλλογής ληγμένων φαρμάκων. Μαζί του ο υπεύθυνος του Πολυιατρείου Δήμου Αμα-
ρουσίου Αντώνιος Παρτσινέβελος, και ο Διευθυντής του Εθνικού Διαδημοτικού Δι-
κτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας Σωτήρης Παπασπυρόπουλος.
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Δεν είναι τα κάλαντα· είναι στί-

χοι του ποιήματος “Κάλαντα”,

από την καλαίσθητη τρίτομη

συλλογή “Ποίηση για παιδιά
και εφήβους” από τις εκδόσεις

ΑΩ.

Πολύχρωμα βιβλία με χαρού-

μενες ζωγραφιές του Γιώργου

Σταθόπουλου.

Καρδιολόγος και ποιητής ο

συγγραφέας Αριστογείτονας

Γ. Χαραλαμπάκης: “Η χελιδο-
νοφωλιά”, η “Κουβεντούλα με
το φεγγάρι”, “το χρυσάφι του
κόσμου” οι τίτλοι των βιβλίων.

Τα βιβλία έχουν πάρει δύο
πρώτα βραβεία παιδικής ποί-
ησης το 2008 και το 2009 από
την Ενωση Ελλήνων Λογοτε-
χνών.

Οι εκδόσεις ΑΩ βρίσκονται στα

Καλύβια (Αθανασίου ΜΙχάλη

19), τηλ. 22990 48532,

6932.616019

Εξω φυσάει ο βοριάς
παγώνει τους διαβάτες
χιόνι πέφτει στον κήπο μας
και σκέπασε τις γλάστρες.
Στροφή από το ποίημα “Χειμώνας”

Με τρίγωνα στα χέρια κι αγγελικές φωνές
σαν γιορτινά αστέρια οι παιδικές φωνές
κάλαντα τραγουδούνε ψέλνουνε “ωσαννά”
τη γέννηση υμνούνε σ’ όλα τα σπιτικά.

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι ς
Αυτές οι ημέρες της γιορτής και της ξεκούρασης, είναι ευκαιρία να διαβάσουμε ένα βιβλίο ή να κάνουμε δώρο ένα βι-
βλίο. Είναι το ωραιοτερο δώρο, γιατί σε ταξιδεύει σε πραγματικούς και φανταστικούς κόσμους, σου ανοίγει μονοπά-
τια, σε μορφώνει και σε ψυχαγωγεί· και μένει αναλοίωτο στο χρόνο.

“Κάτω από το χιόνι”

Ένα δράμα εκτυλίσσεται στη

διάρκεια ενός μοσχοβίτικου

χειμώνα, όταν η ηθική πυξίδα

ενός τριαντάρη Εγγλέζου

αποπροσανατολίζεται από τις

εκμαυλιστικές ευκαιρίες που

του παρουσιάζονται στην και-

νούργια Ρωσία...

Ο συγγραφέας Α. Ντ. Μίλερ

βρίσκεται εκεί για να εκμε-

ταλλευτεί τις πιθανότητες

πλουτισμού που του παρέχει

η μετασοβιετική Ρωσία, μια

χώρα ηδονισμού κι απελπι-

σίας, διαφθοράς κι αθωότη-

τας, με τα χλιδάτα νυχτερινά

κέντρα, όπου τα  ...πτώματα

αποκαλύπτονται όταν αρχίζει

να λιώνει το χιόνι...

Από τις εκδόσεις Ωκεανίδα.

“Θουκυδίδης ο αναμορ-

φωτής της ιστορίας”

Το νέο βιβλίο του Ντόναλντ Κέιγ-

καν, “Θουκιδίδης ο αναμορφωτής

της ιστορίας”, αποκτά ιδιαίτερο

ενδιαφέρον, γιατί παραμένει

πάντα επίκαιρος!

Ισχυριζόταν πως το έργο του απο-

τελούσε «κτήμα ες αεί» και προ-

οριζόταν να φανεί χρήσιμο σε

«όσους θελήσουν να έχουν ακριβή

γνώση των γεγονότων που συνέ-

βησαν και εκείνων που θα συμβούν

στο μέλλον, τα οποία, από την

πλευρά της ανθρώπινης φύσης, θα

είναι όμοια ή παραπλήσια».

Η σοφή ρήση του Θουκυδίδη επιβε-

βαιώνεται καθημερινά και από την

“σπείρα” της ιστορίας, αλλά και

γιατί δίδασκεται στις στρατιωτικές

σχολές όλου του κόσμου!

Εκδόσεις Ωκεανίδα.

“Αισιοδοξία;

ευχαριστώ θα πάρω”

«Η κινητήρια δύναμη της ζωής
εξαρτάται από την επιλογή: χαρά
ή φόβος; Η χαρά αντιπροσωπεύει
την αισιοδοξία και την καλή διά-
θεση. Ο φόβος την απαισιοδοξία
και τις μαύρες σκέψεις.
Επιλέγοντας το φόβο γινόμαστε
οι ίδιοι, οι αρχιτέκτονες της δυ-
στυχίας μας και μετά παραπονιό-
μαστε για την κακή μας μοίρα στη
ζωή...
...Οι θετικές και αισιόδοξες σκέ-
ψεις νικούν το άγχος της καθη-
μερινότητας αλλά και του τέλους
της ζωής!
Κάθε ευχάριστη εμπειρία στη ζωή
αναδύεται σήμερα μέσα από την
αισιόδοξη μνήμη για τα ευχάρι-
στα γεγονότα του παρελθόντος.
Οι μεταμφιεσμένες εκδηλώσεις
δόξας, πλούτου, εξουσίας, τιμών
προσφέρουν μεν προσωρινά μια
επίπλαστη εκδοχή αθανασίας, και
παροδικότητας, όμως, οι περιορι-
σμοί στη δυνατότητα μιας από-
λαυσης, αυξάνουν την επιθυμία
και την αξία της απόλαυσης».

Το βιβλίο έγραψε ο γιατρός νευ-

ρολόγος-ψυχίατρος Γιώργος Δη-

μόπουλος και είναι των ΑΩ

εκδόσεων.

Το συγγρφικό του έργο ξεκίνησε

το 2003 με το βιβλίο “Αυτογνω-

σία, πρώτο μέλημα της ζωής”. 

“Και οι άνδρες έχουν ψυχή…”

«Και οι άνδρες έχουν ψυχή, οι δυνάμεις και οι αδυναμίες του ισχυρού
φύλου», είναι το βιβλίο της ψυχολόγου Θέ-

κλας Πετρίδου, που παρουσίασε μόλις προχ-

θές.
Η Θέκλα, με απλή γλώσσα και χιουμοριστική διά-

θεση προσπαθεί να απαντήσει στα ερωτήματα κατά

πόσον υπάρχουν αρσενικά σήμερα, αν είναι όλοι οι

άντρες το ίδιο και αν ειναι όλοι άφαντοι και φοβι-

σμένοι. Ταυτοχρόνως απορρίπτει τους συνήθεις

ισοπεδωτικούς μύθους για τους σύγχρονους άν-

τρες. Η Θέκλα γράφει για τους σημερινούς άντρες

με μια μεταφεμινιστική διάθεση κατανόησης, συ-

ναδέλφωσης και αγάπης. 

Το βιβλίο είναι των εκδόσεων 

Φυλλίς τηλ. 22 429182

Ανάμεσα στις εκλεκτές εκδόσεις που έχει κατά καιρούς κυκλο-

φορήσει ο Δήμος Παιανίας συγκαταλλέγεται και το βιβλίο “Ελ-

ληνικά Κάλαντα” του Κων/νου Μάρκου. Πλούσιο υλικό από όλες

τις περιοχές της Ελλάδας με στίχους και κλίμακα μουσικής.

Σήμερον έρχετ’ ο Χριστός, ο επουράνιος Θεός.
Βγάτε, σας παρακαλούμε, για να σας διηγηθούμε.
Για να μάθετε τι εγίνη σήμερον στην Παλαιστίνη.
Λάζαρον τον αδελφόν τους, τον γλυκύν και καρδιακόν τους,
τον μοιρολογούν και λέγουν, τον μοιρολογούν και κλαίγουν.

Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν και τον εμοιρολογούσαν.
Την ημέρα την τετάρτη κίνησ’ ο Χριστός για ν’αρθη.
Λάζαρος απελυτρώθη, ανεστήθη κι εσηκώθη.
Λάζαρε, πες μας τι είδες εις τον Αδη που επήγες;

���

Ας σας καλησπερίσωμε / κι έπειτα ας αρχίσωμε

τα κάλαντα να πούμε / βάλτε μας κρασί να πιούμε.

“Ελληνικά Κάλαντα” 
Συλλογή - καταγραφή Κωνσταντίνου Μάρκου. Εκδόσεις Δήμος Παιανίας
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«Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά Βόλεϊ» 

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, καλικάντζαροι, ξωτικά και τάρανδοι πλημμύρισαν το κλει-

στό γυμναστήριο της ΔΕ Παλλήνης, στο «1ο Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά Βόλεϊ» των

ακαδημιών του Δήμου.

Μέσα σε μια μαγική ατμόσφαιρα, πλαισιωμένη από χριστουγεννιάτικη μουσική, πάνω

από 120 μικροί αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 5 – 10 ετών, έδειξαν τις ικανότητές τους

στο άθλημα της πετοσφαίρισης.

Η εκδήλωση στην οποία πραγματο-

ποιήθηκαν περίπου 80 αγώνες, διήρ-

κεσε 4 ώρες με την συμμετοχή

μεγάλου αριθμού θεατών.

Οι προπονήτριες Στεφανοπούλου

Αντιγόνη, Μαυράκη Έλενα και Κα-

τσινούλα Μαρίνα, καθώς και οι αθλή-

τριες του συλλόγου «Α.Ο.

Παλλήνης» Βόλεϊ, οι οποίες εθελον-

τικά προσέφεραν τη βοήθειά τους,

συντελώντας στην επιτυχία του

τουρνουά, έδωσαν τον καλύτερο

εαυτό τους.

Διακρίσεις για νέους Κορωπιώτες αθλητές της 

ελληνορωμαϊκής πάλης στο Δήμο Κρωπίας
Σε φιλικό αγώνα με τη Δροσούπολη του

Δήμου Φυλής (3/12), η ομάδα ελληνορω-

μαϊκής πάλης του Γ.Σ. Κορωπίου κατέκτησε

την πρώτη και δευτερη θέση σε διάφορες

κατηγορίες. 

Στη κατηγορία των 66 κιλών ο Νικόλαος
Ρουμελίδης κατέλαβε τη δεύτερη θέση.
Στην κατηγορία των 74 κιλών ο Σέργιος

Παπαδόπουλος κατέλαβε την τρίτη θέση.

Στην κατηγορία των 66 κιλών ο Πέτρος

Μουσκαφίδης  κατέλαβε την πρώτη θέση.

Στην κατηγορία των 85 κιλών ο Αλέξαν-
δρος  Δρέου κατέλαβε τη δεύτερη θέση.  

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος σε συνεδρίαση του

Δ.Σ. είχε συζητήσει το τρόπο να βοηθηθεί

οικονομικά η ομάδα, που έβλεπαν ότι έχει

προοπτικές. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης,

ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γε-

ώργιος Σπέλλας και ο Αντιδήμαρχος Αθλη-

τισμού Ανδρέας Ντούνης, έδωσαν

συγχαρητήρια στους τέσσερις νέους αθλη-

τές για τις διακρίσεις τους. Προπονητής της

ομάδας είναι ο Παύλος Ρουμελίδης.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης είπε ότι

τέτοιες ειδήσεις από τις προσπάθειες νέων
κορωπιωτών αθλητών και μάλιστα,  με κα-

ταγωγή  από τον Ποντιακό ελληνισμό,  μας
γεμίζει με αισιοδοξία  για το αύριο της
χώρας μας και με υπερηφάνεια για τον
Δήμο μας, που έχει μεγάλη αθλητική παρά-
δοση. Μπράβο και στους γονείς τους, που
τους προέτρεψαν να ασχοληθούν με  ελλη-
νικά ολυμπιακά  αθλήματα. 

Με το πρωτάθλημα αγκαλιά ο Παλληνιακός

Παλληνιακός - Κεραυνός Κερατέας 2-0 

Ενα χρόνο και κάτι  είχε να κερδίσει ο Παλληνιακός στο πρωτάθλημα.  Πέντε ήττες και

δύο ισοπαλίες. Ένα αρνητικό σερί , αλλά πλέον έσπασε! Ο Παλληνιακός νίκησε  τον Κε-

ραυνό Κερατέας 2-0 και “έσπασε” η γκίνια. Χριστουγεννιάτικος μποναμάς!

Μάγος με τα... δώρα, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας...

Μια δίκαιη επικράτηση με πρωταγωνιστή για τους γηπεδούχους τον… τερματοφύλακά

τους, που όταν χρειάστηκε, διατήρησε το προβάδισμα για την ομάδα του και «κλείδωσε»

το τρίποντο.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έπιασε πέναλτι στο 50’ όταν το σκορ ήταν στο 1-0  και δύο

λεπτά έπειτα, επενέβη σωτήρια σε μοναδική ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους.

Το σκορ για τον Παλληνιακό είχε ανοίξει ο Ζώκος στο 10’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι

(χέρι του αμυντικού της Κερατέας).

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Παλληνιώτες έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 50’ καθώς ο

Κοκκινάκης αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη στο μαρκάρισμά του στον επιθετικό του Κε-

ραυνού από το οποίο προήλθε και το πέναλτι.

Οι δύο ομάδες είχαν και από ένα δοκάρι. Στο 80’ η σέντρα σουτ του Κόντου σταμάτησε

στο οριζόντιο και στο 85’ δοκάρι είχαν και οι φιλοξενούμενοι…

Τα δυσάρεστα για τον Κιούρκο, ήταν η ενόχληση που ένιωσε ο Ντρένοβα και αποχώ-

ρησε στο 80’ από το ματς. Θυμίζουμε πως προερχόταν από θλάση.

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ: Χριστοφιλέας, Κουτσούκος, Ρακιτζόπουλος, Καρακάσης, Κοκκινάκης, Σιαδήμας,

Σταθόπουλος, Σκεντούλη, Κοβάνης (55’ Μπούρας), Ζώκος, Ρουφαγάλας (52’ Ντρένοβα (75’ Κόν-

τος).

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: Παππάς, Παπασωτηρίου, Κατσίκης, Γκίνης, Πρίφτης, Βίλα, Λούζι, Μα-

στροκώστας (63’ Χάλαρης), Ρώμας Α., Ρώμας Δ (14’ Καρακώστας (75’ Μιχάλης), Μπάτρης.

http://palliniakosclub.blogspot.com/2011/12/2-0.html

Επανέρχεται με ερώτησή του προς το αρμόδιο

Υπουργείο, ο ανεξάρτητος βουλευτής Βασίλης

Οικόνομου, στην ανάγκη ενίσχυσης της Παγ-

κόσμιας Πρωταθλήτριας Εθνικής Ομάδας

Πόλο Γυναικών. Την πρωτη ερώτηση ειχε κα-

ταθέσει (Αρ. Πρωτ. 12428/05.08.2011) και η απάν-

τηση που είχε λάβει ήταν η γνωστοποίηση του

συνολικού ύψους επιχορήγησης  από το κρά-

τος προς τις εθνικές ομοσπονδίες της χώρας. 

Σημειώνει λοιπόν στη νέα ερώτησή του ο βου-

λευτής ότι «η  υδατοσφαίριση δεν ανήκει στα

δημοφιλή από άποψη χορηγιών αθλήματα, οι

αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετέχουν

στα επαγγελματικά πρωταθλήματα αμείβονται

ελάχιστα ή καθόλου και αντιμετωπίζουν πλη-

θώρα προβλημάτων. Μόνο η αγάπη τους για το

άθλημα αρκεί για να διατηρούνται σε πρωτα-

γωνιστικό επίπεδο και να χαρίζουν στην χώρα

μας παγκόσμιες διακρίσεις.

...Αν και πολλοί παράγοντες της κυβέρνησης

προσέτρεξαν να φωτογραφηθούν με την

Εθνική Ομάδα μετά την επιτυχία της, ελάχιστα

έχουν γίνει για την έμπρακτη συμπαράσταση

στους συντελεστές της επιτυχίας. Παράλληλα

συνομιλώντας με τις αθλήτριες της Εθνικής

Ομάδας Πόλο Γυναικών ως Ελεύθεροι Πολίτες

πληροφορούμαστε ότι οι αθλήτριες είναι στην

πραγματικότητα ανασφάλιστες με ό,τι αυτό

μπορεί να σημαίνει σε ενδεχόμενο τραυματι-

σμό τους και το κόστος που θα κληθούν να κα-

λύψουν αυτές και οι οικογένειές τους για την

αποκατάστασή τους και την επιστροφή στον

υγρό στίβο. Καμία ενέργεια επίσης δεν φαίνε-

ται να γίνεται ώστε να ανοίξουν τα κλειστά κο-

λυμβητήρια και να μπορούν αν γίνονται

απρόσκοπτα οι προπονήσεις των ομάδων».

Ενίσχυση της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας

Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών
ζητάει  ο ανεξάρτητος βουλευτής Βασίλης Οικονόμου




